
U.U.D.M. Project Report 2017:35

Examensarbete i matematikdidaktik, ämneslärarprogrammet, 15 hp
Handledare: Gunnar Berg 
Examinator: Anders Öberg
September 2017

Department of Mathematics
Uppsala University

Elever med svenska som andraspråk och deras 
svårigheter med skolmatematiken – en under-
sökning om lärares erfarenheter och upplevelser

Matilda Karlsson



 



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

2. Syfte och frågeställning………………………………………………………………..3 

3. Litteraturgenomgång…………………………………………………………………...4 

3.1 Svårigheter som beror av kultur……………………………………………………4 

3.2 Svårigheter som beror av språk…………………………………………………….5 

3.3 Svårigheter som beror av hur matematik och språk uttrycks………………………8 

3.2.1    Arabiska…………….……………………………………………………...8 

3.2.2    Urdu, hindi, panjabi och bengali…………….……………………………..9 

3.4 Arbetssätt för att gynna elevernas ämnes- och språkutveckling………………….10 

3.4.1 Cummins modell………………………………………………………….10 

3.4.2 Genrepedagogik och arbete i grupp………………………………………12 

4. Metod…………………………………………………………………………………14 

4.1 Urval……………………………………………………………………………...15 

4.1.1    Svarspersoner……………………………….…………………………….15 

4.2 Intervjun…………………………………………………………………………..15 

4.2.1 Intervjufrågor……………………………………………………………..16 

4.2.2 Analys…………………………………………………………………….17 

5. Resultat……………………………………………………………………………….18 

5.1 Generella svårigheter……………………………………………………………..18 

5.2 Svårigheter i matematiken………………………………………………………..19 

5.3 Åtgärder…………………………………………………………………………..20 

6. Sammanfattande diskussion…………………………………………………………..23 

6.1 Metoddiskussion………………………………………………………………….23 

6.2 Resultatdiskussion………………………………………………………………...23 

7. Avslutning…………………………………………………………………………….28 

8. Källförteckning……………………………………………………………………….29 

8.1 Elektroniska källor………………………………………………………………..29 

8.2 Tryckta källor……………………………………………………………………..29 

 

 

 



	 1	

1. Inledning 

Av dagens invånare i Sverige är det 16 procent som är födda i ett annat land vilket medför att 

Sverige har en av den största invandringen av de Europeiska länderna i OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development). Ungefär hälften av dessa utomlandsfödda 

invånare kom till Sverige som flyktingar eller som familj till flyktingar. Under de senaste åren 

har Sverige haft det största flödet asylsökande av alla länder i OECD i jämförelse med antalet 

invånare i landet. År 2015 slog Sverige rekord i antalet asylsökande, då hela 163 000 kom hit 

för att söka skydd.1   

     De nyanlända eleverna har stora svårigheter att få behörighet till gymnasiet, såväl 

yrkesförberedande som studieförberedande program.2 Men nyanländ avses de som har varit 

bosatta utomlands men som nu är bosatta i landet och inte hunnit påbörja sin utbildning på 

höstterminen innan det kalenderår då han eller hon fyller sju. Efter fyra års skolgång i Sverige 

anses inte eleven längre som nyanländ. 3  På grund av att eleverna med svenska som 

andraspråk har svårt att få behörighet så står det svenska utbildningsväsendet inför stora 

utmaningar. Att försöka hitta pedagogiska och sociala sätt som inkluderar de nyanlända 

eleverna och samtidigt se till att de erhåller en likvärdig utbildning som de enligt 

lagstiftningen har rätt till.4 

     Språket är i skolan ett av elevernas viktigaste verktyg, dels för att lära sig, dels för att 

kommunicera och enligt läroplanen ska även eleverna förberedas till att bli aktivt deltagande i 

samhällslivet. Det är således viktigt att eleven har en god språklig kompetens för att kunna 

uttrycka sig och kritiskt förhålla sig till skolämnenas olika innehåll, samt för deras framtida 

deltagande i samhällslivet. Detta medför att språket är en viktig komponent för att eleverna 

ska kunna lyckas i skolan.5  

      Av dagens skolelever är det ungefär 20 procent som har en flerspråkig bakgrund och den 

siffran är avsevärt högre i större städer. Lärare kommer därför förr eller senare att behöva ta 

hänsyn till elever med märkbart högt skiftande språkliga förutsättningar i undervisningen.6  

     Vid min sista verksamhetsförlagda utbildning kom jag i kontakt med många elever som 

inte hade svenska som modersmål. Det var inte förrän då jag reflekterade över hur kämpigt 

många av dem har i skolan; att hur mycket de än kämpar så klarar de precis kraven för E. 

																																																								
1 OECD 2016, s.2  
2 Bunar 2015, s. 9 2 Bunar 2015, s. 9 
3 3 kap. 12 a § i Skollagen (SFS 2010:800) 
4 Bunar 2015, s. 10 
5 Nygård Larsson 2013, s. 579-580 
6 Nygård Larsson 2013, s. 580 
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Många av dem kommer inte ens så högt och får ett F. Varje dag träffade jag dessa elever, som 

hade kurser eftersläpande och gick om kursen med yngre elever för att lyckas klara den. När 

jag hjälpte dessa elever med matematikuppgifter märkte jag gång på gång att det som de 

främst behövde hjälp med var att förstå vad uppgiften frågade efter. Många gånger behövde 

jag endast förklara vad ett ord betydde, sedan kunde de lösa uppgiften utan några större 

problem. Jag märkte också att eleverna med svenska som andraspråk kunde beräknade 

uppgifter på ett helt annat sätt än jag var van vid, med metoder som jag aldrig sett förr. Det 

väckte ett intresse hos mig att skapa en förståelse för elevernas svårigheter och lärarnas 

upplevelser om det. Jag insåg att inom en snar framtid så står jag där själv och undervisar 

elever med olika kulturell och språklig bakgrund.   
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att redogöra vilka svårigheter som eleverna med svenska som 

andraspråk har med matematiken. Detta innefattar både de elever som benämns som 

nyanlända men också de som har bott i Sverige en längre tid men ändå har svenska som 

andraspråk. Uppsatsen utgörs av en kvalitativ undersökning där lärares upplevelser och 

erfarenheter om elevernas problem är i fokus, elevernas upplevelser och erfarenheter har inte 

behandlats. Frågeställningen för denna studie är följande.  

 

• Vilka svårigheter upplever lärarna att eleverna med svenska som andraspråk stöter på i 

matematikundervisningen? 

• Hur anser lärarna att dessa svårigheter uppvisas? 

• Vad tror lärarna att dessa svårigheter beror på? 

• Vilka åtgärder tror lärarna behövs för att elever med svenska som andraspråk ska 

lyckas bättre med matematiken i skolan?  
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3. Litteraturgenomgång 
3.1 Svårigheter som beror av kultur 
Något som ofta kan bidra till att elever med svenska som andraspråk har svårigheter med 

inlärningen av matematik är att det uppstår en form av ”kulturkrock”. De möts av en värld 

som de inte känner igen och nästan allt som sker är förvånande.7 För dem är det självklart hur 

de beter sig i sin kultur, men när de möter en annan uppstår förvirring. Ett exempel kan vara 

att de inte vet hur en hälsning på en annan människa eller deltagande i ett skolarbete går till.8  

     Mötet mellan den nya och den gamla kulturen innebär förhandlingar och uppoffringar för 

eleverna.9 Något som de ansett som opassande kanske anses som en självklarhet i den nya 

kulturen och bara tanken att bli tvungen att ändra på sig själv och bete sig på helt annat sätt 

kan skapa komplikationer. 10  Eleverna kommer också med uppfattningar från tidigare 

skolgång där det finns någon form av rollförväntning om hur en lärare och en elev ska vara. 

En uppfattning kan vara att eleven anser att läraren inte är någon som ifrågasätts samt att 

eleven har någon form av rädsla gentemot läraren. Allt som oftast slutar det i att dessa 

förväntningar inte stämmer och detta påverkar både inlärningen och relationerna.11 Om en 

elev skulle vara rädd för läraren så tas fokus från inlärningen till relationen med läraren 

istället. 

     I vårt samhälle har vi en väldigt stark strävan efter social och kulturell inkludering. 

Effekten av detta är att de beteenden som anses som ”icke-svenska” inte heller är önskvärda. 

Det sker oftast inte medvetet, men visar sig på grund av våra värderingar och normer.12 När 

en elev som inte har svenska som modersmål avviker från normen så tolkas det oftast som ett 

uttryck för dennes kultur, men när en elev som har svenska som modersmål avviker från 

samma norm tolkas det som ett uttryck för dennes personlighet.13  

     En elev som kommer från en familj där den är van vid en hård auktoritet kommer med stor 

sannolikhet att få svårigheter att klara sig i den fria demokratiska miljö som vi har i den 

svenska skolan.14 Det är därför viktigt att lärare och skolans personal i övrigt har en vetskap 

om och är insatta i de kulturella samt språkliga skillnaderna som framträder och vilka problem 

som de medför. Samtidigt som skolans personal, framförallt lärarna, behöver göra klart för 

																																																								
7 Wellros 1993, s.169 
8 Gibbons 2013, s.28 
9 Bunar 2015, s.39 
10 Wellros 1993, s.171 
11 Bunar 2015, s.256, 276; Lundberg 1993, s.93; Wellros 1993, s.26 
12 Bunar 2015, s.183-184; Wellros 1993, s.28 
13 Löwing & Kilborn 2008, s.18; Westerberg 1993, s.208 
14 Löwing & Kilborn 2010, s.27 
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hur och varför vår kultur ser ut som den gör måste det också finnas en respekt för att det tar 

tid att ställa om sig från en kultur till en annan.15  

     Ett ofta uppstående problem i matematiken är att uppfatta sin egen metod som den bästa 

och att det inte finns något annat sätt som en uppgift kan lösas på. En elev som kommer hit 

med erfarenheter från en tidigare skola kan mötas av minst tre olika metoder parallellt, 

lärarens, lärobokens och föräldrarnas eller modersmålslärarens. Det är då inte förvånande om 

en elev har svårigheter att bygga upp en egen kunskap om innehållet, när den hela tiden 

utsätts för inkonsekvent information.16 
 

/…/ Kilborns erfarenheter från slutet av 1970-talet får belysa hur detta i sin tur drabbar 

eleverna. Vid videobandade intervjuer av 53 elever i skolår sex i en invandrartät 

Göteborgsskola kunde han urskilja 16 olika sätt att utföra en skriftlig subtraktion. De 

tre lärarna som undervisade dessa elever behärskade själv bara tre av dessa metoder 

tillsammans. Eftersom de inte kände till de 13 övriga metoderna utgick de från att 

flera av de elever som använde dessa metoder gjorde fel. När eleverna verkligen 

gjorde fel kunde lärarna inte analysera felets natur och hjälpa eleverna på deras 

villkor. De beskrev istället sin metod för eleverna, vilket enbart skapade intellektuell 

konflikt för dem.17  

 

Istället för att dra nytta av denna mångfald av metoder, som dessutom är funktionella och ofta 

bättre än de traditionella svenska metoderna, så blir de förkastade. Om läraren istället lär sig 

av detta och försöker förstå den främmande metoden kommer det också resultera i att dennes 

ämnesdidaktiska register utvecklas.18 

 

3.2 Svårigheter som beror av språk 
Dagens skolmatematik genomgår ständigt förändringar och på senare år har språket fått en 

större betydelse. Detta beror på att problemlösning har fått en stor plats och är en av de 

förmågor som eleven ska klara av för att uppnå ett godkänt betyg.19 I ämnesplanen för 

matematik står det följande,  

																																																								
15 Löwing & Kilborn 2010, s.26; Löwing & Kilborn 2008, s.53	
16 Löwing & Kilborn 2008, s.105; Löwing 2002, s.77 
17 Löwing & Kilborn 2008, s.12 
18 Löwing 2002, s.8 
19 Löwing & Kilborn 2008, s.38 
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Undervisning i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga 

att: /…/ formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat.20 

 

Detta gör att elever som inte har svenska som modersmål kommer att stöta på en rad problem 

gällande just det svenska språket inom matematiken. Det vanligaste är att eleven missar 

implicit information eller att den stöter på ord eller uttryck som den inte förstår och som leder 

tankebanan åt fel håll.21 

     Det tar många år för en elev som inte har svenska som modersmål att lära sig begrepp och 

att kommunicera matematik på svenska. I början kommer de att växla mellan sitt modersmål 

och svenskan. De kommer försöka översätta begrepp men tyvärr kommer en sådan 

översättning allt för ofta att sakna precision, på grund av att de begrepp som de lärt sig på sitt 

modersmål kanske inte har samma betydelse på svenska.22 

     Särskilt i matematikuppgifter är det viktigt att eleven förstår varje ord eller begrepp i 

texten. Behärskar eleven inte språket medför det oftast att den ljudar fram varje bokstav vid 

läsning. Förutom att det tar längre tid för eleven att läsa uppgiften blir den också kognitivt 

trött av att avkoda språket när den läser ord för ord och samtidigt översätter orden till sitt 

modersmål. Det blir således svårt att förstå sammanhanget i uppgiften vilket många gånger 

resulterar i fel svar. Att inte kunna lösa uppgifter och gång på gång få fram fel svar kan 

resultera i att elevens självkänsla påverkas negativt.23  

     Varje ämne i skolan har sitt individuella språkregister, likaså matematiken. Ett register 

kallas de termer och uttryck som är speciella för just det ämnet. Dessa termer och uttryck kan 

betyda en sak vid samtal med en kompis och en helt annan sak i matematikundervisningen.24 

Om en elev endast behärskar det svenska vardagsspråket kan det också leda till ett den 

missuppfattar eller inte förstår en matematikuppgift.25 Nedan listas några ord som är vanliga 

inom matematiken men kan ha en helt annan betydelse i vardagsmun. 

 

 

 

 
																																																								
20 Skolverket 2011, s.90 
21 Myndigheten för skolutveckling 2008, s.10 
22 Löwing & Kilborn 2008, s.123-124 
23 Gibbons 2013, s.131;Löwing & Kilborn 2008, s.19; Myndigheten för skolutveckling 2008, s.8, 10 
24 Cummins 2000, s.67; Gibbons 2013, s.29; Löwing & Kilborn 2008, s.32; Löwing 2006, s.145; Rönnberg & 
Rönnberg 2001, s.42	
25 Löwing & Kilborn 2008, s.40 
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Ord i matematiskt språk – Vardaglig betydelse 

Rymmer – Fly 

Skillnad – Olikhet 

Volym – Ljudvolym, hårvolym 

Teckna (uttrycket) – Rita 

Axel – Kroppsdelen axel 

Udda – Konstiga 

Värde – Något värdefullt 

Minst – motsatsen till längst, högst och äldst 

Bestäm (arean) – Besluta 

(Triangelns) bas – Grund i ord som baslivsmedel, basläger 

Term – Ord 

Rot – Rot på växt26 

 

Skiljeord som och och eller har också olika betydelser inom matematikens språk, 

 
När man på bussen eller spårvagnen läser att det är förbjudet att äta varmkorv och 

glass så betyder det att man varken får äta glass eller varmkorv. Inom matematiken 

betyder samma text att man inte får äta glass och varmkorv samtidigt.27 

 

Att tolka matematiska uppgifter och förstå vilken beräkning som ska utföras blir således svårt 

när en elev endast behärskar vardagsspråket.28 Det är dock värt att poängtera att elever som 

har svenska som modersmål också kan ha svårigheter med att förstå de olika register som de 

möter i skolan.29 

     För att underlätta för eleverna är det viktigt att språket som talas i klassrummet är klart, 

entydigt och matematiskt korrekt. Att istället för kvadrat säga ”fyrkant”, ”runda grejer” 

istället för cirklar eller att säga ”den delat med/på den” vid beskrivning av division kan leda 

till missförstånd.30 Användning av ett slarvigt språk gör så att elevernas språk blir lidande, 

men samtidigt går det inte att använda ett korrekt matematiskt språk om betydelsen inte når 

fram till eleverna. Detta betyder inte att det matematiska språket ska undvikas, men att rätt 

balans måste skapas för att hjälpa eleverna att utveckla sitt matematiska språk. Så att eleverna 

i framtiden kan behandla och kommunicera en mer formell matematik.31 

																																																								
26 Myndigheten för skolutveckling 2008, s.16-17 
27 Löwing 2006, s.145 
28 Löwing & Kilborn 2008, s.40 
29 Gibbons 2013, s.41 
30 Löwing & Kilborn 2008, s.33; Löwing 2006, s.144; Löwing 2002, s.83	
31 Löwing 2006, s.144-145; Löwing 2002, s.81 
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3.3 Svårigheter som beror av hur matematik och språk uttrycks 
Med de kulturella orsakerna kommer också orsaker som beror av hur matematiken och 

språket uttrycks. Oftast sägs det att matematik är ett internationellt språk, det stämmer till viss 

del. Självklart betyder tecken som +, - och = samma sak i alla länder och en funktion eller 

ekvation betecknas på samma sätt. Men hur beräkning läses eller uttrycks behöver inte se 

likadant ut i alla länder. Det ser ofta likadant ut på akademisk nivå men inte på skolnivå. Det 

internationella divisionstecknet, ÷, används inte längre i Sverige. Istället används ett streck för 

att skilja täljaren och nämnaren åt, som tyvärr gör det lätt att blanda ihop räkneoperationen 

med ett vanligt bråktal. Vårt multiplikationstecken används i många andra länder som ett 

decimaltecken och vårt decimaltecken används för att markera tusental i andra länder.32  

     I Sverige räknar vi med basen 10, men i till exempel vårt grannland Danmark finns delar 

av ett system med basen 20.33 Räkneorden i olika kulturer är uppbyggda på olika sätt, detta 

kan medföra en viss problematik när eleverna ska förstå tvåsiffriga tal. I svenskan läser vi 

talen 13, 14, 15 etc. med entalet först och sedan tiotalet, men när vi sedan läser talen 21, 22, 

23 etc. börjar vi med tiotalet och sedan entalet.34   

     Våra läs- och skrivriktningar är inte heller detsamma i alla länder, i kinesiska språk skrivs 

till exempel matematiska uträkningar uppifrån och ner.35 Nedan följer exempel på olika 

språks sätt att räkna och skriva matematik samt möjliga pedagogiska konsekvenser.  

 

3.3.1 Arabiska 

Arabiska är ett språk som talas i många olika länder, exempelvis Syrien, Egypten, Libanon, 

och Irak. Som med många andra språk finns det olika arabiska dialekter, men läs-, skriv- och 

undervisningsspråket är detsamma i hela arabvärlden.  

     Talsystemet ser ut som här i Sverige och i Nordafrika används även de internationella 

siffrorna, de internationella siffrorna är de som vi även använder oss av i Sverige. Men det 

finns vissa arabländer i Asien som använder sig av egna symboler, där flera av dessa arabiska 

siffror som liknar de internationella siffrorna står för helt andra värden. Exempelvis är 

symbolen för den arabiska siffran fem en cirkel som kan förväxlas med den internationella 

siffran för noll.  

     I arabiskan skrivs ord och meningar från höger till vänster, men talen skrivs från vänster 

till höger. Att skrivriktningen är annorlunda i arabiskan jämfört med här i Sverige kan 
																																																								
32 Löwing & Kilborn 2008, s.32 
33 Löwing 2008, s.46; Hvenekilde 1993, s.20 
34 Löwing 2008, s.47; Löwing & Kilborn 2008, s.99; Rönnberg & Rönnberg 2001, s.37-38 
35 Hveneskilde 1993, s.72 
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innebära stora konsekvenser för de eleverna som kommer därifrån. Uppställningen  

45 – 24 = 21 stämmer när den läses från vänster till höger, men om den läses från andra hållet 

blir det helt fel.36  

 

3.3.2 Urdu, hindi, panjabi och bengali 

Dessa språk kommer att behandlas tillsammans på grund av att de har stora strukturella 

likheter och är nära besläktade. Urdu pratas i Pakistan, hindi pratas i Indien, panjabi talas av 

de flesta i ett område mellan Indien och Pakistan som heter Punjab och bengali pratas i 

Bengalen, Indien och Bangladesh. En annan sak som är speciell med dessa språk är att de är 

utbredda i dessa länder och många som kommer från ovan nämnda länder har goda kunskaper 

i flera av dessa språk samtidigt.  

     Urdu och hindi har samma grammatiska uppbyggnad och många ord som är gemensamma 

i vardagsspråket. Men språket som ligger utanför vardagsspråket härstammar från olika 

kulturtraditioner, detta avspeglas i att de båda språken skrivs med olika alfabet och att urdu 

skrivs från höger till vänster medan hindi skrivs från vänster till höger. Bengali och panjabi 

skrivs från vänster till höger och har ett eget alfabet, där alfabetet i panjabi påminner väldigt 

mycket om alfabetet som hindi använder sig av. Alla språken har egna symboler för tal men 

talsystemet är detsamma som i Sverige  

     Som nämnt ovan skrivs urdu från höger till vänster, men siffrorna har samma platsvärde 

som i Sverige, alltså att entalen står till höger om tiotalen osv. Detta gör att när ett tal 

förekommer i en text som skrivs på urdu bryts skrivriktningen om talet har mer än två siffror. 

Men detta gäller bara för det enskilda talet, en subtraktion kan alltså se ut som följande,  

26 = 990 – 1016. Elever som har urdu som modersmål kan därför komma att stöta på 

svårigheter i omställningen av skrivriktning, som medför svårigheter i matematiken då 

exempelvis subtraktionsalgoritmen inte ser likadan ut.37 

     Både de traditionella och internationella siffrorna används i Indien, Pakistan och 

Bangladesh.  Vissa elever har kommit i kontakt med båda och andra har bara kommit i 

kontakt med de traditionella. Inom den högre utbildningen är det till störst del de 

internationella siffrorna som används och inom den lägre utbildningen kan det variera och 

inom de områden som rör vardagslivet använder många de traditionella siffrorna. Med tanke 

på att de internationella och traditionella siffrorna används parallellt och att vissa inte ens 

																																																								
36 al Araki, Boukioud & Quamhawi 1993, s.118-120	
37 Mohammad 1993, s.173-177 
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kommit i kontakt med de internationella siffrorna är det inte heller så konstigt om eleverna 

blandar ihop talsymboler från två olika system.  

 

3.4 Arbetssätt för att gynna elevernas ämnes- och språkutveckling 
3.4.1 Cummins modell 

Ett återkommande problem i många länder är att utveckla ett tillvägagångssätt som hjälper 

eleverna med svenska som andraspråk att lyckas i skolan. Samtidigt som de försöker lära sig 

att förstå undervisningsspråket måste de också lära sig kunskap genom det språket.38 Jim 

Cummins har därför utvecklat en modell över skoluppgifters språkliga krav och hur dessa 

elever kommer att lära sig innehållet på bästa sätt, se Figur 1.  

 

 

Figur 1. Illustration inspirerad av Cummins modell över skoluppgifters språkliga krav.39 

 

Den horisontella linjen visar vilket kontextuellt stöd en uppgift har, stöd som kan vara i form 

av bilder eller föremål. Vad som skiljer en kontextbunden uppgift från en kontextreducerad 

uppgift är hur mycket hjälp eleven kan få i den givna situationen. Hur kontextbunden eller 

kontextreducerad en uppgift är beror på vilka tidigare erfarenheter eleven har och vilket stöd 

den får i samband med att uppgiften ska lösas. Den vertikala axeln beskriver i vilken grad 

uppgiften är tankemässigt krävande, från kognitivt enkel till kognitivt svår. Deltagande i en 

vardaglig konversation eller att skriva av anteckningar från tavlan är exempel på vilken sorts 

förmåga eleven behöver behärska för uppgifter som tillhör kvadrant A respektive C. Men en 

uppgift som befinner sig i området B eller D kräver mer av elevens språkliga kunskaper och 

blir därför svårare att lösa, att skriva en uppsats är exempel på en uppgift som tillhör kvadrant 

D. Förmågan att delta i en konversation, kvadrant A, är något som utvecklas snabbt hos 

																																																								
38 Cummins 2000, s.57 
39 Cummins 2000, s.68	
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eleverna med svenska som andraspråk. Men att kunna behärska ett akademiskt språk är 

utmanande och tar längre tid för eleven, då det dels är kognitivt krävande och dels ofta ger lite 

kontextuellt stöd.40 

     För att dessa elever ska lära sig både språket och innehållet på bästa möjliga sätt menar 

Cummins att uppgifterna som eleverna ställs inför ska röra sig från kvadrant A till kvadrant B 

och sedan från kvadrant B till kvadrant D. Uppgifterna som eleverna får ska alltså gå från att 

vara kognitivt enkla med stöd i kontexten till att eleven fortfarande har stöd i kontexten men 

uppgiften blir mer kognitivt krävande för att tillslut hamna i kvadrant D där uppgiften både är 

kognitivt krävande och eleven saknar det kontextuella stödet. Uppgifter som befinner sig i 

kvadrant C, som varken är särskilt språk- eller kunskapsutvecklande, kan användas någon 

gång ibland.41  

     Ett konkret exempel som beskriver skillnaden på kontextbunden och kontextreducerad kan 

hämtas från barn som utförde ett experiment i magnetism, de skulle ta reda på vilka föremål 

som attraherades av en magnet.  

 
– Titta, den gör så att det rör sig. De där fastnade inte. 

– Vi upptäckte att nålarna fastnade på magneten. 

– Vårt experiment visade att magneten attraherar vissa metaller. 

– Magnetisk attraktion inträffar enbart mellan ferromagnetiska ämnen.42 

 

Vid observation av de olika texterna ovan framkommer det att den första texten är väldigt 

situationsbunden, vi kan omöjligt veta vad ”de” eller ”den” är utan att vara närvarande när 

eleverna säger det. Men längre ner i den andra och tredje texten används ord som gör texterna 

mer explicita och därav lättare att förstå. Den fjärde texten är en rent vetenskapsmässig text 

hämtad från en uppslagsbok för barn.  

     Språket i den första texten kallas för ”här och nu-språket” och på många sätt speglar de 

fyra texterna undervisningsprocessen. Eleverna förväntas att under sin skolgång börja med att 

endast använda ”här och nu-språket” till att utveckla detta till ett mer vetenskapligt språk där 

de använder olika kunskapsområdens register för att beskriva olika företeelser.43 Med hjälp av 

Cummins modell kan läraren applicera denna sorts utveckling av språket på skolans uppgifter, 

att läraren i början väljer en uppgift som befinner sig i kvadrant A, där kravet på elevens 

																																																								
40 Cummins 2000, s.68 
41 Cummins 2000, s.71 
42 Gibbons 2013, s.30 
43 Gibbons 2013, s. 30-31 
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språkliga förmåga är liten. Tillsammans med eleverna kan läraren sedan introducera nya 

begrepp, läraren kan exempelvis införa begreppet ”attrahera” när eleverna i citatet säger att 

”nålarna fastnade på magneten”. Tillslut ska läraren kunna ge eleven en uppgift som befinner 

sig i kvadrant D som har höga språkliga krav och är tankemässigt krävande.44  

 

3.4.2 Genrepedagogik och arbete i grupp 

De elever som har svenska som andraspråk har generellt svårare för att uttrycka sig 

självständigt, både muntligt och skriftligt, jämfört med elever med svenska som modersmål. 

Om dessa elever ska kunna nå upp till de högre betygsnivåerna måste de också utveckla sina 

språkliga kunskaper mer, att kunna hantera det språk som skolarbetet kräver. För att gynna 

dessa elever och även de elever med svenska som modersmål är det viktigt att läraren för en 

språk- och textmedveten ämnesundervisning. Ett arbetssätt att applicera här är den så kallade 

genrepedagogiken, som går ut på eleverna behöver känna till olika skolämnes texter och 

språkliga uttrycksmedel.45 I planeringen ska läraren tänka på vilket språk eleverna behöver för 

att arbetet ska gå lättare, att läraren exempelvis ställer sig frågorna ”vilka talspråkskrav 

ställs?” eller ”vilket ämnesspecifikt ordförråd måste eleverna få tillgång till för att förstå?” när 

olika undervisningsmoment planeras.46 Sedan ska läraren tillsammans med eleverna bygga 

upp kunskaper om ämnesområdet, där samarbete är en viktig del då det ger alla elever tillfälle 

att möta och lära sig ett ämnesspecifikt språk.47 

     Arbete i mindre grupper är ett arbetssätt som kan gynna eleverna med svenska som 

andraspråk. Grupparbete ger eleverna tillfällen för muntlig interaktion och det medför större 

talutrymme som kan hjälpa dem att hantera både ämnesinnehållets vardagliga och 

ämnesmässiga uttryckssätt.48 Ett grupparbete som förbereds noga har många positiva effekter 

och fördelar för eleverna. De får dels höra språket talas av sina klasskamrater och inte läraren, 

dels får de interagera mer med andra och vara mer aktivt deltagande i sin språkutveckling och 

dels kommer det som eleverna hör och lär sig användas i ett meningsfullt sammanhang med 

ett bestämt syfte. När de sitter i grupp och utbyter idéer och löser problem tillsammans 

innebär det att ord upprepas och meningar korrigeras. Eleverna får då chans att höra hur saker 

kan uttryckas på olika sätt vilket underlättar förståelsen. En annan viktig aspekt med 

grupparbete är den känslomässiga. Om eleven inte riktigt behärskar svenskan kan den ofta 

																																																								
44 Cummins 2000, s.71 
45 Nygård Larsson 2013, s. 582, 601 
46 Gibbons 2013, s. 177-178 
47 Gibbons 2013, s. 103-105 
48 Bunar 2015, s. 131 
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känna sig tryggare om den får arbeta med sina klasskamrater, då slipper kanske de elever med 

svenska som andraspråk känna en otrygghet att framträda individuellt inför hela klassen.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
49 Gibbons 2013, s. 51-52	
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4. Metod 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ textanalys, som går ut på noggrann läsning av 

texter för att ta fram det mest väsentliga av textens delar, helhet och den kontext som den 

ingår i. Anledningen till valet är att kvalitativ textanalys hjälper en att fram de viktiga och 

centrala delarna i texterna. Istället för att fokusera på hur många texter som nämner samma 

saker vilket exempelvis görs vid en kvantitativ textanalys. 50  Jag kände därför att den 

kvalitativa textanalysen passade bäst för min undersökning. 

     Den kvalitativa textanalysen var min huvudmetod, men som komplement till den använde 

jag mig av intervjuer som hjälpmetod.51 Intentionen med användning av intervjuer var att 

försöka få fram beskrivande information om hur andra människor, i detta fall lärare, upplever 

olika situationer. Intervjuer bidrar även till en insikt om svarspersonens egna erfarenheter, 

tankar och känslor.52  

     Intervjuerna var i form av samtalsintervjuer med en respondentkaraktär, där det var 

svarspersonerna själva och deras egna tankar som var studieobjekten. Därför ställdes samma 

frågor till alla svarspersoner som deltog i undersökningen med undantag för vissa 

följdfrågor. 53  Samtalsintervjuer med respondentkaraktär bidrar till att undersökaren kan 

registrera oväntade svar från svarspersonerna och kan på så vis inte bygga på källkritik, det 

kan alltså inte finnas svar som är rätt eller fel. Det är svarspersonernas uppfattningar som är 

intressanta och dessa uppfattningar kan inte vara antingen ”sanna” eller ”falska”.54  

     Jag har valt att basera undersökningen på relevant kurslitteratur samt lärares erfarenheter 

och upplevelser. Utelämning av elevernas erfarenheter och upplevelser var ett medvetet val 

eftersom undersökningen hade blivit för omfattande och på grund av tidsbegränsningen. 

     I undersökningen kommer de flerspråkiga elever som vuxit upp eller tillbringat en längre 

tid i Sverige och de nyanlända eleverna benämnas med samma term, elever med svenska som 

andraspråk. Detta på grund av att båda elevgruppernas behov till stor del sammanfaller med 

varandra.55  

 

 

 

																																																								
50 Esaiasson at al. 2012, s. 210 
51 Dalen 2015, s. 14; Esaiasson at al. 2012, s. 256 
52 Dalen 2015, s. 14 
53 Esaiasson at al. 2012, s. 228 
54 Esaiasson at al. 2012, s. 259	
55 Axelsson 2013, s. 561		
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4.1 Urval 
Jag valde att begränsa antalet svarpersoner i min undersökning till fyra stycken lärare som var 

och en intervjuades vid ett enskilt tillfälle. Detta på grund av att det egentligen inte finns en 

given gräns för hur många personer som skall ingå i urvalet, så länge jag på ett källkritiskt och 

trovärdigt sätt kan belägga att informationen jag erhållit speglar hur det generellt ser ut i en 

organisation eller given situation.56  

     Lärarna som jag valde att intervjua arbetar alla på samma skola, en skola med en hög andel 

elever som inte har svenska som modersmål. Jag hade även fördelen att ha utfört en 

verksamhetsförlagd utbildning på denna skola och det underlättade sökandet efter 

svarspersoner. Att lärarna arbetar på samma skola ser jag inte som en nackdel då det inte är 

skolan som undersöks, utan lärarnas erfarenheter.  

     Jag valde även att låta lärarna vara anonyma, dels för att bevara deras integritet och dels 

för att jag ansåg att det inte var relevant att veta deras identitet för min undersökning. En kort 

beskrivning om svarspersonerna följer nedan.  

 

4.1.1 Svarspersoner 

L1 arbetar som gymnasielärare och har gjort det i ungefär tio år. Hen är utbildad ämneslärare i 

matematik och kemi och har undervisat på både friskolor och kommunala skolor.  

 

L2 arbetar som gymnasielärare och har gjort det i ungefär åtta år. Hen är utbildad ämneslärare 

i matematik och fysik och har undervisat på både friskolor och kommunala skolor.  

 

L3 arbetar som speciallärare och har gjort det i tre år. Hen är i grunden utbildad till lärare i 

årskurs 4-9 i ämnena matematik, fysik, teknik och biologi och har undervisat på grundskolan i 

tolv år innan hen började arbeta som speciallärare.  

 

L4 arbetar som gymnasielärare och har gjort det i ungefär tolv år. Hen är utbildad ämneslärare 

i matematik och spanska och har undervisat på både friskolor och kommunala skolor.  

 

4.2 Intervjun 
Varje intervju inleddes med att lärarna försäkrades om deras anonymitet, därefter beskrev jag 

kort vad intervjun skulle handla om, hur många frågor och ungefär hur lång tid intervjun 

																																																								
56 Esaiasson at al. 2012, s. 258	
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skulle pågå. Jag valde avsiktligt att inte berätta för mycket om min undersökning för att inte 

påverka lärarnas svar för mycket. Det enda jag sa var att intervjun skulle handla om elever i 

skolan som har svenska som andraspråk. Lärarna hade heller inte fått se eller höra frågorna 

innan då jag var ute efter så spontana svar som möjligt. Därefter fick de berätta om sin 

nuvarande yrkesroll, ålder, utbildning och yrkesbakgrund. 

     Eftersom det var lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar som var det viktiga använde 

jag mig av öppet formulerade frågor och hade möjliga uppföljningsfrågor beredda för att få 

fram ett mer innehållsrikt svar.57 Öppet formulerade frågor kan exempelvis fråga efter hur 

svarspersonen upplever något eller att den ska beskriva någon situation. Ett sätt att få fram 

åsikter och synpunkter är även att formulera frågor kring ett konkret forskningsresultat och be 

svarspersonerna att uttala sig om detta.58 Därför valde jag att formulera en av mina frågor 

kring en undersöknings som utfördes på en grundskola i Göteborg, se avsnitt 3.2.1 fråga 3.  

     Under intervjutillfällena användes inspelningsutrustning i form av en dator för att inte 

missa viktig information så att mitt resultat blev tillförlitligt och av hög validitet.59 Jag valde 

att inte föra anteckningar för att undvika omedveten påverkan på svarspersonen och försökte 

även i den mån det gick att läsa upp frågorna neutralt utan någon slags betoning, samt att 

undvika gester vid uppläsningen.60   

 

4.2.1 Intervjufrågor 

Med tanke på syftet, frågeställningarna och den bakgrund som presenteras formulerade jag 

följande frågor. 

 

1. Hur upplever du att det är att undervisa elever som inte har svenska som modersmål? 

2. Upplever du att elever som har svenska som andraspråk har svårigheter i 

matematikundervisningen? 

3. Eftersom eleverna som inte har svenska som modersmål många gånger har en annan 

kulturell bakgrund än oss här i Sverige så kan de ha lärt sig att beräkna eller angripa 

problem på ett annat sätt än så som vi gör. I en undersökning gjort på en grundskola i 

Göteborg kunde det urskiljas 16 olika sätt att utföra en skriftlig subtraktion. De tre 

lärarna som undervisade kunde bara tre av dessa metoder tillsammans och eftersom de 

inte kände igen de 13 övriga så utgick de från att eleverna som använde dessa metoder 
																																																								
57 Esaiasson et al. 2012, s. 265 
58 Dalen 2015, s. 37 
59 Dalen 2015, s. 37; Esaiasson et al. 2012, s. 63 
60 Esaiasson et al. 2012, s. 235	



	 17	

gjorde fel. När eleverna sen verkligen gjorde fel kunde inte lärarna analysera felets 

natur och hjälpa eleverna på deras villkor, de beskrev istället sin metod för eleverna. 

Varför tror du att det är så?  

4. Hur tror du att man behöver jobba för att hjälpa dessa elever att lyckas bättre med 

tanke på att de inte har svenska som modersmål?  

 

4.2.2. Analys 

Intervjuerna transkriberades till flytande text så fort som möjligt efter att intervjun ägt rum. 

Detta på grund av att det möjliggjorde bästa möjliga reproduktion av vad svarspersonerna 

hade uttalat. Därefter påbörjades kodningsprocessen, där lämpliga kategorier skapades för att 

ge läsaren bästa möjlighet att förstå innehållet. Presentationen av svarspersonernas uttalanden 

återberättades sedan med mitt språk och med inslag av svarspersonernas citat.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
61 Dalen 2013, s. 73, 78, 108 
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5. Resultat 
Texten i resultatet är baserad på vad lärarna i intervjuerna har gett för svar på 

intervjufrågorna. För att underlätta resultatgenomgången har jag valt att nedan benämna de 

elever med svenska som andraspråk med endast elever. När elever med svenska som 

modersmål anges har det skrivits ut.  

 

5.1 Generella svårigheter 
Lärarna som deltog i undersökningen tyckte alla att det som gör att eleverna har svårigheter i 

skolan beror på deras språkliga kompetens och deras skolbakgrund. Några nämnde även att 

det berodde på om eleverna var födda i Sverige eller inte, men alla dessa aspekter resulterar i 

att eleverna har väldigt spridda förkunskaper eller grundkunskaper.  

     En av lärarna nämnde att eftersom eleverna inte har samma språkliga förutsättningar är det 

också svårt för dem att tillgodogöra sig abstrakta kunskaper på svenska. De kan absolut klara 

av en vardag och prata om alldagliga saker men i klassrumssituationen blir det svårare.  

     Vilken sorts skolbakgrund eleverna har uppvisas dels i elevernas bemötande av lärare och 

klasskamrater men också hur de prioriterar sin skolgång. Några av lärarna tyckte inte att det 

var någon skillnad i elevernas bemötande, medan en av lärarna ansåg att de hade en annan 

inställning till auktoritet. En inställning som gör att eleverna ger läraren högre status jämfört 

med vad elever med svenska som modersmål gör. Samtidigt som de flesta har respekt för 

läraren så upplevde en av lärarna att de många gånger uppvisar en jargong där det är läraren 

som har gjort fel, att de lägger problemet utanför sig själva, ”jag har inte fått ett busskort, det 

är därför jag inte kommer i tid.” 

     En av lärarna upplevde att eleverna många gånger har en hög frånvaro och att detta kan 

bero på att de inte är vana vid att gå i skolan, eller att skolan prioriteras. För dessa elever är 

familjen viktigast och den går alltid först. Men det är just dessa elever som behöver lägga ner 

mer tid i skolan för att kunna hinna klart jämfört med de som har gått i svensk skola från 

början. En annan anledning till frånvaro kan vara elevernas motivation, alla lärare tyckte att 

elevernas beteende med tanke på motivationen inte skiljde sig åt från elever med svenska som 

modersmål. De beter sig precis som alla andra ungdomar, vissa är ambitiösa och motiverade, 

andra struntar i skolan totalt. En av lärarna nämnde att även om de är ambitiösa och verkligen 

kämpar så kanske de ändå bara når maximalt E i sina kurser. Det gör att de blir väldigt 

frustrerade och att försöka motivera dessa elever även fast de känner att det är hopplöst är 
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också en svårighet i sig, ”självkänslan är viktig, att man knäcker eleverna är det största 

problemet” berättade en av lärarna.  

     Samtliga lärare påpekade att elevernas svårigheter bidrog till mer efterarbete för dem, dels 

för att eleverna får mycket sämre resultat och dels med tanke på att de ska försöka hantera 

elevernas frustration när de känner sig hopplösa. Eftersom lärare träffar sina eleverna i princip 

varje dag byggs det också upp en relation, går det dåligt för eleverna blir läraren också 

påverkad, ”man lider med dem och det är jättemycket mer jobb såklart, men det gör man ju 

för att man känner för dem.” 

 

5.2 Svårigheter i matematiken 
Samtliga lärare var överens om att när eleverna har svårigheter i matematiska uppgifter är det 

för att de hakar upp sig på små ord eller missförstår ord, som för de elever med svenska som 

modersmål är självklara. ”Det kan vara namnet Oskar, vad är Oskar? Har man inte hört 

namnet Oskar så vet man inte att det är ett namn” berättade en av lärarna. Om det är något ord 

som eleven inte kan eller missförstår leder det till att eleven kanske missar ett viktigt begrepp 

som krävs för att lösa uppgiften, eller att utan just det här begreppet så ändras sammanhanget 

och eleven utför fel procedur eller för fel resonemang. Det krävs också enormt mycket energi 

från eleven i processen att läsa uppgiften, denna avkodning gör eleven kognitivt trött och 

resulterar i att den inte orkar lösa uppgiften när de väl är klara med att förstå innebörden med 

den.  

     Alla lärare anser också att eleverna inte har några svårigheter med proceduruppgifter, blir 

de givna en ekvation så löser de den utan problem. Men så fort text blandas in blir det mycket 

svårare där det kan vara så som nämnt ovan, att eleverna inte förstår sammanhanget eller 

något enstaka ord. Det kan även vara så att de inte erhåller den kulturella kontext som de 

många textuppgifter är förlagda i, att det är kopplade till vardagsföreteelser i Sverige. En av 

lärarna upplevde att eleverna har svårigheter med procentuppgifter och ansåg att det handlade 

om att de uppgifterna oftast innehåller mycket begrepp och förståelse för bråk. Hen menade 

att begrepp som ränta eller lån kanske kan vara självklara för elever som är uppvuxna i 

Sverige, men kanske inte för en elev som är uppväxt i ett land där man inte pratar om ränta 

och lån på samma sätt.   

     Den kulturella kontexten kan också spela roll när eleven behöver hjälp att lösa en uppgift, 

en av lärarna nämnde att de förklaringsmodeller som hen använder sig av är baserade på hens 

egna upplevelser och erfarenheter som uppväxt i Sverige. Dessa förklaringsmodeller kan 

ibland vara enformiga, alltså att lärare inte kan angripa problem från många olika håll. Med 
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tanke på undersökningen på grundskolan i Göteborg som nämndes under avsnitt 3.1, måste 

lärare på något sätt utveckla sin didaktiska förmåga. Om de skulle stöta på en metod som de 

inte har sett innan måste de försöka att lära från den istället för att säga att det är fel. Lärarna i 

intervjun nämnde att de så klart vill vara säkra på att det de lär ut är rätt, men att det inte bara 

finns ett sätt som är rätt. En av lärarna poängterade att matematiklärare måste bli lite mer 

förstående, att allt inte är svart eller vitt. Samtidigt kan det vara svårt att analysera om 

uträkningen som en elev har gjort är baserad på ren gissning eller en utarbetad metod. Det är 

så klart också lättare att se vad en elev har gjort om den har gjort rätt, men att hitta vad som är 

fel i en metod som är främmande är svårt. Det stora problemet här ligger i att lärarna inte har 

tillräckligt med tid för att sätta sig in i andra metoder eller att de har en bristande didaktisk 

kompetens, en av lärarna påpekade att om hen hade sett en metod hen inte kände igen när hen 

var yngre hade eleven fått höra att det var fel. Anledningen där är uppenbarligen att det 

antingen fanns en tidsbrist eller en saknad av förståelse.  

     ”Hela min filosofi som lärare går ut på att ställa frågan varför?” uttryckte en av lärarna. 

Det kvittade vilken elev det handlade om, de skulle alltid förklara hur de tänkte om det var 

någon del av uträkningen hen inte förstod. På så sätt utvecklas också lärarens didaktiska 

kompetens och förståelse.  

 

5.3 Åtgärder 
Samtliga lärare ansåg att det gynnar eleverna om de får sitta och jobba i grupp. 

Undervisningen måste ske på svenska och då kan det vara en fördel att låta eleverna sitta med 

elever som har svenskan som modersmål. De övar både upp sin språkliga kompetens och lär 

sig samtidigt att prata matematik, som en av lärarna poängterade att de hade svårigheter med. 

Dock måste lärarna tänka efter innan gruppindelningen sker, gynnas verkligen denna elev av 

att vara placerad i denna grupp? Eleven kanske tycker att det blir en jobbig situation då den 

inte är i fas med de eleverna som har svenska som modersmål, då kanske det är bättre att 

placera den med en annan elev som kanske har samma modersmål som den. Problemet där är 

ju att språket inte gynnas, men den matematiska förmågan utvecklas.  

     Andra åtgärder som lärarna själva kan påverka är att vara beredd med en ordentlig 

planering och vara beredd på möjliga språkfällor som eleverna kan komma att stöta på. En av 

lärarna poängterade att vid planering är det viktigt att fundera över hur viktigt det är att gå 

igenom allt stoff och att det samtidigt ska bedömas, ”Bedömer vi efter det centrala innehållet 

eller bedömer vi efter förmågan?”. Att lärarna i undervisningen ritar mycket bilder och 

använder sig av många synonymer och är det något ord som är svårt hjälps eleverna och 
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lärarna åt i helklass för att förklara det främmande ordet. Om de känner att tiden finns eller 

om de vet någon lärare som har gjort videobaserade genomgångar är det också ett bra 

hjälpmedel för att underlätta inlärningen. En av lärarna upplever att eleverna är väldigt 

positiva till denna typ av utformning, det som är så bra är att eleverna själva kan välja att se 

klippet igen eller pausa och spola tillbaka om det är något de inte riktigt förstod. Detta är inte 

endast bra för dessa elever utan de elever med svenska som modersmål gynnas också av det, 

men mest positiv feedback har kommit från de andra eleverna.  

     En av lärarna har försökt använda sig av den så kallade cirkelmodellen, som går ut på fyra 

faser, 

 
Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet. Här är målet att ge eleverna så mycket 

bakgrundskunskap om ämnet att de så småningom kan skriva om det. Fokus ligger 

främst på textens innehåll. Eleverna har långt kvar innan de kan skriva på egen hand 

och tonvikten ligger på att tala, lyssna, läsa, samla information och anteckna. 

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder. Här är målet att eleverna ska bli 

bekanta med texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken. Fokus läggs på 

form och funktion.  

Fas 3: Skriva en gemensam text. Här skriver läraren och eleverna en gemensam text så 

att eleverna får se hur den byggs upp och att man måste ge akt åt både språket och 

innehållet. 

Fas 4: Skriva en individuell text. Här skriver eleverna egna texter.62  

 

Men ansåg sedan att det blir lite kortfattade texter i matematiken, hen skulle dock vilja hitta 

ett sätt att få det att fungera.  

     Användning av skolverkets diagnosmaterial Diamant, som är ett material där lärare kan 

plocka ut det som de vill testa eleverna på var ett förslag från en av lärarna.  

     Vid samtal om administrativa åtgärder var somliga lärare enade om att eleverna måste få 

mer tid på sig. Dels längre tid på sig att ta sig igenom grundskolan eller SPRINT (Språk och 

innehållsintegrerad inlärning och undervisnings), dels längre tid att ta sig igenom gymnasiet. 

En elev som har gått i 8:an och 9:an på grundskolan kan omöjligt komma in på gymnasiet 

med samma premisser som en elev som har slutfört hela grundskolan. En av lärarna föreslog 

att en femårig utbildning skulle kunna vara rimligt, men om eleven har jättebra förkunskaper 

så kan de självklart få göra det på kortare tid, det som är viktigt är att inte ge eleverna någon 

glädjekalkyl. Andra administrativa åtgärder är litteratur och studiehjälp på hemspråk, samt 

																																																								
62 Gibbons 2013, s. 103-104 
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modersmålsundervisning parallellt med svenskspråkig undervisning. Dock är dessa åtgärder 

beroende av om resurserna finns, om dessa typer av kompetenser finns inom landet. 

     Förutom förslaget att eleverna ska få mer tid på sig var också ett förslag från en av lärarna 

att eleverna ska få sina betyg i slutet av sin gymnasietid. Detta på grund av att när de får sina 

första betyg är deras språk mycket sämre än när de får sina sista, eleverna hade kunnat 

presterar mycket bättre om de fått visa vad de kan i slutet på gymnasietiden istället. Detta är 

en åtgärd som hjälper eleverna resultatmässigt, men om eleverna ska kunna konkurrera om 

platser på exempelvis universitetet är det kanske en nödvändig åtgärd.  
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6. Sammanfattande diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Kombinationen av en kvalitativ textanalys och samtalsintervjuer var en lyckad metod för 

denna undersökning och för att få svar på den givna frågeställningen. Undersökningen utgick 

inte ifrån elevernas perspektiv, vilket var ett medvetet val. Det hade dock varit intressant att 

behandla detta, men som nämnt innan fanns inte tiden till. Om jag hade undersökt utifrån 

elevernas perspektiv tror jag också att jag hade varit tvungen att utföra många fler intervjuer 

eftersom svaren hade blivit väldigt individuella. En kvalitativ undersökning hade således inte 

passat det perspektivet så bra.  

     Lärarna som intervjuades jobbar alla på en skola där en stor andel av eleverna har svenska 

som andraspråk, vilket gav mig en djup förståelse för hur deras arbetssituation och elevernas 

svårigheter ter sig. Om tiden hade funnits hade det varit intressant att intervjua lärare på en 

skola där det kanske inte är så många elever med svenska som andraspråk och jämföra deras 

upplevelser. Jag anser att det inte blir någon större påverkan på resultatet även om lärarna 

jobbar på samma skola, detta på grund av att frågorna inte handlar om hur lärarna jobbar på 

skolan. Dock går det kanske inte att undvika att svaren som lärarna ger baseras på 

omständigheterna på den nuvarande skolan. Men med tanke på att alla lärare har hyfsat lång 

erfarenhet och har jobbat på olika skolor så tror jag inte att det kommer göra så mycket 

skillnad. En annan nackdel kan vara att lärarna pratar ihop sig inför intervjuerna, för att 

förhindra detta informerade jag inte om vilka frågor som skulle ställas när jag tillfrågade 

lärarna om de ville ställa upp på intervju. 

     Frågorna som hade förberetts till intervjuerna gav lärarna utrymme till att uttrycka sina 

egna erfarenheter och upplevelser, då de var öppet formulerade. Jag tycker att de gav 

innehållsrika svar som sedan kunde användas och kopplas till litteraturen. Att jag träffat 

lärarna under min verksamhetsförlagda utbildning bidrog också till en avslappnad stämning 

under intervjuerna och att lärarna kunde uttrycka sig utan någon press. Inspelning av 

intervjuerna underlättade mycket då jag slapp sitta och fokusera på att skriva ner vad lärarna 

svarade, att intervjun fanns inspelad gjorde också att jag lättare kunde stämma av och koppla 

det som lärarna sagt till litteraturen på ett mer effektivt sätt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I intervjuerna med lärarna framkom det att elevernas skolbakgrund är en avgörande orsak för 

hur de klarar av skolarbetet. En del av eleverna med svenska som andraspråk kanske inte ens 
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har gått i en skola innan de kom till Sverige, det är således svårt för dem att veta hur de ska 

delta och uppföra sig i skolan. Precis som Gibbons förklarade, för dessa elever är det 

självklart hur de beter sig i sin kultur, men när de möts av den svenska kulturen uppstår en 

förvirring.63 Många uppgifter i matematiken är förlagda i den kulturella kontexten här i 

Sverige, har eleven då ingen uppfattning om den svenska kulturen kan det bli svårt att förstå 

dessa uppgifter.  

     Bunar, Lundgren och Wellros menade alla att eleverna har med sig uppfattningar från 

tidigare skolgång om hur en elev och lärare ska vara. En uppfattning var att läraren inte 

ifrågasätts av eleverna och vissa var till och med lite rädda för läraren.64 Detta var något som 

några av lärarna upplevde, att eleverna med svenska som andraspråk hade en annan 

inställning till auktoritet, att de gav läraren högre status. Löwing och Kilborn nämnde också 

detta, att eleverna kan vara vana vid en hård auktoritet, men att detta istället uppvisar sig som 

att eleverna får svårigheter i den svenska skolan med dess fria demokratiska miljö och att det 

beror på att det är väldigt mycket eget ansvar i den svenska gymnasieskolan.65 Detta kan 

möjligtvis kopplas ihop med jargongen att det är läraren som har gjort fel, som en av de 

intervjuade lärarna upplevde. Att dessa elever inte är vana vid att ta så mycket eget ansvar och 

det resulterar i att de beskyller läraren istället för att inse att problemet ligger i att de kanske 

inte har pluggat tillräckligt mycket eller inte lyssnat på instruktioner.  

     En av lärarna påpekade att de förklaringsmodeller som hen använde sig av självfallet var 

baserade på hens egna uppfattningar och erfarenheter som uppväxt i Sverige. Vi är uppväxta 

med olika metoder för att lösa olika problem och då är det således självklart för oss vilken 

metod som ska användas när. Om en elev kommer med en annan metod, kunde ibland enligt 

Löwing och Kilborn lärare uppfatta sin metod som den bästa.66 Detta var dock inget som 

någon av lärarna i intervjuerna angav, alla uttryckte att de självklart skulle låta eleven 

använda metoden, om den fungerade. Om de var osäkra så ville de självklart först och främst 

lära ut en metod som de kände igen och visste hur den fungerade. En av lärarna sa att ”hela 

min filosofi som lärare går ut på att ställa frågan varför?”. Om det var något steg i någon 

uträkning som hen inte förstod var eleven tvungen att förklara vad den hade gjort och hur den 

hade tänkt, detta gällde såväl elever med svenska som modersmål. På så sätt kunde läraren 

förstå hur eleven hade gått tillväga och får på köper en ökad didaktisk förståelse. Löwing 

																																																								
63 Gibbons 2013, s.28 
64 Bunar 2015, s.256, 276; Lundberg 1993, s.93; Wellros 1993, s.26 
65 Löwing & Kilborn 2010, s.27 
66 Löwing & Kilborn 2008, s.105; Löwing 2002, s.77	
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säger precis detta, att om läraren istället lär sig och försöker förstå den främmande metoden så 

medför det att lärarens ämnesdidaktiska register utvecklas.67  

     Att frånvaron var högre hos eleverna med svenska som andraspråk var det en lärare som 

upplevde, detta kunde dels bero på att i den kultur som de är uppväxta i är familjen viktigast 

och dels på grund av elevens motivation. Även fast dessa elever är ambitiösa och verkligen 

kämpar så får de i slutändan maximalt E i sina kurser och det är självklart att detta påverkar 

deras självkänsla. Hur mycket de än kämpar och verkligen vill nå höga betyg så sätter språket 

eller andra omständigheter stopp för det. Både Gibbons, Löwing och Kilborn och 

Myndigheten för skolutveckling menar att om en elev gång på gång misslyckas med att lösa 

en uppgift så påverkas deras självkänsla negativt. Anledningen till att de misslyckas är för att 

de inte har förstått sammanhanget i uppgiften eller vad uppgiften egentligen frågar efter.68 

Detta upplevde också samtliga lärare i intervjuerna, att eleverna hakar upp sig på små ord 

eller missförstår ord, vilket leder till att de missar ett eller flera viktiga begrepp och då utför 

de fel procedur eller för fel resonemang. Att försöka förstå och läsa uppgiften kan för en elev 

med svenska som andraspråk kräva mycket energi, då de inte behärskar språket på samma sätt 

som en elev med svenska som modersmål. De blir dels trötta av att avkoda språket vilket 

resulterar i att de kanske inte orkar lösa uppgiften och dels menar Löwing och Kilborn att 

deras översättning av uppgiften kan sakna precision då ett begrepp på deras modersmål 

kanske inte betyder samma sak på svenska.69 Här kan det vara passande att lärarna använder 

sig av antingen Cummins modell eller genrepedagogiken. Om en elev gång på gång inte 

klarar av en uppgift kanske läraren borde ge eleven mer stöd, att göra uppgiften mer 

kontextbunden, för att eleven ska lyckas lösa den.70 Läraren kanske också kan försöka 

analysera redan från början vilka ord eller begrepp som eleverna kan tänkas fastna på och 

jobba tillsammans med eleverna för att skapa förståelse för det matematiska språket, som är 

målet med en genrebaserad undervisning.71 

     I matematikuppgifter är det väldigt viktigt att förstå varje ord eller begrepp i texten, 

Löwing och Kilborn menar att om eleven endast behärskar det svenska vardagsspråket kan 

det leda till svårigheter.72 En av lärarna nämnde i intervjun att eftersom eleverna inte har 

samma språkliga förutsättningar som en elev med svenska som modersmål blir det svårt för 

dem att tillgodogöra sig abstrakta kunskaper på svenska. De kan självklart klara av en vardag, 
																																																								
67 Löwing 2002, s.8 
68 Gibbons 2013, s.131;Löwing & Kilborn 2008, s.19; Myndigheten för skolutveckling 2008, s.8, 10 
69 Löwing & Kilborn 2008, s.123-124 
70 Cummins 2000, s. 68 
71 Gibbons 2013, s. 103-105, 177-178	
72 Löwing & Kilborn 2008, s.40	
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men så fort de möter språket i klassrummet blir det svårare. Precis som Cummins säger, att 

samtidigt som de försöker lära sig ett förstå undervisningsspråket så måste de lära sig kunskap 

genom det språket. Att endast delta i en vardaglig konversation gör inte mycket för elevens 

språkutveckling, men när den måste anstränga sig mer språkligt som att prata matematik med 

ett vetenskapligt språk utvecklas den desto mer, se Cummins modell över skoluppgifters 

språkliga krav i Figur 1.73 Cummins, Gibbons, Löwing och Kilborn och Rönnberg och 

Rönnberg nämner alla att varje ämne i skolan har sitt individuella språkregister, likaså 

matematiken.74 Löwing och Kilborn poängterar då att tolka matematiska uppgifter eller förstå 

vilken uträkning som ska utföras blir svårt när eleven bara behärskar det svenska 

vardagsspråket.75  

     Vad gäller de svårigheter som berodde av hur matematik och språk uttrycks, var det ingen 

av lärarna som angav att de upplevt att eleverna haft svårigheter på grund av läs- eller 

skrivriktning och inte heller med hur talsystemet är uppbyggt. Däremot upplevde en av 

lärarna att eleverna med svenska som andraspråk hade svårigheter för bråk. De förstår inte 

innebörden av bråk, vad nämnaren är eller vad täljaren är, de har bara memorerat hur de ska 

utföra räkneoperationen. Det är dock värt att nämna att bråk är något som de flesta elever i 

skolan tycker är svårt och antagligen grundar detta sig i att de inte riktigt lärt sig innebörden 

från början. Anledningen till att lärarna inte upplevt svårigheter beroende av matematiken och 

språkets uttryck kan således kanske vara för att det är ett problem i yngre åldrar och inte på 

gymnasiet. 

     Vid intervjuerna hade lärarna många bra förslag till vilka åtgärder som kan vidtas för att 

hjälpa eleverna med svenska som andraspråk att lyckas bättre. Samtliga föreslog att låta 

eleverna jobba i grupp skulle gynna dem väldigt mycket. För som en av lärarna sa så måste 

undervisningen ske på svenska, om de elever med svenska som andraspråk placeras i en 

grupp med elever med svenska som modersmål kommer deras språkliga kompetens utvecklas. 

Både Bunar och Gibbons följer detta resonemang och menar att om eleverna med svenska 

som andraspråk tillåts muntlig interaktion hjälper det dem att hantera både ämnesinnehållets 

vardagliga och ämnesmässiga uttryckssätt.76 Gibbons menar också att grupparbete kan gynna 

eleverna känslomässigt också, om eleven inte riktigt behärskar svenskan kan den känna sig 

trygg i en grupp med sina klasskamrater där de slipper känna en otrygghet att framträda inför 

																																																								
73 Cummins 2000, s.57 
74 Cummins 2000, s.67; Gibbons 2013, s.29; Löwing & Kilborn 2008, s.32; Löwing 2006, s.145; Rönnberg & 
Rönnberg 2001, s.42 
75 Löwing & Kilborn 2008, s.40 
76 Bunar 2015, s. 131; Gibbons 2013, s. 51-52 
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hela klassen.77 Men det kan samtidigt missgynna eleven känslomässigt, en av lärarna nämnde 

att det är värt att tänka efter innan gruppindelningen sker om eleven verkligen kommer att 

gynnas av att vara placerad i gruppen. Den kanske tycker att situationen blir jobbig då den 

inte är i samma språkliga fas som de andra eleverna och således inte hänger med i 

diskussionen. Denna elev kanske istället skulle gynnas av att bli placerad i en grupp där det 

kanske finns en annan elev med samma modersmål som den. Då kommer inte den språkliga 

förmågan att utvecklas på samma sätt, men den matematiska förmågan utvecklas desto mer.  

     En av lärarna förslog att användning av cirkelmodellen kan gynna elevernas 

språkutveckling, läraren hade testat den men visste inte riktigt hur den skulle appliceras på 

matematikens ofta korta texter. Cirkelmodellen tillhör genrepedagogiken som Nygård Larsson 

anser att lärare ska använda sig av för att eleverna ska kunna hantera det språk som 

skolarbetet kräver och nå de högre betygsnivåerna.78 Det framkom även under en intervju att 

om eleverna med svenska som andraspråk skulle få sina betyg i slutet av sin gymnasietid så 

skulle det också gynna dem resultatmässigt. De första betygen som de erhåller är när deras 

språk är mycket sämre. Skulle betygsdatumen flyttas för dessa elever kan det resultera i att de 

har chans att konkurrera om platser på exempelvis universitetet.  

     Andra administrativa åtgärder som lärarna i intervjuerna nämnde var att eleverna måste få 

mer tid på sig. För att dessa elever kan omöjligt samla på sig samma mängd kunskap på 

kortare tid än en elev som gått i svensk skola i hela sitt liv. Jag tror att lärare dels måste bli 

mer medvetna, eller i alla fall jobba mer med språket i matematikklassrummet för att hjälpa 

eleverna med svenska som andraspråk. Självklart kan undervisningen inte bara utgöras av 

grupparbete, men då tror jag att fokus på ett tillåtande klassrum med bra klimat där det är okej 

att ha fel är nyckeln till att få eleverna våga prata i helklass. Men skolan måste också ses över 

och anpassas bättre för dessa elever, om litteratur eller studiehjälp finns är det toppen, men 

framförallt måste de få med tid på sig och inte skynda sig igenom det svenska skolsystemet. 

Detta kommer både gynna eleverna och de lärare som känner att deras arbete påverkas av 

elevernas bristande kunskaper.  
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78 Nygård Larsson 2013, s. 582, 601	
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7. Avslutning 
Syftet med arbetet var att redogöra vilka svårigheter elever med svenska som andraspråk 

stöter på i matematikundervisningen, med fokus på lärarnas erfarenheter och upplevelser. 

Utifrån litteraturgenomgången fick jag en ordentlig grund inför intervjuerna med de olika 

lärarna och intervjuerna gav mig i sin tur en bred insikt hur lärare upplever vad dessa elever 

har svårt för och vad som kan göras för att underlätta dessa elevers matematiksvårigheter och 

skolgång.  

     Vid samtal med en av lärarna kom vi in på hur SPRINT arbetar just på den skolan och om 

hur mottagandet går till. Denna lärare ville införa arbete med skolverkets diagnosmaterial 

Diamant. Det skulle därför vara intressant till vidare forskning om hur lärare kan arbeta med 

olika verktyg. I undersökningen har det nämnts några olika arbetssätt som kan appliceras i 

skolan för att gynna eleverna med svenska som andraspråk. En undersökning om antingen hur 

lärare kan jobba med Diamant, Cummins modell, eller hur cirkelmodellen kan appliceras på 

matematikundervisningen skulle vara tänkvärt. 

     Som tidigare nämnt valdes elevernas perspektiv bort i undersökningen på grund av 

tidsbrist och omfång, en undersökning gjord utifrån detta perspektiv hade varit intressant. Det 

är trots allt eleverna som har svårigheter och att få ta del av deras upplevelser och erfarenheter 

skulle vara väldigt lärorikt.   
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