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Abstract: 
Ordförrådet i det matematiska språket kan skilja sig åt från det vardagliga språket. De 
matematiska orden rymma och axel är exempel på matematiska ord som har olika 
betydelse jämfört med ordens betydelse i det vardagliga språket. Antalet 
andraspråkselever ökar i den svenska skolan och forskning har visat att 
andraspråkselever generellt sett får lägre resultat i matematik än elever födda i Sverige. 
Alltfler lärare behöver därför kunna undervisa på ett sådant sätt att andraspråkselever 
får möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket. Syftet med denna 
studie är att undersöka om det sätt som lärare beskriver att de arbetar på för att 
andraspråkselever ska få möjlighet att bygga upp ordförrådet i det matematiska 
språket har stöd i forskningslitteratur. Undersökningen genomfördes med en 
kvalitativ metod bestående av skriftliga e-postintervjuer. Sex stycken lärare som alla 
undervisar andraspråkselever i matematik deltog. Studiens resultat visade att delar av 
de sätt som de medverkande lärarna beskriver sig arbeta på har stöd i den utvalda 
forskningslitteraturen. De beskriver sina olika arbetssätt som fokuserade på 
matematiska samtal och där andraspråkseleven får använda sitt förstaspråk som en 
tillgång vid utvecklandet av ordförråd i det matematiska språket. Lärarna beskriver 
också ett arbetssätt där de använder en undervisning med konkret material för att 
stödja andraspråkselevers utveckling av matematiskt ordförråd. Studien avslutas med 
att diskutera hur rön från forskning överensstämmer med hur lärare beskriver sig 
arbeta för att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det 
matematiska språket. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: andraspråkselever, matematik, matematiskt språk, ordförråd, 
undervisning. 
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1 Inledning 
Under min tid i lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen har jag 
utvecklat ett intresse för de speciella förutsättningar som finns vid lärande i matematik 
med ett andraspråk. Jag upplever att många elever med svenska som andraspråk har 
större utmaningar i sitt matematiklärande än vad många elever med svenska som 
förstaspråk har eftersom andraspråkselever ska lära sig både ämnesinnehåll och det 
språk som förmedlar detta ämnesinnehåll.  
 
Varje ämne har sin speciella terminologi med olika begrepp och betydelser av 
specifika ord. Det matematiska språket skiljer sig från det vardagliga och alla elever 
behöver hjälp med att erövra det matematiska språket (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008 s. 16-17). Det matematiska språket innehåller ord som har olika 
betydelser på vardagsspråket såväl som i det matematiska språket. Exempel på dessa 
ord kan vara det matematiska ordet axel som i vardagsspråk kan vara en kroppsdel 
eller det matematiska ordet udda som i ett vardagligt språk kan betyda att något är 
konstigt (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 16). Om andraspråkselever har 
utvecklat ett vardagsspråk kan detta alltså ändå inte vara nog för att förstå det 
matematiska språket och därför behöver andraspråkselever ges möjlighet att utveckla 
sitt ordförråd i sitt matematiska språk. 
 
Enligt Skolverket har elever födda utomlands svårare att nå målen i matematik än 
elever födda i Sverige. I en PISA-undersökning (Skolverket, 2013a, s. 18) som 
genomfördes 2012 visas resultatskillnader i matematik beroende på om eleverna är 
födda i Sverige eller utomlands. Bland de elever som är födda i Sverige är det 9 % 
som når höga resultat i matematik. Motsvarande siffra för elever födda utomlands 
ligger mellan 2-3 %. Vid en mätning av de elever som får sämre resultat i matematik 
är 22 % födda i Sverige medan 59 % är födda utomlands. Detta visar att det finns en 
skillnad i prestation beroende på om elever är födda i eller utanför Sverige. I gällande 
läroplan (Skolverket, 2011, s. 8) eftersträvas att ge en likvärdig utbildning där hänsyn 
tas till elevers olika förutsättningar och behov. Skolan har också ett särskilt ansvar för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
PISA-undersökningen som visar att elever födda utomlands har lägre resultat i 
matematik än elever födda i Sverige talar emot att den svenska skolan lyckas följa 
läroplanens intentioner.  
 
Det finns olika definitioner på vilka elever som benämns som andraspråkselever. 
Nyanlända elever menar Skolverket (2013b, s. 6) är de elever som har anlänt och 
påbörjat sin utbildning i Sverige efter att de fyllt sju år. Den här definitionen är inte 
relevant till den här studien eftersom fokus i studien är utvecklandet av det 
matematiska språket och inte på tillbringad tid i Sverige. Det språk som en person lärt 
sig efter att ha helt eller delvis lärt sig sitt förstaspråk kallas för andraspråk (Skolverket, 
2008, s. 4). Den här definitionen på andraspråk är aktuell för studien men det är ändå 
en bit som saknas. Studien fokuserar på ordförrådet i det matematiska språket och det 
används i undervisningen. Den definition som används i den här studien är därför 
andraspråkselever som syftar på de elever som undervisas på ett annat språk än på det 
språk som de själva behärskar (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 17).  
 
I mitt tidigare examensarbetes litteraturstudie framkom att när undervisningen 
genomförs på ett sådant sätt att språk och kommunikation är centrala delar kan 
andraspråkselever ges möjlighet att utveckla det matematiska språket (Hansson, 
2011). Lärande kan ses som en social process och andraspråkselever kan gynnas av att 
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få lära tillsammans med andra (Cady, Hodges & Lee Brown, 2010; Swanson, 2010). 
Vidare framkom att undervisningen med fördel kan genomföras med konkreta 
material så som bilder och olika föremål som exempelvis leksaker (Swanson, 2010; 
Cady, m.fl., 2010). Läraren bör dessutom ha höga förväntningar på andraspråkselever 
för att ge dem möjlighet att utvecklas inom matematikämnet (Cady, m.fl., 2010; 
Skolinspektionen, 2014; Damber, 2013). I det här examensarbetet vill jag gå vidare 
med denna bakgrund och undersöka hur rön från forskning överensstämmer med hur 
lärare anser sig arbeta för att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd 
i det matematiska språket. 

2 Syfte och frågeställningar  
Med utgångspunkt från att ett rikt ordförråd i det matematiska språket är en viktig del 
i andraspråkselevers matematiklärande är syftet med studien att undersöka om det sätt 
som lärare beskriver sig arbeta på och vad de anser är viktigt för att andraspråkselever 
ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket har stöd i 
forskningslitteratur. 
 
Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 
 

- På vilket sätt beskriver lärare att de arbetar på för att ge andraspråkselever 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 

- Vad framhåller lärare är viktigt för att andraspråkselever ska få möjlighet att 
utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 

 
Frågeställningen kommer att besvaras genom en intervjuundersökning. 

3 Bakgrund och teoretiskt ramverk 
Detta kapitel redogör för den utvalda forskningen som ligger till grund för att 
analysera intervjusvaren. Kapitlet redovisas genom fyra kategorierer som forskning 
beskriver som viktiga delar för att andraspråkselever ska ges möjlighet att på ett 
framgångsrikt sätt lära matematik. Kategoriererna är matematiska samtal som innebär 
att läraren på olika sätt organiserar matematiska diskussioner och ger eleverna tid att 
samtala om matematik där andraspråkseleverna själva får vara aktiva. Att 
andraspråkselever får använda sitt förstaspråk som en tillgång innebär att 
andraspråkseleverna får använda sig av sitt förstaspråk som en tillgång i samtal med 
pedagogisk personal, som exempelvis modersmålslärare, på skolan eller tillsammans 
med elever med samma språk. Det matematiska ordförrådet behöver uppmärksammas av 
läraren eftersom det matematiska språket är svårare än det vardagliga. Forskning har 
också visat att det är viktigt att läraren har höga förväntningar på sina andraspråkselever. 
Var och en av dessa kategorier kommer nu att presenteras utförligare.   

3.1 Matematiska samtal 
Det är betydelsefullt med muntlig kommunikation för elevers matematiska 
kunskapsutveckling. Möjligheterna till lärande i matematik ökar när kommunikation 
och matematikens språkliga dimensioner får stort utrymme i undervisningen (Norén, 
2010, 99). Wedin (2010, s. 219) argumenterar för samtalets vikt i utvecklandet av ett 
akademiskt språk. Med stöd i tidigare forskning menar Wedin (s. 220) att elevers 
språklärande gynnas av lärare som är medveten om språkets roll i skolan. Elever som 
lär språk behöver få språket exponerat för sig (input) och få chanser att själv få 
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producera språket (output). Eleverna behöver stimuleras att producera språk på en 
nivå som de själva ännu inte behärskar. Wedin skriver att vad barn kan göra idag med 
språket med hjälp av andra kan barn göra själva på egen hand i framtiden. När 
flerspråkiga elever får tala om begrepp och förståelse och eleverna själva är aktiva 
lyckas dessa elever bra i matematik (Norén, 2010, s. 46). När andraspråkselever själva 
använder språket på ett aktivt sätt med sina klasskamrater kan detta även vara ett sätt 
att lära sig sitt andraspråk (Cady, m.fl., 2010, s. 482; Swanson, 2010, s. 520). Denna 
språkutveckling menar Wedin (2010, s. 221) är viktig att påbörja redan i tidiga åldrar. 
Speciellt för andraspråkselever eftersom dessa elever annars riskerar att inte utveckla 
sitt språk på samma nivå som sina klasskamrater. Wedin (2010, s. 230) betonar också 
vikten av att läraren organiserar klassrumsinteraktion som inkluderar samtal där det 
finns utrymme för längre samtal så att elever får tillfälle att uttrycka sig. Norén (2010, 
s. 111) menar att ett kommunikativt flerspråkigt klassrum kan nås via en tvåspråkig 
undervisning och även via en språkutvecklande undervisning. Det viktiga menar 
Norén är att eleverna får kommunicera matematik. Med matematiska samtal menas 
alltså att eleverna får tillfällen både till inpout och output (Wedin, 2010, s. 220) och att 
eleverna själva får vara aktiva i samtalet (Norén, 2010, s. 46).  

3.2 Förstaspråket som en tillgång 
Norén (2010, s. 46, hänvisar till Adler och Setati, 2001) framhåller vikten av att 
andraspråkselever som lär matematik får kommunicera matematik på både sitt första- 
och andraspråk. Att kunna växla mellan ett första- och andraspråk kan användas som 
ett verktyg i matematiken (Norén, 2010, s. 102). En studie gjord av Parvanehnezhad 
och Clarkson (2008, s. 66-67) visar att flera elever växlade till sitt första språk i 
matematik för att lösa problem med ord i matematikuppgifter. Parvanehnezhad och 
Clarkson (2008, s. 55) menar därför att lärare bör vara uppmärksamma på att 
andraspråkselever kan behöva växla mellan sitt första- och andraspråk när de löser 
matematikuppgifter. Den här växlingen kan hjälpa eleverna att förstå och lösa sina 
matematikuppgifter (Parvanehnezhad & Clarkson, 2008, s. 52). Det kan vara så att 
andraspråkselever behärskar sitt andraspråk i vardagligt tal, men inte behärskar det 
specifika ämnesspråket på sitt andraspråk (Cummins, 2001, s. 77). Även om läraren 
inte kan elevernas förstaspråk så kan eleverna använda detta språk mellan varandra 
(Norén, 2010, s. 110). Barn lär sig med tidigare erfarenheter och kunskaper som 
grund för det nya. Ett andraspråk lärs därför bäst när elever får relatera till sitt 
förstaspråk (Hansson, 2011, s. 44). För att tillägna sig ett ordförråd i det matematiska 
språket på ett andraspråk kan därför förstaspråket vara en god tillgång.  
 
I Sveriges skolor finns många andraspråkselever. Enligt Skolverket (2015, s. 11) hade 
andelen asylsökande elever läsåret 2014/2015 ökat med 27 % jämfört med föregående 
år. Av samtliga elever var det samma läsår var det 24 % av samtliga elever som var 
berättiga att få modersmålsundervisning. Av dessa elever var det drygt hälften, 56 % 
som faktiskt deltog i denna undervisning. Modersmålsundervisning får anordnas 
utanför den garanterade undervisningstiden. En huvudman är skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning i ett språk där minst fem elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning önskar det, och när det finns en lämplig lärare. (Skolverket 
2015, s. 8). Det finns kommuner där över hälften av de berättigade eleverna deltar i 
modersmålsundervisning. Det finns också kommuner där inga elever deltar alls trots 
att det finns elever som är berättigade till modersmålsundervisning (Skolverket, 2015, 
s. 9). Förutom modersmålsundervisning kan andraspråkselever få undervisning i 
svenska som andraspråk eller studiehandledning. Undervisning i svenska som 
andraspråk ska anordnas när det behövs, till exempel för elever som har ett annat 
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språk än svenska som modersmål. Den undervisningen ersätter då undervisning i 
ämnet svenska. Läsåret 2014/2105 var det 9 % elever som deltog i svenska som 
andraspråksundervisning (Skolverket, 2015, s. 10). Studiehandledning på modersmål 
är en stödåtgärd (Skolverket 2013c, s. 4) och ska bidra till att eleven når de aktuella 
kunskapskraven. För att studiehandledningen ska fungera optimalt är det viktigt med 
samverkan mellan studiehandledaren och ämnesläraren (Skolverket, 2013c, s. 6). Det 
är viktigt för nyanlända elever att få arbeta med ämnen växelvis på såväl sitt första- 
som sitt andraspråk eftersom eleverna då kan använda sina tidigare kunskaper 
(Skolverket, 2013c, s. 8). 

3.3 Det matematiska ordförrådet 
Elever med ett annat modersmål än svenska behöver särskilt uppmärksammas 
eftersom god språkförståelse är grundläggande för begreppsutvecklingen 
(Matematikdelegationen, SOU 2004:97, s. 90). När läraren fokuserar på en medveten 
utveckling av ordförrådet i skolämnen gynnas flerspråkiga elever enligt internationell 
andraspråksforskning (Skolverket, 2012, s. 13). Därför bör läraren uppmärksamma 
språkets betydelse i matematiken. Det matematiska språket är svårare än det 
vardagliga språket eftersom det är ett mer abstrakt och icke-kontextualiserat språk 
(Hajer och Meestringa, 2010, s. 32). Ordförråd anses vara den enskilt viktigaste 
faktorn för skolframgång för den som studerar på sitt andraspråk (Lindberg & 
Johansson Kokkinakis, 2007, s. 34) Studier har visat att god språkförmåga går hand i 
hand med goda resultat i matematik (Parszyk, 1999, s. 127). Moschovitch (2002, s. 
189) menar att det finns tre perspektiv på hur andraspråkselever lär sig matematik. Ett 
av dessa perspektiv är att lärande sker genom att utveckla ett ordförråd i 
matematiken. Ett annat är att eleven, utöver att kunna ett antal olika ord även förstår 
ett ords olika betydelser (Moschovitch, 2002, s. 193). Konkreta material i 
undervisningen, så som klistermärken, mjukdjur eller fotografier, gynnar 
andraspråkselevers utveckling av sitt ordförråd i det matematiska språket (Swanson, 
2010; Cady, Hodges & Lee Brown, 2010). Schleppegrell (2007, s. 142) menar att det 
matematiska språket innehåller dels specifika ord för matematiken som endast har en 
matematisk betydelse (som summa) men dels också ord som har flera betydelser (som 
produkt vilket kan betyda både produkt i en multiplikation såväl som ett fabrikat). Det 
är nödvändigt för inlärningen att eleverna utvecklas från det vardagliga till det 
akademiska språket, alltså från det vardagliga till det matematiska språket 
(Schleppegrell, 2007, s. 140).  

3.4 Höga förväntningar 
Att ha höga förväntningar på andraspråkselever kan vara en del i hur 
andraspråkselever får en möjlighet att lyckas. Har läraren lägre förväntningar på elever 
kan detta till exempel innebära att läraren låter bli att utmana eleverna (Hansson, 
2011, s. 117). Låga förväntningar hos läraren kan även leda till minskat 
undervisningsansvar hos läraren eller pedagogisk segregation (Hansson, 2011, s. 95, 
127). Pedagogisk segregation innebär att likvärdigheten i undervisningen påverkas 
negativt av undervisningsgruppens sammansättning, när undervisningsgruppen har 
stort behov av stöd men erbjuds mindre stöd än andra grupper (Hansson, 2011, s. 
67). Låga förväntningar kan uttryckas på ett subtilt sätt genom att låta eleverna bli 
passiva i sitt lärande (Lee Brown, Cady & Taylor, 2009, s. 536). En stor anledning till 
varför andraspråkselever underpresterar är för att lärare inte underlättar eller 
uppmuntrar aktivt deltagande från dessa elever. Eleverna kan då uppfatta att det är 
osannolikt att de lyckas i skolan och att det inte är värt att de anstränger sig i skolan 
(Cummins, 2011, s. 77). Bengtsson (2012, s. 17) har i sin artikel lyft fram fem punkter 
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som utmärker en skola i Sverige som har hög måluppfyllelse bland eleverna, inklusive 
de 70 % av eleverna med utländsk härkomst som går på denna skola. Dessa punkter 
är en lingvistisk inställning (förf. övers. fr. eng. approach) till matematik, ett klassrum 
där det finns både visuell och praktisk matematik, problemlösande i klassrummet som 
inte utgår från en svensk norm, höga förväntningar på eleverna och slutligen att 
skolan inkluderar elever med behov av stöd i matematik. Bengtsson (2012, s. 20) 
beskriver hur lärarna i hennes intervjuer inte tvivlar på elevernas förmågor utan 
fokuserar på sin egen undervisning så att den ska leda till att eleverna förstår. Även 
Lee Brown, Cady och Taylor (2009, s. 536) lyfter fram höga förväntningar som något 
som är viktigt för alla elever, men i synnerhet för andraspråkselever.  

4 Metod 
I detta kapitel presenteras hur studien planerades och genomfördes samt hur analysen 
av data gjorts. Urval av intervjupersoner, val av intervjumetod och genomförande, 
analys, forskningsetiska principer och studiens reliabilitet och validitet beskrivs.  

4.1 Urval  
De kriterier som valdes för informanterna till denna studie var att de skulle vara 
verksamma lärare i grundskolan som undervisar andraspråkselever i matematik. Ingen 
begränsning gjordes i vilka årskurser i grundskolan som lärarna skulle vara verksamma 
i. Detta beslut togs eftersom det inte är fokus på någon speciell ålder på 
andraspråkseleverna i studien. Sökandet efter lärare enligt de fastställda kriterierna 
började i närområdet. Telefon- och e-postkontakt togs med ett flertal rektorer. Vid 
kontakt med fyra av rektorerna skulle dessa vidarebefordra information om studien 
och förfrågan om deltagande (se bilaga 1) till lärare inom matematik som undervisar 
andraspråkselever. Sju rektorer svarade varken på e-post eller vid uppringning. Två 
rektorer vidarebefordrade förfrågan till lärare som svarat att de inte har möjlighet att 
delta. Två lärare har efter denna vidarebefordring av andra rektorer tackat ja till 
medverkan men har ändå inte gått att fått kontakt med. Tiden till den här studien är 
begränsad och därför söktes nu andra sätt att få kontakt med lärare som var villiga att 
medverka i studien. Beslutet togs då att lägga ut information om studien och 
förfrågan till deltagande på ett socialt forum på internet. Detta beslut togs för att inte 
vara beroende av det geografiska avståndet utan kunna leta efter lärare i hela Sverige. 
Information och förfrågan lades ut i två olika grupper med verksamma lärare i 
matematik. Den ena gruppen beskrivs som ett forum för mattelärare och andra som 
är intresserade av matematikundervisning. Den andra gruppen beskrivs som ett forum 
där lärare tillsammans kan utveckla matematikämnet och undervisningen. Under min 
tid i lärarutbildningen har medlemskap sökts i dessa grupper för att få tips om aktuell 
forskning om matematik och tankar om hur undervisning kan genomföras. Via detta 
sätt att leta efter informanter var det lättare att få kontakt med lärare som var 
intresserade av att delta och som passade in på de valda kriterierna. Totalt var sju 
stycken lärare intresserade av att medverka i en intervju. Samtliga lärare fick 
erbjudande om att genomföra intervjun via ett muntligt internetforum som 
exempelvis skype, eller att genomföra en e-postintervju. E-postintervju kan användas 
som metod för intervju (Hunt & McHale, 2007, s. 1420). Metoder där datorbaserade 
verktyg är centrala kallas e-metodologi (Gatarski 2004, s. 258; Oxenswärdh, 2001, s. 
72). Inkäter är ett nykonstruerat ord av Berg (2007, s. 23) och innebär ett mellanting 
mellan intervjuer och enkäter. En utvald målgrupp får via e-post ett frågeformulär 
med ett begränsat antal öppna frågor. Formuläret återsänds besvarat till 
undersökaren. Undersökaren kan också återkomma efter detta med eventuella 
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följdfrågor. Det finns flera fördelar med detta sätt att intervjua. Metoden är tids- och 
avståndsoberoende och är en relativt snabb metod. Informanterna får mer tid att 
tänka igenom frågor och svar vilket förhoppningsvis leder till välgenomtänkta svar. 
Detta kan öka forskningens tillförlitlighet (Oxenswärdh, 2001, s. 72). Det finns också 
nackdelar med vald metod. Vid en datorstödd intervju bör både intervjuaren och 
intervjupersonen vara relativt skicklig i att uttrycka sig skriftligt (Brinkmann & Kvale, 
2014, s. 190). Om intervjupersonen inte känner sig trygg med att uttrycka sig skriftligt 
kan denne avböja medverkande på grund av detta. Det var också med tanke på detta 
som informanterna själva fick välja sätt att genomföra intervjun. Denna typ av 
intervju är också olämplig när den kroppsliga närvaron och ljudet av rösten har en 
avgörande roll för samtalet (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 191). Efter förfrågan om 
deltagande via e-post eller muntligt internet forum var det sex lärare som svarade och 
samtliga lärare valde att genomföra medverkande via e-postintervju. Informationsbrev 
med medgivande och den skriftliga intervjun skickades då ut till de intresserade.  
 
Samtliga lärare som svarade var verksamma lärare i grundskolan som undervisar 
andraspråkselever i matematik. I och med att alla uppfyllde kriterierna valdes ingen 
informant bort utan alla var aktuella för studien. Efter att den skriftliga intervjun (se 
bilaga 2) skickats via e-post och inget svar hade kommit efter fyra-fem dagar så 
skickades en påminnelse ut. Eftersom deltagandet är frivillig och när som helst kan 
avbrytas är det lämpligt att påminna om e-postintervjun en gång. Men om det vid en 
påminnelse inte kommer något svar borde den som utför intervjun anta att 
informanten inte längre är intresserad (Hunt & McHale, 2007, s. 1419). Efter detta 
steg hade samtliga sex lärare svarat på e-postintervjun. Den geografiska spridningen är 
stor bland de medverkande lärarna, från norra till södra Sverige.  
 
En undersökning som använder intervjuer som metod kan frågan ställas om hur 
många intervjupersoner som behövs. Enligt Brinkmann och Kvale (2014, s. 156) bör 
så pass många intervjuas som behövs för att få veta det som efterfrågas. Är urvalet för 
stort går det inte att göra mer ingående tolkningar, är urvalet för litet är det svårt att 
generalisera. Antalet kan också skifta beroende på den tid och de resurser som finns 
tillgängliga för undersökningen. I vanliga intervjustudier brukar antalet informanter 
ligga mellan 5-25 stycken (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 156). Brinkmann och Kvale 
(2014, s. 157) menar att många intervjustudier skulle ha vunnit på att ha färre 
intervjuer och istället ägnat mer tid för förberedelser och analys. Det visade sig att det 
inte var helt lätt att få tag på verksamma lärare med de aktuella kriterierna. Vid 
tidpunkten bedömdes det som att sex verksamma lärare som samtliga uppfyller 
kriterierna för studien kunde utgöra urvalet eftersom det efterfrågades kunde 
undersökas genom dessa sex. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 44) menar att 
när man intervjuar minst 6 personer ur en särskild grupp ökar säkerheten för att få ett 
material som är relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar. I 
studien efterfrågas hur lärare anser att de arbetar för att andraspråkselever ska ges 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket och dessa sex 
informanter kunde ge exempel på detta. De valda informanterna bedömdes som goda 
intervjupersoner eftersom de var samarbetsvilliga, välmotiverade och kunniga. Svaren 
bedömdes också som sammanhängande, konsekventa och koncisa (Brinkmann & 
Kvale, 2014, s. 207).  
 

Nedan följer en tabell vilken ger en översikt om information rörande den enskilde 
informanten som dokumenterades under intervjun. Här namnges informanterna med 
ett kodnamn vilka återfinns i resultatet.  
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4.2 Val av intervjumetod och genomförande 
Eftersom det visade sig svårt att finna lärare som passade de valda urvalskriterierna i 
närområdet som var intresserade av att delta i studien övervägdes istället former av 
datorstödd intervju. Intervjuer sker inte endast ansikte mot ansikte utan andra 
intervjuformer som används i allt större utsträckning sker genom datorn. Ett exempel 
på det är den datorstödda intervjun som kan genomföras via e-post (Brinkmann & 
Kvale, 2014, s. 190). E-postintervju har tidigare använts av Lee (2011) och Freeman 
och Gahungu (2013) som delar i att söka svar på forskningsfrågor. Lee har använt e-
postintervju tillsammans med ett frågeformulär (2011, s. 30) för att undersöka hur 
andraspråkslärare kan främja sitt lärande (förf. övers. fr. eng. promote teacher 
learning) (2011, s. 33). Freeman och Gahungu (2013, s. 77) har genomfört forskning 
om tvärkulturellt samarbete där de bland annat använde sig av just e-postintervju som 
ett medel för att samla data från informanterna i studien. Samtliga lärare som var 
intresserad av att delta i studien fick själva valet att genomföra intervjun genom e-post 
eller genom ett muntligt internetforum, t.ex. via skype. Samtliga lärare valde att delta 
genom e-postintervju. Människor som går med på att låta sig intervjuas förtjänar att 
man tar hänsyn till deras behov och önskemål när det gäller tid och plats för intervjun 
(Bell, 2006, 168). Beslut togs då att genomföra samtliga intervjuer via e-post enligt 
informanternas önskan.  
 
Intervjuerna genomfördes genom att ett formulär med tre huvudfrågor och 
medföljande följdfrågor mailades till intervjupersonen. De öppna frågorna i e-
postintervjun gör att informanterna inte blir styrda på det sätt som enkäter eller 
strukturerade intervjuer. Istället kan informanterna svara med sina egna ord och 
utrymme ges för nya och annorlunda tankar (Oxenswärdh, 2011, s. 72). Vid 
eventuella frågor eller oklarheter har vidare e-postkontakt fortsatt. Intervjun är en 
halvstrukturerad forskningsintervju som har tonvikten på intervjupersonens 
upplevelse (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 43). Halvstrukturerad forskningsintervju 
passar till denna studie vars syfte är att undersöka lärarens upplevelse av hur denne 
anser sig arbeta. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman 
(Brinkmann & Kvale, 2014, s. 45). Dessa teman är hur lärare anser sig arbeta inom 
det valda ämnet, vad de anser är viktigt i detta arbete och vilka eventuella svårigheter 

Kodnamn: Antal år i 
yrket: 

Undervisar för 
närvarande i 
följande årskurs: 

Kompletterande utbildning 
i matematik eller 
andraspråksutveckling 

Kompletterande 
utbildning utöver 
grundskolan 

Fördelning med elever 
med svenska som 
andraspråk: 

Leila 6 5-9 - Gymnasie-
behörighet 

Till största delen 
andraspråkselever  

Mona 15 1 och 4 Svenska som andraspråk, 
svenska för invandrare 

- Till största delen 
andraspråkselever 

Lisa 7 6 - - Till största delen 
andraspråkselever 

Amira 21 1-3 Konkret språkutvecklande 
matematik, 
utomhusmatematik 

- 
 
 
 

Till största delen 
andraspråkselever 

Minna 12 4-6 - - Relativt få 
andraspråkselever 

Saga 30 5-9 Master- och 
magisterexamen i 
matematik, svenska som 
andraspråk 

- Till största delen 
andraspråkselever 
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som kan finnas i arbetet. Dessa frågor är öppna och intervjupersonen kan ta fram de 
dimensioner hon anser är viktigt inom undersökningsområdet (Brinkmann & Kvale, 
2014, s. 48).  
 
Ju mer en intervju förbereds desto högre blir kvaliteten på den kunskap som 
produceras (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 141). Intervjufrågorna baserades på syftet 
för studien. Intervjun förbereddes genom att en verksam matematiklärare som 
undervisar andraspråkselever men som inte deltog i studien kontrolläste 
informationsbrevet och den skriftliga intervjun. Läraren ansåg att båda dokumenten 
var bra. Ett förslag var dock om det eventuellt skulle lyftas i intervjun vad som kan 
ingå i det matematiska språket och att ord i det matematiska språket kan ha en 
matematisk och en vardaglig betydelse. Detta förslag var relevant men bedömdes vid 
tidpunkten som att det inte var nödvändigt med en specifik fråga om vad som kan 
tänkas ingå i det matematiska ordförrådet. Det är viktigt att begränsa antalet frågor 
eftersom ointresse kan uppstå vid upplevelsen av för många frågor (Oxenswärdh, 
2011, s. 73). Fokus i intervju var hur lärare beskriver sig arbeta och därför valdes 
endast huvudfrågor som berörde detta ämne. Frågan kan ställas om studiens resultat 
hade blivit annorlunda om en intervjufråga som behandlat detta hade varit med. 
Resultatet hade då antagligen varit mer beskrivande om ordförrådet i det matematiska 
språket och inte endast på de medverkande lärarnas beskrivning av deras arbetssätt. 
Om studien skulle upprepas med lärdomar från denna omgång kan frågan mycket väl 
varit med.   
 
Den typ av data som genererades i e-postintervjun var huvudsakligen manifest 
information, det vill säga det som informanterna uttryckligen säger (Brinkmann & 
Kvale, 2014, s. 254-255). Brinkmann och Kvale (2014, s. 254) beskriver tendentiös och 
perspektivisk subjektivitet. I tendentiös subjektivitet lägger forskaren märke till saker 
som stödjer deras egen uppfattning, tolkar selektivt och redovisar data som 
rättfärdigar egna slutsatser. Perspektivisk subjektivitet å andra sidan är när forskaren 
ser från olika perspektiv och kommer fram till olika tolkningar av meningen. Under 
tolkning av aktuell data användes vid ett senare skede även latent information, alltså 
textens anda (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 254). Vid användandet av latent 
information tolkades intervjusvaren, inte för att komma fram till något som stödjer 
egen uppfattning, utan för att analysera intervjusvaren från olika perspektiv. 

4.3 Analys 
Den vanligaste formen av dataanalys är att koda intervjuuttalanden (Brinkmann & 
Kvale, 2014, s. 241). Brinkmann och Kvale (2014, s. 241) hänvisar till Strauss och 
Corbin (1990, s. 61) där öppen kodning innebär en process där man bryter ner, 
undersöker, jämför och kategoriserar data. För att skapa kategorier i en 
innehållsanalys kan både teorier och intervjupersonernas egna uttalanden användas 
(Brinkmann & Kvale, 2014, s. 243). Analysen inleddes med att skapa kategorier enligt 
tidigare forskning för att därefter koda intervjusvaren och kategorisera data. 
Kategorierna enligt denna forskning var: matematiska samtal, förstaspråket som en tillgång, 
det matematiska ordförrådet och höga förväntningar. Intervjusvaren sorterades efter 
kategorierna. Här användes manifest information i första hand. Med de intervjusvar 
som inte kunde sammanställas via manifest information användes latent information 
för kodningen.  
 
Sammanfattningsvis kan analysen beskrivas i tre steg; först användes tidigare 
forskning för att skapa kategorier för tolkning av intervjusvaren. Därefter användes 
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manifest information för att tolka och sammanställa intervjun. I det tredje och sista 
steget användes latent information för att tolka intervjusvar som inte sammanställts 
med hjälp av manifest information.  

4.4 Etik 
Studien uppfyller de forskningsetiska krav som finns i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande individskyddet kan konkretiseras i 
fyra allmänna krav på forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) som är följande: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Ett 
informationsbrev om studien skrevs med tanke på dessa fyra allmänna krav. 
 

 Informationskrav innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
Undersökningsdeltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att 
de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de 
inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav uppfylldes genom 
att både studiens syfte beskrivs i informationsbrevet och att deltagandet är 
frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

 

 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). De som 
medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de ska delta. De ska kunna avbryta sin medverkan 
utan att detta medför negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 
Detta krav uppfylldes genom att samtyckte lämnades och de medverkande 
fick självständigt bestämma på vilka villkor de skulle medverka i intervjun. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla ingående personer i en 
undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla 
uppgifter om identifierbara personer ska användas på ett sådant sätt att 
enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 12). I informationsbrevet framgick det att alla som deltar i 
undersökningen är garanterade anonymitet och så gäller även skolors namn, 
vilket gör att utomstående inte kan identifiera någon av 
undersökningsdeltagarna.  

 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda, insamlade för 
forskningsändamål får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
Vetenskapsrådet rekommenderar att fråga undersökningsdeltagare om de är 
intresserade av att få veta var resultatet publiceras och att få ta del av 
studien(Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). I Informationsbrevet understryks att 
undersökningsdeltagaren självklart kommer att få ta del av den färdiga 
studien.  

4.5 Reliabilitet och validitet  
Undersökningens reliabilitet och validitet svarar på den kvalité som undersökningen 
håller. Med reliabilitet menas att undersökningen är pålitlig, alltså att den går att 



 

13 
 

upprepa under samma omständigheter och ska då ge ett likartat resultat (Eliasson, 
2013, s. 14). Ju mer det går att lita på att resultatet går att upprepa, desto högre 
reliabilitet har undersökningen (Eliasson, 2013, s. 15). Undersökningens resultat är 
generaliserbart om resultatet kan generaliseras till andra liknande situationer. 
Resultatet är då representativt för andra än för dem som deltagit i undersökningen 
(Bryman, 2011, s. 168 f.). Analytisk generalisering kan innebära att enskilda fall kan ge 
bäring för andra i liknande situationer (Kihlström, 2007, s. 233). Denna studie är 
begränsad och resultatet kan inte generaliseras på grund av för få informanter, men 
resultatet kan bidra med kunskap till lärare som undervisar andraspråkselever med 
syfte att öka ordförrådet i det matematiska språket. 
 
Ju högre reliabilitet desto bättre är förutsättningarna för hög validitet (Eliasson, 2013, 
s. 16). Med validitet menas att en undersökning verkligen mäter det som är tänkt att 
mätas (Eliasson, 2013, s. 6). De aktuella redskapen bör vara väl utprovade innan 
undersökningen vilket kan öka innehållsvaliditeten(Kihlström, 2007, s. 231). I denna 
undersökning har en verksam lärare i matematik med andraspråkselever läst 
intervjufrågorna och kommit med förslag till förbättringar. Efter detta förarbete 
bedömdes intervjufrågorna till denna studie som relevanta för studiens syfte. 
Brinkman och Kvale (2014, s. 297) menar att validering inte är ett separat kapitel i en 
undersökning utan genomsyrar hela forskningsprocessen. Därför har i denna 
undersökning inte endast en innehållsvaliditet hafts i åtanke, utan i hela processens 
gång så som att använda relevant forskning och att bedöma om informanternas 
intervjusvar var relevanta för studien.   

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras svaren på frågeställningarna om hur lärare beskriver att de 
arbetar för att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det 
matematiska språket och vad lärare framhåller är viktigt i detta arbete. Resultatet 
kommer att redovisas genom de kategorier som framkom vid genomgång av tidigare 
forskning: matematiska samtal, förstaspråket som en tillgång, det matematiska ordförrådet och 
höga förväntningar. Viss information från intervjun passade inte in någon av de valda 
kategorierna utifrån tidigare forskning men kan ändå vara intressant att inkludera i 
resultatdiskussionen. Denna information var om vilka eventuella svårigheter som 
lärarna uttryckte i intervjun i sitt arbete med att utveckla andraspråkselevers ordförråd 
i det matematiska språket. Dessa svårigheter var heterogena grupper i undervisningen, 
behov hos andraspråkseleverna att få utökad undervisningstid och svårigheter när 
dessa elever inte har ett utvecklat vardagsspråk. Denna information kommer att 
diskuteras i kapitel 6.2. 

5.1 Matematiska samtal 
Samtliga lärare beskriver att de i sitt arbete med andraspråkselever och matematik 
använder sig av samtal och diskussioner i klassrummet. Leila och Lisa beskriver att de 
samtalar och diskuterar gemensamt i klassen i matematikundervisningen. Saga 
beskriver att samtalet vid genomgångar och bollandet mellan henne och elever är en 
viktig del i undervisningen. Leila återkommer till samtal och diskussioner om 
matematikens begrepp mellan henne och eleverna och att det är en viktig del av 
undervisningen. Lisa menar att det är genom gemensamma diskussioner som hon 
märker att andraspråkseleverna har behov av att utöka sitt matematiska ordförråd. 
När eleverna sedan blir mer aktiva och använder de matematiska orden märks det 
också att de har utökat ordförrådet. Mona beskriver att samarbete mellan elever är 
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viktigt för andraspråkselevers möjlighet till att utöka ordförrådet. Minna beskriver 
också ett sätt för eleverna att använda språket aktivt i samarbete, nämligen genom att 
de får spela spel med matematisk problemlösning. Hon menar att 
andraspråkseleverna får lära sig ett matematiskt språk för att kunna uttrycka sig enkelt 
och korrekt. Det kan tolkas som att lärarna anser att de låter matematiska samtal vara 
en del i undervisningen genom att organisera matematiska diskussioner där eleverna 
får möjligheter att samarbeta och samtala om matematik. Målet att 
andraspråkseleverna ska vara aktiva i samtalen understryks av det inte bara gäller elev 
– elev utan även lärare – elev. Därmed lyfts interaktion fram som  en viktig del för 
utvecklande av ordförråd. I Lisas exempel är det just i interaktionen som eleven 
upplever ett behov av att utveckla det matematiska ordförrådet och märker när det 
skett en progression.  
 

5.2 Förstaspråket som en tillgång 
Under analysen av intervjun framkom att samtliga lärare framhåller att det är viktigt 
för andraspråkselever att få använda sig av sitt förstaspråk som en tillgång i lärandet 
av ordförrådet i det matematiska språket. Av de sex intervjuade lärarna är det endast 
en lärare, Mona, som inte har tillgång till modersmålslärare eller studiehandledare. Det 
finns tillgång till en SVA-lärare som Mona inte har samarbete med eftersom hon själv 
är SVA-lärare. Mona skriver att hon just nu inte jobbar med eleverna som SVA-lärare 
med fokus på matematikbegreppen, men hon beskriver i intervjun ett arbetssätt där 
förstaspråket får vara en tillgång för eleverna. Mona beskriver att elever från samma 
språkgrupp får hjälpa varandra att förklara ord och begrepp på förstaspråket. 
Eleverna har även tillgång till varsin surfplatta vilket gör att eleverna, om de är 
läskunniga, kan använda den som en hjälp att översätta ord och begrepp. Övriga 
lärare som intervjuats har samarbete med modersmålslärare, studiehandledare eller 
SVA-lärare. Saga beskriver att det är viktigt att eleverna får använda sitt förstaspråk 
parallellt med sitt andraspråk. Begrepp som används i undervisningen menar hon ska 
eleverna få genomgångna på båda sina språk. Ordlistor är ett verktyg som Saga 
använder sig av. Hon gör ordlistor till eleverna med översättningar till begreppen och 
kan även använda engelska om eleverna behärskar det språket. Amira har samarbete 
med modersmålslärare som är med i klassrummet och arbetar med eleverna på 
modersmålet. Amira menar att instruktioner och redovisning sker så mycket som 
möjligt på svenska men själva arbetet gynnas eleverna av att göra på sitt förstaspråk. 
Leila beskriver även hon att samarbete finns varje vecka med modersmålslärare eller 
studiehandledare för att hjälpas åt med att utveckla elevernas språk. Också Leilas 
elever har tillgång till översättningsverktyg. Minna och Lisa beskriver även de att 
förstaspråket är en tillgång för elevernas utveckling av det matematiska språket på sitt 
andraspråk. Lisa skriver att många elever har med sig ett matematiskt språk på sitt 
förstaspråk och att det enda svårigheterna då är språket. Om eleverna då får använda 
sig av detta visar det ett bättre resultat hos många andraspråkselever. Men, påpekar 
Amira, det är inte alltid eleverna kan de matematiska begreppen på sitt förstaspråk. 
Därför måste andraspråkselever få uppleva de matematiska begreppen så som fler, 
färre, större och mindre på sitt andraspråk. Även Lisa påpekar att eleverna inte alltid 
har ett tillräckligt ordförråd på sitt förstaspråk.  
 
Analys av intervjusvaren visar att samtliga lärare anser att det är viktigt att använda 
förstaspråket som en tillgång i undervisningen. Lärarna beskriver att 
andraspråkseleverna får möjlighet att kommunicera på sitt förstaspråk med pedagoger 
eller elever när dessa med samma språk finns tillhands. Annars kan eleverna använda 
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sitt förstaspråk med hjälp av översättningsverktyg som internet eller ordböcker. 
Genom att lärarna anser att de arbetar på detta sätt kan andraspråkseleverna använda 
sig av sitt förstaspråk och sina förkunskaper för utvecklandet av ett ordförråd i det 
matematiska språket. Lärarna i studien beskriver ett variet sätt för 
andraspråkseleverna att få använda förstaspråket som en tillgång med hjälp av 
pedagoger, andra elever eller med verktyg så som ordlistor och översättningsverktyg 
på internet.  

5.3 Det matematiska ordförrådet  
Fyra lärare anser att undervisning i det matematiska ordförrådet både kan vara ett 
specifikt undervisningsmoment såväl som integrerat i undervisningen. Leila beskriver 
att det kan vara ett specifikt undervisningsmoment i början av ett nytt arbetsområde 
eller, som Mona beskriver, ett specifikt moment i ”veckans ord och begrepp” för att 
därefter övergå till att vara integrerat i undervisningen. Mona beskriver vidare att 
undervisning i det matematiska ordförrådet kan vara integrerat i undervisningen 
genom att en enskild elev frågar efter en beskrivning av ett ord. Hon framhåller 
vikten av undervisa specifikt om det matematiska språket, att visa för eleverna att 
detta är viktigt och att eleven behöver kunna använda och förklara orden. Minna och 
Saga uttrycker att undervisningen om ordförrådet i det matematiska språket är 
integrerat i undervisningen. Minna arbetar dagligen med ordförrådet i det 
matematiska språket. Saga framhåller att arbetet med ordförrådet i det matematiska 
språket är viktigt för alla elever eftersom många begrepp är nya även för de svenska 
eleverna. Lärarna beskriver ett varierat arbetssätt för att utveckla andraspråkselevers 
ordförråd i det matematiska språket. Detta kan ske konkret som Mona beskriver 
genom aktiviteter där eleverna får träna sig på ordningstalen genom att ställa sig i led 
och säga vilken plats de står på och på detta sätt uppleva talens ordning. Amira 
beskriver ett arbete med att baka tillsammans för att på så vis arbeta med de 
matematiska orden ”rymma” och ”volym”. Att använda bilder som ett verktyg i 
matematikundervisningen görs samtliga lärare. Bilder används i undervisningen som 
ett sätt förstå innebörden i ord och begreppsplanscher används som grafiskt stöd. 
Både Leila och Lisa beskriver ett arbetssätt där eleverna har ett skrivhäfte med det 
matematiska språket där eleverna får skriva de nya ord som klassen arbetar med samt 
rita en bild till. Även Minna lyfter fram visuellt stöd som ett verktyg och Saga tycker 
att det är viktigt med konkret material, mycket bilder och att eleverna får göra mycket 
egna anteckningar i matematikundervisningen.  
 
Precis som Mona skriver i sin intervju har eleverna olika lång vistelsetid i Sverige och 
detta leder till att eleverna har olika stort matematiskt ordförråd. Lärarna beskriver 
hur de märker att andraspråkseleverna har behov av att utöka sitt matematiska språk. 
Detta märks i de gemensamma diskussionerna i klassen och hur uppgifter tolkas. 
Uppgifter kan bli lösta på ett felaktigt sätt för att ordens innebörd inte var förstådd. 
Eleven kan också fastna på ord i uppgiftsbeskrivningen och när de inte förstår ordet 
blir uppgifterna inte lösta. Det blir sedan synligt att eleven har utvecklat sitt ordförråd 
i det matematiska språket när eleven själv kan beskriva innebörden i ett visst ord och 
själv börjar använda ordet istället för att prata runt det. Eleverna klarar då av mer 
utmanade problemlösningsuppgifter och kan bli mer aktiva själva. Detta stödjer att 
ordförrådet är en viktig del för att eleven ska kunna nå framgång i 
matematikundervisning. Eleverna kan behöva att individuellt och vid behov få 
förklarat för sig vad olika ord betyder. Lärarna beskriver att undervisning om 
ordförrådet i det matematiska språket både kan vara integrerat i undervisningen 
genom att arbeta gemensamt i klassen med det matematiska språket och individuellt 
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genom att en enskild elev får förklaring till ett ord när just den individen behöver det. 
Det är också i detta arbete som läraren kan se om och när en andraspråkselev behöver 
utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket. Under diskussioner med eleverna, 
”när man pratar matematik” menar Minna att det märks vilka begrepp som behöver 
arbetas med. När andraspråkseleven kan arbeta med problemlösning på egen hand 
menar Minna att de har kommit riktigt långt i språkutvecklingen. Detta stödjer de 
andra lärarna. Lisa och Saga menar att andraspråkseleverna visar sin språkutveckling i 
gemensamma diskussioner, i problemlösning och när eleverna själva använder det 
matematiska språket. Att eleverna själva använder det matematiska ordförrådet i sitt 
spontana tal ser även Amira som att eleverna har utvecklat sitt matematiska språk. 
 
De intervjuade lärarna i studien lyfter fram att eventuella svårigheter i arbetet med 
andraspråkselever och utvecklandet av ordförråd i det matematiska språket är olika 
språkliga svårigheter. Det kan handla om det svenska språket, som homonymer som 
Amira lyfter fram, de ord på svenska som har olika betydelser i det vardagliga och i 
det matematiska språket, som volym och rymmer. Leila och Lisa lyfter båda fram att om 
eleven inte har ett vardagsspråk på svenska så kan det vara en svårighet i det 
matematiska arbetet. 

5.4 Höga förväntningar  
Ingen av lärarna uttrycker explicit att de har höga förväntningar på sina 
andraspråkselever. Analysen av intervjusvaren tyder ändå på att lärarna har höga 
förväntningar. Mona tycker att det är viktigt att nyanlända elever får sätta ord på det 
som de redan kan. ”Alla kommer ju till Sverige med en hel del (matematik)kunskaper 
på sitt modersmål”. Minna menar att många äldre elever är duktiga på matematik och 
att skolan inte får ta ifrån dem det. Lärarna ser på sina elever som kunniga och 
kapabla. Amira skriver att hon hela tiden försöker utmana eleverna på alla nivåer och 
att det är viktigt med stöttande strukturer i undervisningen.  

5.5 Sammanfattning av resultat 
De två forskningsfrågorna till denna studie var hur lärare beskriver att de arbetar för 
att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket 
och vad lärare framhåller som viktigt i detta arbete. Analysen av intervjusvaren visar 
en relativt enhetlig bild av hur lärarna i studien beskriver sitt arbetssätt med 
andraspråkselever och ordförrådet i matematik och vad de lyfter fram som viktigt i 
det här arbetet. Lärarna beskriver att de arbetar med matematiska samtal och konkret 
material för att utveckla ordförrådet i det matematiska språket. Samtliga lärare 
beskriver ett arbetssätt där förstaspråket får vara en tillgång för andraspråkseleverna 
med hjälp av pedagoger, andra elever eller verktyg som ordlistor och 
översättningsverktyg på internet.  

6 Diskussion 
För att besvara studiens frågeställningar har e-postintervjuer genomförts med 
verksamma lärare som undervisar andraspråkselever i matematik. I detta kapitel 
diskuteras metoden och samt hur det kan ha påverkar resultatet. Kapitlet avslutas 
med en resultatdiskussion där resultat av studien diskuteras tillsammans med vald 
forskningsbakgrund och slutligen hur lärare med andra förutsättningar än de 
deltagande lärarna i studien kan använda denna studie.   
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6.1 Metoddiskussion 
Alla metoder har sina begränsningar. Detta avsnitt inleds med att diskutera nackeldar 
med metodvalet för att därefter diskutera fördelar med detsamma. Undersökningens 
utgångspunkt var att intervjua lärare som undervisar andraspråkselever i matematik. 
Sökandet efter dessa lärare började i mitt närområde i Mellansverige med tanke på att 
intervjuer skulle genomföras via en fysisk träff. Det visade sig svårt att få tag på lärare 
på detta sätt som var villiga att medverka till en intervju. Därför togs beslutet att via 
ett socialt internetforum söka efter lärare som var intresserade av att delta i studien 
istället. Efter att förfrågan lagts ut var det sju lärare som var intresserade av att delta i 
intervjustudien. Samtliga fick en förfrågan om att genomföra intervjun via en träff på 
internet eller via e-post. Samtliga sex lärare som svarade på detta ville genomföra e-
postintervju. Det kändes viktigt att anpassa intervjusättet till informanterna eftersom 
de som medverkar i en intervju förtjänar att man tar hänsyn till deras behov och 
önskemål (Bell, 2006, s. 168). Beslutet togs då att genomföra en datorstödd intervju. 
Vid en datorstödd intervju är det viktigt att både intervjuaren och intervjupersonen är 
relativt skicklig i att uttrycka sig skriftligt (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 190). Om 
valet inte hade funnits för informanterna att genomföra intervjun muntligt hade det 
här funnits en risk för att informanter som inte känner sig rustade för en skriftlig 
intervju hade valt att inte anmäla sitt intresse för deltagande. Nu var det samtliga 
informanter som valde skriftlig intervju så risken att detta inverkade negativt på 
deltagandet är liten. Datorstödd intervju är också olämplig när den kroppsliga 
närvaron och ljudet av rösten har en avgörande roll för samtalet (Brinkmann & Kvale, 
2014, s. 191). Även om det i e-postintervjun går förlorat med fler sätt att uttrycka sig, 
som kroppsspråk och tonfall på rösten, har det inte en avgörande roll för just den här 
intervjun. Informanterna valde skriftlig intervju och därmed antogs också att dessa 
själva kände att de kunde uttrycka sig skriftligt på ett tillfredsställande sätt. En nackdel 
kan vara att det kan vara svårt att få fram rika och detaljerade beskrivningar 
(Brinkmann & Kvale, 2014, s. 190). Detta har till viss del märkts av i intervjusvaren 
men inte på ett sätt att intervjun har upplevt halvfärdig, eller delvis obesvarad. 
Däremot kunde intervjusvaren i vissa frågor vara något korta och med få konkreta 
exempel. Om intervjun hade skett ansikte mot ansikte hade svaren antagligen varit 
mer detaljerade och fler konkreta exempel hade kunnat bli beskrivna. Analysen av den 
datorstödda intervjun indikerar att de deltagande lärarna har höga förväntningar på 
sina andraspråkselever. Kanske hade denna del blivit tydligare vid en intervju ansikte-
mot-ansikte. En tänkbar förbättring är att ha med en intervjufråga som undersöker 
lärares förväntningar på andraspråkselever. Den skriftliga intervjuformen gör också 
att resultaten visar lärarnas beskrivningar av sin undervisning. Inte hur de i praktiken 
undervisar. Det hade också varit fallet vid en muntlig intervju men det hade funnits 
viss möjlighet att utmana lärarnas om hur väl lärarnas beskrivningar överensstämmer 
med hur de i praktiken undervisar. En djupare undersökning om lärare beskrivna 
arbetssätt kan kompletteras med exempelvis observationer.   
 
Det finns flera fördelar med metoden. Att få genomföra intervjun via e-post, vid en 
tid och plats som passade intervjupersonen, kan ha medverkat till att fler lärare valde 
att medverka eftersom valet av metod passade just dessa informanter. Genom detta 
sätt att söka efter intervjupersoner har också kontakten med lärare på ett större 
geografiskt område gjorts möjlig. Fördelar med datorstödd intervju är också att den är 
självutskrivande och är klar för analys så snart den har skrivits ner (Brinkmann & 
Kvale, 2014, s. 190) vilket har gjort att transkriptionen underlättas (Oxenswärdh, 
2011, s. 72). Det är viktigt att intervjupersonen känner sig lugn och trygg i situationen 
(Bell, 2006, s. 169). Att få svara på intervjufrågor vid en tid och plats som är självvald 
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kan medverka till ökad trygghet och även tid att tänka efter vid svarandet. 
Oxenswärdh (2011, s. 72) menar att mer tid att tänka igenom frågorna och svaren kan 
leda till välgenomtänkta svar vilket kan öka forskningens tillförlitlighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Att få använda förstaspråket som en tillgång- hur kan det göras 
möjligt? 

Tidigare forskning har visat att matematiska samtal där andraspråkselever får använda 
sitt förstaspråk som en tillgång vid utvecklandet av det matematiska ordförrådet 
gynnar andraspråkselever i matematikundervisning (Norén, 2010; Wedin, 2010). I 
studien definierades matematiska samtal som att läraren organiserar matematiska 
diskussioner och ger andraspråkseleverna tid att själva vara aktiva i det samtalet. Med 
Wedins uttryck (2010, s. 220) behöver eleverna både input och output. Flera av 
lärarnas uttalande tyder på att de anser att det är viktigt med ett arbetssätt som 
innebär att eleverna är engagerade i matematiska samtal. Viktiga delar för att engagera 
elever i matematiska samtal är att organisera diskussioner både mellan elever och vid 
genomgångar i helklass med läraren. Exempelvis beskriver Lisa och Saga att eleverna 
upplever behov att utöka sitt matematisks ordförråd när de förväntas delta aktivt. 
Samarbete beskrivs som en viktig del för att utveckla det matematiska ordförrådet, 
t.ex. genom problemlösning och matematiska spel. Gemensamma aktiviteter som 
bakning och ta bilder på individuella lösningar som diskuteras i helklass leder också 
till ett behov att använda det matematiska språket aktivt. Att hela tiden skapa 
situationer som innebär växelvis input och output ger möjligheter att höra, förstå, och 
använda matematiska begrepp. Det kan tyckas vara en utmaning för lärare att 
använda matematiska samtal i matematikundervisningen med andraspråkslever när 
andraspråkselevernas matematiska och kanske även vardagliga språk ännu håller på att 
utvecklas. Ett verktyg för att uppnå detta är att använda resurser i form av 
modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare eller studiehandledare där 
förstaspråket får utgöra en tillgång för andraspråkseleven.   
 
Analysen av intervjusvaren visar att samtliga lärare anser att det är viktigt att använda 
förstaspråket som en tillgång i undervisningen och lärarna beskriver olika sätt för att 
uppnå detta. Förstaspråket får till exempel i beskrivningarna av de intervjuade lärarnas 
klassrum utgöra en tillgång genom samtal med pedagogisk personal och elever på 
skolan. Eleverna har också tillgång till internet i klassrummet vilket är ett bra verktyg 
vid översättning. Finns ingen annan person på skolan med kunskaper i elevens språk 
kan denne använda översättningsverktyg förutsatt att eleven är läs- och skrivkunnig. 
Genom att lärarna anser att de arbetar på detta sätt kan andraspråkseleverna använda 
sig av sitt förstaspråk och sina förkunskaper för utvecklandet av ett ordförråd i det 
matematiska språket. Detta arbetssätt stöds av tidigare redovisad forskning som visar 
att förstaspråket är en tillgång för elevers matematiklärande (Norén, 2010; Hansson, 
2011). Parvanehnezhad och Clarkson (2008) har genom sin studie visat att flera 
andraspråkselever växlar till sitt förstaspråk för att lösa problem mer ord i 
matematikuppgifter. Denna språkväxling menar författarna kan hjälpa 
andraspråkselever att förstå och lösa matematikuppgifter (Parvanehnezhad & 
Clarkson, 2008, s. 52). Detta är ett sätt att låta andraspråkselever få använda sig av 
sina förkunskaper. Som Mona skrev i intervjun; ”Alla kommer ju till Sverige med en 
hel del (matematik)kunskaper på sitt modersmål”. I bakgrunden beskrevs vikten av att 
använda förstaspråket som en tillgång. Vad de intervjuade lärarna i studien bidrog 
med var att beskriva ett varierat arbetssätt för att faktiskt genomföra det. Lärarna 
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beskrev ett arbetssätt med översätningsverktyg via internet men också att använda 
bildstöd och göra ordlistor med begrepp på både första- och andraspråket.  Lärarna 
har beskrivit ett arbetssätt där förstaspråket kan utgöra en tillgång även utan att 
läraren själv har kunskaper i elevens förstaspråk.  
 
Något som lärarna som deltagit i studien har gemensamt är att samtliga har tillgång till 
svenska som andraspråkslärare, modersmålslärare eller studiehandledare. Detta är inte 
något som alla matematiklärare har. I bakgrunden redogjordes för att alla elever som 
är berättigade till modersmålsundervisning eller svenska som andraspråk inte har den 
undervisningen (Skolverket, 2015). I modersmålsundervisningen var det drygt hälften 
av de berättigade eleverna som deltog (Skolverket, 2015, s. 11). Att elever inte deltar i 
modersmålsundervisning kan bero på olika faktorer såsom att den läggs efter skoltid 
eller att lärare inte finns att tillgå i de aktuella språken. Tillgång till resurser i from av 
modersmålslärare och liknande eller inte, tidigare redovisad forskning visar att 
matematiska samtal är en betydelsefullt för andraspråkselevers matematiklärande. 
Wedin (2010, s. 220) lyfter fram att elever behöver både få språket exponerat för sig 
och få chanser att själv producera språket, input och output. Det här ger de 
intervjuade lärarna beskrivningar av. Lärarna beskriver ett arbete där de undervisar 
om ordförrådet i det matematiska språket genom exempelvis genomgångar. Det kan 
vara ett arbete med input. När sedan andraspråkselevera själva får använda det 
specifika matematiska språket genom egen skrift, rita bilder eller diskutera, får de 
tillfälle att själva producera språk genom output. Detta kan vara ett sätt att stimulera 
andraspråkseleverna att producera språk på en nivå som de ännu inte behärskar, men 
som de kan komma att göra i framtiden (Wedin, 2010, s. 220). Lärarna beskriver även 
att de samtalar och diskuterar om ordförrådet i matematiken i undervisningen. Wedin 
(2010, s. 230) betonar vikten av att läraren ger plats för längre samtal så att elever får 
tillfälle att uttrycka sig. Det här arbetssättet kan leda till att andraspråkseleverna lyckas 
bra i matematiken (Norén, 2010, s. 46). Det viktiga menar Norén (2010, s. 111) är att 
eleverna får kommunicera matematik. Enligt de beskrivna arbetssätten av de 
medverkande lärarna i studien används både input och output i deras undervisning. 
Ingen av lärarna uttrycker explicit att de använder sig av längre samtal i 
undervisningen så att andraspråkseleverna får tid på sig att formulera sig och förstå. 
Det här är en bit som kan tänkas falla bort när lärare upplever tidsbrist som Mona 
skriver om och många olika behov i klassrummet som Leila beskrev. Enligt Wedin är 
just längre samtal viktigt och frågan kan ställas vad ”kommunicera matematik” som 
Norén beskriver det innebär. Om lärare och elever diskuterar matematik men inte tid 
ges för andraspråkselever att formulera sig och förstå- har då matematiken 
kommunicerats och har det varit ett givande matematiskt samtal? Det verkar alltså 
som att fler delar i ett matematiska samtal finns än att endast få med de matematiska 
begreppen. Analysen av intervjusvaren tyder inte på att lärarna inte ger tid i samtalen 
men det är heller inget som någon av lärarna lyfter fram i intervjun.  
 
Om läraren har låga förväntningar på andraspråkselever kan denne låta bli att utmana 
eleverna (Hansson, 2011, s. 117). Låga förväntningar kan också leda till att läraren 
låter eleverna bli passiva i sitt lärande (Lee Brown, Cady & Taylor, 2009, s. 536). Lågt 
ställda förväntningar kan till och med leda till att andraspråkselever uppfattar att 
läraren inte ens tror att de har möjlighet att lyckas i skolan (Cummins, 2001, s. 77). 
Lärarna i studien beskriver ett varierat arbetssätt för att utveckla andraspråkselevers 
ordförråd i det matematiska språket. Även om lärarna i studien inte uttryckligen 
skriver fram att de har höga förväntningar på eleverna så kan lärarnas beskrivna 
arbetssätt indikera att de har höga förväntningar på sina elever. Det beskrivna 
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arbetssättet hos samtliga lärare tyder på att de själva anser att de fokuserar på sin 
undervisning för att denna ska leda till ett utvecklat ordförråd i det matematiska 
språket precis som Bengtsson (2012, s. 20) beskriver att i hennes intervjuer av lärare 
gör. Bengtsson menar att lärarna inte tvivlar på elevernas förmågor utan fokuserar på 
undervisningen. Lärarna i studien beskriver hur de fokuserar på en utveckling av 
ordförrådet i det matematiska språket genom att till exempel att samtala, diskutera 
och i undervisningen ha stöd av olika verktyg som bild, skrift eller översättning via 
internet. Det skulle vara intressant att fördjupa studien med observationer, som 
nämndes i metoddiskussionen. Av de skriftliga intervjusvaren kan utläsas att lärarna 
har höga förväntningar på andraspråkseleverna genom att lärarna beskriver hur de har 
reflekterat över sin undervisning, som Bengtsson beskrev. Men det skulle vara 
intressant att få observera och belysa just denna del djupare. Hur gör lärarna i ett 
klassrum där många olika behov finns, där det upplevs som att tiden inte räcker till 
alla gånger, för att fortfarande utmana andraspråkselever och inte låter dem bli 
passiva? Höga förväntningar är inget som lärarna uttrycker tydligt. Tidigare redovisad 
forskning visar dock att detta är en viktig del så här finns utrymme för djupare 
undersökningar. En fråga som uppstår är hur höga förväntningar kan uttryckas och 
visas utan att uppfattas som krav på höga prestationer eller bara blir tomma ord.  
 
Vid en analys av de deltagande lärarnas skriftliga intervju visades en relativt enhetlig 
bild av hur lärarna beskriver sig arbeta för att utveckla andraspråkselevers 
matematiska ordförråd och vad de lyfter fram som viktigt i arbetet. Samtliga sex lärare 
beskriver en undervisning där konkret material ofta används i undervisningen och där 
samtal och diskussioner är ett viktigt verktyg. Enligt analysen avviker inte någon 
lärares svar markant från de andras om än undervisningen kan beskrivas på olika sätt. 
En lärare använder till exempel mycket bildstöd, medan en annan använder konkreta 
upplevelser. Samtliga lärare beskrev att de använder sig av andraspråkselevers 
förstaspråk som en tillgång för eleverna att utveckla sitt ordförråd i det matematiska 
språket. Samtliga lärare fokuserar på ordförrådet i det matematiska språket i sin 
beskrivning av sin undervisning. Vad ingen av lärarna lyfte fram i den skriftliga 
intervjun var att de hade höga förväntningar på sina andraspråkselever. Ingen av 
lärarna beskriver heller närmare om samtalen får tillåtas att ta längre tid för att 
andraspråkseleverna får tillfälle att förstå och uttrycka sig. Några av lärarna lyfter fram 
att de kan uppleva tidspress och att det kan vara svårt att tillgodose alla behov i en 
heterogen klass vilket skulle kunna leda till att samtalstid kortas ned. Vad lärarna 
däremot bidrar med i denna undersökning är att de visar på ett variet sätt att använda 
förstaspråket som en tillgång vid utvecklandet av ordförrådet i det matematiska 
språket.    

6.2.2 Hur kan lärare utan tillgång till modersmålslärare eller tekniska 
verktyg använda forskningen i denna studie? 

Lärare behöver utforma sin undervisning så att andraspråkselever ges möjligheter att 
utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket (Skolverket, 2012; Moschovitch, 
2002; Parszyk, 1999; Schleppegrell, 2007; Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007). 
Ett sätt att göra detta är att använda en undervisning med konkret material (Swanson, 
2010; Cady, Hodges & Lee Brown, 2010). Genom att använda bilder, leksaker, skrift 
och upplevelser gynnas andraspråkseleven. Att använda matematiska samtal med 
hjälp av en undervisning med konkret material som fokuserar på att utveckla 
ordförrådet i det matematiska språket är något som jag personligen anser att alla lärare 
kan göra. Kanske finns det konkret material på skolan att tillgå. Kanske kan det finnas 
ett bibliotek som läraren och kanske även eleverna kan låna böcker på för att arbeta 



 

21 
 

med bilder. Läraren kan också själv rita bilder tillsammans med eleverna. Endast 
fantasin sätter gränser för det här arbetssättet. Det kan absolut upplevas som en 
utmaning i ett klassrum med heterogena grupper och kanske många elever i samma 
klassrum men det är fullt genomförbart.  
 
Något som är oberoende av tillgång till pedagogisk personal, olika verktyg eller annat 
är att ha höga förväntningar på sina andraspråkselever. Som tidigare redovisad 
forskning visat kan låga förväntningar leda till minskat undervisningsansvar (Hansson, 
2011, s. 95, 127). Har läraren istället höga förväntningar på sina andraspråkselever kan 
detta leda till att läraren utformar sin undervisning för att utmana andraspråkseleverna 
(Bengtsson, 2012). Personligen tror jag att detta har en avgörande betydelse. Har jag 
inte de verktyg som lärarna i studien har men fortfarande höga förväntningar på mina 
andraspråkselever kommer jag att förvänta mig att andraspråkseleverna både vill och 
kan lära sig och då kommer jag att utforma min undervisning och arbeta med den för 
att ge andraspråkseleverna möjligheter att utveckla sitt ordförråd i det matematiska 
språket. Den här studien har lyft fram forskning som visar att höga förväntningar på 
andraspråkselever är viktigt. Studien har inte kunna visat konkreta exempel med hjälp 
av det skriftliga intervjuerna hur detta skulle kunna göras så här finns en relevant 
öppning till vidare forskning.  

7 Avslutande reflektion och vidare forskning 
I inledningen till detta examensarbete nämns att PISA-undersökningen 2012 
(Skolverket, 2013a, s. 18) visar att elever födda utomlands har lägre resultat i 
matematik än elever födda i Sverige och att detta talar emot att den svenska skolan 
lyckas följa läroplanens intentioner som eftersträvar att ge alla elever en likvärdig 
utbildning. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov och skolan har 
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen, så som elever födda utomlands. Syftet med denna studie var 
undersöka om det sätt som lärare beskriver sig arbeta på och vad de anser som viktigt 
för att andraspråkselever ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det 
matematiska språket har stöd i forskningslitteratur. De sätt som lärarna beskriver sig 
arbeta på och vad som anses vara viktigt i detta arbete visade sig till stora delar ha 
stöd i den valda forskningslitteraturen. Lärarna beskriver att de arbetar med samtal 
och diskussioner med fokus på ordförrådet i matematik och de använder elevers 
förstaspråk som en tillgång. De använder konkret material som ett verktyg i sin 
beskrivna undervisning. Vad lärarna inte har lyfte fram i den skriftliga intervjun men 
som fanns med i den tidigare redovisade forskningen var frågan om höga 
förväntningar och tid till längre samtal med fokus på det specifika ordförrådet i det 
matematiska språket. Här ska också sägas att ingen intervjufråga fokuserade på detta 
och här finns därför utrymme för förbättringar till en annan undersökning. 
 
Den tidigare redovisade bakgrunden har visat att fokus på ordförrådet i det 
matematiska språket är en viktig del för andraspråkselevers utvecklande av 
matematikkunskaper. Det är även av vikt att ge tillfällen för andraspråkselever till 
längre samtal där tid ges både till att förstå och uttrycka sig. Slutligen är höga 
förväntningar på andraspråkselever en viktig komponent. Det här är ett arbetssätt 
som skulle gynna fler elever än andraspråkselever. Som det inledningsvis beskrevs så 
skiljer sig det matematiska språket från det vardagliga och alla elever behöver hjälp 
med att erövra det matematiska språket. Även förstaspråkselever kan uppleva det 
matematiska språket som abstrakt och behöver även de bygga upp ett matematiskt 
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ordförråd för att nå framgång i matematiklärandet. När jag funderar över lärare jag 
har mött på skolor tycker många att det är svårt att undervisa elever med ett annat 
förstaspråk än undervisningsspråket. Kanske skulle det inte upplevas som lika svårt, 
om än komplext, om kunskaper om vilka delar som är viktiga att lägga fokus på finns?  
 
Det skulle vara intressant att fortsätta den här undersökningen. Om alla Sveriges 
skolor jämfördes och de skolor där andraspråkselever har likvärdiga resultat som 
elever födda i Sverige, vad är gemensamt för dessa skolor? Är det lärarnas arbetssätt? 
Eller vad skulle hända resultatmässigt hos eleverna på skolor där andraspråkselever 
har lägre resultat om lärarna arbetade på det sätt som tidigare redovisad 
forskningslitteratur och de intervjuade lärarna i studien har bidragit med? Det skulle 
också vara intressant att gå vidare med att undersöka skolor där lärare faktiskt arbetar 
på detta sätt men om eleverna ändå får ett lägre resultat. Vad är det som påverkar 
resultaten då?  
 
Det finns många frågor och vinklingar att gå vidare med. Något jag själv kan 
konstatera är att det här examensarbetet har gett mig en trygghet inför att undervisa 
andraspråkselever. Jag har intervjuat lärare vars delar av deras beskrivna arbetssätt 
stöds av tidigare forskning och fått tagit del av hur lärare på ett praktiskt sätt 
genomför sin undervisning för att stödja andraspråkselever i sin utveckling av 
ordförrådet i det matematiska språket. Det här kommer jag att få stor användning av i 
min egen undervisning. Jag hoppas också att andra pedagoger kan få nytta av den här 
undersökningen.  
  



 

23 
 

8 Referenser 

Bengtsson, M. (2012). Mathematics and Multilingualism- where immigrant pupils succeed. Acta 
Didactica Napocensia, volym 5, (s. 17-24). Hämtad 2015-08-27. 
http://search.proquest.com/openview/5bc5ec19de7e5796e7eae8a1743e649d/1?pq-
origsite=gscholar 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/13/13211_wpte_1.pdf  

Berg, G. (2007). RUC i gränslandet mellan akademi och skola. En utvärdering av RUC vid Umeå universitet. 
Hämtad 2015-09-03, http://www.lh.umu.se/digitalAssets/13/13211_wpte_1.pdf  

Brinkmann, S., Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

Cady A., Lee Brown, C., Taylor P.M. (2009). Problem Solving and the English Language Learner. 
National Council of Teachers of Mathematics, volym 16. s. 476-483. Hämtad från databasen ERIC 
Proquest.  

Cady A., Hodges T. E., och Lee Brown, C. (2010). Supporting language learners. National Council of 
Teachers of Mathematics, volym 14. s. 532-539. Hämtad från databasen ERIC Proquest.  

Cummins, J. (2001). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. (2nd 
edn). Los Angeles: California Association for Bilingual Education and Stoke on Trent: 
Trentham Books. 

Damber, U. (2013). Pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår. Hedman C., 
Wedin, Å. (Red.) Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. (s. 69-91). Lund: Studentlitteratur.  

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson-Zetterquist, U. och Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I: Handbok i kvalitativa metoder (red 
Svensson). Malmö: Liber AB.  

Freeman, K. A., Gahungu, A. (2013). Small Group Dynamics in Cross-Cultural Collaborative Field 
Research: Voices from the Field. International Journal of Education Leadership Preparation. Volym: 8. 
s. 77-94. Hämtad 2015-10-27. 
http://scholar.google.se/scholar?q=Small+Group+Dynamics+in+Cross-
Cultural+Collaborative+Field+Research%3A+Voices+from+the+Field.&btnG=&hl=sv&as_s
dt=0%2C5 

Gatarski, R. (2004). E-metodologi. I: Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. (red Gustavsson). 
Lund: Studentlitteratur. 

Hajer, M., Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning- en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren 
Studieförlag AB.  

Hanssons, Å. (2011). Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisning i det flerspråkiga 
klassrummet. Doktorsavhandling., Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession. Hämtad 2015-09-18, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26669 

Hunt, N, McHale, S. (2007). A practical Guide to the E-Mail Interview. Qualitative Health Research. 
Volym: 17. s. 1415-1421. Hämtad 2015-10-01.  

Lee, I. (2011). Teachers as presenters at continuing professional development seminars in the English-
as-a-foreign-language context: ”I find it more convincing”. Australian Journal of Teachers 
Education. Volym 36, nummer 2, s 29-42. Hämtad 2015-10-27: 
http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Teachers+as+presenters+at+continuing+professio
nal+development+seminars+in+the+English-as-a-foreign-
language+context%3A+%E2%80%9DI+find+it+more+convincing%E2%80%9D.+&btnG= 

Lindberg, I., Johansson Kokkinakis S. (2007). OrdiL. En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel 
för grundskolans senare år. Hämtad 2015-09-02.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf 

Kihlström, S. (2007). Observation som redskap. I: Dimenäs, J. Lära till lärare Att utveckla läraryrket- 
vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB.  

http://search.proquest.com/openview/5bc5ec19de7e5796e7eae8a1743e649d/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/5bc5ec19de7e5796e7eae8a1743e649d/1?pq-origsite=gscholar
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/13/13211_wpte_1.pdf
http://www.lh.umu.se/digitalAssets/13/13211_wpte_1.pdf
http://scholar.google.se/scholar?q=Small+Group+Dynamics+in+Cross-Cultural+Collaborative+Field+Research%3A+Voices+from+the+Field.&btnG=&hl=sv&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.se/scholar?q=Small+Group+Dynamics+in+Cross-Cultural+Collaborative+Field+Research%3A+Voices+from+the+Field.&btnG=&hl=sv&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.se/scholar?q=Small+Group+Dynamics+in+Cross-Cultural+Collaborative+Field+Research%3A+Voices+from+the+Field.&btnG=&hl=sv&as_sdt=0%2C5
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26669
http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Teachers+as+presenters+at+continuing+professional+development+seminars+in+the+English-as-a-foreign-language+context%3A+%E2%80%9DI+find+it+more+convincing%E2%80%9D.+&btnG
http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Teachers+as+presenters+at+continuing+professional+development+seminars+in+the+English-as-a-foreign-language+context%3A+%E2%80%9DI+find+it+more+convincing%E2%80%9D.+&btnG
http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Teachers+as+presenters+at+continuing+professional+development+seminars+in+the+English-as-a-foreign-language+context%3A+%E2%80%9DI+find+it+more+convincing%E2%80%9D.+&btnG
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20503/1/gupea_2077_20503_1.pdf


 

24 
 

Matematikdelegationen. (2004). Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens. Statens offentliga 
utredningar SOU 2004:97. Hämtad 2015-09-07. 
http://www.regeringen.se/contentassets/1e03188c1e54400ab455a6245cbc17de/att-lyfta-
matematiken---intresse-larande-kompetens-sou-200497 

Moschkovich, J. (2009). A situated and Sociocultural Perspective on Bilingual Mathematics Learners. 
Mathematical thinking and learning. DOI: 10.1207/S15327833MTL04023_5. Hämtad 2015-08-30.  

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. 
Hämtad 2015-04-07. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1891 

Norén, E. (2010). Flerspråkiga klassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning. 
Sammanläggningsavhandling, Stockholms universitet. Hämtad 2015-09-03, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2%3A357471/FULLTEXT01.pdf  

Parszyk, I-M. (1999). En skola för andra. Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan. 
Akademisk avhandling., Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik. Hämtad 2015-09-
14, http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A452149&dswid=7817 

Parvanehnezhad, Z., och Clarkson, P. (2008). Iranian Bilingual Students Reported Use of Language 
Switching when Doing Mathematics. Mathematics educational research journal, volym 20 (s. 52-81). 
Hämtad från databasen ERIC Proquest.  

Rönnberg, I., Rönnberg, L. (2001). Minoritetselever och matematikutbildning- en litteraturöversikt. Hämtad 
2015-04-01, http://www.skolverket.se/publikationer?id=834 

Oxenswärdh, A. (2007). Ansvarsförhållanden vid skolutveckling. Doktorsavhandling från institutionen för 

pedagogik och didaktik. Stockholms universitet. Hämtad 2015-09-01, 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/11f1d2644c/ 

Schleppegrell, M. J. (2007). The linguistic challenges of mathematics teaching and learning: A research 
review. Reading & Writing Quarterly, volym 13 (s. 139-159). DOI: 10.1080/10573560601158461 

Skolinspektionen. (2014). Utbildningen för nyanlända 2014. Hämtad 2015-04-08, 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-
kvalitetsgranskningar/Nyanlanda-elever/ 

Skolverket. (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Hämtad 2015-04-02, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad 2015-04-01, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Skolverket. (2012). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Hämtad 2015-04-05, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573  

Skolverket. (2013a). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Hämtad 
2015-04-10, http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126 

Skolverket. (2013b). Nyanlända elever i fokus. Hämtad 2015-04-05, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3173 

Skolverket. (2013c). Studiehandledning på modersmål- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. 
Hämtad 2015-10-27,  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F
wpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3038 

 
Skolverket. (2015). Enheten för utbildningsstatistik. PM Dnr 2014:00038. Hämtad 2015-10-22,  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F
wpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3408.pdf%3Fk%3D3408 

Swanson, P. E. (2010). The Intersection of Language and Mathematics. Journal for Research in Mathematics 
Education, volym 15. s. 516-523. Hämtad från databasen ERIC Proquest, beställd från Högskolan 
Dalarna.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 

http://www.regeringen.se/contentassets/1e03188c1e54400ab455a6245cbc17de/att-lyfta-matematiken---intresse-larande-kompetens-sou-200497
http://www.regeringen.se/contentassets/1e03188c1e54400ab455a6245cbc17de/att-lyfta-matematiken---intresse-larande-kompetens-sou-200497
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1891
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A452149&dswid=7817
http://www.skolverket.se/publikationer?id=834
http://www.avhandlingar.se/avhandling/11f1d2644c/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Nyanlanda-elever/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Nyanlanda-elever/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3173
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3408.pdf%3Fk%3D3408
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3408.pdf%3Fk%3D3408
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3408.pdf%3Fk%3D3408


 

25 
 

2015-10-04 
http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Wedin, Å. (2010). Narration in Swedish pre- and primary school: a resource for language development 
and multilingualism. Language, Culture and Curriculum. DOI: 10.1080/07908318.2010.515995 

 
 

  

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

26 
 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Informationsbrev 
 

    
   

Information om en studie av vad lärare framhåller är viktigt för att 
andraspråkselever ska ges möjlighet att utöka sitt ordförråd i det 
matematiska språket.  
 
Hej! 
Jag heter Erika Westerlind och studerar till lärare i årskurs F-3 vid Högskolan Dalarna i Falun. Jag läser 
nu sista terminen och skriver ett examensarbete som innehåller en undersökning. Mitt examensarbete 
handlar om andraspråkselever och deras utveckling av ordförråd i det matematiska språket. Syftet med 
undersökningen är ökad kunskap kring undervisning för andraspråkselever och deras utveckling av det 
matematiska språket.  
 Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Jag är mycket tacksam om du vill dela med 
dig av dina erfarenheter som är ett viktigt bidrag till undersökningen. Min fråga är om du vill ställa upp 
på en intervju. Intervju beräknas ta högst 1 timme och kommer att spelas in för att viktig information 
inte ska missas eller missuppfattas. Du kommer att få ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. 
När min uppsats är godkänd kommer ljudinspelningarna och det insamlade materialet att förstöras. 
Intervjun kommer att äga rum vid ett tillfälle som passar dig mellan vecka 37-39.  
 
Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Om 
du väljer att avbryta din medverkan kommer din information inte att ingå i undersökningen. 
 
Alla som deltar i undersökningen är garanterade anonymitet vilket även gäller skolans namn. Insamlat 
material kommer endast att användas till mitt examensarbete och det är endast jag, min handledare, 
och examinatorn vid Högskolan Dalarna som har tillgång till materialet. Det kommer inte att framgå i 
den färdiga uppsatsen vilka som bidragit till det insamlade materialet.  
 Du kommer självklart att få ta del av den färdiga uppsatsen! 
 Om du har frågor får du gärna höra av dig till mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Erika 
För mer information, kontakta: 
 

Erika Westerlind 
Studerande 
Telefon: 070- 625 83 35  
e-post: v11eriwe@du.se 
 

Jan Olsson 
Handledare 
Telefon: 023 – 77 87 72 
e-post: jao@du.se 
 

 
................................................................................................................................................................ 

☐ Jag tagit del av informationen och accepterar att delta på det sätt som beskrivits. 

 
Namn………………………………………… Skola……………………………………….. 
 
 
Telefon………………………………………...Mail………………………………………… 

  

mailto:jao@du.se
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Intervju- Matematik och andraspråk 
 

Tack för att du tar dig tid!   

Deltagandet är frivilligt och att kan när som helst avbrytas.  
 
Bakgrund 
 

För närvarande- vilken årskurs arbetar du i? 

På ett ungefär - hur ser fördelningen ut med dina elever med andelen elever med 
svenska som första- resp. andraspråk? 

Vilken typ av lärarexamen har du? 

Har du kompletterande utbildning inom matematik eller andraspråksutveckling? 

Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Intervjufrågor. 
 
Det finns tre huvudfrågor i intervjun. Dessa är:  
 

Hur anser du att du arbetar för att andraspråkselever ska ges möjlighet att 
utveckla sitt ordförråd i sitt matematiska språk?  
 

Vad anser du är viktigt för att andraspråkselever ska få möjlighet att 
utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 
 

Vilka eventuella svårigheter anser du att det kan finnas i ditt arbete med 
andraspråkselever och deras utveckling av ordförråd i det matematiska 
språket?  
 
Följande frågor är tänkta som uppföljningsfrågor. Svara gärna både på huvudfrågan 
som du tänker dig för att sedan gå vidare med uppföljningsfrågorna.  
 
 

Hur anser du att du arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska 
ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd i sitt matematiska språk?  
 

- Ser du det som ett specifikt undervisningsmoment att undervisa om ordförråd 
i det matematiska språket eller integrerat i undervisningen? 

 
- Anser du, och i så fall på vilket sätt, att du individualiserar lärandet gällande 

det matematiska ordförrådet? 
 

- Hur märker du när andraspråkselever har behov av att utöka sitt matematiska 
ordförråd?  

 
- Hur vet du att andraspråkselever har utvecklat sitt matematiska ordförråd? 

 
- Något annat du gärna vill lägga till här som du anser är viktigt? 
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Vad anser du är viktigt för att andraspråkselever ska få möjlighet att 
utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 
 

- Vilka delar i undervisningen anser du är viktigt för att andraspråkselever ska få 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 

 
- Vad anser du är viktiga delar i klassrummet för att andraspråkselever ska få 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket? 
 

Vilka eventuella svårigheter anser du att det kan finnas i ditt arbete med 
andraspråkselever och deras utveckling av ordförråd i det matematiska 
språket?  
 

- Vad anser du är viktigt i arbetet med dessa svårigheter? 
-  
- Hur anser du att du arbetar med dessa svårigheter? 
-  
- Har du samarbete med SVA-lärare, studiehandledare, modersmålslärare eller 

liknande för att utveckla ordförråd i det matematiska språket? Om ja, varför 
och på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 
Något du vill lägga till som inte framkommit tidigare i intervjun?  
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan.  
Alla informanter garanteras anonymitet, även ev. beröra skolor och kommuner. 
Efter avslutat arbete kommer allt material att förstöras.   
När arbetet är klart kommer alla deltagare att erbjudas ta del av studien. 


