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Sammanfattning
Ett större antal andraspråkelever i den svenska skolan ställer nya krav på undervisningen och på
lärarna. Svårigheter uppstår när elever ska lära ett nytt språk samtidigt som de ska inhämta
kunskaper på det nya språket. Inom matematiken ger de matematiska textuppgifterna eleverna en
extra utmaning där ett enda missat ord kan omintetgöra hela förståelsen. Det matematiska språket
har sin egen speciella utformning och avviker ifrån vardagligt språk. Det kan därför vara ord i
textuppgifterna som är nya och främmande för elever som inte har kommit så långt i sin svenska
språkutveckling. Många av de begrepp som vi har i matematiken har dessutom flera betydelser
som tex. volym, rymmer, axel, udda och så vidare och när eleverna inte förstår innebörden i
texten så vet de inte heller vad de ska göra och kan därför inte göra den matematiska beräkning
som uppgiften efterfrågar.
Huvudsyftet med denna undersökning är därför att få kunskap om vilka svårigheter som möter
andraspråkselever i matematikundervisningen. Svårigheter som lärare i matematik behöver känna
till för att kunna ta hänsyn till dessa och på bästa sätt kunna stödja och hjälpa andraspråkelever
till en god inlärning med de resurser som finns tillgängliga på skolan idag.
Uppsatsen presenterar resultatet av ett språktest med matematiska textuppgifter. Detta resultat
kompletteras sedan med intervjuer av lärare, elever och elevernas studiehandledare.
Matematikundervisningen behöver utformas med en större kunskap om språk och språkinlärning.
För att kunna bilda sig en uppfattning om ett nytt ords betydelse måste ordet få användas i olika
sammanhang, ordet måste behövas. Mer muntliga övningar och mer träning i att beskriva tankar
och begrepp skulle gynna inte bara andraspråkeleverna utan alla elever i klassen.
Lärare i matematik kan känna att de har för lite tid och resurser för att kunna hjälpa
andraspråkelever till goda matematikkunskaper. Det saknas även kunskaper om vad som är svårt
inom matematiken och i texten till matematiska läsuppgifter. Till en del saknas också kunskaper i
vad det innebär att lära sig ett språk och hur det är att studera på ett språk som man inte
behärskar. De elever som jag har talat med är nöjda med sin matematikundervisning, sin lärare
och sin studiehandledare. Två av dem är entusiastiska och mycket motiverade och har bra
resultat. De andra två tycker att matematiken är svår och tråkig och har trots ansträngningar
jobbigt med förståelsen. Lärare skulle behöva mer kunskaper om matematikundervisning för
andraspråkelever. De behöver också ta ett större övergripande ansvar för varje enskild elevs
kunskapsinhämtning. Som det är idag läggs ofta ansvaret för andraspråkeleven på någon annan,
det kan vara studiehandledaren, läraren i svenska som andraspråk, modersmålsläraren eller
speciallärare. Självklart ska alla dessa lärare samarbeta för att skapa en bra studiesituation för
eleven men någon måste ha huvudansvaret. Det mest naturliga är att ansvaret innehas av den
ordinarie läraren som känner till de mål och kursplaner som finns för ämnet.
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Inledning
De ämnen som jag har läst i min utbildning är matematik och svenska som andraspråk och jag vill
därför skriva om något som berör båda dessa ämnen. Andraspråkselevers språkinlärning och
språkkunskaper innefattar skolans alla ämnen och även matematiken trots att det ibland anses att
matematikens språk är universellt. Studien omfattar kunskaper om matematiskt språk för
andraspråkselever som är nödvändiga att känna till som lärare i matematik i en mångkulturell
skola.
I TIMSS 2007 redovisas ett sämre genomsnittligt resultat i matematik, för elever födda utomlands
samt för infödda elever med två utlandsfödda föräldrar jämfört med infödda elever med minst en
infödd förälder. Undersökningar har gjorts i årskurs 4 och 8 och visar att problemet kvarstår i
den högre årskursen. Dock presterar 30 % av de utlandsfödda eleverna bättre än genomsnittet för
de infödda eleverna vilket påverkar det genomsnittliga resultatet i positiv bemärkelse. Skolverkets
undersökning visar dessutom att spridningen i resultat är extra stor för utlandsfödda elever. Som
möjliga anledningar till ett lägre resultat anges en sämre läsförståelse samt olika slags
socioekonomisk bakgrund för eleverna, som tex. föräldrars utbildningsnivå och möjlighet för
elever att få hjälp med sina matematikstudier hemma.1
För många elever med svenska som andraspråk kan textuppgifterna i matematik ge stora
svårigheter på grund av kontextens utformning. Exempelvis har det matematiska språket sin egen
speciella utformning och avviker därigenom ifrån vardagligt språk. Det kan därför vara många
ord i textuppgifterna som är nya och främmande för elever som inte har kommit så långt i sin
svenska språkutveckling. Många av de begrepp som vi har i matematiken har dessutom flera
betydelser som tex. volym, rymmer, axel, udda m fl.2 och när eleverna inte förstår innebörden i
texten så vet de heller inte vad de ska göra och kan därför inte göra den matematiska beräkning
som uppgiften efterfrågar.
Denna fråga blir allt mer aktuell i takt med ett ökande antal elever med svenska som andraspråk i
de svenska skolorna. Många av dessa elever riskerar att inte få de grundläggande kunskaper som
krävs för att söka en gymnasieutbildning och har då även sämre möjligheter till ett arbete och kan
därför på så sätt hamna utanför samhället.
Tanken med denna uppsats är att få kunskap om vilka svårigheter som möter andraspråkselever i
matematikundervisningen och vad lärare i matematik behöver känna till för att på bästa sätt
kunna stödja och hjälpa andraspråkelever till en god inlärning.

Litteraturgenomgång
I detta kapitel redovisas kursplanens mål samt litteraturstudier som handlar om matematikämnet,
matematiska textuppgifter, matematikundervisningen, hur det är att lära på ett andraspråk samt
fördelar med flerspråkiga matematikklassrum.
Flera intressanta examensarbeten finns sedan tidigare inom detta område, andraspråkelever, språk
och matematik. Jag återkommer i kapitlet Resultatdiskussion – och utgångspunkt för delstudie 2
till tre av dessa som är extra intressanta just för min studie.

1
2

Skolverket Rapport 323 (2008) s. 54
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 16
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Varför matematik?
Människor behöver kunna en viss mängd matematik för att klara sig i samhället. Matematik
behövs för att sköta ett arbete, den egna privatekonomin och för att kunna följa med i den
samhälleliga debatten. Ett allt mer mångkulturellt samhällde och ett vidare utbyte med andra
länder ställer också ett större krav på ett djupare matematiskt kunnande med god taluppfattning
och problemlösningsförmåga.3 I skolan får eleverna lära sig matematikens ”basfärdigheter”, som
att räkna, men även viktiga, centrala begrepp såsom längd, vikt, area, volym och procent som
man också behöver känna till. I princip alla matematikkunskaper kräver även en god bild av talen,
deras storlek och inbördes relationer 4
Läroplanen 2011, för grundskolan, sammanfattar vad eleverna behöver kunna:
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.
(Läroplan för grundskolan, 2011, s. 62-63)

Att lära matematik på ett andraspråk
det tar lång tid – flera år – innan ett barns andraspråk fungerar lika effektivt för
kunskapsinhämtande som ett förstaspråk.
(Hyltenstam & Tuomela, 1996, s.31)

Rönnberg och Rönnberg hänvisar till en rapport av Skolverket (1999) när det anges att 28
procent av eleverna med svenska som andraspråk mot 11 procent av eleverna med svenska som
modersmål inte har godkända resultat i de nationella proven i matematik. Elever med ett annat
modersmål når även mer sällan VG och MVG än eleverna med svenska som modersmål på detta
prov.5
I Skolans värdegrund och uppdrag står att läsa att utbildningen ska ”främja alla elevers utveckling och
lärande” och att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Läroplan för grundskolan, 2011 s. 7-8).
När ett barn börjar skolan i Sverige utgår skolans undervisning ifrån att eleverna har tillägnat sig
basen i det svenska språket och har ett ordförråd som innefattar de vanligaste vardagliga orden.
Så är ofta inte fallet med andraspråkselever även om de skulle vara födda och uppväxta i Sverige.
Dessa elever måste därför lära sig både basen i språket och utbyggnaden samtidigt som de ska
studera på ett språk som de till fullo inte behärskar. Det krävs betydligt mer språkkunskaper att
använda ett språk till att tänka och lära på än till att endast samtala.6 Att kommunicera på ett
andraspråk tar också mycket energi och mycket av den kognitiva förmågan i anspråk.

Sterner & Lundberg (2002) s.1
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s.95, 112
5 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.15
6 Ladberg (2000) s. 156
3
4
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Löwing och Kilborn hänvisar till forskare som menar att det är lätt att tappa tråden när man
opererar på ett andraspråk och att det finns risk att arbetsminnet inte räcker till för att hantera de
data man processar, speciellt när man ökar komplexiteten.7
Löwing och Kilborn föreslår att man kartlägger elevers aktuella kunskaper i matematik så snart de
kommer till klassen. Eftersom nyanlända elever ofta läser endast svenska till en början, så är det
inte alls säkert att elevens matematikkunskaper överensstämmer med svenska elevers kunskaper i
samma ålder. Vid en noggrann kartläggning kan man se om det saknas kunskaper för att följa
undervisningen i den årskursen. För detta behöver man veta tex. varifrån eleven kommer, hur
lång tidigare skolgång har varit, hur lång tid eleven har befunnit sig i Sverige och vilka
språkkunskaper den besitter. Man bör även titta på vilka läroböcker eleven har använt sig av i
hemlandet.8
Rönnberg och Rönnberg visar på en hel del svårigheter som kan uppstå när lärare vill kartlägga
andraspråkselevers förkunskaper. De menar att elevens tidigare inlärda begrepp kan vara
förankrade i elevens språk och tidigare erfarenheter och att det då skulle vara svårare att komma
åt dem i en undervisning på andraspråket. Dessutom har lärare och elev inte något gemensamt
språk att förstå varandra på.9 Det kan även vara så att eleven inte har de begrepp som läraren
förväntar sig. Gunilla Ladberg (2000) skriver ”en risk är att läraren aldrig ser vad eleven faktiskt
kan, därför att undervisningen är så starkt styrd utifrån svenska kulturella begrepp”.10 Detta kan
leda till att elever arbetar med uppgifter som är för svåra för dem.11
Som vuxen och även som utbildad matematiklärare kan man ha en föreställning om att barn och
elever tänker på samma sätt som vi vuxna själva gör. Detta stämmer dock inte då barn har helt
andra erfarenheter och utgångspunkter för sin kunskapsinhämtning vilket är viktigt att som lärare
inte förglömma.12 Redan innan en elev börjar skolan har den en matematisk förförståelse. Det är
viktigt att matematikundervisningen bygger elevens kunskaper med utgångspunkt ifrån denna.13
Både sättet att undervisa på och även denna förförståelse är ofta olika för olika kulturer så detta
kräver att matematikläraren har stor erfarenhet av matematisk didaktik i olika kulturer och även
känner till hur matematik kommuniceras på elevens modersmål. Löwing och Kilborn anger dock
att det vanligaste är att skolan förväntar sig att andraspråkselever ska kunna följa den vanliga
matematikundervisningen i klassen.14
Undervisningens innehåll har betydelse för hur eleverna uppfattar och tillgodogör sig den. När
undervisningen inte innefattar elevens språk och kultur får inte eleven bekräftelse av sin identitet.
Eleven kan då uppfatta det som om han eller hon inte duger. Modersmålet kan även ses som ett
hinder för inlärningen av det svenska språket där lärare försöker förhindra att eleven använder
sitt eget språk, vilket i matematikundervisningen snarare hämmar elevens begreppsutveckling.15
Löwing och Kilborn tycker att det vore bättre om modersmålsläraren ansvarade för elevens
begreppsutveckling i matematik vilket i så fall kräver att modersmålslärarna själva är kunniga i
matematisk didaktik.16

Löwing & Kilborn (2008) s.123
Löwing & Kilborn (2008) s.132
9 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.94-95
10 Ladberg (2000) s.177
11 Löwing (2006) s. 28
12 Ljungblad (2003) s. 160
13 Kilborn (1989) s. 8
14 Löwing & Kilborn (2008) s.39-40
15 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.56, 64-65
16 Löwing & Kilborn (2008) s.124
7
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När en elev misslyckas i matematik påverkar detta självförtroendet vilket i sin tur ger en minskad
motivation vilket ytterligare hämmar matematikprestationerna.17 Många elever är fast i tanken att
man måste hitta till det ”rätta svaret” på uppgiften. Att arbeta med matematisk problemlösning
kan hjälpa elever att inse att det kan finnas flera olika lösningar och flera olika svar och att man
inte behöver fokusera enbart på produkten.18
Att lära sig ord på ett andra språk inbegriper alltid språkträning. Lundahl hänvisar till forskare
som förklarar hur vi lär oss nya ord.
Vi lär oss ord:
genom att läsa, lyssna och samtala
när vi träffar på dem i ett sammanhang
när vi använder oss av ordböcker
genom direkt träning och genom ordlistor av olika slag.
De fyra färdigheterna (tala, läsa, lyssna, skriva) är beroende av varandra. Hela språket måste
användas för att en sann språkutveckling ska äga rum (Lundahl, 1998, s. 90).
Matematiken avviker ifrån vardaglig kommunikation på flera punkter. I matematiken är språket
ofta komprimerat och mer exakt och saknar därför omskrivningar och annan
överskottsinformation som skulle kunna ge ledtrådar till betydelser av ord som är okända för
eleven. Informationen presenteras ofta i en given ordning som inte kan ändras och alla elementen
behöver förstås för att man ska kunna ta till sig budskapet. Matematikspråket innehåller förutom
matematiska begrepp även siffror och symboler.19 Vanliga svårigheter i texten är att eleven missar
textens underförstådda betydelse. Andra svårigheter är ovanliga ord och uttryck och missledande
information. 20 Alla som undervisar i matematik måste vara medvetna om språkets betydelse i
texter och om hur språket används på andra sätt i utbildningen, både i tal och i skrift.21
Löwing och Kilborn skriver att forskare framhåller att det finns två villkor som måste vara
uppfyllda för att tvåspråkighet ska vara en tillgång för matematikinlärningen. Båda språken måste
ha passerat en viss kunskapströskel och de ska båda kunna användas flytande för både samtal och
tanke.22 Löwing skriver att risk finns att elever med annat modersmål inte ges möjlighet till att få
utveckla ett funktionellt språk med vilket de kan kommunicera och bygga upp matematiska
begrepp.23

Textuppgifter i matematik
Tanken med matematisk problemlösning är att eleverna ska träna sitt matematiska tänkande för
att kunna skapa en länk mellan den vardagliga verkligheten och skolmatematiken.24

Magne (1998) s.73
Ljungblad (2003) s. 158
19 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.36-37
20 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 5
21 Malmer & Adler (1996) s. 35
22 Löwing & Kilborn (2010) s.44
23 Löwing & Kilborn (2008) s. 40
24 Nämnaren Tema Matematik (2007) s.70
17
18

7

Kursplanen i matematik:
Problemlösning:
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt
värdering av valda strategier och metoder.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
(Läroplan för grundskolan, 2011, s. 67)

I den matematiska problemlösningen presenteras ofta frågeställningen och det matematiska
innehållet i en text. Det finns olika slags problem:
• enkla problem – ofta med en redan inövad matematisk modell
• komplexa textuppgifter – med mer svårtolkad text.
• matematiska utmaningar – ställer stora krav på kreativ förmåga och logiskt tänkande25.

Man kan också dela upp matematikproblemen i:
• matematiska problem
• situationer

De matematiska problemen är sådana problem som har en rent matematisk bakgrund och är främst
viktiga för fortsatta studier. Situationer är problem av mer vardagskaraktär.26 Dessa kan även kallas
vardagsproblem eller praktiska problem.
För att kunna lösa matematiska textuppgifter måste eleven kunna läsa och förstå texten samt
kunna plocka ut relevant information och göra sig en inre uppfattning om vad uppgiften
egentligen handlar om. De detaljer som är av vikt är ofta utspridda i texten. 27 Därefter ska eleven
välja beräkningsmodell. Ibland ska beräkningar göras i flera steg. En elev som endast behärskar
vardagssvenska kan få problem att tolka texten i textuppgiften och på grund av detta inte kunna
avgöra vilka beräkningar som ska göras.28

Svårigheter i matematiska textuppgifter

En kontext som eleven inte känner igen gör det svårare att lösa uppgiften. 29 Annat som en
andraspråkselev kan ha problem men är komprimerad text, komplicerad meningsbyggnad,
inskjutna bisatser, partikelverb och verb i passiv form. 30 Många gånger gissar eleverna vilket
räknesätt som ska användas genom att titta på talen. Jämna tal inbjuder till division och vid icke
jämt delbara tal tenderar multiplikation att föredras. Har den ena siffertermen tre siffror och den
andra endast en väljs räknesätten addition och subtraktion gärna bort direkt eftersom den
beräkningen känns för lätt och att sådana uppgifter inte förekommer i matematikboken. Även
olika ord i texten får elever att associera till olika räknesätt. Orden ”tillsammans” indikerar
addition och ”kvar” och ”skillnad” får elever att tänka på subtraktion. Finns i texten ord som tex.
kortare och dyrare tenderar även de att få eleverna att tänka på subtraktion vilket inte är hållbart,
se exempel nedan.31
Lisa hoppade 234 cm. Det är 12 cm kortare än Karin.
Hur långt hoppade Karin?
(Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994, s.127)
Kronqvist & Malmer (1993) s. 51
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s. 195
27 Sterner & Lundberg (2002) s. 105
28 Löwing & Kilborn (2002) s. 40
29 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.52
30 Myndigheten för skolutveckling (2008). s. 5
31 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s.126-127
25
26
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Vissa författare menar att texten i textuppgifter för andraspråkelever bör förenklas genom att
vissa matematiska ord byts ut emot mer vardagliga ord eller att texten fylls ut med fler ord för att
slippa den komprimerade texten utan redundans. Läraren bör även tänka noga på textens struktur
och meningsuppbyggnad. Andra författare menar att läraren inte alls ska undvika nya ord utan ge
eleverna möjlighet till att utveckla sitt språk. Ett förenklat språk kan snarare leda till utvattnade
texter som inte garanterat är lättare att förstå utan de kanske snarare hindrar eleven från att
komma vidare i sin språkutveckling.32

Okända ord och uttryck
Det är viktigt att förstå alla orden i en matematikuppgift för att kunna få ett samanhang och en
förståelse. Okända ord och uttryck kan påverka förståelsen av en textuppgift. Det behöver inte
vara de mest lågfrekventa orden som vållar elever de största problemen. Dessa ord får de ofta
förklarade av läraren. Problem uppstår istället ofta vid en mellansvår grupp av ord, ord som
läraren tror att eleven förstår. Exempel på sådana ord kan vara ersätta, redovisa, uttryckta och
fastställa. Läraren ska trots dessa svårigheter inte undvika att introducera nya ord eftersom det är
utvecklande för språkinlärningen. I en provsituation när eleven inte har möjlighet att få ord
förklarade för sig, är det dock bättre att byta ut dessa ord emot andra som eleven förstår.33 Olika
matematikområden, tex. geometri, statistik och sannorlikhetslära, har även vissa specifika ord och
uttryck som inte går att ersätta och utan vilka det inte går att kommunicera.34

Tvetydiga ord
Ord kan ha både en vardaglig betydelse och samtidigt en helt annan betydelse inom matematiken.
Detta kan bli väldigt förvirrande om man bara känner till ordets vardagliga betydelse. Exempel på
sådana ord är rymmer, skillnad, volym, axel, udda, värde term och rot. Det är viktigt att eleverna får
möjlighet att lära sig även ordens matematiska betydelse eftersom man bör sträva emot att elever
ska klara av att läsa en text som är matematiskt korrekt. Dessa ord ska därför inte undvikas. Vissa
ord inom matematiken har en specifik betydelse som inte går att ersätta med andra mer
vardagliga ord. 35 Andra ord kan tappa i precision när man väljer en mer vardaglig form tex när
man kallar en rektangel för fyrkant eller kallar både cirkeln och klotet för runda. 36 När det gäller
partikelverben, som består av ett verb och en betonad partikel, ändrar verbet betydelse med
artikeln så att tex. gå åt eller gå över inte har något med verbet gå att göra.37

Relationsord
Olika relationsord kan vara svåra att förstå tex. näst sist, näst störst, mellerst, den andra från höger.
Elever blandar lätt samman olika storleksrelationer tex. störst, mest, flest, färre, vidare, bredare, längre.
Prepositioner kan vara problematiskt som på, över, under, efter, bredvid, före, mellan. Svårt kan även
vara relationer mellan personer tex. är mor till, far till, pappas kusin, min syssling.38

Signalord
Elever har ofta väldigt bråttom när de läser texten till en textuppgift om de ens läser den över
huvudtaget. Inte säkert görs en djupare analys av innehållet i texten ens av elever med svenska
som modersmål. Istället kan eleven titta efter vissa signalord som ger vägledning till vad som ska
beräknas och kan på så sätt missa helt vad uppgiften egentligen går ut på.
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 29
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 29
34 Malmer & Adler (1996) s. 37
35 Myndigheten för skolutveckling (2008).
36 Löwing & Kilborn (2010) s. 30
37 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 23
38 Magne (1998) s.161
32
33
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Ord som mer, längre, vinner, tyngre, ökar, tjänar leder tankarna till addition medan ord som tappade,
yngre, mindre, billigare, kortare är mer förknippade med subtraktion.39

Matematiska symboler
I matematiken behöver man kunna hantera symboler, tex siffror, funktionstecken, geometriska
figurer och beteckningar. Dessa ser inte lika ut i alla kulturer. 40 Såväl konstruktionen av
räkneorden som hur man arbetar med de fyra räknesätten kan skilja avsevärt mellan olika
kulturer, skriver Löwing och Kilborn. Det kan få till följd att eleverna blandar samman såväl de
olika räkneorden som deras beräkningsmetoder (Löwing & Kilborn, 2010, s. 7).

Bilder
En bild kan ibland ge stöd åt förståelsen men då ska den vara tydlig och inte säga emot texten.41
Bilder på föremål som eleven inte har träffat på kan vara svårare samt bilder där man ska kunna
läsa ut ett visst kulturellt budskap som är okänt för eleven. Bilder där föremålet kan tolkas på
olika sätt kan också vara svåra eftersom man måste lära in den ”rätta” kopplingen mellan ord och
bild. Denna koppling är ofta förutbestämd av läromedlet, tex. att bilden av en stekpanna ska vara
ordet ”os” eller bilden av en gris ska vara ”so”.42

Matematikundervisningen
I många matematikklassrum i den svenska grundskolan får elever ta eget ansvar för sin
läroprocess. De arbetar självständigt med att lösa matematikuppgifter i sin lärobok och stimuleras
till att ta eget ansvar för både att formulera och uppfylla sina kunskapsmål. Lärarens uppgift i
dessa klassrum är att vara mer av en handledare som går runt och hjälper elever som får problem
med uppgifterna.43 Läroplanens mål i matematik innehåller dock kunskapsmål som inte kan nås
om eleverna endast räknar enskilt i lärobok.
Läroboken i matematik får inte styra undervisningen. Målen i matematik kan inte nås om
eleverna enbart räknar enskilt, var och en i sin bok. Lärarens arbete blir ineffektivt om alla
elever i en klass ska handledas enskilt om samma innehåll men vid olika tillfällen, då
eleverna arbetar i det som brukar kallas egen takt.
(Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne, 1996, s. 16)

Matematiken karakteriseras ofta av rätt eller fel vilket kan ha påverkat utformningen av
matematikuppgifter mot att innehålla färre uppgifter som uppmuntrar till dialog, skriver Hanson
(2011). Hon menar att matematikundervisningen präglas av färdighetsträning och procedurer där
läraransvaret har kunnat tonas ner till förmånen för elevernas egen kunskapsinhämtning. Detta
kan ha medfört att regler och procedurer har hamnat i centrum istället för förståelsen.
Lärobokens upplägg uppmuntrar även till självstudier där eleverna arbetar på egen hand och
rättar sina svar via facit.
Åse Hanson har inför sin doktorsavhandling utvecklat modeller för att mäta
matematikundervisningens betydelse för elevers möjligheter att på egen hand tillägna sig nya
matematikkunskaper. Hon menar att eleverna matematikprestationer ökar om läraren aktivt tar
ansvar för läroprocessen och vägleder eleverna i matematiska samtal och i gemensamma
genomgångar.

Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 20
Gran (1998) s. 20
41 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 35
42 Franker (2009)
43 Hansson (2011) s. 13
39
40
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Med flera författare som källor skriver hon att lärarens stöttning och utformning av
kommunikativa undervisningsmiljöer i samverkan med andra är extra viktiga för
andraspråkselevers möjligheter att utveckla de matematiska kunskaperna.44 Löwing har studerar
kommunikationen mellan lärare och elev. Hon anger att, även om en dialog hölls mellan lärare
och elev så saknade dialogen precision och läraren och eleven talade förbi varandra. En orsak
skulle kunna vara just att matematiken präglas av ett rätt och fel vilket hindrar läraren ifrån att
diskutera alternativa lösningsmetoder skriver hon.45
Den svenska grundskolan kännetecknas formellt av en sammanhållen matematikundervisning
samtidigt som det idag förespråkas en hastighetsindividualiserad undervisning. Denna
undervisningsform kan leda till en dold differentiering där elever som arbetar i sin egen takt får ta
stort ansvar för sin egen lärprocess. Åse Hanson hänvisar till tidigare forskning när hon skriver
att denna arbetsform har lett till stora brister i måluppfyllelsen både vad det gäller kunskapsmålen
i matematik och de mer övergripande målen i läroplanen. 46 Madeleine Löwing menar att
matematikundervisningen är känslig för trender och att användandet av hastighetsindividualiserad
undervisning bygger på att lärarna just nu utgår ifrån idén att eleverna konstruerar sin egen
kunskap men bara i olika takt. Ingen lärare i hennes studie hade ifrågasatt om elever även kunde
lära på olika kvalitativa sätt.47
Det har visat sig att kontakten mellan lärare och elev kan vara så liten som ett par minuter per
elev och lektion. Undersökningar som Löwing har gjort visar också att så mycket som 80% av
elevens samtal med läraren kan handla om annat än uppgiften som ska lösas. Löwing menar att
det med utgångspunkt ifrån den fragmentariska kommunikation som de flesta elever har med sin
lärare finns anledning att fundera över vilka möjligheter dessa elever har att bygga upp ett
matematiskt språk. 48 Löwing såg i sin studie när hon gjorde observationer i klassrummet att
lärare, när de kommunicerar med sina elever, oftast saknar kunskap om elevernas förkunskaper.
Inte heller försökte de förstå elevens problem innan de började handleda dem utan
handledningen blev oftast en lotsning till rätt svar utan djupare förklaringar, där elever och lärare
ofta talade förbi varandra. En förutsättning för ett mer djupgående samtal mellan lärare och elev
är att läraren känner till elevens förkunskaper. Ett sätt att hitta denna förkunskap är användandet
av diagnostiska prov.49
Löwing och Kilborn beskriver de olika nivåer för kommunikation som förekommer i
klassrummet, mellan lärare och elev, mellan elever, elevens inre kommunikation med sig själv och
mellan eleven och läromedlet. Dessa typer av kommunikation kan eleven inte lära sig genom
enskilt arbete i läroboken. För kommunikationen mellan lärare och elev behövs att läraren
kommunicerar med eleverna och använder ett språk som eleven förstår samtidigt som läraren har
ett ansvar för att bygga upp elevens språk i förhållande till det innehåll som behandlas. Elevens
inre kommunikation underlättas av att eleven får redovisa sina tankar, idéer och resultat muntligt.
Om eleven har ett väl utvecklat matematiskt språk höjs nivån på kommunikationen samtidigt
som risken för missuppfattningar minskar och därmed minskar även risken för att läraren lotsar
eleven. Även kommunikationen mellan eleven och läromedlet kräver att eleven är väl insatt i de
matematiska termerna. 50

Hansson (2011) s. 99-100, 107, 113-115
Löwing (2004) s. 251
46 Hansson (2011) s. 25-28
47 Löwing (2004) s. 248-249, 256
48 Löwing (2006) s. 25
49 Löwing (2004) s. 251-252
50 Löwing & Kilborn (2002) s. 239-240
44
45
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Kursplanens mål är att eleverna ska få möjlighet till att grunda sina matematiska begrepp på en
förståelse. Många lärare tycker dock att det är viktigare att hinna med ett visst antal sidor i
läroboken än att avsätta tid för matematiska samtal. Elever missar då en viktig träning i logiskt
tänkande och får inte öva på att argumentera och flexibelt väja lösningsmodeller.51
En elev med bristfällig begreppsbildning som lämnas med enskilt arbete i läroboken får inte
chans att vare sig utveckla det språkliga tänkandet eller det matematiska kunnandet.52
Många läromedelsförfattare använder dessutom alltför ovanliga ord i förklaringar och
textuppgifter vilket leder till att eleverna får ännu svårare att förstå texten. Att läraren låter
eleverna få diskutera matematiska texter skulle löna sig.53
I skolan blir olika slags problemlösning ofta konstlad och då krävs att inlärningssituationerna ges
ytterligare dimensioner för att kunskapen ska bli meningsfull och begriplig. Matematik kan göras
begriplig för eleven genom att eleven får:
- Lösa en uppgift
- Berätta om sina tankar och val av metod
- Förklara med egna ord hur uppgiften löstes och hur metoden fungerade
- Argumentera för sin lösning och sitt metodval
(Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994, s.10-11)

Just i argumentationen kan det upptäckas om kunskapen är bristfällig och kräver ytterligare
information och träning. 54 Språket fungerar som stöd för tanken och inlärningen. Dessutom
krävs att eleven har en speciell språkligt medvetenhet för att denne ska kunna läsa och förstå
matematikbokens abstrakta innehåll.55
Madeleine Löwing (2006) hänvisar till Vygotsky (1986) på s. 194 när hon skriver att inlärning
förutsätter att man får nya intryck, tex från någon som vet mer än man själv. Detta är lärarens uppgift, att
ha en kunskap som är större än den som eleverna har för att kunna tillföra det nya som ska läras
av eleverna.56
Läraren bör undvika att ställa ja- och nej-frågor och andra frågor som leder till korta svar samt
undvika att upprepa elevens svar eftersom det har en förmåga att stänga diskussionen. Bättre är
då att bygga vidare på elevens svar samt att ställa undersökande, öppna frågor som kräver mer av
eleverna.57 ”Genom att tala får eleven träna på att formulera sina tankar i ord och beskriva sina
konstruktioner för andra.” ( Engström (1998) s. 149). När elever får kommunicera matematik i
meningsfulla och relevanta situationer är inlärningen som störst visar forskning och beprövad
erfarenhet.58 För att elever ska kunna skapa sig ett väl fungerande matematiskt ordförråd så måste
orden behövas och efterfrågas. Både muntligt och skriftligt språk behövs för att komma i kontakt
med sina tankar. ”Att tala är i själva verket ett sätt att lära” (Malmer, 1996, s. 38).

Malmer (1999) s. 28, 30
Svensson (2002) s. 16
53 Magne (1998) s. 167
54 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s.10-11
55 Magne (1998) s. 159-160
56 Löwing (2006) s.194
57 Prage & Svedner (2000) s.26-27
58 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s.10
51
52
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Flerspråkig undervisning – framtidens matematikklassrum?
Norén skriver att det är en tillgång att vara svensk i den svenska skolan eftersom undervisningen
sker på svenska och bygger på svenska kulturella och sociala värderingar. Elever med annan
bakgrund kan därför anses sakna denna svenskhet vilket medför att svenska lärare i största
välmening försöker försvenska dessa elever och förse dem med en god svensk utbildning. Man
får dock inte glömma att dessa elever redan har egna kunskaper och erfarenheter som de
använder sig av i skolan och vardagslivet. När undervisningsspråket är svenska och elever inte
behärskar detta språk skapar detta problem både för eleverna och för lärarna som inte heller kan
elevens språk. När andraspråkelever inte når godkänt i matematik skylls det som oftast på brister
i språket. Detta kan göra att lärare redan i förväg har en förväntan på att eleven ska misslyckas i
matematikämnet. 59 Några av dessa problem går att lösa genom att arbeta med en flerspråkig
undervisning.
På några ställen i Sverige jobbar man med tvåspråkig undervisning i matematik, så kallad
etnomatematik. I etnomatematiken uppmärksammar man olika kulturers föreställningar om
matematik och introducerar matematisk problemlösning på ett mer naturligt sätt än i den
traditionella undervisningen, då med hjälp av vardagsproblem som bygger på elevernas informella
kunskaper i matematik. 60 Rönnberg och Rönnberg hänvisar till forskare som anser att
”etnomatematik kan användas som ett verktyg i undervisningen för att hjälpa elever att se
samband och att utveckla djupare matematisk förmåga”.61 Gunilla Ladberg hänvisar till Henning
Johansson som under ett tiotal år har drivit ett projekt som bygger på att undervisa med
utgångspunkt ifrån elevernas erfarenheter och kulturella bakgrund. Henning Johansson tog inför
sitt projekt, avstånd ifrån ståndpunkten att leta efter felaktiga egenskaper hos barn när
undersökningar visar på dåliga skolresultat. Han ansåg att problemet måste ligga hos skolan om
den inte lyckades ge alla barn lika goda kunskaper. Hans arbete har visat att elevers skolresultat
förbättras om de arbetar med stoff de känner igen, som angår dem, och om skolan anknyter till
elevernas familj, bakgrund, språk och kultur. I bland annat svenskämnet var skillnaderna stora.
Minst förändring var det i matematiken även om eleverna efter projektet låg högre än andra
elever i området på prov som mäter matematisk förståelse.62
Eva Norén har följt andraspråkselever och deras lärare på sju olika skolor under några år och har
sammanställt sina erfarenheter i en avhandling om flerspråkiga matematikklassrum. Av de
aktuella lärarna undervisade tre på svenska och somaliska och fem på svenska och arabiska. Hon
beskriver att undervisningen trots tvåspråkigheten har bedrivits på svenska förutom då elever
varit nyanlända till Sverige och att matematikböcker och annat material har varit uteslutande på
svenska. Lärarnas förväntningar på andraspråkeleverna i denna undersökning har varit höga.
Fördelar med den tvåspråkiga undervisningen har inte bara varit att eleverna kan använda sina
båda språk för att kommunicera utan har också lett till en ändrad attityd ifrån skolans håll till
elevernas modersmål som en resurs för lärande i matematik. Med modersmålets ökade
symboliska värde, kände eleverna att matematikundervisningen var för dem vilket ökade
motivationen till ämnet och ledde till godkända resultat. De elever som hade störst nytta av den
tvåspråkiga undervisningen var de nyanlända eleverna som där kunde använda sina båda språk på
samma sätt som i vardagslivet. Även yngre elever som var nybörjare i matematikundervisning
kunde med hjälp av denna språkutvecklande metod behålla sin upptäckarglädje inför
matematiken.63

Norén (2010) s. 17-18, 43, 62, 109
Myndigheten för skolutveckling (2008) s.41
61 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.88-89
62 Ladberg (1994) s.156-157
63 Norén (2010) s. 66, 91, 109-111
59
60
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Norén har i sin studie mötts av elever som drivits av glädje, tillit och vilja som visade sig vara
starkt förknippad med undervisningsformen totalt och de sociala relationer som skapats i
klassrummen. Genom den tvåspråkiga undervisningen har andraspråkeleverna fått möjlighet att
visa hela sin potential och nå godkända resultat. Norén beskriver det som det viktigaste att
andraspråkseleverna får komma till tals genom att kommunicera matematik oavsett om
matematikundervisningen är tvåspråkig eller bedrivs språkutvecklande på svenska.

Förslag på undervisningsstrategier
Språk och kultur skiljer sig åt så även inom matematiken. Det är därför viktigt att
matematikläraren tänker på att matematikämnet har en språklig dimension och för en del elever
även en andraspråklig dimension.64
För att läraren på ett bra sätt ska kunna hjälpa eleven till att utveckla och kommunicera
matematiska begrepp behöver läraren känna till de matematiska begreppens språkliga struktur för
det aktuella landet och den speciella kulturen. Detta är även nödvändigt för att kunna ha en
meningsfull samverkan med modersmålsläraren. 65 Om eleven har matematikkunskaper på sitt
förstaspråk som han/hon har svårt att förmedla på andraspråket kan det vara till hjälp om eleven
till en början skriver sina matematiska idéer på förstaspråket för att sedan översätta.66
För att kunna lägga undervisningen på rätt nivå behöver läraren kartlägga elevens tidigare
kunskaper. 67 Att undervisningen startar ifrån elevens kunskaper och uppfattningar är en
förutsättning för att inlärning ska ske.68Det kan vara svårt för läraren att skaffa sig kunskaper om
elevens förkunskaper inom matematiken. Ett sätt som kan hjälpa läraren är att låta eleven hitta
sin egen informella matematik genom att eleven för dagbok där läraren senare kan utläsa elevens
matematiska aktiviteter. Eleven skriver då upp i dagboken när matematiska inslag inträffar i
vardagen.69
Problemlösning i form av bilder kan användas innan eleven är en så duktig läsare. En bild kan
inspirera eleven till olika slags lösningar på samma uppgift. Eftersom bilder tolkas olika i olika
kulturer måste läraren välja bilder som passar för avsedd elev. 70 Att rita bilder som stöd för
matematiska problem och lösningar underlättar inte bara för eleverna att reflektera över sitt
arbete och förklara sina lösningar, utan också för läraren att se hur eleverna tänker (Rönnberg &
Rönnberg, 2001 s. 78).
En kulturellt obekant kontext gör det svårare för eleven att lösa uppgifter. Istället kan läraren
relatera till elevens kulturella bakgrund samt utgå ifrån elevens specifika intressen, föreslår
Rönnberg och Rönnberg. För elever med svenska som andra språk finns fördelar att låta dem få
hantera vardagsproblem som anpassats till elevens bakgrund och erfarenheter. 71 För att ge
eleverna möjlighet att stifta bekantskap med matematikproblemens uppbyggnad och reflektera
över textens innehåll och struktur kan läraren låta dem få utforma egna uppgifter. De kan då
själva utgå ifrån sina egna erfarenheter och använda sitt eget språk vilket kan bidra till att de
utvecklar bättre lösningsstrategier.72
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 8
Löwing & Kilborn (2010) s.10
66 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.81
67 Löwing & Kilborn (2008) s.132
68 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s.80
69 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.82, 88
70 Magne (1998) s. 171
71 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.82-83
72 Sterner & Lundberg (2002) s.100-101
64
65
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Elever behöver få hjälp med det matematiska språket för att lära sig att ord kan ha både
matematisk och en vardaglig betydelse. Om eleven regelbundet får höra ett korrekt matematiskt
språk kommer den så småningom att utvidga sitt ordförråd med dessa ord. Därför ska inte
läraren undvika matematiska termer som kan verka svåra. Detta korrekta matematiska språk ska
senare vara ett verktyg för eleven i problemlösningen.73 Pararbete eller arbete i mindre grupper är
också utvecklande då eleverna kan få tillgång till fler uppslag och idéer. 74 Att eleverna bara
diskuterar med varandra räcker dock inte utan de behöver också hjälp och stöd av läraren som
kan tydliggöra och utveckla elevernas tankar.75 Lärare måste därför hjälpa eleverna till att få ”tala
matematik”, ”anknyta till verkligheten”, ”arbeta laborativt”, ”börja med det konkreta”, ”lära sig
tänka” (Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne, 1996, s. 15).
Läraren behöver hjälpa eleverna till entydiga ordbetydelser:
Jämförelser. Många – få, stor – liten. lång – kort, fler – färre, mest, längre – kortare, tyngre – lättare,
tidigare (förr) – senare, äldre – yngre, tjockare – smalare (tunnare), större än – mindre än, den
längsta, den största, den mellersta, den nästa, den näst tyngsta, höger – vänster, den andra från
höger etc., är lika med, olika, inte lika med, ungefär lika med.
Relationer mellan objekt. Alla prepositioner kan vålla besvär för yngre elever: på, över, under, efter,
bredvid, före, mellan.
Relationer mellan personer. Är mor till, far till, pappas kusin, min syssling är …
Orsak – verkan. Om … så, om … gäller, tillhör – tillhör inte, sann – falsk.
Klassifikation efter en och flera kriterier: Stor, rund, kvadratisk, stor och rund.
Matematiska relationer och begrepp. Därmed avses hela det speciella ord och tankeförrådet i
matematik.

(Magne, 1998, s. 162)

En bra hjälp till att lära in nya ord är att eleven egenhändigt tillverka en matematikordlista. När
eleven stöter på ett nytt ord förs det in i boken tillsammans med en lämplig illustrering, förklaring
eller mening som sätter ordet i ett sammanhang.76

Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 17
Malmer (1996) s.53
75 Nämnaren Tema Matematik (2007) s.16
76 Malmer (1996) s. 38
73
74
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Syfte och frågeställning
Många förslag till förbättrad matematikinlärning för elever med svenska som andraspråk i
litteraturen handlar om att undervisningen ska vara på hemspråket, tvåspråkig eller att läraren ska
vara flerspråkig. Hemspråksläraren ska kunna matematikdidaktik och matematikläraren ska vara
flerspråkig och kunna matematikdidaktik ifrån olika länder. Min uppfattning är att den svenska
skolan har matematiklärare utan denna specialkompetens i en skola med ganska knappa resurser.
Lärare önskar trots detta göra sitt bästa för att andraspråkeleverna ska få bra kunskaper i
matematik. Kunskaper som bygger på elevernas förkunskaper och som ger en god grund för
vidare studier.
Huvudsyftet med denna undersökning är därför att få kunskap om vilka svårigheter som möter
andraspråkselever i matematikundervisningen. Svårigheter som lärare i matematik behöver känna
till för att kunna ta hänsyn till dessa och på bästa sätt kunna stödja och hjälpa andraspråkelever
till en god inlärning med de resurser som finns tillgängliga på skolan idag.
Syftet delas upp i följande frågeställningar
Vilka svårigheter möter andraspråkelever i matematiska textuppgifter?
Hur kan matematikundervisningen utformas för att underlätta för dessa elever?

Delstudie 1 Test med matematiska textuppgifter
Metod
Genom att sätta ihop ett matematikprov innehållande några av de svårigheterna som har angivits
i litteraturen vill jag testa om det den vägen kan påvisas några direkta språkproblem i matematiska
textuppgifter för andraspråkselever.

Genomförande
Undersökningen är gjord i en klass 6. Denna klass har fyra elever som läser svenska som
andraspråk. För att bredda underlaget något har två ytterligare andraspråkselever gjort testet, två
elever i åk 7. Klassen består av 19 elever, 9 flickor och 10 pojkar. Då jag gör mitt test är endast 15
av klassens elever närvarande. Av de fyra andraspråkseleverna har tre av dem kommit till Sverige
som små en har varit i Sverige i drygt fyra år. Andraspråkeleverna i åk 7 har varit i Sverige i
mellan fyra och fem år, de är elev 5 och 6 i min undersökning. Under testtillfället har ingen elev
hjälp av studiehandledare för att inte påverka elevens resultat.
Litteraturen anger många olika svårigheter som kan möta andraspråkelever inom
matematikämnet. Uppgifterna i testet är valda på så sätt att de, eller liknande uppgifter,
förekommer i klassens matematikbok 77 och samtidigt innehåller någon av de svårigheter som
föreslås i litteraturen. Test med matematiska textuppgifter bifogas i Bilaga 2. Elevernas resultat
har sammanställts i en tabell som bifogas i Bilaga 3. Elevernas felaktiga lösningar redovisas med
kommentarer i en resultatsammanfattning.

De forskningsetiska principerna
De forskningsetniska principerna innehåller fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den som deltar i en undersökning ska ha fullständig
information om projektet och vad ett deltagande innebär.
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De ska informeras om att det är frivilligt att delta och även få tillgång till resultatet. Om personen
är under 15 år ska målsmans samtycke inhämtas.78 Ett informationsbrev om undersökningen har
skickat hem till föräldrarna av klasslärare tillsammans med ett veckobrev. Möjlighet har funnits
att avstå ifrån att delta i undersökningen.
Eftersom matematikprov ingår som en normal del i matematikundervisningen har jag gjort
bedömningen att denna information räcker för att genomföra matematiktestet och att hänsyn
därmed har tagits till de etiska riktlinjerna. Mitt informationsbrev redovisas i Bilaga 1.

Bearbetning av data
Elevernas svar på matematiktestet har sammanställts i en tabell. Matematiktestet har 17 uppgifter
men 31 delsvar. Tabellens vänsterkant är numrerad ifrån 1 – 31. Det är de delsvar i uppgifterna
som eleverna har producerat. Tabellens överkant är numrerad ifrån 1- 17 vilket motsvarar antalet
i testet deltagande elever. Varje helt korrekt svar har markerats med ett kryss (x). Ej korrekta svar
har markerats med ett streck (-), inget svar med en nolla (0) och då eleven är en bit påväg med sin
lösning har jag markerat detta med ett snedstreck (/). Längst till höger anges antalet elever med
rätta lösningar i de båda grupperna, elever med svenska som andraspråk (SvA) och elever med
svenska som modersmål (Sv). I gruppen svenska som andraspråk är det 6 elever medan eleverna
med svenska som modersmål är 11 stycken. Varje elevs totalsumma går tyvärr inte att läsa ut
direkt ur tabellen på grund av platsbrist.

Resultatsammanfattning
En tabell med elevernas svar redovisas i Bilaga 3. Nedan redovisas efterfrågat svar, elevernas
felaktiga svar samt mina egna tolkningar och kommentarer. Elevens felaktiga svar anges inom
parentes.
Uppgift nr 1

Vilket tal ligger mitt emellan talen 5 och 10?
Efterfrågat svar: 7,5
Felaktiga svar nr 1:
(8), (5), (8), (8), (7), (7), (100)
Kommentarer: Här är det många elever som gör fel i båda grupper. Svaret 7 eller 8 är det mest
vanligt förekommande. Min tolkning är att eleven förväntar sig att det är ett heltal som söks.
Uppgift nr 2

Ange ett tal som är mindre än 10.
Efterfrågat svar: Vilket tal som helst som är mindre än 10.
Felaktiga svar nr 2:
–
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
Uppgift nr 3

Vilket tal är ungefär lika med 5,1?
Efterfrågat svar: 5 men andra tal som också är ungefär lika med 5 har godkänts, t.ex. 4,9.
Felaktiga svar nr 3:
(51), (3+2)
Kommentarer: Man skulle ju kunna tänka sig att (3+2) är ungefär lika med 5,1 men språkmässigt
så syftar ”vilket tal” på endast ett tal, inte en summa.
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Uppgift nr 4

Rita en tallinje. Gradera den på lämpligt sätt. Markera sedan talen, i dina svar ovan, på tallinjen.
Felaktiga svar nr 4:
–
Kommentarer: Tallinjen var svår för båda grupper. Flera elever kom en bit på väg, ritade en
tallinje som inte var graderad eller utan tal markerade.
Uppgift nr 5

Skriv följande tal i storleksordning med det största talet först.
20 33 7 93 1008 5 508
Efterfrågat svar: 1008, 508, 93, 33, 20, 7, 5
Felaktiga svar nr 5:
Kommentarer: En elev med svenska som modersmål storleksordnar med det minsta talet först.
Jag har inte räknat in följdfel av detta i elevens andra svar som ingår i denna uppgift.
Vilket tal har du angivit som det näst största talet?
Efterfrågat svar: 508
Felaktiga svar nr 6:
(1008), (1008), (1008), (1008)
Kommentarer: Fyra elever har angett det största talet, varav tre andraspråkselever. Jag tolkar det
som att eleverna fokuserar på ordet ”största” och glömmer eller förstår inte ordet ”näst”. En
andraspråkelev har strukit under ordet angivit, det ordet hör till gruppen av mellansvåra
vardagsord som lärare ofta räknar med att eleven förstår.79
Vilket tal har du skrivit på andra plats ifrån höger?
Efterfrågat svar: 7
Felaktiga svar nr 7:
(508)
Kommentarer: En andraspråkelev har angivit talet på andra plats ifrån vänster.
Vilket är det mellersta talet?
Förväntat svar: 33
Felaktiga svar nr 8:
–
Kommentarer: En andraspråkelev har inte svarat utan markerat ordet mellersta som ett okänt ord.
Vilket tal har du skrivit mellan det första och det tredje ifrån vänster?
Förväntat svar: 508
Felaktiga svar nr 9:
(33), (20)
Kommentarer: En andraspråkselev har angivit det mellersta talet, en elev med svenska som
modersmål har angivit det tredje talet från höger.
Vilket tal är det näst minsta?
Förväntat svar: 7
Felaktiga svar nr 10: (5)
Kommentarer: En elev med svenska som modersmål anger det minsta talet. Observera att alla
andraspråkeleverna klarade ”näst” i detta tal. Min tolkning är att ”näst minst” möjligen är mer
frekvent förekommande än ”näst störst”? Jag tolkar detta som att frasen ”näst minst” kan vara
inlärt som helfras.
Vilket tal är det tredje största?
Förväntat svar: 93
Felaktiga svar nr 11: –
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
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Uppgift nr 6

Två tal är olika. Summan av talens värde är 10. Ange två möjliga tal.
Förväntat svar: Flera svar är möjliga t.ex. 6+4, 7+3.
Felaktiga svar nr 12: (20, 30)
Kommentarer: 20 + 30 är inte lika med 10, men skillnaden mellan talen är 10. Intressant är att 10
elever anger 2 förslag på talpar, t.ex. 6+4 och 7+3. Detta gör 9 elever med svenska som
modersmål och 1 elev med annat modersmål än svenska.
Uppgift nr 7

Ett glas rymmer 2 dl. Ett vidare glas, som har samma höjd som det första, rymmer två gånger så
mycket vätska. Hur mycket rymmer detta glas?
Förväntat svar: 4 dl
Felaktiga svar nr 13: (bred), (6 dl)
Kommentarer: En tänkbar förklaring till svaret 6 dl är att eleven tror att man ska lägga ihop
glasets innehåll, 2 dl, med dubbelt så mycket vätska, dvs. 4 dl. 2dl + 4 dl = 6 dl.
Uppgift nr 8

Under en övning deltar tjugo frivilliga. Efter fyra timmar har man tappat hälften av deltagarna.
Hur många färre är det då?
Förväntat svar: 10
Felaktiga svar nr 14: –
Kommentarer: En andraspråkselev har markerat ordet ”deltagare” som okänt.
Uppgift nr 9

Fem stycken tårtor har bakats till ett kalas. Alla utom en går åt. Hur många är kvar?
Förväntat svar: 1
Felaktiga svar nr 15: (4 är kvar), (4 st)
Kommentarer: Jag tolkar dessa svar som att de två andraspråkeleverna inte förstår uttrycket ”alla
utom en” utan tänker sig att ”en går åt”.
Uppgift nr 10

Tillsammans väger Ali, Rolf, Lars, Hassan och Anders 210 kg. Lars är näst tyngst. Han väger 45
kg. Det är 5 kg färre än Rolf. Vad väger Rolf?
Förväntat svar: 50 kg
Felaktiga svar nr 16: (40 kg), (40 kg), (40 kg), (40 kg), (40 kg)
Kommentarer: Denna uppgift är komplicerad och innehåller beräkningar i flera steg. 4
andraspråkelever och en elev med svenska som modersmål har alla svarade 40 kg. ”Färre” är ett
signalord som är förknippat med subtraktion.
Ali är tunnast av de alla. Hans vikt skiljer sig 15 kg ifrån Rolfs. Vad väger Ali?
Förväntat svar: 35kg
Felaktiga svar nr 17: (50 kg), (52 kg), (55 kg)
Kommentarer: Elever som har räknat fel på första deluppgiften och har gjort följdfel är inte med
här. 50 resp. 52 kg skiljer sig inte 15 kg vare sig ifrån 40 eller 50 kg. Svaret 55 kg är från en
andraspråkselev. Eleven har svarat 40 kg i första deluppgiften så 55 kg skiljer sig 15 kg från 40 kg.
Kanske blandar eleven ihop orden tunnast och tyngst.
Anders vikt är lika med Hassans. Vad väger Anders? (svar nr 18) Hassan? (svar nr 19)
Förväntat svar: 40kg
Felaktiga svar nr 18: (50 kg)
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Kommentarer: Andraspråkseleven som har svarat 50 kg här har svarat 70 kg i nästa deluppgift.
Eftersom Anders och Hassan väger lika mycket blir detta svar fel. Tre elever har avstått ifrån att
svara, varav en andraspråkelev.
Tre elever, varav 2 andraspråkselever, har haft problem med att räkna bort Ali, Rolf och Lars
vikter ifrån 210 kg, men har trots det angett lika vikter på Anders och Hassan. Dessa följdfel har
jag inte räknat med här.
Felaktiga svar nr 19: (70 kg)
Förväntat svar: 40 kg
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
Uppgift nr 11

Ett tal multipliceras med 2. Därefter subtraherar vi med 5 och då får vi 9. Vilket är talet?
Förväntat svar: 7
Felaktiga svar nr 20: (60), (6 2-5=9), (6 2-5=9), ( 2-5=9)
Kommentarer: En andraspråkselev har markerar ordet ”subtrahera” som okänt. Två elever som
satt bredvid varandra har lika lösningar. De har förstått hur talet ska lösas men har räknat fel.
Även den sista eleven har förstått talet men ej kunnat lösa det. Dessa lösningar är markerade som
halvvägs lösta.
Uppgift nr 12

Kvoten mellan två tal är 4. Täljaren har värdet 20. Vilket värde har nämnaren?
Förväntat svar: 5
Felaktiga svar nr 21: (80), (40), (40)
Kommentarer: Här är det många elever som inte förstår orden, både andraspråkselever och
elever med svenska som modersmål. Bara 7 elever totalt har klarat denna uppgift. I svaret 80 har
eleven troligtvis räknat multiplikation i stället för division.
Uppgift nr 13

Två faktorer är lika och multipliceras med varandra. Produkten är 25. Vilka är de två faktorerna?
Förväntat svar: 5 och 5
Felaktiga svar nr 22: (20 och 5=25), (12,5), (12.5)
Kommentarer: Den första eleven, en andraspråkselev, har räknat addition. Övriga
andraspråkselever har klarat denna uppgift. En elev har angett ordet ”faktor” som okänt. Två
elever har räknat division istället för multiplikation.
Uppgift nr 14

En tröja på rean kostar 100 kr. Det är 30 kr billigare än i förra veckan. Vad kostade tröja tidigare?
Förväntat svar: 130 kr
Felaktiga svar nr 23: (70)
Kommentarer: Ordet billigare är signalord för subtraktion. En elev med svenska som modersmål
har räknat subtraktion.
Uppgift nr 15

Summan av två tal är lika med 10 när man har subtraherat 3. Vilka kan talen vara?
Förväntat svar: Flera svar är möjliga, t.ex. 5 och 8, 10 och 3
Felaktiga svar nr 24: (7 o 5), (13), (7)
Kommentarer: 7 elever har hoppat över denna uppgift Meningsbyggnaden år svår vilket gör
uppgiften svår för många i båda grupperna. Här eftersöks två tal därför är talet 13 fel. En
andraspråkselev har räknat 10-3=7
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Uppgift nr 16

Lisa hoppade 234 cm. Det är 12 cm kortare än Stina. Hur långt hoppade Stina?
Förväntat svar: 246 cm
Felaktiga svar nr 25: (222 cm), (222), (224 cm), (222 cm), (222 cm), (46), (222 cm), (222 cm)
Kommentarer: Ordet kortare är signalord för subtraktion. I de flesta felaktiga svar har det räknats
subtraktion istället för addition, 234-12=222. Många elever i båda grupperna har räknat fel.
Uppgift nr 17

Rita en cirkel nedan.
Felaktiga svar nr 26: –
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
Rita en kvadrat bredvid cirkeln.
Felaktiga svar nr 27: –
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
Rita en triangel under kvadraten.
Felaktiga svar nr 28: –
Kommentarer: inga felaktiga lösningar.
Rita en rektangel till vänster om triangeln.
Felaktiga svar nr 29: –
Kommentarer: En elev med svenska som modersmål ritar rektangeln till höger.
Dela rektangeln i två lika delar och skugga den ena.
Felaktiga svar nr 30: –
Kommentarer: En elev med svenska som modersmål förstår inte ordet skugga (fylla i) och ritar
en ”solskugga” bredvid rektangeln.
Rita en pil över cirkeln som pekar åt höger
Felaktiga svar nr 31: –
Kommentarer: pil/höger – alla har ritat pilar men 2 pekar nedåt
7 är ritade ovanför cirkeln, pekandes åt höger
5 är ritade ovanpå cirkeln, pekandes åt höger
3 är ritade till höger om cirkeln, pekandes åt höger
Problem med ordet ”över”. Kanske borde jag ha använt ordet
”ovanför”.
Spridningen hos eleverna med svenska som andraspråk är större än hos eleverna med svenska
som modersmål. Medelresultat hos eleverna med svenska som andraspråk skiljer sig dock inte
nämnvärt ifrån resultatet hos eleverna med svenska som modersmål som grupp. Medianvärdet är
det samma i båda grupperna. Resultatet påvisar möjligen att eleverna med svenska som
andraspråk har vissa svårigheter i uppgift 4, 10, och 15 vilka har en mer invecklad text
kombinerat med beräkningar i flera steg. Det går också att utläsa vissa svårigheter för
andraspråkselever med ord som ungefär lika med, näst störst, alla utom en och färre än. Svårigheter
med dessa ord förekommer i princip inte hos eleverna med svenska som modersmål i detta test.
Svårigheter kan också ses vid fråga 14 och 16 där orden billigare och kortare initierar subtraktion.
I dessa uppgifter visar sig dock liknande svårigheter i båda grupper. Svårigheter för båda grupper
visar sig även i uppgifter som innehåller den specifika matematikterminologin.
Resultat för eleverna med svenska som andraspråk varierar mellan 10-29 rätta svar. För eleverna
med svenska som modersmål varierar antalet rätta svar mellan 20-30.
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Fyra av de sex andraspråkeleverna presterar motsvarande som eleverna med svenska som
modersmål med resultat på 24, 27, 28 och 29 rätt. Högst andel rätt har ligger två elever som har
varit i Sverige i mellan 4 och 5 år, två ambitiösa flickor. Av de två andraspråkselever som har lägst
andel rätta svar har den ena svårt med språket och den andra, som har varit i Sverige i nästan hela
sitt liv, svårt med matematiken. Båda dessa elever har även haft svårt på det nationella provet i
svenska, möjligen av olika anledningar även där. Eftersom de båda gruppernas medelresultat inte
skiljer sig från varandra är det tydligt att andraspråkselevernas stora spridning i resultat påverkar
medelbetyget för denna grupp.
Språktestet visar att matematikterminologin är svår för båda grupper. ”Summa” verkar dock vara
ett ord som de flesta vet vad det betyder. Två andraspråkselever har dock inte klarat någon av
uppgifterna 6, 11 och 15. Jag tolkar detta som att det är någonting annat än ordet ”summa” som
är problemet, meningsbyggnaden eller något av orden. I uppgift 6 (svar nr 12) frågas efter en
summa av två tal.
Uppgift 6. Två tal är olika. Summan av talens värde är 10. Ange två möjliga tal.
Fyra andraspråkelever har klarat denna uppgift. Uppgift 15 är en liknande uppgift men den
kognitiva svårhetsgraden har ökats med ytterligare ett beräkningssteg, subtraktion.
Uppgift 15. Summan av två tal är lika med 10 när man har subtraherat 3. Vilka kan talen vara?
Denna uppgift är det bara två av de fyra andraspråkseleverna, som löste uppgift 6 korrekt, som
klarar att lösa. Även uppgift 11 (svar nr 20) är en liknande uppgift nu gällande multiplikation och
subtraktion. Den löses korrekt av alla de fyra andraspråkseleverna som även löste uppgift 6.
Uppgift 11. Ett tal multipliceras med 2. Därefter subtraherar vi med 5 och då får vi 9. Vilket är talet?
Jag tolkar detta som att det inte är ordet ”subtraktion” som är problemet. Uppgift 15 har istället
en mer avancerad meningsuppbyggnad som blir svår för eleverna. Denna problematik har även
diskuterats i den tidigare forskningen.80
Uppgift 4 och uppgift 10 är båda uppgifter med lite längre text och flera svåra ord. Texten i
uppgift fyra är komprimerad och innehåller ord som tillhör de matematiska begreppen, tallinje,
gradera, markera. Vad är ett lämpligt sätt? Även ordet rita kan ha en mer vardaglig betydelse som kan
förvirra eleverna. Svaren ovan är också en formulering som inte används i vanligt vardagligt tal.
Uppgift 4. Rita en tallinje. Gradera den på lämpligt sätt. Markera sedan talen, i dina svar ovan, på tallinjen.
Uppgift 10. Tillsammans väger Ali, Rolf, Lars, Hassan och Anders 210 kg. Lars är näst tyngst. Han väger 45
kg. Det är 5 kg färre än Rolf. Vad väger Rolf?
Ali är tunnast av de alla. Hans vikt skiljer sig 15 kg ifrån Rolfs. Vad väger Ali?
Anders vikt är lika med Hassans. Vad väger Anders? Hassan?
Uppgift 10 innehåller inte några direkta matematiska termer även om språket också i denna
uppgift är komprimerat. Uppgiften är istället kognitivt krävande. Det är många uppgifter att hålla
reda på och beräkningar ska göras i flera steg. Att Lars är näst tyngst kan uppfattas som om att han
är tyngst om man missar det lilla ordet näst. Detta kan hända både om eleven inte vet vad ordet
betyder och när eleven läser slarvigt.
80

Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 5

22

Färre än signalerar här felaktigt subtraktion. Intressant är dock att det är endast en elev med
svenska som modersmål som har angett ett felaktigt svar här medan fyra stycken av
andraspråkeleverna anger ett felaktigt svar i denna uppgift. Ordet tunnast kan blandas ihop med
ordet tung eller i det här fallet tyngst. En vikt kan också skilja sig både uppåt och nedåt. Även i
meningen Anders vikt är lika med Hassans har en elev tänkt fel trots att begreppet är lika med är
väldigt vanligt. Jag drar mig till minnes att jag har hört att det för elever inte alltid är självklart att
är lika med betyder att det behöver vara lika mycket, att likhetstecknet innebär att det så att säga
ska “väga lika” på båda sidor. Detta är dock en intressant företeelse för sig som jag inte tar upp
ytterligare här.

Resultatdiskussion – och utgångspunkt för delstudie 2
Resultaten av studie 1 visar att det inte är några anmärkningsvärda skillnader i resultat mellan
andraspråkeleverna som grupp och eleverna med svenska som modersmål som grupp. Stora
skillnader kan hittas för enskilda elever, dock i båda grupperna. Som jämförelse studeras några
andra examensarbeten som handlar om andraspråkelever, språk och matematik. Resultaten i
dessa examensarbeten visar på liknande sätt att andraspråkelever och elever med svenska som
modersmål presterar ungefär lika som grupp, och att andraspråkeleverna ibland även har ett
bättre resultat än de infödda svenska eleverna. Dessa resultat stämmer inte med inläst litteratur
och tidigare forskning och olika försök att förklara varför andraspråkeleverna har ”för bra”
resultat hittas i dessa examensarbeten. I följande avsnitt redovisas exempel på detta hämtade ur
andra godkända examensarbeten.

Några tidigare examensarbeten om andraspråkselever och matematik
Examensarbete 1

Huskanovic, J & Johansson, T. (2006). Andraspråkselever och matematik. En studie om bakomliggande
orsaker till andraspråkselevers svårigheter i matematik.
Huskanovic och Johansson har gjort en undersökning på en invandrartät skola. De kan dock inte
i sitt resultat påvisa att den markanta skillnad mellan andraspråks- och majoritetselever, som
omtalas i forskningen, existerar och avfärdar sitt resultat med att deras undersökning har ett för
litet underlag.
Att det existerar en markant skillnad i matematikprestation mellan andraspråks- och majoritetselever
råder det bland forskare ingen tvekan om. En jämförelse mellan de resultat som kom fram i vår
undersökning på en invandrartät skola och den undersökning som genomfördes av Cederberg
(2006) bland homogena klasser i tre kommuner visar dock inte entydigt att skillnaden existerar.

(Huskanovic & Johansson, 2006, s.40)

Att de svar vi erhöll med hjälp av den genomförda diagnosen inte överrensstämmer med erkända
och publicerade resultat, bland annat resultaten från OECD´s PISA undersökning, skulle kunna
bero på omfattningen av vår undersökning. Här vill vi återigen påpeka att vår avsikt aldrig var att
göra en generaliserbar studie och vi bestrider inte de erkända resultaten.

(Huskanovic & Johansson, 2006, s.41)

Huskanovic och Johansson påpekar i sitt examensarbete att inte alla andraspråkelever har ett
sämre resultat än jämnåriga infödda elever. De tar fasta på att tidigare studier konstaterar att
elevers bakgrund och föräldrars utbildning har betydelse vad det gäller elevers
kunskapsutveckling.
Av betygsresultaten framgår dock att inte samtliga andraspråkselever har ett sämre resultat i
matematik än jämnåriga majoritetselever. I likhet med övriga elever följer betygsresultaten elevernas
sociala bakgrund. Elever med högutbildade föräldrar får högre betyg (Skolverket, 2000).

(Huskanovic & Johansson, 2006, s.6)
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Huskanovic och Johansson har låtit samtliga elever i åk 8 och 9 i en grundskola, i ett invandrartätt
område i Göteborg, göra tre stycken matematikdiagnoser och sedan intervjuat 8 st. utvalda
andraspråkselever. Diagnoserna innehåller dock ingen text utan är helt avskalade
matematikuppgifter inom området bråk vilket jag tror många elever i åk 8-9 tycker är ganska
svårt. Åtminstone två av de intervjuade eleverna har en mycket god matematiskt förståelse, ett
par har problem med den matematiska förståelsen och resten uppfattar jag att de är på ungefär
samma nivå som motsvarande infödd svensk elev i samma årskurs. Tråkigt är att materialet inte
innehåller någon intervju med elev med svenska som modersmål då det nu inte går jämföra de
matematiska tankegångarna med ”majoritetseleven”. Jag måste nu istället jämföra med min egen
erfarenhet av infödda svenska elever i motsvarande årskurs ifrån min egen undervisning.
Huskanovic och Johansson skriver i sin diskussion att de inte kunde hitta några så stora brister i
svenskan hos andraspråkeleverna att det borde hindra matematikinlärningen men även att
intervjuade lärare hävdade att det är i språket som bristerna trots allt ligger.
Under intervjuernas gång upplevde vi inte att någon av de åtta intervjuade eleverna föreföll ha
tillräckliga brister i svenska för att hindra en utveckling i matematik.
Åsikten att brister i svenska ligger bakom matematiksvårigheterna delas dock av de lärare som
ingick i intervjustudien.

(Huskanovic & Johansson (2006) s.41)

Examensarbete 2

Eriksson & Eriksson (2011). Matematiska textuppgifters utformning. Kontextens betydelse för elever med
svenska som andraspråk och för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Eriksson och Eriksson undersöker i sin studie olika matematiska områden, matematiska symboler
– icke matematiska symboler, hög kontext – låg kontext, elevnära ord – icke elevnära ord, samma
relationsord – olika relationsord och bild – ingen bild. De har ett underlag om totalt nästan 200
elever varav 32 elever har svenska som andraspråk.
Eriksson och Eriksson får i sin studie ett bättre resultat för elever med svenska som andraspråk
jämfört med den totala elevgruppen och skriver då att andraspråkseleverna troligtvis har kommit i
kontakt med de i uppgiften angivna icke elevnära orden redan tidigare. Orden de hänvisar till att
andraspråkelever skulle ha kommit i kontakt med är saigaantilop, fossa, matamata, trossar, kättingar och
fendrar.
Elever med svenska som andraspråk visar dock i vår studie att de har ett högre resultat både på
uppgift 3a och 3b än vad den totala elevgruppen har. Det visar att icke elevnära ord inte påverkar
elever med svenska som andraspråks lösningsförmåga i samma grad som de påverkar elever i
allmänhet, utan att elever med svenska som andraspråk blir positivt påverkade av icke elevnära ord.
Detta visar sig genom att de har en högre lösningsfrekvens på uppgifter med icke elevnära ord. En
anledning till detta resultat skulle kunna vara att elever med svenska som andraspråk har kommit i
kontakt med dessa icke elevnära ord i högre grad, än elever i allmänhet. Detta är dock något som vi
valt att inte undersöka.

(Eriksson & Eriksson, 2011, s. 34)
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Uppgifterna som Eriksson och Eriksson hänvisar till ser ut så här:
3a) En saigaantilop väger 41 kg och en fossa väger 29 kg mindre. Matamata väger 3 kg mer än fossan. Hur
mycket väger de tillsammans?
3b) En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än hunden. Hur mycket väger
de tillsammans?
8a) Mormor har 7 st femkronor. Hon har 2 st färre tiokronor. Enkronorna är 6 st fler än femkronor. Hur
mycket pengar har hon?
8b) Malin har 7 trossar som varje väger 5 kg. Hon har 2 st färre kättingar som varje väger 10 kg. Fendrarna
som väger 1 kg är 6 fler än kättingarna. Hur mycket väger sakerna?

(Eriksson & Eriksson, 2011, s. 33)

Eriksson och Eriksson tolkar sitt resultat att andraspråkselevers lösningsförmåga av uppgifter
med icke elevnära ord inte påverkas negativt på samma sätt som för elever i allmänhet med att de
redan sedan tidigare känner till dessa ord. De skriver i sin sammanfattande analys att
andraspråkelever, på grund av att de har haft en högre lösningsfrekvens än elever i allmänhet vad
det gäller uppgifter med icke elevnära ord, inte missuppfattar texten i givna uppgifter. Enligt min
egen uppfattning kan man inte dra sådana slutsatser av detta resultat. Min tolkning är istället att
andraspråkeleverna har en större erfarenhet av att lösa uppgifter där de inte förstår alla ord eller
ens sammanhanget och då lägger mindre vikt vid att förstå innebörden i det enskilda ordet.
Enligt Möllehed (2001) kan elever missuppfatta texten om de inte förstår alla orden, vilket kan
hända vid uppgifter med icke elevnära ord (s. 92). Däremot visar vår forskning att elever med
svenska som andraspråk har lättare för uppgifter med icke elevnära ord. Det betyder alltså att de
inte missuppfattar texten i uppgifterna.

(Eriksson & Eriksson, 2011, s. 38)

Sitt resultat att elever med svenska som andraspråk som grupp inte skiljer sig ifrån elever i
allmänhet förklarar Eriksson och Eriksson med att de har gjort sin studie på gymnasiet och
jämfört den med forskarstudier gjorda i åk 3-4. Min egen tolkning är att Eriksson och Eriksson
har missat en eventuell stor stridning i gruppen av elever med svenska som andraspråk genom att
titta på resultatet i form av genomsnittssiffror.
Denna studie har kommit fram till att elever med svenska som andraspråk inte skiljer sig i någon
högre grad från elever i den totala elevgruppen, vad det gäller antal rätt i genomsnitt på
matematikuppgifterna. Det kan man se genom att elever med svenska som andraspråk hade i snitt
3,9 rätt i test A och 4,7 rätt i test B, jämfört med den totala elevgruppen som hade i snitt 4,5 rätt i
test A och 4,9 rätt i test B. Det är alltså en marginell skillnad mellan elever med svenska som
andraspråk och den totala elevgruppen. Detta resultat stämmer således inte överens med Svenssons
(2002) studie som visar att elever med svenska som andraspråk ligger långt efter elever i allmänhet
inom matematik. En anledning till att vår forskning skiljer sig markant från Svenssons (2002)
forskning kan vara att Svensson genomförde sin studie bland elever i gymnasiet och vi genomförde
vår i årskurs 3 och 4.

(Eriksson & Eriksson, 2011, s. 49)

Examensarbete 3

Anghel & Imamovic (2009). Första- och andraspråkselever. En studie om hur språket påverkar
matematiken i grundskolan.
Anghel och Imamovic gör en studie på 75 elever som får lösa 8 uppgifter bestående av en
blandning av räkne- och textuppgifter. De kompletterar sin undersökning med 6 elevintervjuer.
De skriver att de innan sin studie hade förutfattade meningar och förväntningar på att tester av
andraspråkelever skulle påvisa större brister i textförståelsen än de kunde se i sitt resultat.
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Anghel och Imamovic skriver även att de mindre skillnader som trots att finns mellan grupperna
kan bero av många olika faktorer. Deras undersökning visar dock på att det finna brister i
räknefärdigheter hos elever med svenska som andraspråk men även liknande brister i gruppen
elever med svenska som modersmål.
Innan genomförandet av undersökningen hade vi förutfattade meningar och trodde att
textuppgifterna skulle avslöja större brister i textförståelsen hos eleverna med svenska som
andraspråk. Skillnaderna som vi finner i redovisningen av resultaten är inte så betydelsefulla och kan
bero på många olika faktorer. De brister som eleverna har visat i räknefärdigheter är också
genomgående både hos eleverna med svenska som förstaspråk och hos elever med svenska som
andraspråk.

(Anghel & Imamovic, 2009, s. 30)
Slutsats

På samma sätt som författarna till examensarbetena ovan har även jag funderat på olika
förklaringar till resultatet av min egen studie, som inte visar några signifikanta skillnader mellan
elever med svenska som andraspråk och elever med svenska som modersmål. Precis som Anghel
& Imamovic har jag haft en förväntning och en förutfattad mening att jag i min undersökning
skulle hitta stora brister i språkkunskaper hos andraspråkselever och att deras resultat skulle skilja
sig markant ifrån resultaten i gruppen med elever med svenska som modersmål. Jag vill därför
påminna mig själv om inledningstexten i denna uppsats.
Dock presterar 30 % av de utlandsfödda eleverna bättre än genomsnittet för de infödda eleverna vilket påverkar
det genomsnittliga resultatet i positiv bemärkelse. Skolverkets undersökning visar dessutom att spridningen i
resultat är extra stor för utlandsfödda elever.
Vid en omläsning av TIMSS 2007 framgår att stor variation av matematikprestationer finns inom
alla elevgrupper men att variationerna är störst för elever inom gruppen utlandsfödda elever och
att en tredjedel av de utlandsfödda eleverna har ett bättre resultat än hälften av de infödda.
TIMSS 2007 påpekar speciellt att det finns många utlandsfödda elever som presterar betydligt
bättre än elever som har fötts i Sverige.
Inom grupperna finns stor variation och detta gäller i speciellt stor utsträckning för utlandsfödda
elever. Således finns det gott om utlandsfödda elever som presterar på en högre nivå än många
infödda elever.

(Skolverket, 2008, s. 54)

Hur ska jag nu gå vidare med min undersökning som inte har något påvisbart resultat? Jag slänger
ut frågan i luften i lärarrummet en dag när både matematiklärare, modersmålslärare och lärare i
svenska som andraspråk finns närvarande
– Vad är det i matematiken som är svårt för andraspråkelever?
– Språket! blir svaret ifrån samtliga lärare.
Jag bestämmer mig då för att gå vidare med intervjuer av lärare, studiehandledare och elever för
att försöka komma fram till vad i språket som egentligen är svårt.
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Orsaker till skillnader i skolresultat för olika elevgrupper enl. TIMSS 2007
I TIMSS 2007 81 på sidorna 52-69 diskuteras skillnader i skolresultat mellan olika elever och
möjliga orsaker till dessa. Några av orsakerna som kan påverka elevers inlärning indelas nedan i
grupperna bakgrund, läsförståelse, attityder till matematik, matematikundervisningen, och läxor
och prov.
TIMSS 2007 delar upp andraspråkeleverna i grupperna infödda, elever med utländsk bakgrund
och utlandsfödda elever. Infödda elever är födda i Sverige och har en utlandsfödd förälder.
Elever med utländsk bakgrund är födda i Sverige och har två utlandsfödda föräldrar.
Utlandsfödda elever är födda utomlands och har minst en förälder som också är född utomlands.
Elever födda i Sverige utgör 80-85 % av andraspråkeleverna och elever födda i Sverige med
utländsk bakgrund ca 9 %. Andraspråkselever födda i Sverige med en utlandsfödd förälder
presterar i genomsnitt bättre än både infödda elever med två utlandsfödda föräldrar, de
utlandsfödda eleverna och de svenska eleverna.
Antalet utlandsfödda elever i den svenska skolan ligger runt 6-7 %. Inom denna grupp är
spridningen i elevers resultat extra stor. En tredjedel av dessa elever presterar bättre än hälften av
de infödda eleverna.
Elevers bakgrund

TIMSS 2007 anger ett visst, sedan tidigare känt, samband mellan elevers socioekonomiska- och
sociokulturella bakgrund och deras resultat i skolan. Till socioekonomiska bakgrunden räknas
föräldrarnas inställning, engagemang och erfarenheter från utbildning, arbete och fritidsintressen.
Att elever med utländsk bakgrund genomsnittligt presterar sämre än genomsnittet av elever med
svensk bakgrund kan till viss del förklaras med att eleverna har olika socialekonomiska villkor.
Läsförståelse

Infödda elever presterar i genomsnitt bättre än både infödda elever med två utlandsfödda
föräldrar och de utlandsfödda eleverna både i matematik och i naturvetenskap. Denna trend går
även att utläsa ut andra liknande undersökningar. Skillnaden är större i naturvetenskap än i
matematik vilket skulle kunna härledas till att uppgifter i naturvetenskap kräver en större
läsförståelse.
Attityder till matematik

Elevernas intresse och attityder till matematikämnet påverkar elevens möjligheter till lärande och
goda resultat. Enligt TIMSS 2007 redovisar elever med ett gott självförtroende och en positiv
inställning till matematik ett bättre resultat.
Matematikundervisningen

I Sverige har vi färre timmar matematik än genomsnittet för EU/OECD-länderna. En större del
av undervisningstiden ägnas dessutom åt enskilt arbete i lärobok än för genomsnittet för dessa
länder. Vi är också sämre på att integrera datoranvändning i matematikundervisningen. Lärare i
matematik anger att eleverna till största delen arbetar med uppgifter med eller utan lärarens
handledning. Längre genomgångar utgör en mindre del av lektionstiden. I Sverige ligger
läroboken till 95 % till huvudsaklig grund för matematikundervisningen. Svenska lärare i
matematik anger att deras sätt att undervisa till största delen begränsas av att elever har olika
studieförmåga.

81

Skolverket Rapport 323 (2008)
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Läxor och prov

Lärare som undervisar matematik i Sverige ger sällan läxor. Läxor och prov är även enligt TIMSS
av underordnad betydelse vid lärarnas bedömning av eleverna. 60 % av eleverna anger att de får
läxa max två ggr per vecka och att läxan inte tar mer än en halv timme att slutföra. Internationellt
sett förekommer det i Sverige en större del uppgifter som kräver förklaringar och motiveringar
medan uppgifter som kräver procedurer och memorerande fakta utgör en mindre del.

Delstudie 2 Intervjuer med lärare och elever
Frågeställningar
Flera studier visar på att endast vissa andraspråkelever har problem i matematiken. Hur kommer
sig detta och hur påverkar detta undervisningen? Hur jobbar skolan med denna bredd i
förkunskap hos andraspråkselever?
I delstudie 2 redovisas några svar på följande frågor:
Hur ser lärare på matematikundervisningen för andraspråkselever?
Hur ser andraspråkelever på sin matematikundervisning?
Hur skulle matematikundervisningen kunna förbättras?

Metod
För att finna svar på frågeställningarna har intervjuer gjorts med tre lärare i matematik, två
studiehandledare och fyra elever ur gruppen elever med svenska som andraspråk. Eleverna tillhör
gruppen av elever som har gjort mitt test med matematiska textuppgifter och är elev nr 1, 2, 5
och 6 i delstudie 1.

Genomförande
För att låta undersökningspersonen prata fritt och inte begränsa dennes information, tankar och
åsikter inom det valda området har jag valt att göra fokuserade intervjuer, ett mellanting mellan
den helt strukturerade intervjun och den helt ostrukturerade.82 Frågor har formulerats i förväg
och har använts som stöd i intervjusamtalet, se Bilaga 4. Lärare och studiehandledare har fått
tillgång till frågorna i god tid innan intervjutillfället för att bättre kunna förbereda sig och tänka
igenom sina svar. Vid elevintervjuerna har istället för frågor använts en intervjuguide, se Bilaga 5,
som eleverna inte har haft tillgång till i förväg. Intervjuerna har spelats in på en liten diktafon
samtidigt som jag har antecknat. Lärare och elever har intervjuats en och en i ett ostört klassrum.
Vid ett av intervjutillfällena har dock två elever intervjuats tillsammans.

De forskningsetiska principerna
Inför de planerade intervjuerna har tillstånd inhämtats i förväg i enlighet med de forskningsetiska
principerna.83 Informantbrev har lämnats ut till lärare och studiehandledare samt till föräldrar.
Föräldrar till intervjuade elever har fått lämna skriftligt medgivande i förväg. Inga intervjuer har
påbörjats utan föräldrars skriftliga tillstånd. Intervjuade lärare, elever och föräldrar har varit
medvetna om sin rätt att när som helst dra sig ur studien. Nyttjade informantbrev bifogas
uppsatsen i Bilaga 6 och 7.

82
83

Bell (2005) s. 162
Vetenskapsrådet (2002)
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Bearbetning av data
Ljudinspelningarna har efter avslutad intervju transkriberats vilket var ett tidskrävande arbete. I
några fall har ljudkvaliteten varit dålig och då har gjorda anteckningar använts för att
sammanställa materialet. Materialet ifrån intervjuerna sammanställs med mina egna ord varvat
med citat från mina intervjuer och mina egna kommentarer i enlighet med Patel och Davidssons
instruktioner.84
I resultatsammanställningen och den slutliga resultatdiskussionen är intervjustudiens resultat
redovisad i enlighet med den gruppuppdelning som materialet ifrån TIMSS 2007 är sammanställt
i, under kapitlet “Orsaker till skillnader i skolresultat för olika elevgrupper enl. TIMSS 2007” i
resultatdiskussionen, dvs. i undergrupperna bakgrund, läs- och språkförståelse, attityder till
matematik, matematikundervisningen och läxor och prov.

Resultat
Sammanställning elevintervjuer
I detta avsnitt sammanställs insamlat material ifrån intervjuer med 4 elever. Av de elever som jag
har intervjuat tillhör alla gruppen utlandsfödda elever med två utlandsfödda föräldrar men en av
eleverna har varit i Sverige i princip hela sitt liv.
Elevers bakgrund

De elever som jag har samtalat med är alla flickor och kommer samtliga ifrån arabisktagande
länder. De har varit i Sverige lite olika lång tid och har varierade kunskaper i det svenska språket.
En elev kom till Sverige som ettåring. Hon har gått i den svenska grundskolan i hela sitt liv. De
andra tre eleverna har alla kommit i 9-11 års åldern och har gått några år i skola i sina hemländer.
I andra länder är det vanligt att det krävs goda studieresultat av elever. Ofta har barnen långa
skoldagar och mycket läxor är mer regel än undantag. Att elever måste lära mycket utantill är inte
ovanligt. – I Irak måste man klara sig och få bra betyg annars får man stanna en klass, säger en av
flickorna. Det är inte ovanligt att elever har flyttat runt till olika länder innan de kommer till
Sverige och därför har splittrad skolgång. Av de elever som jag har pratat med har två av dem
gått i skola i åtminstone två olika arabiska länder innan de kom till Sverige. Den ena av dem var
tvungen att byta studiespråk från persiska till arabiska för att kunna fortsätta sin skolgång. Hon
säger – Det gick bra för mig i skolan men jag var inte van att studera på arabiska eftersom mitt språk var
persiska. Men jag lärde mig ganska snart och jag var duktig i skolan. Ingen av eleverna har haft problem i
skolan i hemlandet.
Eleverna vet inte så mycket om vad föräldrarna har för bakgrundskunskaper och utbildning. De
är också väldigt osäkra på vad föräldrarna gör nu när familjen lever i Sverige. Flera av föräldrarna
läser svenska eller andra utbildningar. Många föräldrars liv blir helt annorlunda när de kommer till
Sverige. Det är svårt att få ett kvalificerat arbete om man inte kan språket även om man har både
ambitioner och utbildning. Vissa av föräldrarna har haft högre utbildningar och bra arbeten i
hemlandet och här i Sverige får de lägga sina ambitioner på hyllan och börja om med att lära sig
ett nytt språk istället. En elev berättar om sin pappa – Han ville verkligen bli läkare men han fick inte.
Nu vill han att jag ska nå mitt mål innan det är för sent eftersom han aldrig fick göra det han ville. Att lära sig
ett nytt språk kan också vara svårare när man är vuxen. En elev uttrycker detta så här – Jag är
duktigast på svenska i min familj, sen kommer mamma och mina syskon, men pappa är inte så duktig. Han
tycker att det är svårt, men han trivs bra. Han pratar mycket med händerna.
84

Patel & Davidsson (2011) s. 121
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Alla de fyra eleverna har yngre syskon. Attityden till dem varierar stort. En av eleverna har ett
väldigt stort ansvar för hushållssysslor och sina syskon och hon säger att det är jobbigt och att
hon inte gillar sina syskon. En annan elev har ett mer avslappnat förhållande till sina syskon och
sin familj. Hon säger – Jag hjälper mamma fastän hon säger att jag ska ägna mig själv mer tid och jag håller
på att lära min syster alfabetet och att skriva sitt namn, hon är 4 år.
Läs- och språkförståelse ur elevernas perspektiv

Majoriteten av eleverna som jag har samtalat med tycker att de förstår bra när de läser
uppgifterna i matematikboken. När det är svåra ord så tittar de på hela meningen för att bättre
förstå ordet. – Jag förstår inte alla ord men om man läser hela meningen så fattar man ändå innehållet, säger
en elev. En annan elev tycker att det kan vara svårt ibland, att orden är svåra. När eleverna
behöver läshjälp hjälper en studiehandledar till. Studiehandledaren är arabisktalande och förklarar
för eleverna enbart på arabiska. En elev tycker att det är svårt att förstå när studiehandledaren
förklarar på arabiska. – Jag tycker att svenska är lite lättare än arabiska, säger hon. De andra eleverna
tycker att det fungerar bra med instruktioner på arabiska.
Flera av eleverna pratar en bra svenska utan brytning. De ger mig olika förklaringar till detta
faktum. – Jag gick aldrig i någon språkskola utan började i svensk klass direkt Jag tror att det är därför som
jag pratar svenska så bra, säger en. Två av eleverna förknippar sina språkkunskaper med den egna
motivationen och säger att man måste våga prata även om man säger fel. Ofta lär man sig fortare
när man gör fel förklarar de. – Om man lär sig prata bra beror på om man vill eller inte, säger de. De
påpekar också vikten av att ha vänner att träna språket tillsammans med.
Attityder till matematik - framtidsvisioner – ambitioner ur elevernas perspektiv

Speciellt en elev visar extra gott självförtroende och är väldigt avslappnad och positiv till
matematikämnet. – Jag är duktig i matte! säger hon glatt. Alla eleverna tycker att matematik är lätt
men att det kräver att man jobbar på och räknar mycket. Två av eleverna jobbar mer än de andra
med matten, både i skolan och hemma, men av olika anledningar. Den ena har stora ambitioner
för sig själv. Hon tänker sig en framtid som läkare eller tandläkare och har förstått att detta kräver
mycket studier om man vill komma så långt. Den andra eleven har istället högt tryck på sig ifrån
föräldrarna. Eleverna säger att matematik är ett viktigt ämne och att matematikkunskaper behövs
för framtida liv och arbete. För en av eleverna verkar denna åsikt dock ursprungligen komma
ifrån elevens föräldrar. – Mamma tycker att det är viktigt med matte och engelska, det är de viktigaste
ämnena, säger hon och tillägger – Det är viktigt för mina föräldrar, men inte för mig. Att föräldrarna är
intresserade av att eleverna presterar bra i skolan överhuvudtaget är också tydligt. Men som de
uttrycker det så tycker alla föräldrar att det är viktigt att deras barn presterar bra i skolan.
Ingen eleverna säger sig tycka att matematik är svårt men när de får tänka efter lite kommer det
fram fler och fler saker som kanske är lite svåra. – Ibland är det lite svårt vid frågor då vet man inte vilket
räknesätt man ska ta, säger en elev. Svårt är också division och att veta vilken enhet som det frågas
efter. Två av eleverna tycker att matematiklektionerna är långa och tråkiga. När det är något som
eleven vill fråga om får de vänta länge på hjälp ifrån läraren. De säger med en mun – Det känns
som vi har matte typ varje dag. Jag tycker det är så hära långt. Det är så tråkigt.
Alla eleverna har stora ambitioner för framtida arbeten med som en elev uttrycker sig – jag ändrar
mig hela tiden. Just vid intervjutillfälle planerar en elev i åk 7 sin framtid som läkare medan den ena
eleven i åk 6 önskar sig karriär inom skådespelaryrket och den andra vill bli fotbollspelare eller
programledare i tv. – Jag ska bli psykolog. Då måste man kunna So, biologi, matte, engelska, säger en av
eleverna.
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Matematikundervisningen ur elevernas perspektiv

– Min lärare är jättebra. Super! Han är så bra på att förklara och han älskar sina ämnen. Han vill att var och
en ska nå sitt mål och så hjälper han till, börjar en elev berätta för mig. Alla eleverna är nöjda med sina
lärare. De tycker att de får den hjälp som de behöver och att läraren är duktig på att förklara så att
de förstår. De säger att det är främst under genomgången som läraren har tid att svara på frågor.
När eleverna sedan ska räkna själva är det betydligt svårare att få hjälp. Läraren har många elever
och hinner inte runt till alla. – Min lärare hinner inte ge alla hjälp under lektionen. Det är många som
behöver hjälp och jag klarar mig själv, säger en elev. När ordinarie lärare är upptagen med andra elever
är dessa elever nöjda med att ha sin studiehandledare – för då kan man få mera hjälp. Ibland när
eleven jobbar med en uppgift tillsammans med studiehandledaren så börjar ordinarie lärare med
ett nytt område – och då får vi skippa det vi håller på med och så börjar vi med det nya, säger eleven. – Vi
behöver mera tid. Finns vare sig lärare eller studiehandledare tillgänglig frågar eleverna sina kamrater.
De tycker att de alltid får svar på sina frågor. En av eleverna ses dessutom av sina kamrater som
en av de bättre eleverna i klassen. Hon säger – Jag brukar inte fråga mina kompisar utan de frågar mig.
Ingen av eleverna är rädda för att fråga men ett par av dem tycker att det är viktigt att man
försöker själv innan man frågar. Det är bra att göra fel säger en elev, för det är då man lär sig.
Studiehandledaren förklarar matematiken för eleverna på arabiska. Detta blir problematiskt för en
del elever då de nya matematikkunskaperna finns på det svenska språket. En elev uttrycker detta
på följande sätt – Både språket och själva matematiken kan vara svår. Min studiehandledare förklarar för mig
på arabiska men jag är mest van vid matematiken på svenska, på det svenska språket, och när han förklarar på
arabiska då måste jag anstränga mig mer för att förstå.
Eleverna har lärt sig enkla begrepp i hemlandet som de nu förstår på båda språken men allt
eftersom nya begrepp introduceras har de inga bakgrundskunskaper att relatera till. En elev
uttrycker detta faktum så här fint – Matematiken har ju ett eget språk och ibland finns det ord som jag inte
förstår på arabiska. Inte de vanliga orden som division, plus och minus för det kan jag, men när det kommer nya
ord som jag inte har hört förut. När jag läste matematik på arabiska när jag var liten då har jag inte träffat på
så där konstiga ord. Studiehandledaren förklarar dem för mig på arabiska, då lär jag mig orden samtidigt både
på svenska och på arabiska. Att det skulle kunna finnas saker inom den svenska kulturen som de inte
förstår vill ingen av dem tillstå. De kan inte komma på någonting som känns annorlunda eller
konstigt. Har du tänkt på någon som du inte förstår i den svenska kulturen, frågar jag en elev.
Någonting annorlunda som du inte har kommit i kontakt med tidigare? – Nä, svarar hon –men om
jag gör det då frågar man väl om det! Jag frågar jättemycket! säger eleven.
Läxor och prov ur elevernas perspektiv

– Jag brukar jobba själv, berättar en av eleverna. Ingen av eleverna har speciellt mycket hjälp med
matematikläxor hemma. En elev har haft hjälp med matematiken på en lägre nivå men nu när
matematiken blir allt svårare går det inte att räkna med att föräldrarna kan hjälpa till hemma
längre – De hjälper mig med läxorna, det de kan, förklarar hon. Eleverna måste klara mycket själva
och det blir därför extra viktigt att de hinner förstå det de behöver under lektionstid.
– Ibland har vi mycket läxor, men inte i matte, säger en elev. I Sverige är det inte lika mycket läxor som
eleverna är vana vid ifrån hemlandet. Två av eleverna har vant sig vid det nya upplägget och
räknar inte hemma förutom inför prov. En av eleverna tar extra stort eget ansvar för sina studier
och har stor förståelse för vad som krävs för att komma långt här i livet – Mina föräldrar hjälper mig
att nå mitt mål men de kommer aldrig att tvinga mig att plugga, jag gör det själv för det är mitt ansvar inte deras.
De kan bara stödja mig. Det är jag som ska bli något. En annan av flickorna har ett betydligt högre
tryck på sig hemifrån, hon säger – Mina föräldrar tycker att matematik det är jätteviktigt. Om jag inte
hämtar med mig hem en mattebok är det katastrof. Jag måste jobba i matteboken varenda dag. Vi har inte läxor
varenda dag men jag måste ändå jobba.
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Studiehandledare finns tillgänglig på de flesta lektioner och alltid vid provsituationer för att
eleverna ska kunna fråga. En elev känner sig väldigt stressad över att bli klar i tid vid
provsituationer. Hon vet att elever som hon har rätt till mer tid men känner att det inte är
önskvärt ifrån lärarens sida. Hon säger så här –Visst har vi rätt att få lite mer tid men det är inte bra,
man ska vara klar i tid. Om tiden är 60 minuter kanske man kan få fem minuter till men sen blir läraren sur.
Studiehandledare – elevernas upplevelser

Eleverna är nöjda med sin studiehandledare. De tycker att de har bra hjälp, bra förklaringar och
förstår bra när studiehandledaren förklarar. Ingen av eleverna säger sig ha haft problem med att
börja skolan i Sverige. En elev beskriver det så här: – Det gick bra att börja skola här i Sveriges. Då jag
inte kunde språket så hade jag hjälp av en studiehandledare. Han hjälper mig när jag inte förstår och inte vet hur
jag ska göra. Han förklarar på arabiska. Han är duktig på att förklara. Eleverna tycker dock att de har
gått flera år i Sverige nu och känner att studiehandledaren är allt mer överflödig. Deras behov av
extrahjälp har minskat och som en elev säger: – man kan behöva hjälp, men inte hela tiden. Numer
anser de sig förstå vad ordinarie lärare säger och tycker att den hjälp som den ordinarie läraren
kan ge är tillräcklig.
Ibland känns studiehandledarens konstanta stöttning lite pressande som en elev beskriver det:
– Ibland kan jag känna att jag inte kan någonting om någonting när någon står bakom mig och ska lära mig
vad jag ska göra.
Ibland är det också lite pinsamt att vara annorlunda än de andra eleverna. En elev säger: – Om jag
ska vara ärlig så tycker jag ibland att det stör de andra att vi har studiehandledare, tex när vi ser på film så
brukar min studiehandledare prata högt när han förklarar för mig när jag inte ens behöver det. Det störde andra i
klassen och min lärare. Jag tyckte inte om det. En annan elev säger att hon ibland känner sig lite utanför
när hon måste ha studiehandledare. Hon vill ha sin ordinarie lärare istället men nu är det redan
bestämt att hon ska studiehandledare i matte, No och So.
Eleverna uttrycker en tvetydighet vad det gäller studiehandledaren. Å ena sidan behöver de den
extra hjälp som studiehandledaren kan ge å andra sidan vill eleverna egentligen inte vara
annorlunda än de andra eleverna utan vill helst kunna klara sig med den ordinarie
matematikläraren på samma sätt som alla andra. Samtidigt känner de sig extra privilegierade som
har möjlighet att få mycket hjälp och att omedelbart få svar på sina frågor. Som en elev säger:
– Det känns lite lyxigt att ha en egen lärare.
– Min studiehandledare kommer inte så ofta på matten längre, kanske en eller två gånger i veckan, säger en av
eleverna. När studiehandledaren inte kommer på alla lektioner längre klarar sig eleverna bra ändå
med hjälp av ordinarie lärare. Fler lärare i klassrummet kan dock gynna alla säger en elev men
hon tror inte att de andra eleverna vågar fråga deras studiehandledare om hjälp. – Min
studiehandledare skulle hjälpa alla som behöver hjälp men jag tror inte att de andra vågar fråga. Han är för oss
men han hjälper alla som vill, säger hon.

Sammanställning lärarintervjuer
I detta avsnitt sammanställs insamlat material ifrån intervjuer med tre lärare.
Elevers bakgrund ur lärarnas perspektiv

Lärarnas erfarenhet är att de elever som har haft en bra skolgång i hemlandet har ett bra
utgångsläge när de kommer till Sverige. Ofta har de långt mer kunskaper än vad de svenska
eleverna har hunnit ta till sig i den årskurs där de placeras. En lärare minns en elev som kom till
klassen, en elev ifrån Ryssland. – Hon höll på att skratta ihjäl sig när hon såg vad vi höll på med i matten.

32

Det vi jobbade med det gjorde hon när hon gick i lågstadiet. Till henne fick vi ha gymnasieböcker. Det var
jättestor skillnad, berättar läraren.
–Tappad skolgång betyder missade kunskaper, säger en lärare. Elever med splittrad skolgång kan sakna
mycket bakgrundskunskaper och få det jobbigt med skolarbetet om den inte anpassas till deras
nivå och deras förkunskaper. Elever som har upplevt olika trauman som krig och dylikt kan
dessutom ha väldigt vårt att fokusera på skolarbetet och vara omotiverade att ta till sig ny
kunskap.
– Innan eleven slussas in i skolan så måste vi veta var de ligger. Den undersökningen måste göras i
förberedelseklassen där det finns personal som vet vad det handlar om, säger en lärare. Läraren i matematik
är inte med och bedömer i vilken klass en nykommande andraspråkelev ska placeras. Den
bedömningen görs någon annanstans.. Lärarna är inte helt säkra på var men tror att det är i
förberedelseklassen. En lärare har förslag på att elever som saknar förkunskaper ska få möjlighet
att läsa in dessa i förberedelseklassen. En annan känner sig lite överkörd av att elever som saknar
förkunskaper för att läsa kursen placeras i klassen och problemet lämpas över på läraren.
Lärarna jag intervjuar känner inte till andraspråkselevernas bakgrund eller förkunskaper. De
finner ibland att elevens kunskaper är otillräcklig men har samtidigt vare sig tid eller resurser att
göra diagnostiseringar av dessa elever. Lärarna säger sig också ha svårt att avgöra vari det brister, i
matematikförståelsen eller i språket. Endast en av lärarna som jag talat med lägger tid på att
speciellt diagnostisera andraspråkeleverna för att kunna anpassa undervisningen till en nivå som
passar den enskilda eleven.
Det kan bli stora problem för elever som hamnar i fel klass. Fel klass kan både vara att eleven är
mycket äldre än sina klasskamrater eller att eleven saknar förkunskaper. Men det kan även bli fel
om andraspråkselevens kunskaper är mycket större än klassens och eleven egentligen skulle
behöva en undervisning på en betydligt högre nivå. Elever har olika förutsättningar beroende på
hur lång skolgång de har i hemlandet men om de placeras i en åk som är långt ifrån deras egen
ålder då blir det problem – Elever kan ha för lite skolgång för att klara nivån, beskriver en lärare för
mig och lärarna har inga resurser att börja om med matematikundervisningen ifrån början. En
elev som kommer till Sverige utan tidigare skolgång sätts ändå i en årskurs som passar elevens
ålder. – Men även med hjälp av en handledare så saknas ju bakgrundskunskaperna och det går inte heller att
sätta personen i en alltför låg årskurs, förklarar en lärare.
Elevernas läs- och språkförståelse ur lärarnas perspektiv

Andraspråkelever som kommer till Sverige som unga har ofta inte hunnit utveckla sitt modersmål
fullt ut och även om de lär sig svenskan fort tar det många år för dem att komma ifatt sina
svenska klasskamrater. Under tiden är andraspråkseleverna mer eller mindre utan språk att göra
sig förstådda på och utan språk för att studera på. Som en lärare uttrycker det: – Alla har inte något
språk. Läraren i matematik känner inte till när eleven kom till Sverige och kan därför inte avgöra
om deras svårigheter beror på ofullständig svenska samtidigt med ett ofullständigt modersmål,
berättar en lärare för mig. Vad som kan vara avgörande för elevens svenska språkkunskaper är
elevens eget intresse av att lära sig och om det pratas svenska i hemmet, säger en lärare.
Då läraren i matematik inte känner till elevens bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper blir
det svårt att bedöma vad eventuella svårigheter beror på. Lärarna jag intervjuar gör ändå
bedömningen att svårigheterna ligger i språket även om de har svårt att sätta fingret på exakt vad
i språket som är svårt. – Jag har fått den uppfattningen att det nog ändå är svårt med språket, med ord, säger
en lärare till mig.
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– När man får uppgifter översatta till elevens språk så är det ändå inte säkert att de vet vad de ska göra även om
de kan läsa texten, därför att uppgifterna är för svåra, förklarar en lärare. En annan lärare är orolig för
att eleverna när de får förklaringar på sitt eget modersmål ska missa de matematiska begreppen på
svenska. – Att få det förklarat bara på sitt hemspråk kanske kan stjälpa istället för att hjälpa, menar
läraren. En lärare föreslår att man som lärare inte ska placera två elever som talar samma språk
bredvid varandra utan hellre sätta andraspråkselever bredvid en svensktalande kamrat. De övar då
bättre på att få en förklaring på svenska och övar dessutom på att förklara begrepp på svenska,
säger läraren. Läraren har själv provat detta och är nöjd med resultatet. Ibland räcker det med att
en annan elev eller läraren sitter bredvid eleven och eleven får prata högt medan den tänker. Bara
det att eleven pratar högt med sig själv kan få förståelsen att komma, beskriver läraren för mig.
– Visst har de ett bristfälligt ordförråd. Alla ord kan de inte, så är det ju, säger en lärare. Eleverna frågar
inte bara om matematiska ord utom om svenska ord överhuvudtaget. En av lärarna har sett
elever fastna på ett ord i texten som de inte förstår och sedan inte kunnat koncentrera sig på
uppgiften för att de endast har funderat på ordets betydelse. Lärare har flera förslag på ord som
kan vara svåra för andraspråkelever. – Ord som lätt kan blandas ihop är tunnast och tyngst eller ligger och
befinner sig och ordet knappt kan förstås som knäppt eller knapp, förklarar en lärare. – Matematikbegreppen
är svåra, säger en annan. Andra förslag på sådant som kan vara svårt är lägesmått och ord som
strax under och drygt. Tallinjen är svårt och ord som gradera, säger en lärare och hänvisar till det
matematiktest som jag har utfört med eleverna. Ord över huvud taget som eleverna inte kommer
i kontakt med dagligen är svåra. Vissa ord kan studiehandledaren inte ens översätta till
modersmålet berättar en lärare, tex ordfrasen så när som på.
– Lästal över lag är det största problemet hos alla elever. Men de ger särskilda svårigheter för andraspråkselever,
säger en lärare. Samma lärare föreslår att det kanske skulle vara bra att göra lite fylligare
textuppgifter i matematik för elever med ett annat modersmål än svenska. Fler ord i texten och
lite sammanhang runt omkring det som uppgiften handlar om kanske skulle göra det lättare för
dessa elever att förstå textinnehållet, resonerar läraren. Läraren har också sett ett samband mellan
elever som har svårt med matematik och de som har svårt med läsförståelsen i svenskämnet.
Detta samband är dock lika för alla elever, förtydligar läraren. – Även många svenska barn har svårt
med vissa ord i matematiken, säger läraren.
Elevernas attityder till matematik - framtidsvisioner - ambitioner – ur lärarnas perspektiv

– Vissa elever orkar inte studera, beskriver en lärare. Andraspråkselever som kommer till Sverige kan
ha många trauman bakom sig. Det kan också vara en jobbig upplevelse att flytta till ett nytt land
där allt är annorlunda och det är svårt att göra sig förstådd. Detta kan göra elever omotiverade att
studera även om de har varit duktiga i sitt hemland.
En av lärarna som jag pratar med efterfrågar mer kunskaper om andraspråkelever i
lärarutbildningen för att bättre förbereda läraren för det uppdrag som väntar ute på skolan. En
annan lärare har fått uppfattningen att det ställs högre krav på flickorna hemifrån, – Flickor är mer
målmedvetna och mer noggranna, säger läraren. De anstränger sig mer medan pojkarna är lite mer
ointresserade i sin attityd. Läraren har uppfattningen att pojkarna frågar mindre än flickorna gör
och att de verkar skämmas för att de inte förstår.
Lärarna uppfattning av andraspråkselevernas tidigare skolgång i hemlandet är att den utländska
skolan är sträng och att straff är vanliga när eleverna inte sköter sig.
Matematikundervisningen ur lärarnas perspektiv

De matematiklärare som jag har intervjuat har svårt att sätta fingret på exakt vad som är svårt för
andraspråkseleverna i matematikundervisningen.
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Detta beror till en del på att skolan använder sig av studiehandledare för dessa elever som då får
uppgifter översatta och förklarade på sitt modersmål vilket gör att elevens svårigheter går
matematikläraren förbi. En del elever får dessutom så mycket hjälp att läraren har svårt att
bedöma elevens egna kunskaper. Som en lärare uttrycker det: – Ansvaret för dessa elever ligger på
studiehandledaren.
Elever som inte har gått i skolan i sitt hemland får det svårt att klara den svenska
matematikundervisningen eftersom de inte har de förkunskaper som krävs. Medan elever som
har en god skolgång i hemlandet ofta ligger långt före sina svenska klasskamrater. – Jag kan inte
bestämma vari problemet ligger, det kan vara språkproblem eller problem med matematikförståelsen.
Undervisningen fungerar bara inte, säger en lärare uppgivet. Det kan vara svårt för matematikläraren
att avgöra elevens svårigheter om läraren inte känner till så mycket om elevens bakgrund och
förkunskaper.
– Andraspråkselever är ofta duktiga på formler men kan sakna förståelsen bakom, säger en lärare. Eleverna
har inte generellt svårare att räkna problem i flera steg anser en lärare. Det viktiga är att eleven
uppfattar frågan korrekt och förstår vad de ska göra.
För att hinna med de mål som är satta i läroplanen anser sig inte läraren kunna börja om med
matematiken från början för de elever som saknar förkunskaper. Argument som lärarna har för
detta faktum är att undervisningen måste utgå ifrån läroplanen, att de i enlighet med sin
utbildning undervisar i högstadiematematik samt att en matematiklektion inte kan ägnas åt bara
en elev.
Att det skulle kunna finnas några kulturella svårigheter inom matematiken har ingen av lärarna
uppfattat. – Matematikboken är väldigt kulturneutral, säger en. En annan säger oroligt: – Kulturella
svårigheter? Det har jag inte tänkt på. De fattar kanske ingenting. Vad som är viktigast är att eleven vågar
fråga när den inte förstår, sammanfattar lärarna.
För att hjälpa elever som har problem i matematik så får man göra som med alla elever som har
det lite svårare att ta till sig kunskapen beskriver en lärare, tex. använda andra böcker eller annat
lättare material. En god tanke är dock att titta på vilken förförståelse som elever får med sig ifrån
hemlandet, tillägger läraren.
En lärare har inte uppfattat några problem eller avvikelser i andraspråkselevernas sätt att hantera
siffror eller symboler. Några svårigheter att tyda bilder har inte läraren heller uppmärksammat.
En annan säger att vissa elever i klassen använder sig av avvikande tecken och symboler, tex kan
decimalpunkt förekomma istället för decimalkomma eller så kan multiplikationstecknet skrivas
på en annan plats, tex. i mitten av rutan längst ner, för division kan ett kolon ibland förekomma.
Läraren har också sett att decimalpunkten kan skrivas i vänster hörn längst ner. Läraren har fått
lära sig hur varje elev skriver dessa tecken och ser inga problem med detta. En del elever
använder sig av andra uppställningar för beräkningar tex. trappan för division. – Alla får välja sin
egen metod, ingen är ju fel, tillägger läraren.
Läxor och prov ur lärarnas perspektiv

När eleverna har prov i matematik sitter studiehandledaren bredvid eleven. Då kan det hända att
eleven får så mycket hjälp att det blir svårt att bedöma om provet är utfört av eleven eller av
studiehandledaren. – De får för mycket hjälp och eleverna får ett felaktigt betyg, säger en lärare. Läraren
har försökt komma runt problemet genom att eleverna har fått prov översatta till sina
modersmål. – Då har eleverna fått helt andra resultat, berättar läraren.
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En annan lärare har precis haft nationella prov med några andraspråkselever och upptäckt att
eleverna klarat det skriftliga provet betydligt bättre än den muntliga delen trots att eleverna hade
tillgång till en ordlista med för uppgiften lämpliga matematikord. – De hade inte bara svårt med
matematikorden utan svårt att uttrycka sig över huvud taget, säger läraren bekymrat. I den skriftliga delen
av de nationella proven har det gått bra för dessa elever men då har de förstås fått hjälp att läsa,
säger läraren.
Studiehandledaren ur lärarnas perspektiv

– Elever som inte klarar sig själva sitter med handledare, beskriver en lärare för mig. Elever som inte har
tillräckliga kunskaper i språket för att kunna klara sina studier tilldelas en studiehandledare. Ibland
händer det dock att det inte går att få tag i en studiehandledare till eleven tex. när eleven har ett
väldigt ovanligt modersmål.
När elever förses med studiehandledare lägger ordinarie lärare över mycket av ansvaret för
elevens kunskaper och inlärning på denne. Som en lärare beskriver det: – Jag släpper lite på
funderingar på lösningar när eleven har egen studiehandledare bredvid sig. Då litar man på den. Hade eleverna
inte haft det så hade man nog tänkt lite annorlunda. Lärarna tycker att det är en stor hjälp för dem att
eleverna har studiehandledare.
En lärare träffar sina elevers studiehandledare varje vecka för planering inför kommande vecka
för att handledaren ska ha tid på sig att förbereda sig och hinna översätta texter i förväg. Läraren
säger: – Jag är mycket nöjd med studiehandledarna men a och o är att de vet vad jag ska gå igenom och vad ska
eleven lära sig. En annan lärare tycker dennes kontakt med studiehandledaren borde vara större än
den är men att det är svårt att få tiden att räcka till.

Sammanställning studiehandledarintervjuer
I detta avsnitt sammanställs insamlat material ifrån intervjuer med två studiehandledare.
Elevers bakgrund ur studiehandledarens perspektiv

Hur elevers bakgrund ser ut påverkar hur det kommer att gå för dem i den svenska grundskolan.
Bakgrunden ser väldigt olika ut för de andraspråkselever som kommer till Sverige. Om eleven har
haft en bra skolgång i sitt hemland har den ofta bättre kunskaper än sina jämnåriga svenska
klasskamrater när den kommer till Sverige. Då har eleven inga problem med att lösa uppgifter i
matematik bara den får hjälp med språket. Man får räkna med att eleven behöver hjälp med
språket åtminstone de första tre åren.
Familjer som kommer till Sverige kan ha varit på flykt i många år i hemlandet eller ha varit
tvungna att flytta runt mellan olika länder och då kanske eleven inte har någon skolgång med sig
alls eller bara 2-3 år. Eleven kan även ha kommit till Sverige som liten och på grund av detta
sakna tidigare skolgång helt. Har eleven inga tidigare skolkunskaper får den det betydligt svårare
med undervisningen här i Sverige.
När en elev kommer till Sverige sker en inventering av elevens kunskaper i mottagningsklassen.
Utifrån dessa görs sedan en bedömning av vilken årskurs eleven ska börja i. Har eleven goda
förkunskaper placeras den i en klass motsvarande sin egen ålder. Om tidigare skolkunskaper
saknas eller motsvarar tex. åk 6 så tas hänsyn till elevens ålder. Det går inte att placera en elev
som är sexton år i årskurs 5 eller 6. Då görs någon annan form av bedömning.
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Elevers läs- och språkförståelse ur studiehandledarens perspektiv

– De kan ha ett bristfälligt modersmål, säger studiehandledaren. En del andraspråkelever har inte
hunnit lära sig sitt modersmål fullständigt när de kommer till Sverige, säger studiehandledare till
mig. Väl här så avstannar deras modersmålsutveckling eftersom de bara erbjuds
modersmålstudier en timme i veckan av skolan. Skolan vill istället att eleven lär sig svenska,
menar studiehandledaren. Att behärska svenska så bra att de kan studera på detta språk tar dock
många år. Detta medför stora problem eftersom eleven då till en börja inte har något språk som
fungerar att studera på. Hade eleven haft möjlighet att stärka sitt modersmål så skulle detta
underlätta elevens studier, säger studiehandledaren.
Vad som är svårt i språket är individuellt och beror av elevens bakgrund, menar
studiehandledaren. – Även om språket är bra kan eleven vara svag, säger studiehandledaren. Ett bra
språk behöver inte heller betyda att det har ett djup som räcker till att studera på. Eleven kan ha
ett så kallat ytflyt. Vad som är positivt med två språk är att läraren då kan förklara för eleven ifrån
två håll, på båda språken, säger studiehandledaren. Om eleven ges möjlighet till svensk atmosfär
och många kontakter med svenskar så får eleven också en bättre svenska, avslutar
studiehandledaren.
Elevers attityder till matematik - framtidsvisioner - ambitioner – ur handledarnas perspektiv

– Är föräldrarna högutbildade så får barnen det lättare i skolan, säger studiehandledare. Föräldrarna och
föräldrarnas utbildning och arbetssituation påverkar om eleven får bra betyg. Har eleven gått i
skolan i hemlandet och har ett väl utvecklat modersmål som räcker till för studier kan
välutbildade föräldrar eller ett gott stöd hemifrån hjälpa eleven till en god skolgång här i Sverige,
menar en av studievägledarna. Det är också viktigt att eleven har en lagom press på sig hemifrån
och ett visst mått av läxor. Har eleven bristfälliga bakgrundskunskaper eller föräldrar med låg
utbildning blir det betydligt svårare för eleven att klara skolan med godkända betyg, säger
studiehandledare.
– Det är svårare för elever till föräldrar med låg utbildning, menar en studiehandledare. Har elever
jämnåriga kamrater som talar samma modersmål där de kan hjälpa och stödja varandra och så kan
de på detta sätt underlätta studierna, säger en studiehandledare.
Andraspråkelever som kommer till Sverige i tonåren ska inte skickas vidare till gymnasiet, tycker
en studiehandledare. – De hoppar av när det blir för svårt för dem, säger studiehandledaren. Helst ska
de hållas kvar i grundskolan ytterligare ett år och beredas skolgång där det är många svenska
elever, tycker studiehandledaren.
Matematikundervisningen ur studiehandledarnas perspektiv

Elever är olika, säger en studiehandledare. Det går därför inte att generellt bestämma vilka elever
som kommer att ha problem i matematik och vilka som kommer att klara sig bra. Även om deras
språk är bra så kan eleven vara en svag elev i matematik. Omvänt så kan eleven naturligtvis ha
fallenhet för matematik även om språkkunskaperna är bristfälliga. Hur eleven tar till sig de
matematiska kunskaperna på elevens individuella förutsättningar och av det som eleven har med
sig ifrån sina föräldrar, berättar studiehandledaren.
Andraspråkelever är ofta blyga. De vill inte säga att de inte förstår. – De säger att de förstår allt men
sedan visar det sig att det är flera saker som de ändå inte har förstått, berättar en studiehandledare för mig.
Det kan också vara så att eleven är rädd för att klasskamraterna ska skratta, förklarar
studiehandledaren.
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Elever med ett annat modersmål än svenska behöver mer tid på sig att tänka. Med hjälp av
ämneslärare och studiehandledare får de förklaringar på sina båda språk och hjälp att koppla ihop
begreppen med den bakomliggande matematiken. Det är viktigt att läraren är kunnig och har
goda strategier för att lära ut. Det skulle underlätta studierna för dessa elever om de hade
läromedel med ett lättare språk, tycker en av studiehandledarna. Det har de inte idag.
Vad det gäller förkunskaper för dessa elever är de ofta bättre på teoretisk matematik än på
praktisk, – tex hur man praktiskt delar på en pizza eller räknar procent, berättar en studiehandledare.
Händelser som är vanliga i den svenska vardagen som att dela eller att räkna procent är ofta
sådant som eleverna behöver träna mer på.
Läxor och prov ur studiehandledarnas perspektiv

– Det är viktigt att ge eleverna läxor, det är de vana vid ifrån hemlandet, säger en studiehandledare till mig.
Elever som kommer ifrån skolgång i andra länder är ofta vara vid en mer sträng skola med
mycket läxor. För att eleven och elevens föräldrar ska känna sig mer trygga med den svenska
skolan kan det därför vara en bra idé att ge dessa elever läxor.
Studiehandledaren håller kontakt med elevens föräldrar. Det kan nämligen vara negativt för
eleven om den får för mycket hjälp med sina läxor hemma. Om oturen är framme kan det bli så
att läraren lär ut en metod, studiehandledaren en annan och föräldern lär ut en tredje metod.
Detta kan göra det svårare för eleven att ta till sig kunskapen.
Studiehandledare ur studiehandledarnas egna perspektiv

Studiehandledaren har en viktig roll som inte kan avvaras. Elever som har en bristfällig svenska
klarar inte av sin skolgång utan detta stöd. En del elever skulle dessutom behöva ännu mer stöd i
sitt skolarbete än de får idag. Trots detta så finns det elever som idag saknar studiehandledare på
skolan.
Studiehandledaren hjälper eleven med språksvårigheter och ämneskunskaper åtminstone under
de första åren. Det tar eleven åtminstone 2-3 år innan den har hunnit få så goda språkkunskaper
att studierna på svenska kan klaras mer på egen hand. Studiehandledaren har ett samarbete med
modersmålslärare och ämneslärare och anser att kontakten med dessa lärare är tillfredställande
och tillräcklig.

Diskussion
I detta kapitel diskuteras metod och resultat med hänsyn till frågeställningarna och den litteratur
som ligger till grund för studien. Jag påminner om frågeställningarna:
Frågeställningar:
Hur ser lärare på matematikundervisningen för andraspråkselever?
Hur ser andraspråkelever på sin matematikundervisning?
Hur skulle matematikundervisningen kunna förbättras?
Uppsatsens övergripande frågeställningar
Vilka svårigheter möter andraspråkelever i matematiska textuppgifter?
Hur kan matematikundervisningen utformas för att underlätta för dessa elever?

Metoddiskussion
I litteraturen beskrivs olika svårigheter som andraspråkelever kan möta i matematiska
textuppgifter. Tanken med denna uppsats var att med utgångspunkt från dessa svårigheter
utforma ett matematiktest som skulle påvisa skillnader i språkkunskaper mellan andraspråkselever
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och elever med svenska som modersmål. Tyvärr visade inte detta matematiktest någon större
skillnad mellan dessa elevgrupper. Skillnader på individnivå finns dock i båda grupper. Det
matematiska språktestet var tänkt som en pilotstudie inför ett större språktest men blev nu istället
avstampet till en helt annan riktning av undersökningen.
I brist på större skillnader mellan mina elevgrupper har undersökningen kompletterats med
intervjuer av lärare och elever för att kunna besvara frågeställningarna. Att intervjua elever och
lärare har varit en tidskrävande uppgift. Speciellt att få tillstånd ifrån elevens föräldrar har varit
svårt då elever glömmer att fråga sina föräldrar och tappar bort sina papper om förfrågan om
deltagande. En förhoppning var att undersökningen även skulle innehålla en intervju men en
lärare som arbetar med svenska som andraspråk men det har inte gått att hitta någon lärare som
ville ställa upp.
Mycket tid och möda har lagt på att transkribera intervjumaterialet. Jag har haft svårt att plocka ut
citat ur intervjuerna med studiehandledarna eftersom dessa pratade väldigt lågt och jag har därför
haft väldigt svårt att höra vad de säger. Jag har där varit tvungen att förlita mig mer på mina egna
anteckningar. Studiehandledarna hade också ett pressat tidschema och kunde inte avsätta så
mycket tid för min intervju.
Att jag är ovan att utföra intervjuer kan ha påverkat resultatet. Möjligen kan mina egna åsikter ha
påverkat den jag pratat med trots att jag har försökt att hålla mig objektiv. Jag har även hört på
mina bandinspelningar att jag ibland avbryter den jag intervjuar i all välmening för att understryka
att jag förstår vad personen pratar om. Bell påpekar att en sådan faktor som att tex. en forskare är
väldigt engagerad i sin frågeställning och i sin studie kan påverka personen som intervjuas och
leda till en skevhet i resultatet. 85 En lärdom inför eventuella kommande intervjuer är att jag
förbereder mig bättre.
Att förbereda sig inför intervjuer är viktigt som t ex. att kontrollera att frågorna är relevanta och
formulerade så att de inte kan missförstås men även att intervjuaren har tränat intervjuteknik.
Även att föra anteckningar under en intervju kräver träning.86

Resultatdiskussion
Elevers bakgrund

Det är sedan tidigare känt att andraspråkelevers bakgrund påverkar elevens möjligheter att
inhämta kunskaper i den svenska grundskolan. Enligt TIMSS 2007 87 är en av orsakerna till
andraspråkselever sämre genomsnittliga resultat just den socioekonomiska bakgrunden.
Matematikkunskaper måste människor ha i alla världens länder men sedan kan det variera hur
mycket och vilka slags kunskaper som efterfrågas. Vilka förkunskaper barn har med sig ifrån
samhälle och föräldrar beror alltså på vilket land man kommer ifrån och vad man behöver kunna
där.
Den kartläggning som Löwing och Kilborn föreslår ska göras när andraspråkseleven kommer till
klassen 88 den görs inte i skolan idag. Eventuella kartläggningar av elevers kunskaper görs i
förberedelseklass och matematikläraren känner därför inte till mycket om elevers bakgrund, tex.
när de kom till Sverige och hur deras tidigare skolgång har sett ut och dylikt.

Bell (2005) s. 167
Patel & Davidsson (2011) s. 86-87
87 Skolverket Rapport 323 (2008) s. 54
88 Löwing & Kilborn (2008) s. 132
85
86
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Detta underlättar inte de anvisningar som står att läsa i Lgr 11 där det anges att utbildningen ska
främja elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt från elevernas bakgrund,
tidigare erfarenheter och kunskaper.89
När en elev med ett annat modersmål kommer till den svenska skolan har en bedömning redan
gjorts av vilken klass eleven ska börja i. Det har gjorts någon form av bedömning av elevens
generella skolkunskaper och sedan placeras eleven ut i skolklass i förhållande till sin ålder. Det är
inte omöjligt att placera eleven i en eller ett par lägre årskurser om tidigare kunskaper saknas men
för stort glapp i ålder är inte önskvärd. Löwing och Kilborn påpekar att eftersom nyanlända
elever ofta läser endast svenska till en början, så är det inte alls säkert att elevens
matematikkunskaper överensstämmer med svenska elevers kunskaper i den årskursen. Därför blir
det extra viktigt att kartlägga eleven och se om det saknas kunskaper för att följa undervisningen i
den klassen.90
Elevers bakgrund kan se väldigt olika ut. Människor söker sig till Sverige av olika anledningar och
i olika åldrar. Barn kan vara födda utomlands och ha levt under bra eller kaotiska förhållanden.
De kan ha gått i skola i hemlandet och de kan sakna utbildning helt. Att ett barn är fött i Sverige
eller har varit här i princip hela sitt liv garanterar inte att barnet har samma förkunskaper som ett
barn med svenska föräldrar. Just en elevs förkunskaper är viktiga att känna till så att eleven kan
bygga sina matematikkunskaper med utgångspunkt ifrån den.91 Dessa förkunskaper skulle kunna
bedömas genom diagnostiska prov.92 Lärare i skolan anser sig dock ha för lite tid till att utföra
sådana. Lärare kan istället förutsätta att sådan diagnostisering redan är gjord någon annanstans
och att elevens kunskaper således redan stämmer överens med klassens övriga elevers nivå och
förkunskaper.
Elevers läs- och språkförståelse

När andraspråkelever inte når godkänt i matematik skylls detta oftast på brister i språket.93 Det
krävs betydligt mer språkkunskaper för att kunna studera än för att bara samtala. Samtidigt måste
andraspråkselever lära sig både basen och utbyggnaden i det svenska språket samtidigt som de
studerar på ett språk som de tillfullo inte behärskar.94 Många elever har ett sk. ytflyt, det vill säga
ett bra språk för konversationer men som saknar djup. Det är också mer kognitivt krävande att
lära sig ett språk och lära på detta språk samtidigt vilket gör att dessa elever behöver mer tid.95
Detta påpekade även de elever som jag har samtalat med, att de behöver mer tid i provsituationer
men även i klassrumsundervisningen har de svårt att hinna slutföra sina uppgifter innan läraren
går vidare till nästa område.
Andraspråkelevers lässtrategi, när de inte förstår ett ord, är ofta att titta på hela meningen för att
ur sammanhanget läsa ut ordets innebörd. Eleverna i min studie använde sig också av den
strategin. Inom matematiska textuppgifter fungerar dock denna strategi sämre. Matematikspråket
är ofta komprimerat, exakt och saknar redundans96 vilket medför att det inte finns så mycket ord
att bygga en förståelse på. Små och enstaka ord kan ändra hela betydelsen vilket medför att ett
missat ord kan stjälpa hela förståelsen. I en matematiskt text är dessutom detaljer av vikt ofta
utspridda i texten97 vilket kan göra det svårt att avgöra vilken information som är viktig.
Läroplan för grundskolan (2011) s. 7-8
Löwing & Kilborn (2008) s.132
91 Kilborn (1989) s. 8
92 Löwing (2004) s. 251-252
93 Norén (2010) s. 43
94 Ladberg (2000) s. 156
95 Löwing & Kilborn (2008) s. 123
96 Rönnberg &Rönnberg (2001) s. 36-37
97 Sterner & Lundberg (2002) s. 105
89
90
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Om eleven inte kan tolka testen i textuppgiften kan det vara svårt att avgöra vilka beräkningar
som ska göras. Lärare har också uppmärksammat att det är just i matematiska textuppgifterna
som svårigheterna är störst för andraspråkselever.
Elever som inte har varit i Sverige så länge har brister i det svenska språket. Ofta har de samtidigt
brister i sitt eget modersmål som de inte får tillfälle att reparera. Studiehandledare påpekar att
andraspråkelever inte har rätt till modersmålsundervisning med än en timme i veckan vilket inte
räcker för att fortsätta att utveckla elevens modersmål. På grund av det är det därför inte säkert
att eleven förstår innehållet i en text även om eleven får texten översatta till sitt modersmål.
Lärare som jag har intervjuat har i provsituationer låtit översätta matematikprov till elevens
modersmål men konstaterar att eleven trots detta inte klarar av att läsa och förstå uppgifterna.
Som Löwing påpekar så finns det risk att andraspråkelever inte har ett funktionellt språk som de
kan bygga upp sina matematiska kunskaper i.98 Med två ofullständiga språk har eleven inget språk
för att tänka eller ta till sig kunskaper på och man kan säga att eleven saknar språk. Förstår eleven
texten kan det ändå vara så att uppgiften ligger på fel nivå för eleven och då blir för svår. Det tar
många år att bygga upp ett funktionellt språk som räcker till att studera på säger studiehandledare.
En lärare som jag intervjuade föreslog att man skulle kunna bygga ut texten i de matematiska
textuppgifterna för att hjälpa eleverna till ett större sammanhang. Författarna i litteraturen är
väldigt splittrade i denna fråga. Vissa tycker att det är en bra idé medan andra anser att
omarbetade texter med lättare ord kan leda till ett urvattnat språk som bara hindra eleverna för
att komma vidare i sin språkutveckling.99 Det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig även
ordens matematiska betydelse eftersom man bör sträva emot att elever ska klara av att läsa en text
som är matematiskt korrekt. Dessa ord ska därför inte undvikas. Vissa ord inom matematiken har
en specifik betydelse som inte går att ersätta med andra mer vardagliga ord. 100
En bättre svenska får eleven genom att träna på det svenska språket. Detta gör eleven bäst med
andra svenska elever säger både elever lärare och studiehandledare. Att få lyssna, prata och
beskriva på svenska ökar ordförståelsen och begreppsuppfattningen.101 Det är ju först när man
kan beskriva något för någon annan som den egna förståelsen infinner sig. En lärare beskriver att
det ibland räcker med att eleven talar högt för sig själv inför någon annan, lärare eller elev, för att
förståelsen ska infinna sig.102 ”Genom att tala får eleven träna på att formulera sina tankar i ord
och beskriva sina konstruktioner för andra.” ( Engström (1998) s. 149).
En lärare uttrycker sin oro över att andraspråkselev får matematikbegreppen förklarade för sig
endast på sitt modersmål och undrar om detta kan stjälpa eleven mer än det hjälper. Rönnberg
och Rönnberg tar upp detta problem när modersmålet ses som ett hinder för elevens inlärning av
det svenska språket. De menar att denna åsikt snarare hämmar elevens begreppsutveckling och
medför att eleven inte får bekräftelse av sin identitet. 103 Flerspråkighet betraktas inte som en
resurs utan snarare som ett hinder för eleverna. Svenska lärare arbetar enträget, i bästa välvilja,
med att försöka försvenska elever med utländsk bakgrund och på det sättet förse dem med en
god svensk utbildning (Norén, 2010 s. 62) Norén skriver dessutom att risken för att ords
matematiska betydelse sammanblandas med vardagsbegrepp minskar om matematiska begrepp
förklaras på elevens båda språk.104
Löwing & Kilborn ( 2008) s. 40
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 29
100 Myndigheten för skolutveckling (2008).
101 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s. 10-11
102 Engstöm (1998) s. 149, Malmer (1996) s. 38
103 Rönnberg &Rönnberg (2001) s. 56, 64-65
104 Norén (2010) s. 46
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99
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Elevers attityder till matematik - framtidsvisioner – ambitioner

Ett gott självförtroende och en positiv inställning till matematik ger ett bättre resultat. 105
Matematik ses som ett viktigt ämne både av samhället, föräldrar och eleverna själva och
misslyckanden i matematik påverkar självförtroendet. Kanske är det därför som alla de elever
som jag har samtalat med säger att matematik är lätt, av rädsla för att uppfattas som dum eller
obildbar? När en elev misslyckas i matematik påverkar detta självförtroendet vilket i sin tur ger en
minskad motivation vilket ytterligare hämmar matematikprestationerna. 106 För att hålla uppe
självförtroendet måste man alltså anse sig vara duktig i matematik. Vad jag kan konstatera i min
undersökning är att de av eleverna som säger att matematik är lätt och roligt har ett bättre resultat
på matematiktestet i delstudie 1 än de elever som säger till mig att matematiklektionerna är långa
och tråkiga.
I TIMSS 2007 107 listas föräldrarnas ambitioner, tidigare erfarenheter och utbildning som en
bidragande orsak till de egna barnens skolresultat. De studiehandledare som jag samtalat med har
sagt samma sak. Själv har jag inte kunnat utläsa några sådana samband ur min egen undersökning.
Matematikundervisningen

När eleven kommer till klassens matematikundervisning så förutsätter läraren att elevens
kunskaper är diagnostiserade och stämmer överens med övriga elevers nivå och förkunskaper.
Läraren bedriver sin undervisning i enlighet med kursplanen och när lärare sedan upptäcker
elever vars kunskaper inte utvecklas som förväntat är det svårt att bedöma vilken anledningen är.
Det är då nära till hands att lägga skulden till misslyckandet på otillräckliga språkkunskaper hos
eleven. Att andraspråkseleven förväntas följa den vanliga matematikundervisningen i klassen är
också det vanligaste skriver Löwing och Kilborn.108
Många andraspråkselever saknar de svenska baskunskaperna som den svenska
matematikundervisningen bygger på, t.ex. att dela godis med lillebror och att mäta upp saft i ett
glas. Min egen erfarenhet är att det i Sverige är viktigt att man är rättvis vilket gör att barnens
förkunskaper innehåller många kunskaper om att dela och fördela och därifrån är det inte långt
till begreppet procent. Barnen handlar också i affären och har veckopeng som de måste hushålla
med. De lär sig att plocka ut information ifrån skyltar och tabeller. Mjölkpaketet är en plats där
jag av egen erfarenhet sett barn intressera sig för att börja läsa information. Viktigt i Sverige är
också klockan och att hålla tiden. Andraspråkselever är ofta bättre på teoretisk matematik än på
praktisk säger studiehandledare. Just händelser som är vanliga i den svenska vardagen som att
dela eller att räkna procent är ofta sådant som eleverna behöver träna mer på.
I mina samtal med eleverna har det kommit fram många saker som kan vara svårt i
matematikundervisningen, tex att det kan vara svårt att välja räknesätt och enhet. Sådana
svårigheter kan grunda sig både i bristande förståelse för de matematiska begreppen och i
språkliga svårigheter. Som Unenge, Sandahl och Wyndhamn beskriver gissar även elever vilket
räknesätt som efterfrågas genom att titta på de i uppgiften ingående talen.109 Elever som endast
behärskar vardagssvenska kan få problem att tolka texten i matematiska textuppgifter och på
grund av detta inte kunna avgöra vilka beräkningar som ska göras. Därför kan eleven ha svårt att
välja beräkningsmodell.110
Skolverket Rapport 323 (2008) s. 58
Magne (1998) s.73
107 Skolverket Rapport 323 (2008) s. 54
108 Löwing & Kilborn (2008) s. 39-40
109 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) s. 126-127
110 Löwing & Lilborn (2002) s. 40
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Matematikundervisningen i Sverige är av tradition lärobokstyrd. Läraren inleder lektionen med en
genomgång och sedan räknar alla elever i matematikboken. Läraren går runt bland eleverna och
svarar på frågor. Som Hansson beskriver det blir läraren en handledare som går runt i klassen och
svara på frågor medan eleverna skapar sin egen kunskap. 111 Som Löwing har sett i sina
klassrumsstudier medför detta att varje elev endast kan få några minuter av lärarens tid under en
lektion. 112 Eleverna i min undersökning har förstått detta upplägg och försöker jobba så
självständigt som de kan. Även lärarna uttrycker att det är svårt att hinna med alla elever i klassen
och att en enskild elev inte får ta för mycket av deras tid.
Inom forskningen påstås det att språk och kultur skiljer sig åt även inom matematiken. Det är
därför viktigt att matematikläraren tänker på att matematikämnet har en språklig dimension och
för en del elever även en andraspråklig dimension. 113 En kulturellt obekant kontext gör det
svårare för eleven att lösa uppgifter. Istället kan läraren relatera till elevens kulturella bakgrund
samt utgå ifrån elevens specifika intressen, föreslår Rönnberg och Rönnberg. För elever med
svenska som andra språk finns fördelar att låta dem få hantera vardagsproblem som anpassats till
elevens bakgrund och erfarenheter.114 Lärarna i min undersökning blir lite osäkra när jag frågar
om kulturskillnader och om andraspråkseleverna har haft svårt att förstå något i den svenska
kulturen. En lärare påstår tvärsäkert att matematikboken är väldigt kulturneutral medan en annan
uttrycker sig i mer försiktiga ordalag. Det är bara att konstatera att det är för ett otränat öga
nästan omöjligt att se sin egen kultur, det som känns helt naturligt i omvärlden. En lärare berättar
dock om skillnader i symboler, siffror, tecken och beräkningsmetoder som läraren har upptäckt i
sin undervisning.
Norén påstår att lärare förväntar sig att elever med ett annat modersmål än svenska ska klara sig
sämre i matematikundervisningen än elever med svensk bakgrund. 115 Jag har visat i den här
undersökningen att dessa förväntningar även är utbredd till blivande lärare genom att studera ett
antal godkända examensarbeten. Det är bara att konstatera att även jag själv hade den
förväntningen. Norén visar i sin avhandling att när lärarens förväntningar på eleven är höga
lyckas eleverna betydligt bättre, får en ökad motivation och kan även nå godkända resultat.116
Läxor och prov

En elev anger att de ibland har mycket läxor, men inte i matematik. Elever som kommer ifrån
andra länder är i regel vana att ha mycket läxor och vid att goda studieresultat krävs av dem. I
Sverige möts de sedan inte av samma attityder till hemstudier och läxor vilket kan verka
förvirrande både för föräldrar och för elever. Studiehandledare föreslår därför att läraren ger
andraspråkselever läxor för att elev och föräldrar ska känna igen sig och känna sig mer trygga.
Eftersom det kan skilja avsevärt mellan olika kulturer hur man arbetar med olika räknesätt så kan
detta medföra att elever blandar ihop olika beräkningsmetoder 117 när de konfronteras med de
metoder som används i den svenska grundskolan. Studiehandledare föreslår därför att elevens
föräldrar inte hjälper eleven med matematikläxor hemma. Detta för att eleven inte ska behöva
möta en beräkningsmetod med ordinarie lärare i matematikundervisningen, en metod med
studiehandledaren och kanske ytterligare en metod hemma med föräldrarna. Detta skulle förvirrar
elever onödigt mycket.
Hansson (2011) s. 13
Löwing (2006) s. 25
113 Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 8
114 Rönnberg & Rönnberg (2001) s.82-83
115 Norén (2010) s. 31
116 Norén (2010) s. 111
117 Löving & Kilborn (2010) s. 7
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Lärare oroar sig för att andraspråkelever i och med studiehandledaren får för mycket hjälp och
det blir svårt att avgöra vad som är elevens egna kunskaper. En lösning på detta skulle kunna vara
att arbeta med tvåspråkig undervisning som Norén har tittat närmare på i sin avhandling. Elever
har då möjlighet att studera på sina båda språk och hon påvisar även en ökad motivation och
förstärkning av elevens identitet för dessa elever genom att matematikundervisningen känns som
om den är för dem.118
Studiehandledare

Skolan jag har gjort min undersökning i har valt att förse andraspråkselever som ännu inte har
tillägnat sig det svenska språket med studiehandledare. Studiehandledaren finns till en början med
på elevens alla lektioner för att sedan komma glesare då eleven allt mer kan klara sig själv.
Eleverna vill helst klara sig med sin ordinarie matematiklärare och få vara som de andra eleverna
medan läraren lägger över mycket av ansvaret för elevens inhämtande av kunskaper på
studiehandledaren.
I min undersökning verkar både elever, lärare och studiehandledarna själva vara nöjda med
modellen med studiehandledare. Detta kan naturligtvis även bero på att de inblandade inte vet
om något annat arbetssätt. Det har i undersökningen framkommit en del problem med att
använda sig av studiehandledare för elever. När studiehandledaren sitter bredvid eleven hela tiden
och kanske då främst i provsituationer kan detta medföra att eleven får för mycket hjälp och det i
slutänden är studiehandledarens kunskaper som betygsätts. Ett annat problem som har
framkommit är att elever hellre vill vara som alla de andra eleverna och kunna klara sig med
ordinarie lärare. De vill helst slippa känna sig annorlunda.
Kort sammanfattning av frågeställningarna

Vilka svårigheter möter andraspråkelever i matematiska textuppgifter?
Matematiska textuppgifter är svårare att läsa än andra texter eftersom de har en komprimerad
matematisk text. Texten kan innehålla ord som kan missförstås på olika sätt och små ord som
verkar obetydliga men som kan ändra meningens hela betydelse. Matematiska texter har även ofta
en svår meningsbyggnad och detaljer av vikt kan finnas spridda i hela texten. Missförstås
uppgiften kan inte heller rätt räknesätt väljas. Man får dock inte glömma att det även kan vara så
att uppgiften kan ha fel nivå och helt enkelt vara för svår för eleven.
Hur kan matematikundervisningen utformas för att underlätta för dessa elever?
Matematikundervisningen behöver utformas med en större kunskap om språk och språkinlärning.
För att kunna bilda sig en uppfattning om ett nytt ords betydelse måste ordet få användas i olika
sammanhang, ordet måste behövas. Mer muntliga övningar och mer träning i att beskriva tankar
och begrepp skulle gynna inte bara andraspråkeleverna utan alla elever i klassen.
Hur ser lärare på matematikundervisningen för andraspråkselever?
Lärare i matematik kan känna att de har för lite tid och resurser för att kunna hjälpa
andraspråkelever till goda matematikkunskaper. Det saknas även kunskaper om vad som är svårt
inom matematiken och i texten till matematiska läsuppgifter. Till en del saknas också kunskaper i
vad det innebär att lära sig ett språk och hur det är att studera på ett språk som man till fullo inte
behärskar. Lärare efterfrågar mer av dessa kunskaper i lärarutbildningen.
Hur ser andraspråkelever på sin matematikundervisning?
De elever som jag har talat med är nöjda med sin matematikundervisning, sin lärare och sin
studiehandledare. Två av dem är entusiastiska och mycket motiverade och har bra resultat.
118

Norén (2010) s. 66, 91, 109-111
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De andra två tycker att matematiken är svår och tråkig och har trots ansträngningar jobbigt med
förståelsen. De säger att matematikundervisningen är viktig speciellt för deras framtid i samhället
och i kommande arbeten.
Hur skulle matematikundervisningen kunna förbättras?
Lärare skulle behöva mer kunskaper om matematikundervisning för andraspråkelever. De
behöver också ta ett större övergripande ansvar för varje enskild elevs kunskapsinhämtning. Som
det är idag läggs ofta ansvaret för andraspråkeleven på någon annan, det kan vara
studiehandledaren, läraren i svenska som andraspråk, modersmålsläraren eller speciallärare.
Självklart ska alla dessa lärare samarbeta för att skapa en bra studiesituation för eleven men någon
måste ha huvudansvaret. Det mest naturliga är att ansvaret innehas av den ordinarie läraren som
känner till de mål och kursplaner som finns för ämnet. I en undervisning med mer matematiska
diskussioner skulle ord behövas och efterfrågas vilket skulle underlätta språkinlärningen för
andraspråkselever och det bästa med detta är att denna undervisningsform samtidigt skulle gynna
alla elever.

Avslutande diskussion
–Matematiken har ett eget språk, sa en elev till mig. Ibland tror vi att matematikspråket är
universellt och samma i alla länder. Det ligger naturligtvis en liten sanning i detta men samtidigt
finns så otroligt många saker som man behöver kunna i ett språk för att förstå matematiken på
detta språk. Matematikläraren behöver veta vad som är svårt i matematikspråket för att kunna
avpassa undervisningen till elever med svenska som andraspråk. Samtidigt så ingår inte denna
kunskap naturligt i lärarutbildningen idag.
Med ett ökat antal elever med ett annat modersmål än svenska i den svenska skolan ökar kraven
på läraren. Språkinlärning blir inte något som bara hör ämnet svenska som andraspråk till utan
blir ett genomgående tema som sträcker sig över skolans alla ämnen. Det innebär en stor
utmaning för skolans lärare att skapa förutsättningar för alla elever att nå de mål som finns
uppsatta i skolans läro- och kursplaner. Dessa mål förväntas eleverna nå trots att de inte till fullo
behärskar undervisningsspråket. Medan elever med svenska som modersmål kan koncentrera sig
på det ämnesinnehåll som ska läras in så måste elever med svenska som andraspråk ta in dessa
kunskaper samtidigt som de lär sig nytt språk. Denna process tar flera år i anspråk och är mycket
kognitivt tröttande. Språk och ämneskunskaper måste byggas parallellt under hela skoldagen av
alla inblandande lärare och inom alla skolämnen.119
Jag tror att mitt arbeta med denna uppsats öppnade upp ögonen för dessa frågor hos de
matematiklärare som jag samtalade med. Jag såg att de började fundera och de hade sedan många
förslag på åtgärder som skulle vara värda att prova. Vad lärare saknar är dock tid men om man
som lärare kan hitta en arbetsform som gynnar alla elever samtidigt blir detta inte ett så stort
problem.

Förslag till fortsatta studier
Den skola som jag har studerat använder sig av studiehandledare när andraspråkelever kommer
nya till klassen. Hur andra skolor hanterar sina andraspråkseleverna vore intressant att studera.
Det vore även intressant att undersöka hur tvåspråkig undervisning skulle kunna fungera i
grundskolan.
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Bilaga 3 Resultat från delstudie 1
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x helt korrekt
SvA – svar från elever med svenska som andraspråk
/ halvvägs
Sv – svar från elever med svenska som modersmål
- ej korrekt
0 ej svar
Medelresultatet för elever med svenska som andraspråk hamnar på 22 och för elever med
svenska som modersmål på 25. Medianvärdet är 25. Detta värde är detsamma för båda
grupperna. Detta visar på stor spridning i resultatet. Typvärden är 25 och 27 för hela gruppen.
Endast de helt korrekta lösningarna är då räknade.

53

Bilaga 4 Intervjufrågor lärare
Kan du se några speciella svårigheter med matematikämnet för andraspråkselever?
Förståelseproblem rent matematiskt?
Språkproblem?
Annan förförståelse?
Förkunskaper saknas / matematikundervisningen på fel nivå?
Kulturskillnader / Brist på förståelse av den svenska kulturen?
Svårighet att ta till sig de matematiska begreppen på svenska?
Upplever du att andraspråkelever har större problem med lästal än svenskfödda elever?
Sämre läsförståelse?
Bristfälligt ordförråd?
Problem med ord inom matematiken som också har en annan vardaglig betydelse?
Svårighet med den komprimerade matematiska texten?
Svårighet med siffror och symboler?
Svårt att tyda bilder?
Ger stor mängd text och matematiska beräkningar i flera steg ökade problem?
Har du några förslag på hur man kan komma till rätta med dessa problem?
I det matematikprov som jag har gjort, kan du där hitta något som du ser som en svårighet för
andraspråkselever?
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Bilaga 5 Intervjuguide elever
bakgrund
Vilket land kommer du ursprungligen ifrån?
Hur länge har du varit i Sverige?
Har du båda dina föräldrar här?
Vad jobbar de med?
matematik – framtidsvisioner – ambitioner
Vad vill du jobba med när du blir stor?
Tycker du att det är viktigt att kunna matematik? Varför då?
Tycker dina föräldrar att det är viktigt med matematik?
upplevelser om matematik och matematikundervisningen
Vad tycker du om matematiken i skolan?
Får du hjälp med matematikläxor hemma?
Finns det något i matten som är svårt?
Vad tycker du är lätt?
Får du den hjälp som du behöver?
Förstår du alltid texten i matematikboken? Vet du vad du ska göra?
Får du hjälp av läraren?
Brukar du fråga kompisar?
studiehandledare
Har du studiehandledare? Hur fungerar det för dig? Hur fungerar det vid prov?
Behöver du hjälp av studiehandledare för att läsa uppgifterna?
Behöver du hjälp av studiehandledare för att lösa uppgifterna?
Är studiehandledaren ett bra stöd för dig?
Hur känns det att ha en studiehandledare? Känner du dig utanför kompisarnas undervisning?
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Bilaga 6 Informantbrev lärare
Xxxxxxxxx 2012-04-25

Till lärare och pedagoger verksamma vid Xxxxxxxxskolan
Förfrågan om deltagande i undersökning
Jag närmar mig slutet på utbildningen till grundskollärare, åk 6-9. Denna termin samlar jag
material till ett examensarbete som handlar om svårigheter i matematikämnet för
andraspråkselever. Syftet med examensarbetet är att belysa eventuella faktiska problem och
diskutera vad skolan och lärarna kan göra för att hjälpa dessa elever.
Insamlat material kommer att användas i en uppsats vid Högskolan Dalarna, som ingår i min
utbildning. Elevernas, pedagogernas eller skolans namn kommer inte att avslöjas i uppsatsen,
inte heller i vilken kommun undersökningen är gjord. Jag garanterar således att ingen individ
kan identifieras. Om det är befogat att använda namn kommer dessa att vara fingerade.
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på skolan, när den är klar och godkänd, för
intresserade att ta del av. Allt insamlat material förstörs när uppsatsen är godkänd.
Du tillfrågas härmed om att bidra med Dina erfarenheter till mitt examensarbete.
Jag vill gärna intervjua Dig som lärare och pedagog som arbetar med andraspråkselever inom
matematikundervisningen. Jag behöver lära mig mer om svårigheter som andraspråkselever
möter i matematikundervisningen och då främst språkliga. Vid intervjutillfället kommer jag
att använda bandspelare.
Allt deltagande i studien är frivilligt och Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när som
helst.
Om du godkänner att jag samtalar med Dig så kan vi boka tid för intervju under v. 18-20.
Hör gärna av Dig till mig eller min handledare om det finns frågor.
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Student:
Karin Eklund
E-post: h04karek@du.se
Tel: xxx-xxxxxxx

Handledare:
Maria Bjerneby Häll
Universitetslektor i matematikdidaktik
E-post: mbh@du.se
Tel: 023-77 82 74
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Bilaga 7 Informantbrev föräldrar
Xxxxxxxxx 2012-05-07

Till föräldrar med barn som är elever vid Xxxxxxskolan

Förfrågan om deltagande i undersökning
Jag närmar mig slutet på utbildningen till grundskollärare, åk 6-9. Denna termin samlar jag
material till ett examensarbete som handlar om svårigheter i matematikämnet för
andraspråkselever. Syftet med examensarbetet är att belysa eventuella faktiska problem och
diskutera vad skolan och lärarna kan göra för att hjälpa dessa elever.
Insamlat material kommer att användas i en uppsats vid Högskolan Dalarna, som ingår i min
utbildning. Elevernas, pedagogernas eller skolans namn kommer inte att avslöjas i uppsatsen,
inte heller i vilken kommun undersökningen är gjord. Jag garanterar således att ingen individ
kan identifieras. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på skolan, när den är klar och
godkänd, för intresserade att ta del av. Allt insamlat material förstörs när uppsatsen är
godkänd.
Jag vill gärna intervjua Ditt barn. Jag behöver lära mig mer om svårigheter som
andraspråkselever möter i matematikundervisningen och då främst språkliga. Vid
intervjutillfället kommer jag att använda bandspelare.
Allt deltagande i studien är frivilligt och Du och Ditt barn har möjlighet att avbryta
deltagandet när som helst.
Om du godkänner att jag samtalar med Ditt barn så kommer denna intervju att äga rum under
v. 21-22.
Hör gärna av Dig till mig eller min handledare om det finns frågor.
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Student:
Karin Eklund
E-post: h04karek@du.se
Tel: xxx-xxxxxxx

Handledare:
Maria Bjerneby Häll
Universitetslektor i matematikdidaktik
E-post: mbh@du.se
Tel: 023-77 82 74
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