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Sammanfattning 
 
Det råder inga tvivel om att den svenska skolan har blivit alltmer mångkulturell de senaste 
decennierna. Detta har inneburit nya utmaningar och möjligheter i undervisningen och dess 
huvudroll, att gynna den enskilda elevens lärande och utveckling. Resultatet av PISA (Programme 
for International Student Assessment) undersökningen från år 2015 visade att elever med svenska 
som andraspråk fick sämre resultat i matematik än elever med svenska som modersmål. Med denna 
studie ville författarna undersöka om begränsade kunskaper i det svenska språket påverkade 
matematikinlärningen hos elever med svenska som andraspråk och i sådana fall på vilket sätt. 
Dessutom ville författarna till denna studie undersöka hur lärarna gått tillväga för att undervisa 
elever med svenska som andraspråk i matematik. Denna studie hade alltså som syfte att ta reda på 
om elever med svenska som andraspråk påverkades i sin prestation på grund av sin bristande 
kunskap i svenska och hur matematiklärare gått tillväga för att inkludera elever med svenska som 
andraspråk i sin matematikundervisning. För att kunna utföra denna studie och få en inblick i det 
svenska klassrummet har författarna till denna studie intervjuat matematiklärare i det flerspråkiga 
klassrummet i skolans låg och mellanår och även en forskare som skrivit en avhandling om 
ovanstående ämne. Författarna till denna studie har tittat på resultaten av PISA undersökningen 
från år 2015 och utformat intervjufrågor utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Författarna till denna 
studie har funderat kring om flerspråkiga elever kunnat få ett annorlunda resultat på textuppgifterna 
om de fått begreppen förklarat för sig eller om man uteslutit eller bytt ut klassiska svenska ord mot 
andra ord. Resultatet av denna forskning visade att begränsningar i det svenska språket hade en 
betydande roll för prestationen hos elever med svenska som andraspråk, men att det inte endast 
var språket som var ett hinder. Under rubriken resultat presenteras resultaten av denna forskning 
närmare.  
 
Ämne (Didaktik och Pedagogik)  
Studieobjekt (Grundskolans tidiga och mellanår)  
Metod (Kvalitativa intervjuer och tematisk analys)  
Uppsatsämne (Flerspråkighet och matematik)  
 

Nyckelord: Matematikundervisning, Flerspråkiga elever, Sociokulturellt perspektiv. 
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Inledning 
 

Ämnet som ligger till grund för denna uppsats uppstod som en fundering under vår 
verksamhetsförlagda utbildning där vi upptäckte att elever med svenska som andraspråk, som vi 
genom uppsatsen kommer att benämna som flerspråkiga elever, kämpade med att klara 
textuppgifterna i matematik, men att detta inte berodde på en bristande kunskap för att räkna, 
tvärtom hade de goda kunskaper i ämnet och klarade aritmetikuppgifterna med goda resultat. Vi 
kunde även se att de hade svårt att hänga med i lärarens genomgångar och att det lätt uppstod 
missförstånd om vad som skulle beräknas. Vår hypotes blev därför att det var det svenska språket 
och förståelsen av det som var en barriär för matematikinlärningen. När vi diskuterade saken 
närmare fick vi höra att en del lärare ansåg att flerspråkiga elever kunnat nå högre betyg om de 
behärskat det svenska undervisningsspråket bättre. Detta skapade en ny frågeställning hos oss, 
kunde det även vara så att det fanns något mer som hindrade inlärningen än just den bristande 
kunskapen i det svenska språket? Vi såg även att eleverna till stor del arbetade ensamma i sina 
läroböcker istället för tillsammans och precis som Eva Noren (2010) skriver i sin avhandling så är 
genomgångarna och diskussionerna kring matematik relativt korta och får ta för lite plats i dagens 
svenska skolor. 
 
Enligt Skolverket (2016b) krävs det precision för att läsa matematik, varje ord bör förstås i 
förhållande till sin speciella betydelse och till sammanhanget. Av allt att döma utmanas alltså 
flerspråkiga elever utöver sin förmåga att läsa i och mellan raderna i sina läroböcker trots deras 
begränsade kunskaper i det svenska språket. Lärargenomgångar och gemensamma diskussioner får 
ett litet utrymme i matematikundervisningen trots att det kanske skulle behöva få ta större plats 
och mer tid. En ytterligare anledning till att vi valde att undersöka just detta ämne var det intressanta 
resultatet från PISA, (Programme for International Student Assessment), som kom år 2015 i ämnet 
matematik i Sverige. Enligt PISA presterar flerspråkiga elever sämre i matematik och i de 
naturorienterande ämnena än elever med svenska som modersmål gör i de svenska skolorna. 
Skolverkets rapport från år 2016 menar att i länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland 
existerar inte denna stora skillnad utan detta verkar vara något unikt för Sverige. Detta visar att 
flerspråkiga elevers matematikprestationer inte enbart begränsas av bristande språkkunskaper utan 
även av andra faktorer som vi i denna studie kommer undersöka närmare.  
 
Under rubriken tidigare forskning behandlas tre artiklar varen en från Skolforskningsinstitutet. I 
den artikeln är sidorna numrerade med romerska siffror istället för med det decimala talsystemet 
som vi är vana vid.   
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Bakgrund 
 

Resultat PISA 2006 – 2015 
 

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, 
problemlösning, naturvetenskap och läsförståelse. PISA genomförs var tredje år och är världens 
största studie om elevers prestationer inom ämnena ovan nämnda. I studien deltar såväl OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) som icke OECD länder. Enligt 
skolverket är målet med matematik i PISA undersökningen att utvärdera elevernas förmåga att 
integrera samt tillämpa matematiska kunskaper i olika realistiska och vardagliga situationer. Med 
andra ord vill PISA i ämnet matematik undersöka om elever ser matematik som en samling av 
begrepp snarare än som en meningsfull problemlösande aktivitet (Skolverket, 2016a, s. 42). 
Kunskapsresultaten i PISA år 2012 visade att svenska elevers prestation i matematik i genomsnitt 
var 16 poäng lägre än 2009 och 12 poäng lägre än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2016a, s. 44). 
 
Sveriges förbättrade prestation i PISA undersökningen 
 
Sverige visade år 2015 en positiv förbättring i PISA undersökningen då svenska elever presterade 
16 poäng högre än i PISA undersökningen från år 2012 och relativt högre än OECD-genomsnittet. 
Anledningen till Sveriges förbättring är enligt Skolverket (2016a, s. 48) en kombination av att 
Sveriges resultat till viss del har förbättrats i poäng samtidigt som OECD genomsnittet har sjunkit. 
Tabell 1 visar hur prestationen av svenska elever var enligt Pisaundersökningen i ämnena 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap från år 2006 fram till år 2015. År 2012 sjönk de svenska 
elevernas prestation radikalt i jämförelse med de tidigare åren. Enligt skolverkets rapport går det 
inte att peka ut en isolerad förklaringsfaktor till vad som ligger bakom detta, men att en förklaring 
skulle kunna vara den socioekonomiska skolsegregationen som råder i Sverige på grund av 
friskolereformen (2013, s. 154). Skolverket menar även att den ökade andelen flerspråkiga elever i 
svenska skolor inte har påverkat PISA resultaten i matematik i lika stor utsträckning som man skulle 
kunna tro (ibid). De låga resultaten förändrades år 2015 då resultatet i PISA undersökningen visade 
en positiv ökning när det gäller svenska elevers prestationer i de ovannämnda ämnena. I tabell 1 
nedan visas att Sverige hade höga resultat år 2006, men att de sjönk radikalt under år 2012 för att 
sedan stiga igen år 2015.  

Tabell 1 
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Flerspråkiga elevers prestation i PISA undersökningen 
 

Flera internationella och nationella undersökningar, inklusive PISA undersökningen, har visat att 
det finns en skillnad i prestation i matematik mellan elever med inhemsk - respektive utländsk 
bakgrund. I PISA undersökningen delas eleverna in i olika grupper utifrån deras 
migrationsbakgrund. I den första gruppen finns elever med inhemsk bakgrund, alltså elever som 
har minst en förälder som är född i landet där de bor. I den andra gruppen finns elever med 
utländsk bakgrund, dessa elever är födda i landet, men deras föräldrar är födda i ett annat land. 
I den sista gruppen finns elever som är födda utomlands och har en utländsk bakgrund, båda 
föräldrarna är alltså födda utomlands och så är även fallet för eleven. Resultat av olika 
undersökningar har visat att svenska elever som har en utländsk bakgrund tenderar att få ett lägre 
betyg än elever med inhemsk bakgrund. Dessa skillnader i resultat mellan olika grupper är större i 
Sverige än i andra OECD - länder (Skolverket, 2016a, s. 6). Elever som är födda utomlands med 
utländsk bakgrund har det mest problematiskt att nå ett högt resultat. Det finns dock undantag då 
en minoritet utlandsfödda elever med utländsk bakgrund presterar högre än elever med inhemsk 
bakgrund. Nästan alla engelsktalande OECD - länder uppvisar en mindre skillnad i presentationer 
mellan elever med inhemsk - respektive utländsk bakgrund (ibid).   
 
Skolverkets syn på matematik och språk 
 
Enligt skolverket är litteracitet en viktig del för elevernas utveckling i alla skolämnen, därför bör 
litteracitet även vara inkluderat i matematiken. Med litteracitet menas vanliga läs- och 
skrivaktiviteter samt situationer där man talar om dessa aktiviteter (Liberg & Säljö, 2012, s. 360). 
För att kunna förstå matematik bör man använda sig av två olika lässtrategier, att läsa nära och att 
läsa om, detta eftersom varje ord är viktigt för att förstå sammanhanget, särskilt ord som beskriver 
olika förhållanden mellan personer, platser och saker, alltså prepositioner (Skolverket, 2016 b, s. 5). 
Skolverket påstår dessutom att bristande kunskaper i svenska och därmed okunnighet i hur man 
använder exempelvis prepositionerna kan göra matematiska uppgifter omöjliga att lösa. Däremot 
hävdar Sjöblom (2015, s. 17) att Skolverkets syn på matematik och språk, där man anser att språk 
är en av de viktigaste delarna i matematiken, inte uppfyller flerspråkiga elevers förutsättningar och 
behov.  
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Forskningsöversikt 
  

För att skriva forskningsöversikten utgick författarna till denna studie från vetenskapliga artiklar 
med liknande syfte som denna undersökning, nämligen att undersöka anledningar till flerspråkiga 
elevers låga prestation i ämnet matematik samt presentera metoder och strategier som främjar 
flerspråkiga elevers lärande och utveckling. Litteraturen hittades genom att söka på olika nationella 
databaser bland annat SwePub.se och Libris.se. Sökorden var flerspråkighet och matematikundervisning 
samt synonymer av dessa ord på både svenska och engelska. Författarna till denna studie valde tre 
olika artiklar som behandlade liknande ämne och syfte som denna studie. Den första artikeln hade 
som syfte att undersöka diskurser som verkar i högstadiets flerspråkiga matematikklassrum. Med 
diskurser menade författaren Eva Norén (2010) det kommunikationssätt som elever i flerspråkiga 
klassrum använder sig av för att förstå världen, i detta fall matematikvärlden. Det mest kända 
kommunikationssättet är själva språket som används i de flerspråkiga matematikklassrummen. 
Detta var något som hängde ihop med forskningsfrågorna i denna studie (se s. 17).  

 

Marie Sjöblom (2015) skrev även hon i sin artikel om liknande ämne och hennes artikel handlade 
om högstadie- och gymnasieelevers interaktion i grupper i de flerspråkiga matematikklassrummen. 
Sjöbloms syfte med studien var att undersöka hur komplexiteten hos flerspråkiga klassrum kan 
påverka interaktionerna mellan elever när de arbetar i grupper och tvärtom, alltså hur grupparbete 
kan påverka de flerspråkiga klassrummens komplexitet (ibid). Grupparbete och flerspråkiga 
klassrums komplexitet är något som ofta påträffades under denna undersökning och därför valdes 
Sjöbloms artikel att användas som utgångs litteratur till denna studie.  

 

Skolforskningsinstitutet skrev år 2018 en artikel där det genomfördes en systematisk översikt i 
projektform. Med systematisk översikt menades en litteraturstudie som fokuserades på en 
forskningsfråga. Flera forskare och specialister inom området samlade och analyserade mer än tolv 
tusen artiklar utifrån deras vetenskapliga kvalitet. Artiklarna handlade om språk och 
kunskapsutvecklande undervisning i flerspråkiga klassrum med fokus på naturvetenskap. Tjugofyra av de tolv 
tusen artiklarna som samlades angås uppfylla studiens kriterier.  Författarna till denna studie insåg 
att Skolforskningsinstitutets artikel var relevant för alla ämnen, bland annat matematik och alltså 
inte bara de naturorienterande ämnena då författarna för ovannämnda studie presenterade en hel 
del strategier och idéer som gynnade flerspråkiga elevers utveckling, både språk- och ämnesmässigt.  
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Bakomliggande faktorer för flerspråkiga elevers låga prestation i ämnet matematik  
 

Samtliga artiklar som denna studie använt sig av under rubriken tidigare forskning visade på ett 
gemensamt problem, nämligen att flerspråkiga elever har svårt att nå målen i ämnet matematik. 
Lärarna till dessa elever ansåg att de med största sannolikhet kunna nå betydligt högre betyg om de 
behärskat det svenska språket bättre. Norén insåg under sin forskning att flerspråkiga elever 
startade med en positiv inställning till matematikundervisningen och att deras självförtroende 
ökade när språkbarriären minskade (Norén, 2010, s. 110). Med flerspråkiga elevers låga prestation 
i matematik som grund har det genomförts forskning, såväl internationellt som nationellt, för att 
undersöka vilka faktorer som ligger bakom problemet. Tidigare forskning har visat att begränsade 
kunskaper i undervisningsspråket är en barriär för flerspråkiga elevers lärande och utveckling. 
Ytterligare forskning har även visat att faktorer som elevernas socioekonomiska- och 
sociokulturella bakgrund också spelar en viktig roll i flerspråkiga elevers prestation i skolan 
(Cummins, 2017, s. 26). Sjöblom menar dock att elever med låg ekonomisk bakgrund inte når höga 
betyg på grund av att de inte alltid får den hjälpen som de behöver för att aktivt kunna delta under 
matematiklektionerna och att det är mer vanligt för dessa elever att arbeta enskilt i deras 
aktivitetsböcker. Lärarna måste alltså ge utrymme för konversationer, sociala aktiviteter och 
utmaningar i matematikklassrummen för att bidra till flerspråkiga elevers språk- och 
matematikutveckling (Sjöblom, 2015, s. 18).  
 
Både Norén (2010) och Sjöblom (2015) hävdar att ovannämnda faktorer inte är de enda som 
påverkar flerspråkiga elevers prestation, utan även att det är en fråga om politiska och sociala 
förhållanden samt skolans inställning och bemötande av flerspråkiga elever. Noréns påstående 
förstärks av Sjöblom som hävdar att även samhälleliga aspekter såsom integration av familjer med 
utländsk bakgrund i det svenska samhället är en viktig faktor för flerspråkiga elevers prestation i 
skolan (Sjöblom, 2015, s. 21). Skolforskningsinstitutet menar i sin tur att för en person med 
utländsk bakgrund skall integreras i ett samhälle bör den personen få den utbildning och därmed 
den språk- och kunskapsutveckling som krävs för att bli en kunnig och demokratisk medborgare 
(Skolforskningsinstitutet, 2018, s. V). 
 
 
Flerspråkiga elevers stora utmaningar  
 
Skolforskningsinstitutet (2018, s. V) hävdar att alla elever bör känna sig välkomna i skolan och att 
skolan bör ge samma möjligheter till alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta verkar 
dock inte stämma i verkligheten. Flerspråkiga elever som talar ett annat språk i hemmet möter ett 
stort antal utmaningar i skolvardagen och resultatet av detta blir att de upplever skolvärlden som 
främmande (Noren, 2010, s. 22). Matematikundervisningen i de svenska skolorna lägger mycket 
fokus på hur eleverna ska lära sig att tala om matematik. Norén betonar dock att det som bör 
prioriteras i de flerspråkiga matematikklassrummen är elevernas förmåga att lösa matematiska 
uppgifter, inte att tänka och använda sig av språket som en svensk (Noren, 2010, s. 106).  
Ämnesspecifika ord med en annan betydelse i vardagliga sammanhang anses svåra för flerspråkiga 
elever. Då är det viktigt att läraren är medveten om detta och anpassar sin undervisning för att 
kunna stötta eleverna att utveckla en förståelse för dessa ord exempelvis genom användning av 
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olika visuella läromedel och digitala resurser (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. XI). Nya ord och 
begrepp kan alltså lätt misstolkas eller översättas felaktigt när eleverna ännu inte behärskar 
undervisningsspråket och därför använder ett annat språk som översättningsled. Vad som menas 
med översättningsled förklaras närmare under rubriken teoretiska utgångspunkter (se s. 12). 
 
Sjöblom (2015, s. 76) betonar att eleverna lägger stort fokus på att få rätt svar istället för att resonera 
kring om svaret är rimligt. Hennes förklaring till detta är att de flerspråkiga eleverna ofta arbetar 
enskilt i matematiken och därför inte utmanas att resonera kring svaret genom diskussion med sina 
klasskamrater. Hon menar också att svaret på problemet som ska lösas inte bör vara för tydligt, 
utan eleverna bör fundera och diskutera med varandra om vilken strategi eller metod som bör 
användas för att lösa problemet (ibid). Ytterligare en utmaning för flerspråkiga elever är att tolka 
och dra slutsatser av abstrakta matematikuppgifter. Dessutom hävdar Myndigheten för 
Skolutveckling (i Sjöblom 2015 s. 20) att text som är skriven för att underlätta flerspråkiga elevers 
matematik tänkande inte alltid underlättar flerspråkiga elevers uppfattning av uppgiften, detta på 
grund av att de inte behärskar det svenska språket. 
 
 
Skolverkets syn på matematik och språk - en utmaning för flerspråkiga elever 
 
Det centrala innehållet i läroplanens alla årskurser bygger på Vygotskijs syn på språk (Sjöblom 
2015) som menar på att flerspråkiga elever måste använda sig av språket för att samtala med 
varandra, utveckla resonemang och sin kommunikationsförmåga för att kunna förstå instruktioner 
och övningar (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s. 299). Den uppfattningen reflekteras i Sjöblom 
(2015) som anser att skolverket lägger alldeles för mycket fokus på själva språket när det gäller 
matematikundervisning, något som varken inkluderar eller tar hänsyn till de flerspråkiga elevernas 
förutsättningar. Ämneskunskaper är det som enligt henne borde prioriteras i 
matematikundervisningen. Sjöblom skriver vidare att situationen inte automatiskt löser sig bara för 
att man “fixar” flerspråkiga elevers svenska. Lärarna bör ha en djupare förståelse av problemet som 
håller flerspråkiga elever tillbaka från att nå högre betyg då problemet inte alltid är deras begränsade 
kunskaper i undervisningsspråket (Sjöblom, 2015, s. 21). Flerspråkiga elever i mellanstadiet hävdade 
dock själva att språket inte var ett hinder för deras matematikutveckling och att bättre kunskaper i 
språket inte skulle öka deras möjlighet att lära sig matematik. Detta på grund av att flerspråkiga 
elever ser på matematik och språk som två olika ämnen som inte är integrerade med varandra. 
Elevernas resonemang kring språk och matematik skiljer sig alltså markant från lärarnas och 
samhällets som betonar viktigheten av språket i matematikundervisningen (Sjöblom, 2015, s.124).  
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Olika sätt att inkludera flerspråkiga elever i matematikundervisningen 
 
Artiklarna som lästes inför denna studie belyste en hel del olika elevnära och inkluderande 
aktiviteter som kan användas i de flerspråkiga matematikklassrummen. Ett undervisningssätt som 
samtliga författare ansåg var nyckeln till de flerspråkiga elevernas utveckling var grupparbete. Under 
grupparbete interagerar eleverna med varandra, delar med sig av sina tankar och resonemang och 
utvecklar på så sätt sin kommunikativa förmåga. Det räcker inte med att elever som håller på att 
lära sig ett nytt språk lyssnar på hur andra talar med varandra, utan de måste också aktivt använda 
sig av det nya språket genom att kommunicera med de mer kunniga eleverna (Sjöblom, 2015, s. 
19). För att motivera flerspråkiga elever att delta i gruppsamtal samt hjälpa de att få en bättre 
förståelse om ämnet bör deras modersmål och deras vardagliga erfarenheter användas i 
klassrummet som hjälpmedel (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. 18). Även Norén (2010, 108) menar 
på att tvåspråkig undervisning gynnar flerspråkiga elevers identitetsskapande och 
matematikinlärning (Norén, 2010, s. 108). 
 
Med detta i åtanke bör alltså lärarna därför stötta flerspråkiga elever i sin undervisning genom 
användning av visualisering och gester samt ge utrymme för eleverna att, om det behövs, använda 
sitt modersmål i klassrummet, särskilt när de är nyanlända (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. 18). 
Ytterligare exempel på effektiva aktiviteter som kan användas i flerspråkiga klassrum är genre 
integrerade undervisning då eleverna får möjligheten att lära sig olika sätt att uttrycka sig beroende 
på olika sammanhang, detta för att fördjupa deras förståelse (ibid). 
 

Viktiga aspekter att begrunda  
 
Det har tidigare forskats kring flerspråkiga elevers prestation i matematik i högstadiet och på 
gymnasiet, men inte lika mycket i grundskolans tidiga och mellanår år. Författarna till denna studie 
anser att dessa grundläggande år är basen till kunskapen innan eleverna går vidare till en fördjupning 
av ämnena i de högre årskurserna. Därför valdes det att undersöka om skillnaden i prestation i 
ämnet matematik mellan flerspråkiga och inhemska elever även var synligt i grundskolans tidiga 
och mellanår. I denna studie undersöktes det om resultat av PISA och andra undersökningar som 
bygger på högstadieelevers prestation i skolan hänger ihop med flerspråkiga elevers prestation i 
matematik i grundskolans tidiga och mellanår.  
 
Viktiga begrepp  
 

Flerspråkiga elever - I denna studie benämns elever med utländsk bakgrund, alltså där båda 
föräldrarna är födda utomlands och där eleven och föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, 
som flerspråkiga elever.  
 

Inhemska Elever - Med inhemska elever menas i denna studie elever som har en svensk 
bakgrund och där minst en av föräldrarna är svensk. Alltså elever med svenska som modersmål.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Tidigare forsknings teoretiska perspektiv 
  
Tidigare forskningsstudier har utgått från olika teoretiska perspektiv. Både Sjöblom och Norén 
använder till exempel Skovsmoses och Alvos (2004) IC-modell i deras forskning (se Norén, 2010, 
s. 33). För denna studie valdes andra typer av ramverk och teorier då dessa ansågs mer passande 
och lämpliga just för denna studie. Dessutom kunde de välbekanta teorierna lättare identifieras i 
intervjupersonernas svar just på grund av det bekanta i de och fokus kunde därför läggas på 
innehållet i intervjupersonernas svar snarare än på att lära sig en ny teori.  

 
Cummins Fyrfältsmodell 
 
En modell som lärare uppmuntras att använda sig av i flerspråkiga klassrum är Cummins 
fyrfältsmodell. Enligt Cummins modell är elevernas behov av att sätta in information i ett 
meningsfullt sammanhang det som ligger till grund för om eleverna upplever undervisningen som 
rolig eller inte. För att inlärningen ska bli så hög som möjligt måste balansen mellan utmaning och 
stöd från läraren vara så jämn som möjligt (Cummins, 2017, s. 57). Nedan visas Cummins modell 
och en närmare förklaring kring denna sker i efterföljande stycke.  
 
Modell 1  
 
 

 
 
 
Modellen ovan visar Cummins välkända fyrfältsmodell och representerar sambandet mellan 
lärarens stöttning, graden av utmaning på uppgiften och elevernas inlärning. När eleverna befinner 
sig i zon B är svårighetsgraden på uppgiften för låg och lärarens stöttning är för hög. Utmaningen 
blir därför för liten och därför blir även inlärningen låg. När eleverna befinner sig i zon C får de en 
för stor utmaning och för lite stöttning av läraren. Eleverna kan inte själva klara av den stora 
utmaningen och i kombination med för lite stöttning av läraren blir därför inlärningen låg. När 
eleverna befinner sig i zon D är utmaningen på uppgiften för låg och stöttningen från läraren är 
liten. Detta skapar en tristess hos eleverna och inlärningen blir låg. När eleverna däremot befinner 
sig i zon A får de en stor utmaning och har ett stort stöd av lärare. Detta upplevs som roligt av 
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eleverna då läraren tror på att de kan klara av en stor utmaning med stöttning från läraren. Detta 
skapar engagerade elever och inlärningen blir därför istället hög. Utifrån Cummins modell bör 
läraren därför hitta balansen mellan utmaning och stöttning så att uppgifterna varken blir för svåra 
eller för lätta. Allt detta för att passa elevernas kognitiva nivå (Cummins, 2017, s. 57). 

  
Vygotskijs syn på språk 
 
Lev Vygotskij var en pedagogisk teoretiker vars syn på barns lärande och utveckling blev världskänd 
under 1940 talet. Han ansåg att språk var ett väsentligt verktyg för såväl kommunikationen som 
den kognitiva utvecklingen. Enligt Vygotskij kan olika språk som barn kommer i kontakt med i sin 
vardag, inklusive teckenspråk och matematikspråk, delas in i två olika kategorier, språk av första 
ordningen och språk av andra ordningen (Høines 2000, s. 78). Under kategorin språk av första 
ordningen tillhör språk som barnen uttrycker sig väl i, alltså det språk vi tänker och resonerar på. 
Svårare resonemang, reflektioner och problemlösning kräver att det språk vi använder är lätt att 
tänka på, alltså ett språk av första ordningen. Ett språk av andra ordningen är främmande för 
barnen och måste därför översättas. Denna översättning förutsätter att det finns ett språk av första 
ordningen som översättningsled för att det ska bli begripligt. Detta översättningsled kan betraktas 
som en bro mellan det nya språket och vår begreppsvärld. Vygotskij (ibid) menar att människor ger 
mening till saker och ting och att meningen kan skilja sig från person till person, därför kommer 
alla nya språk att fungera som ett språk av andra ordningen. Med utgångspunkt i Vygotskijs teori 
om språkinlärning kan vi konstatera att andraspråkselever förväntas lära sig det matematiska 
språket, (som är ett nytt språk för dem, alltså ett språk av andra ordningen), genom att använda det 
svenska språket som ett översättningsled. Detta blir högst problematiskt då svenska för dessa elever 
också är ett språk av andra ordningen. Det finns alltså inget översättningsled som kan hjälpa dem 
att förstå matematik språket.  
 
Scaffolding 
 
Med utgångspunkt ur Vygotskijs syn på lärande och utveckling myntade Jerome Bruner (1996) en 
metafor för det engelska ordet scaffolding. Scaffolding betyder byggnadsställningar om man 
direktöversätter det från engelskan, men själva ordet kan ha olika betydelse beroende på kontexten 
det används i. Ordet scaffolding i pedagogikens sammanhang hänvisar till de metoder som används 
för att eleverna ska få en djupare förståelse om ämnet de undervisas i. Läraren stöttar eleverna tills 
de kan stå på egna ben och eleverna lär sig alltså genom en kunnigare person något som de inte 
kunnat lära sig på egen hand. På samma sätt som de fysiska byggnadsställningarna tas bort när 
byggnaden är redo att bära sig själv, tas de olika strategierna som används för att stötta eleverna 
bort så fort de inte längre behövs. Strategierna som används kan variera beroende på klassens 
behov och förutsättningar. Ett exempel på scaffolding i undervisningen är när läraren ger eleverna 
en enklare version av uppgiften och sedan utökar svårigheten successivt. Ett annat exempel på 
scaffolding är användningen av illustrationer för att förklara ett begrepp eller ett problem för 
eleverna, på detta sätt kan läraren säkerställa elevernas förståelse. Modellering är också en gynnande 
aktivitet då eleverna får se en lösning på ett problem och sedan utgå från den för att på egen hand, 
lösa ett liknande problem. Genom att gå igenom svåra ord och begrepp innan eleverna läser en text 
och göra eleverna medvetna om syftet med lektionen underlättas elevernas lärande, utveckling och 
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självkänsla då eleverna blir medvetna om nivån de ligger på och hur de ska gå tillväga för att uppnå 
målen med lektionen (Ninio & Bruner, 1978 s. 3).    
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att i skolans låg och mellanår undersöka om begränsade kunskaper i 
det svenska språket var ett hinder för inlärning av matematik för flerspråkiga elever och vad det i 
sådana fall berodde på.  

Hur mycket begränsas matematikkunskaperna av det svenska språket?  
 
Varför har flerspråkiga elever lättare för aritmetik än för textuppgifter? 
 
Vad kan lärarna och skolan göra för att främja flerspråkiga elevers matematikutveckling? 
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Metod 
 
Metod för datainsamling 

Författarna till denna studie valde att använda sig av kvalitativa intervjuer med matematiklärare i 
det flerspråkiga klassrummet och även en forskare i ämnet matematik och flerspråkighet. 
Anledningen till att valet föll på just kvalitativa intervjuer var för den flexibilitet som 
intervjumetoden bidrog med i form av tiden man spenderar med att samla in data (Bryman, 2011, 
s. 299). Valet att intervjua ett fåtal lärare och forskare inom ämnet gjordes medvetet för att fokuset 
ville läggas på innehållet i intervjupersonernas svar och flexibiliteten i att kunna följa i den riktning 
som svaren tog och möjligheten att ställa relevanta följdfrågor till intervjupersonernas svar. 
Personerna som intervjuades var av blandad ålder och hade olika positioner inom lärarkåren.  

Författarna till denna studie har genomfört sex intervjuer varav fem med grundskollärare och en 
med en forskare inom ämnet. Två olika intervjumaterial arbetades fram, ett för lärarna och ett för 
forskaren. Intervjufrågorna finns under rubriken bilagor och benämns som bilaga 1 och bilaga 4. 
Tio semistrukturerade frågor användes som bas, detta för att kunna följa i den riktning som 
intervjupersonernas svar tog. Därefter adderades spontana följdfrågor som dök upp under 
intervjuernas gång. De första tre frågorna handlade om erfarenhet inom läraryrket och i det 
flerspråkiga klassrummet. Sex frågor var semi öppna då intervjupersonerna kunde svara ganska fritt 
och sista frågan lämnades helt öppen för att ge utrymme för intervjupersonens egna frågor och 
tankar. Anledningen till att författarna till denna studie använde sig av semistrukturerade frågor var 
för att kunna följa i den riktning som intervjupersonernas svar tog och ha möjligheten att ställa 
följdfrågor som kunde fördjupa eller förtydliga intervjupersonernas svar (Bryman, 2018, s. 300). 
Intervjuerna spelades in efter medgivande av intervjupersonerna och transkriberades noggrant. 
Dessa transkriberingar genomgick senare en tematisk analys enligt Braun och Clarkes modell (2006) 
och delades in i teman och underrubriker, se närmare under analysavsnittet.  
 
 
Individerna och urval  
 
Till en början valdes 22 skolor slumpmässigt ut ur två kommuner i Mellansverige, men efter hand 
smalnade urvalet av skolor av då författarna till denna studie under telefonkontakt upptäckte att 
alla skolor de kontaktat inte hade flerspråkiga elever i sina klassrum. Detta var särskilt viktigt då 
studien krävde att flerspråkiga elever fanns i klassrummet. Det söktes efter lärare som undervisade 
i mellanåren, hade flerspråkiga elever i sitt klassrum och lärde ut ämnet matematik. Att valet föll på 
lärare som undervisade i skolans låg och mellanår hade helt enkelt med PISA resultaten att göra då 
de visar kunskapen hos 15 åriga elever som går i högstadiet. Grunden till deras kunskap läggs i de 
tidigare åren i skolan och därför var just lärare i skolans låg och mellanår av intresse.   
 
Valet av forskare gjordes baserat på dennes avhandling som fascinerat författarna till denna studie 
en längre tid. Att få möjlighet att intervjua en forskare inom ämnet som man själv bedriver 
forskning inom är till stor hjälp genom processen och skapar en djupare förståelse och ett bredare 
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synfält som kommer till användning. Därför valdes just denne forskare ut med noggrannhet och 
övervägande.  
 
Tabellen nedan visar lärarerfarenheten som lärarna och forskaren besitter. Den visar även hur länge 
forskaren arbetat med sin forskning och hur mycket erfarenhet samtliga har i flerspråkiga klassrum.  
 
Tabell 2 - lärarerfarenhet 

 
  
 

Kontakt 
 
Författarna till denna studie startade kontakten med lärarna genom ett slumpmässigt oberoende 
urval av 22 skolor dit ett mejl med en förfrågan om att ställa upp på en intervju i en studie som 
behandlade sambandet mellan flerspråkighet och resultat i matematik. Även ett kort 
informationsbrev om studien och en medgivandeblankett sändes med i mejlet. Informationsbrev 
finns som bilaga under rubriken bilagor och omnämns som bilaga 2. Även medgivandeblankett 
finns som bilaga under rubriken bilagor och omnämns som bilaga 3.  
 
Då författarna till denna studie märkte att få skolor svarade på mejlet valdes det att istället kontakta 
skolorna via telefon vilket upptäcktes var mer effektivt då väntetiden på svar elimineras. Vid 
samtalskontakten upptäcktes det att flera skolor inte hade flerspråkiga elever i sina klassrum, i dessa 
skolor var inte lärarna medvetna om Pisa undersökningen från år 2015 som visar att flerspråkiga 
elever presterar sämre i matematik i Sverige än elever med inhemsk bakgrund. På grund av detta 
gick många skolor bort i urvalet och samtalen börjades med att ursäkta avbrottet som samtalet 
gjorde och tala om att en studie höll på att utföras och att man sökte efter lärare med flerspråkiga 
elever i sina klassrum att intervjua. Om svaret var att där inte fanns några flerspråkiga elever så gick 
man vidare i listan av skolor tills man fann skolor med flerspråkiga elever i sina klassrum. Då studien 
undersökte sambandet mellan det svenska språket och resultat i matematik hos flerspråkiga elever 
behövde lärarna ha erfarenhet av detta i sitt klassrum för att ha möjlighet att besvara frågorna.  
 
Kontakten med forskaren var även den en långdragen process där ihärdighet ledde till resultat. Ett 
mejl sändes ut med en förfrågan om att delta i en intervju där intervjun skulle komma att bli till 
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underlag för en studie som bedrevs inom samma område som forskaren själv arbetar och forskar 
inom. Tre dagar passerade utan att ett svar erhölls. Författarna till denna studie valde att på nytt 
söka forskaren via mejl och telefon, men fick inget svar. Ytterligare 2 dagar passerade sedan 
mejlades forskaren igen och då kom det ett svar tillbaka. Forskaren ville gladeligen ställa upp på 
intervju och ansåg det viktigt att bedriva all sorts forskning inom ämnet, stor som liten, och ville 
gärna bidra med sin expertis inom ämnet.  
 
De kvalitativa intervjuerna  
 
När författarna till denna studie hade upprättat en kontakt med intervjupersonerna bestämdes ett 
datum för intervju. Intervjun startades med en underskriven medgivandeblankett och frågan om 
inspelning av intervjun var okej. Intervjupersonen informerades om att denne när som helst kunde 
dra tillbaka sitt medgivande till att materialet fick användas i studien. Längdsnittet på intervjuerna 
var ca femton minuter och det gjordes ett medvetet val av författarna till denna studie att mestadels 
nicka eller använda korta ord till svar, detta för att i största möjliga mån lämna ordet till 
intervjupersonen och undvika att påverka svaren. Studenterna till denna studie valde att använda 
sig av både de frågor som var nedskrivna och inplanerade och även att ställa spontana följdfrågor 
som uppstod under intervjutillfällena för att kunna följa i intervjupersonernas riktning (Bryman, 
2018, s. 300).  
 

Tematisk analys och transkribering  
 
När intervjuerna var avslutade lyssnades materialet igenom och transkriberades noggrant, detta för 
att upptäcka nya saker i intervjupersonernas svar och för att bearbeta innehållet. Författarna till 
denna studie valde sedan att använda sig av en metod som kallas för tematisk analys när materialet 
skulle gås igenom. Detta innebär att man färg kodar transkriberingarna och letar efter gemensamma 
teman i de intervjuades svar. En sex stegs mall av Braun och Clarke (2006) för hur man använde 
sig av tematisk analys följdes och ligger till grund för den efterföljande analysen som beskrivs mer 
ingående i nästa kapitel.  
 

Databearbetning och Analysmetod  
 
Författarna till denna studie valde att använda sig av tematisk analys som verktyg för de 
transkriberade intervjuerna. En sex stegs mall av Braun och Clarke (2006) följdes för att skapa en 
så strukturerad analys som möjligt och för att upptäcka gemensamma teman i de intervjuades svar. 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av analysmetoden och de sex stegen som följdes.  
 
Bekanta sig med empirin 
 
Steg ett var att bekanta sig med empirin. Materialet av de transkriberade intervjuerna lästes igenom 
för att skapa sig en överblick över de gemensamma teman som gick att finna bland 
intervjupersonernas svar. Anteckningar fördes under genom läsningens gång med 
forskningsfrågorna i bakhuvudet för att kunna sålla bort sådant av ej intresse för denna studie 
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(Braun & Clarke, 2006, s. 87). Steg två var att koda. När materialet lästes igenom sökte man i 
intervjupersonernas svar efter innehåll som behandlade liknande information i förhållande till 
forskningsfrågorna som denna studie utgått ifrån. Dessa meningar, stycken eller citat ströks sedan 
under med olika färger för att förenkla sökandet i texten när man sedan skulle leta efter 
gemensamma teman (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Steg tre var att leta efter teman. Det färgkodade 
materialet bestående av meningar, stycken och citat lästes igenom ytterligare en gång och 
sammanställdes sedan till gemensamma teman med anknytning till forskningsfrågorna (Braun & 
Clarke, 2006, s. 89). Steg fyra var att granska dessa teman. Därefter granskades varje tema noggrant 
och information som ej hade tillräcklig koppling till studiens syfte sållades bort och liknande teman 
slogs ihop till ett gemensamt (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Steg fem var att beskriva och namnge 
de teman som hittats. Varje tema fick en kort beskrivning för att tydliggöra innehållet och förklara 
varför det var intressant för studien att just detta tema fanns med. Kategorier inom varje tema visar 
på flera nyanser av viktig information och i vissa fall två sidor av myntet. Varje tema har även fått 
ett beskrivande namn som gör att man kan skapa sig en överblick om innehållet redan innan man 
läst det (Braun & Clarke, 2006, s. 92). Det sjätte och sista steget som följdes var att man 
sammanställde datan och presenterade resultaten av studien i förhållande till forskningsfrågorna 
(Braun & Clarke, 2006, s. 93). I resultatkapitlet finns att läsa denna sammanställning.  
 

Reflektion över metoden   
 
Metoden som användes för denna studie var kvalitativa intervjuer. Styrkorna i dessa kvalitativa 
intervjuer är att intervjupersonernas svar kommer i diskussions form och möjligheten att ställa 
följdfrågor gör det även möjligt att följa i intervjupersonernas riktning. Fördelen att använda sig av 
intervjuer istället för exempelvis enkät är den flexibiliteten som denna metod ger och svaren från 
intervjupersonerna blir mer personliga än i enkätform då det ofta inte finns utrymme för 
följdfrågor. Svagheterna som metoden intervjuer innebär är den problematik det finns med att få 
folk att vilja medverka vilket kan förklaras med den tidsbrist som råder i läraryrket.  
 
Etiska hänsynstaganden  
 
De hänsynstaganden som gjorts är att deltagarna varit anonyma och när som helst hade möjlighet 
att ta tillbaka sin medverkan och dra sig ur projektet. Den medgivande blankett som sändes ut till 
intervjupersonerna där de gav sitt tillstånd att deras svar fick användas som analysmaterial i denna 
studie. Ett val gjordes att endast intervjua myndiga personer, alltså lärare och forskare istället för 
elever då detta kräver målsmans tillstånd. Författarna till denna studie ansåg även att barn var i en 
mer utsatt position och då detta ämne berör flerspråkiga elevers prestation i matematik ville inte 
författarna till denna studie utsätta dessa elever för mer press än den som redan fanns.   
 
Arbetsfördelning  
 
Kontakten med skolor och forskare delades upp lika och intervjufrågorna skrevs ihop och 
intervjuerna genomfördes sedan gemensamt. Transkriberingen av dessa intervjuer skedde 
individuellt, men jämnt fördelat.  Den tematiska analysen där teman letades upp gjordes gemensamt 
och en tankekarta ritades för varje tema. Citat valdes ut och därefter sammanställde Micaela 



19 
 

Karlberg metod, analys och resultat i flytande text. Laora har skrivit forskning, bakgrund och 
teoretiska utgångspunkter. Resten av texten skrevs gemensamt.  

 

Resultat och analys 
 

Under resultatkapitlet presenteras resultaten från den forskning som genomförts i denna studie. 
Citaten är hämtade från intervjupersonernas svar. Lärarna undervisar i ämnet matematik i 
grundskolans låg och mellanår och har flerspråkiga elever i sina klassrum. Ålder, erfarenhet och 
position varierar på lärarna, erfarenhet inom läraryrket och i det flerspråkiga klassrummet finns 
närmare beskrivet i tabell 2 under rubriken diskussion. Lärarna benämns som lärare 1, lärare 2, 
lärare 3, lärare 4 och lärare 5. Forskaren har en lång lärarerfarenhet, då även i flerspråkiga 
klassrummet innan denne bestämde sig för att forska vidare inom ämnet matematik och 
flerspråkighet. Forskaren benämns som forskare efter citaten och erfarenheten hos forskare och 
lärare finns under rubriken individerna och urval.  

 
Hur mycket begränsas matematikkunskaperna av det svenska språket?  
 
Resultatet från undersökningen visade att samtliga intervjupersoner, både lärare och forskare, ansåg 
att begränsade kunskaper i svenska var ett hinder för inlärningen i matematik. Detta på grund av 
flera olika anledningar. Nedan följer citat från intervjupersonerna och en efterföljande analys kring 
dessa. 
 
Ords dubbla betydelse  
 

När det gäller matte både begreppsmässigt, så finns det många ord i matematik som de inte förstår. 
Det kan vara dubbelmening alltså volym, höja volymen eller volym när man mäter volym, när man 
mäter olika mått till måttsats. (Lärare 5) 

 
Läraren talar i citatet ovan kring problematiken med ords dubbla betydelse. Det betyder att eleverna 
omöjligt kan avgöra vad som menas i en textuppgift där till exempel ordet volym ingår då det kan 
ha flera betydelser. När man lär sig ett nytt språk tar det lång tid att förstå att samma ord kan betyda 
olika saker beroende på vilken kontext det ingår i och att försöka bestämma vilken som är den rätta 
gör att eleven lätt kan fastna på just ett specifikt ord istället för att fokusera på att räkna ut uppgiften 
vilket hindrar inlärningen.  
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Olika referensramar 

 
På frågan om klassiska svenska ord, alltså ord som tillhör den säregna svenska livsstilen var ett 
hinder för flerspråkiga elever i textuppgifter ansåg intervjupersonerna nedan att så var fallet.  
 

Men det som händer är att eleverna inte har någon förförståelse för de orden, alltså de har aldrig 
mött de här orden tidigare så det är klart att det är svårt för dem att förstå de. Om man tänker till 
exempel på ordet fika, alltså det har man ju inte i andra länder, de har ingen aning om vad fika är, 
då måste man förklara själva ordet också.  (Lärare 4) 

 
Läraren beskriver i citatet ovan att man måste förklara nya ord och begrepp för eleverna. När man 
möter nya ord i ett främmande språk kan det bli problematiskt i arbetet att lösa en textuppgift. 
Detta eftersom ordet inte existerar i den flerspråkiga elevens hemspråk och det inte heller finns 
någon direktöversättning. I andra språk talas det om att ta en kaffe eller en paus så för att förklarar 
ordet fika krävs det att läraren förklarar runt ordet eller faktiskt visar eleven vad en fika är för något.  
 

Javisst, då är det kulturbakgrunden ofta, då måste man jobba med det också, tycker jag annars kan 
man inte ge eleverna den sortens uppgifter, men också arbeta med det innan. Handlar uppgiften 
om skärgården då får man prata om skärgården och då får man visa på kartan att det här är en del 
av Sverige, då får man integrera det i geografin på något sätt tänker jag, det tycker jag att man måste 
göra. Det är samma sak om det är sagor på lågstadiet. Kan man inte sagan om prinsessan på ärten 
och inte har någon referensram till det och det är sådana uppgifter då får man arbeta med sagan 
först, det är både kultur och språket där, man måste ha samma bas helt enkelt. (Forskare) 

I citatet ovan talar forskaren om språket som sådant och kulturbakgrunden och betydelsen av de 
båda när man lär sig ett nytt språk. Att ha en referensram, alltså en för förståelse för vad ett ord 
betyder är av stor betydelse när en textuppgift ska lösas. Då den nordiska naturen med sina karga 
klippor och små kobbar och skär är väldigt specifik kan en flerspråkig elev som härstammar från 
exempelvis ett öststatsland eller ett land som saknar kustremsa omöjligt veta vad skärgården är för 
något. Så för att skapa en förförståelse hos eleven bör läraren visa filmer där handlingen utspelar 
sig i skärgården, göra en utflykt dit och/eller visa på kartan var det ligger. På precis samma sätt är 
det med en saga, har eleven inte hört sagan förut kan eleven inte referera tillbaka till den och brister 
därför i sin inlärning.  
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Varför har flerspråkiga elever lättare för aritmetik än för textuppgifter? 
 
Under detta delkapitel finns citat från intervjupersonerna när de svarar på frågan om flerspråkiga 
elever har lättare för aritmetik än för textuppgifter och om sådant är fallet, vad är det som gör att 
aritmetiken är lättare? 
 
Aritmetik och textuppgifter  
 

Då visade det sig att nyanlända elever till exempel lyckades mycket bättre med proportionalitet och 
algebra än om man jämförde med svenska elever och då betyder det att de har med sig de 
matematikkunskaperna ifrån sitt första land där de har gått i skolan som ligger på en mer avancerad 
nivå än de som har lärt sig de här sakerna i Sverige. (Forskare) 

 
Forskaren talar här om en studie som gjorts där olika matematiska områden undersökts och där 
det visat sig att flerspråkiga elever lyckats bättre med aritmetik än de inhemska eleverna. Det 
betyder alltså att eleverna redan hade den kunskapen med sig innan de kom till Sverige. Det kan 
tyda på att fokuset i elevens hemland legat mer på den aritmetiska kunskapen än på textuppgifter 
eller att den aritmetiska nivån helt enkelt varit högre än i Sverige. 
 

När det är rena räkneuppgifter, när det liksom är rena tal som de ska räkna då är de oftast ganska 
starka eleverna för de har mycket kunskap med sig sedan tidigare som man inte får se på samma 
sätt eller i textuppgifterna för då blir det ju flera förmågor man tittar på, men just i rena 
räkneuppgifter är de starkare [...]. (Lärare 4) 

 
Här belyser lärare fyra samma sak som forskaren i citatet ovan, att flerspråkiga elever har lättare för 
aritmetik än vad de har för textuppgifter. Detta tack vare att flerspråkiga elever redan har en hög 
kunskap inom aritmetik. Det kan även vara så att när det är rena räkneuppgifter så är det den 
aritmetiska kunskapen som tränas och syns, medan när eleverna räknar textuppgifter så är det 
tillexempel läsförståelse som tränas och syns. 
 
Undvik inte textuppgifter 

 

Nu har de jobbat jättemycket med textuppgifter istället för aritmetik och det ger väldigt bra resultat. 
Fast de har gjort det på svenska med lite stöd av studiehandledare och lärare som behärskar 
modersmålet, men i största delen på svenska och de undviker inte, de satsar på att jobba med 
textuppgifter istället för tvärtom. Många gånger undviker lärare det för man vet att det funkar bra 
med aritmetiken och undviker man det på lågstadiet då kommer det aldrig funka på högstadiet. 
(Forskare) 

Forskaren anser i citatet ovan att lärare många gånger väljer att arbeta med aritmetik hos 
flerspråkiga elever och undviker textuppgifter, detta för att lärarna vet att det fungerar bra med 
aritmetiken. Detta betyder att om eleven inte fått träna strategier för att klara enkla textuppgifter 
på lägre nivå kommer de inte klara svårare uppgifter i de högre årskurserna. Detta hindrar 
naturligtvis inlärningen. Att få med sig en teknik för att lösa textuppgifter redan på lågstadiet gör 
att tekniken kan appliceras på svårare uppgifter i högre årskurser.  
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Hur kan faktorer som lärare och skola främja flerspråkiga elevers 
matematikutveckling?  
 
Under detta delkapitel behandlas frågan om vad skolan och lärarna kan göra för att främja 
flerspråkiga elevers matematikutveckling och underlätta i undervisningen hos dessa. Nedan följer 
citat och resonemang från intervjupersonerna som behandlar forskningsfrågan.  
 
Låt eleverna tala sitt modersmål i klassrummet och använda sig av scaffolding  
 

Det finns en forskning i Uppsala, jag läste om det igår i Uppsala tidning där de har gjort på olika 
språk de har gjort på turkiska och svenska, somaliska och svenska och på arabiska och svenska tror 
jag att det var och de kommer fram till de här sakerna också att genom att stärka modersmålet så 
stärker man också svenskan, det är ingen konkurrens mellan språken och det är många som tror 
det. (Forskare) 

 
I klassrummen ligger ofta fokuset på att tala svenska, även på matematiklektionerna, men enligt 
citatet och forskningen som det behandlar finns det ingen konkurrens mellan språken som tidigare 
trotts. Det betyder att eleverna kan och bör tala sitt modersmål under matematiklektionerna för att 
lättare förstå uppgifterna och att detta alltså inte hindrar de från att lära sig svenska.   

Jag har en liten grupp i årskurs nio, där har jag tre elever som alla tre pratar arabiska, men en av de 
är jättebra på svenska. Ja men jag är lite kluven till det där, för dels så är det jättebra för de här andra 
två att han sitter med och övar, men han å sin sida får ju inte så mycket sitta bredvid och prata mera 
svenska liksom. Ja fast å andra sidan så är de bara med på matten, han har möjlighet i andra ämnen, 
men det har underlättat så oerhört för mig med de här andra två att han kan liksom hjälpa till och 
tolka och skjuta in de här sakerna som faller mellan stolarna. (Lärare 1) 

Läraren beskriver i citatet ovan hur denne låter eleverna sitta i grupper och tala sitt modersmål för 
att hjälpa varandra, trots att denne är något kluven till detta. Tveksamheten som läraren till viss del 
känner inför det kan, som forskaren nämner i det förra citatet, bero på att det tidigare trots hindra 
inlärningen av svenska om eleverna talat sitt modersmål under lektionstid. Läraren ignorerar dock 
detta och går på det som denne fått bekräftat i sitt eget klassrum, att det gett goda resultat när 
eleverna fått tala sitt modersmål i klassrummet. Det betyder alltså att det inte hindrar inlärningen 
av svenska när modersmålet talas under matematiklektionerna utan att det istället hjälper 
inlärningen av matematik.  
 

Ja! Precis, så att det gör ju inget att de pratar arabiska bara de utvecklar sin förmåga att kunna 
förklara, så här har jag löst uppgiften, hur har du löst den, så vi har väldigt mycket grupp och samtal. 
Till exempel läxan som jag har en gång i veckan den pratar vi, redovisar vi alltid i grupp för att de 
ska höra hur andra tankar och så. (Lärare 5) 

 
Läraren belyser i citatet ovan att det inte spelar så stor roll vilket språk eleven talar när uppgifter i 
matematiken ska lösas, det viktiga är att eleven senare kan förklara hur denne tänkt. Genom att 
muntligt förklara för andra hur man tänkt för att lösa en uppgift skapar en djupare förståelse hos 
eleven som löst uppgiften. Dessutom får de andra eleverna lyssna till en lösning som de själva 
kanske inte tänkt på och får därför ett nytt verktyg att använda till framtida uppgifter.  
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Tala om begreppen  
 

Jag har gått någonting som heter mattelyftet som vi lärare har fått gå, det är en utbildning som 
skolverket har ordnat. Där var det mycket fokus på hur man pratar om matte, hur man förklarar 
olika begrepp och så och det har påverkat mig att bli mer observant på det att man måste förklara 
så mycket mer än man tror. Ofta tror vi att eleverna förstår, fast de inte gör det. Det som är klurigt 
är att eleverna ofta säger att ”ja men jag vet, jag kan jag kan” fast de inte gör det. (Lärare 3) 

 
Matematik lyftet är en vidareutbildning inom matematikdidaktik och har som syfte att öka elevers 
måluppfyllelse genom att höja kvaliteten på matematikundervisningen. Utbildningen verkar haft en 
positiv effekt på lärarens undervisning då denne blivit mer medveten om att nya ord och begrepp 
måste förklaras grundligt även om eleverna säger att de förstår redan innan förklaringen kommit. 
Detta är ett problem i klassrummen då många elever inte vill vara till besvär eller känna att de är 
de enda som inte förstår. Resultatet av det blir därför att eleverna inte kan hänga med i vidare 
undervisning eller lösa uppgifter korrekt. Det betyder alltså att det gynnar både lärare och elever 
att noggrant förklara sådant som kanske kan tyckas självklart för att säkerställa alla elevers inlärning.  

 
Det vi har jobbat mycket med är hur vi jobbar med begreppen. Att man inte, tidigare kanske man 
inte har varit så eftertänksam, eller vad ska jag säga, så specifik när man jobbar med begreppen. 
Utan jag tycker vi jobbar mer målinriktat. Jag har jobbat med något som heter begreppskartor och 
det har jag jobbat med nu i fem, sex år så det höll jag på med lite innan jag fick mina sva elever och 
det är någonting som jag har upptäckt gynnar alla, även de som har svenska som modersmål ja 
precis. Just det här att man beskriver begrepp, man försöker koppla ihop sambanden mellan 
begrepp och man diskuterar de här, hur de hänger ihop. (Lärare 1) 

 
Läraren benämner i detta citat sina flerspråka elever som sva elever, detta är en förkortning av 
elever med svenska som andraspråk. Begreppskartor är som en tankekarta där man skriver ett 
begrepp, exempelvis area, och sen dras det sträck till andra ord som eleverna tänker på när de hör 
ordet area. Denna begreppskarta eller tankekarta blir en gemensam förklaring av det nya begreppet 
som gynnar alla elever, inte bara de flerspråkiga. Både lärare 3 och lärare 1 tar upp att de insett 
viktigheten av att arbeta aktivt med nya ord och begrepp för att säkerställa att alla elever förstått 
innebörden av dessa 
 
Använd studiehandledning  
 
“Ja! Studiehandledningen är superviktig. Absolut! Att de får det översatt till sitt eget språk, att man också 
visar eleverna deras rikedom av språk, att man visar att det är viktigt”. (Lärare 5) 
 
I detta citat belyser lärare fem vikten av studiehandledning för flerspråkiga elever. En 
studiehandledare är en person som talar både elevens modersmål och svenska. Studiehandledaren 
är därför till stor hjälp i elevens inlärning då denne kan översätta matematikuppgifter till elevens 
hemspråk. Att få uppgifter översatta till sitt modersmål skapar en betydligt större chans att klara 
matematiska uppgifter för att om eleven inte förstår vad som står i uppgiften kan eleven omöjligt 
lösa den. Detta kan vi sätta i förhållande till Jim Cummins ord som tas upp i metodavsnittet där 
han belyser vikten av handledning för flerspråkiga elever (Cummins, 2017). 
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Nej väldigt, väldigt sällan. Jag har ju en handledare som är delad på två elever, en lektion i veckan, 
så en halv lektion i veckan, det är alldeles för lite och då är det inte ens i matte utan på NO 
lektionerna så att det är för dåligt. (Lärare 4)  

 
Ja, men just det här med att de inte har någon handledare så brukar jag försöka para ihop dem men 
någon elev som kanske har samma språk som de, men har kommit längre i svenska språket så man 
kan hjälpa till där och översätta vissa ord och sedan så jobbar de alltid, eller alltid ska jag inte säga 
men oftast, minst i par eller i grupp på varje lektion. Så först enskilt de första sidorna, de jobbar i 
boken till exempel och sedan så får man stödet från någon annan, och det kan vara bra för man får 
möjlighet att förklara på fler olika sätt. (Lärare 4) 

 
Tillgång till studiehandledare skiljer sig markant mellan de olika skolorna. Genom att kontakta 
kommunen på platserna där studien utförts framkom det att full studiehandledning inte var en 
självklarhet. Tvärtom skilde det sig markant mellan platserna i både tid och tillgång. Önskvärt 
vore om det fanns en studiehandledare till varje flerspråkig elev på samtliga lektioner tills 
svenskan är så pass stark att de klarar sig själva, men så långt sträcker sig inte möjligheten ännu. 
Lärare fyra har dock löst denna brist på handling genom att använda sig av de flerspråkiga elever 
som kommit längre i sin svenska för att hjälpa de som inte kommit lika långt. På detta sätt kan 
fler elever fokusera på matematiken istället för på att förstå vad som står i uppgiften. Detta kan 
sättas i förhållande till undervisningssättet scaffolding som tas upp i teoriavsnittet och som 
innebär att eleverna lär sig genom en kunnigare person, i detta fall en klasskamrat, något som de 
inte hade klarat av på egen hand (Ninio, 1978 s. 3).  

 

Summering av resultat 
 

Frågeställningarna för denna studie var  
Hur mycket begränsas matematikkunskaperna av det svenska språket?  
Varför har flerspråkiga elever lättare för aritmetik än för textuppgifter?  
Vad kan lärarna och skolan göra för att främja flerspråkiga elevers matematikutveckling?  
 
Av resultaten ovan kan det fastställas att begränsade kunskaper i det svenska språket är ett stort 
hinder för flerspråkiga elever. Även lärarna begränsas då studiehandledning inte alltid finns att tillgå 
och tvingas därför lösa detta på andra sätt. Det verkar till synes som att flerspråkiga elever besitter 
en högre aritmetiskt kunskap än de inhemska eleverna. Detta då de redan har den kunskapen med 
sig när de kommer till Sverige. Kanske läggs det större fokus vid aritmetiken i andra länder eller så 
är det just språket som är en begränsning här. Skolan och lärarna kan hjälpa eleverna i sin 
matematikutveckling genom att låta eleverna tala sitt modersmål under lektionerna då lärarna sett 
en positiv effekt kring detta. Att använda studiehandledning verkar vara det mest optimala sättet 
att hjälpa de flerspråkiga eleverna, men då tillgången till detta är begränsad kan detta lösas genom 
att para ihop flerspråkiga elever med samma modersmål så att de kan hjälpa varandra. Detta hör 
ihop med tanken om att använda modersmålet i klassrummet och dess positiva effekt av detta.  
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Diskussion 
 
I följande avsnitt behandlas resultaten som presenterades i analysdelen i samband med 
forskningsfrågorna och de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Inledningsvis diskuteras 
slutsatserna som drogs utifrån resultaten som inhämtas från intervjuerna. Vidare diskuteras 
litteratur/tidigare forskning och teoretiska perspektiv som valdes att behandlas och analyseras i 
denna studie. Sedan följer en diskussion om faktorer som gör denna forskning unik och eventuella 
brister med denna studie, alltså vad författarna kunnat göra annorlunda för att få ett ännu mer 
kvalitativt och pålitligt resultat. Även förslag på forskning som kan genomföras i framtiden som en 
följd av denna studie presenteras nedan. Detta avsnitt avsluts genom en kort sammanfattning.  
 

 
Diskussion av resultat 
 
Under denna rubrik diskuteras svaret på forskningsfrågorna av denna studie. Den första 
forskningsfrågan hade som syfte att undersöka hur mycket matematikinlärningen begränsades av det 
svenska språket? Analysen av resultatet visade att det fanns flera faktorer som gjorde 
matematikinlärningen svårare. Samtliga intervjupersoner menade att faktorer såsom ords dubbla 
betydelse beroende på kontext samt ord och begrepp som är typiska för det nya landet och som 
inte finns i de flerspråkiga elevernas hemland, till exempel skärgården, kan göra 
matematikinlärningen utmanande för flerspråkiga elever.  
 
Den andra forskningsfrågan som undersöktes i denna studie ville undersöka varför flerspråkiga elever 
tycktes ha lättare för aritmetik uppgifter än för textuppgifter. Resultatet visade att flerspråkiga elever 
lyckades bättre med aritmetik än de inhemska eleverna och att detta berodde på olikheter mellan 
det svenska utbildningssystemet och de flerspråkiga elevernas hemlands utbildningssystem. 
Generellt verkar flerspråkiga elever besitta en högre aritmetikkunskap än de inhemska eleverna som 
de redan har med sig från sitt hemland.  
 
Den tredje och sista forskningsfrågan som undersöktes ville redogöra för vad skola och lärare kan göra 
för att främja flerspråkiga elevers matematikutveckling. Resultaten visade att intervjupersonerna ansåg att 
lärarna borde låta de flerspråkiga eleverna tala sitt modersmål i klassrummet, beskriva nya ord och 
begrepp samt att man borde använda sig av scaffolding (se under rubriken teoretiska perspektiv) 
och att skolan kan sätta in studiehandledning för att underlätta undervisningen.  
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Diskussion gentemot tidigare forskning 
 
Resultatet av studien visade att samtliga intervjupersoner ansåg att språket var ett hinder för 
matematikinlärningen i de svenska klassrummen. När resultaten jämfördes med tidigare 
forskningsresultat uppkom det att även den tidigare forskningen av både Noren och Sjöblom 
kommit fram till samma slutsats, att bristande kunskaper i det svenska språket hindrar flerspråkiga 
elever i deras matematikutveckling. Norén menar att om flerspråkiga elever behärskade språket 
bättre så skulle såväl deras självförtroende som deras prestation i matematiken öka (Norén, 2010, 
s. 110). Dock menar även samtliga författare av artiklarna som behandlades i denna studie att 
språket inte var den enda faktorn man borde ta hänsyn till när det gäller flerspråkiga elevers 
matematikinlärning och utveckling. Både politiska och samhälleliga faktorer, såsom integration och 
landets bemötande av immigration spelar en viktig roll i flerspråkiga elevers prestation i skolan. De 
flerspråkiga eleverna anser dock att språket inte är ett stort hinder för deras matematikinlärning 
som forskningen säger, utan det som utmanar dem mest är att de bemöts som invandrare både i 
och utanför skolan (Sjöblom, 2015, s. 124). 
 

Diskussion gentemot teoretiska perspektiv 
 
Det framkom under intervjuerna att intervjupersonerna var medvetna om och utgick ifrån de 
teorierna som valdes för denna studie. Samtliga lärare och forskaren som intervjuades i denna 
studien betonade vikten av att tala om nya ord och begrepp innan en text läses i klassrummet. Detta 
stämmer överens med Bruners modell om scaffolding som menar på att utveckling sker om elever 
får den stöttning som behövs innan de kan stå på egna ben (se under rubriken teoretiska 
perspektiv). Lärarna gav ytterligare exempel på aktiviteter som kan användas i de flerspråkiga 
klassrummen och som hänger direkt ihop med scaffolding teorin, ett exempel på detta var 
grupparbete. Ytterligare en teori som återkom flera gånger i resultatanalysen var Vygotskijs teori 
om språk av första och andra ordningen. Forskaren som intervjuades menade att det bör ges 
utrymme för eleverna att tala sitt modersmål i klassrummet. Vygotskij menar att modersmålet 
fungerar som ett översättningsled när man lär sig ett nytt språk och därmed är det viktigt att båda 
språken används för att uppnå en bättre förståelse (se under rubriken teoretiska perspektiv). 
Samtliga intervjupersoner ansåg även att studiehandledning för flerspråkiga elever är väsentligt för 
deras utveckling och inlärning. Enligt Cummins fyrfälts modell (se under rubriken teoretiska 
perspektiv) måste det finnas en balans mellan utmaningen och stödet eleverna får för att 
undervisningen ska uppfattas som engagerande och utvecklande. Denna balans är näst intill omöjlig 
att uppnå utan studiehandledning, särskilt när eleverna är nyanlända och ännu inte haft speciellt 
mycket kontakt med det nya för de undervisningsspråket.    
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Vad gör denna forskning unik? 
 
Resultatet av denna studie visade att flerspråkiga elever i grundskolans tidiga och mellanår presterar 
sämre i matematik än inhemska elever samt att textuppgifter är problematiskt till skillnad från 
aritmetiken som de klarar väldigt bra. Det som gör denna studie unik i jämförelse med tidigare 
forskning som endast behandlat elever på högstadiet och gymnasiet är att denna studie behandlat 
yngre elever och visat på samma resultat som Pisas undersökning år 2015 för högstadieelever. Detta 
visar alltså att problematiken inom matematik hos flerspråkiga elever inte endast återfinns i de 
högre årskurserna utan även i de yngre. Det som även gör denna forskning unik är att studien även 
undersökt skillnader mellan flerspråkiga elevers prestation i textuppgifter och aritmetik.  
 
Eventuella Brister 
 
Pedagogiska slutsatser som drogs av denna studie var att författarna till denna studie ej har 
behandlat viktiga aspekter såsom segregation och betydelsen av lärarnas erfarenhet i flerspråkiga 
klassrum i den utsträckning som man velat. 
 
  
Framtida forskning 
 
Med denna studie som bakgrund kan det vidare genomföras forskning inom samhälleliga faktorer 
som kan påverka flerspråkiga elevernas prestation i ämnet matematik eller i skolan i allmänhet. En 
annan studie som skulle kunna genomföras med denna studie som grund kan ha som syfte att 
undersöka huruvida lärarnas erfarenhet i flerspråkiga klassrum påverkar flerspråkiga elevers 
prestation i matematik. 
 

Sammanfattning av diskussion  
 
Samtliga frågeställningar som ställdes i början av denna studie fick förväntat resultat. Bristande 
kunskaper i det svenska språket är ett hinder för matematikinlärningen hos flerspråkiga elever, detta 
på grund av att de utmanades över sin språkliga förmåga i matematik. Att flerspråkiga elever 
presterar bättre i aritmetik uppgifter än i textuppgifter och att detta enligt intervjupersonerna kan 
bero på att mer fokus läggs på aritmetik i flerspråkiga elevers hemländer och därför besitter de 
redan den kunskapen. För att lättare inkludera flerspråkiga elever i klassrummet motiveras lärare 
att utgå från typiska scaffolding aktiviteter bland annat handledning och att ge utrymme för 
flerspråkiga elever att tala sitt modersmål. En annan version av denna forskning skulle även ta 
hänsyn till intervjupersonernas erfarenhet av undervisning i flerspråkiga klassrum.  
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Konklusion 
 
Under våra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vistelser väcktes intresset att undersöka om det 
fanns någon koppling mellan bristande kunskaper i det svenska språket och matematikinlärningen 
hos flerspråkiga elever då de till synes tycktes klara aritmetiken väl medan textuppgifter var en 
kamp. Detta för att skapa en större förståelse och kunskap som kan komma att hjälpa oss i vårt 
framtida yrke som lärare och på så vis förhoppningsvis ändra framtida Pisa resultat för flerspråkiga 
elever.  
 
Efter att ha utfört samtliga intervjuer och läst igenom tidigare forskning inom ämnet insåg vi att 
själva språket, som anses vara ett verktyg för kommunikation, också kan vara ett hinder för 
utveckling när det inte behärskas. Dessutom lärde vi oss av tidigare forskning att segregation, 
socioekonomisk bakgrund och landets bemötande av integration också kan ha en negativ inverkan 
på flerspråkiga elevers skolutveckling och att lärare bör vara medvetna om dessa faktorer för att 
kunna stötta och undervisa sina flerspråkiga elever. Något som överraskade var att eleverna själva, 
till skillnad mot vad som framkommit av denna studie och av tidigare forskning, ansåg att språket 
inte alls var ett så stort hinder i deras matematikinlärning som forskning visat utan att det snarare 
var samhällets inställning gentemot de som hindrade deras inlärning. Vi har även insett att en lärare 
kan prägla alla elevers, inte bara de flerspråkiga, utveckling genom att hålla sig uppdaterad, läsa ny 
forskning och utgå från teorier som har visat en positiv effekt på elevernas lärande och utveckling. 
Att stötta, uppmuntra och utmana eleverna där det behövs så länge som det behövs genom 
engagerande aktiviteter kan verka mot samtliga ovannämnda faktorerna som drabbar flerspråkiga 
elevers lärande och utveckling.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



29 
 

Referenslista 
 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. I Linda Finlay 
(red.), Qualitative research in psychology. London: Edward Arnold Ltd. ss. 77 - 101.  
 

Bruner, Jerome (1996). The culture of education. London: Harvard University Press. 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.  

Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Høines, Marit Johnsen (2000). Matematik som språk: Verksamhetsteoretiska perspektiv. Malmö: Liber 
ekonomi. 

Liberg, Caroline & Roger, Säljö (2012) Grundläggande färdigheter- att bli medborgare. I Lundgren, Ulf P., 
Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning Grundbok för lärare. Stockholm: Natur 
& kultur.  

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2014). Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. 
Stockholm: Natur & kultur. 

Ninio, Anat & Bruner, Jerome (1978). The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child 
Language, 5/1978, nummer 2, ss. 1–15.  

Norén, Eva (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. 
Stockholms universitet. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01. 
(2019-05-06).  

Sjöblom, Marie (2015). Promoting student-to-student interactions in mathematics: A study in a multilingual 
upper secondary classroom. Malmö högskola. (2019-05-06). 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18939/2043_18939_Sj%F6blom_MUEP.pdf?sequ
ence=2 

Skolforskningsinstitutet (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga 
klassrummet - med fokus naturvetenskap. https://www.skolfi.se/wp-
content/uploads/2018/12/Flerspr%C3%A5kiga-klassrum_fullst%C3%A4ndig-rapport_pdf.pdf 
(2019-05-06).  

Skolverket (2016a). PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=3725 (2019-05-07). 

Skolverket. (2016b). Litteracitetsutveckling i olika åldrar och ämnen. 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-
vardagssprak-
amnessprak/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/M29_Gr_04A_01_litteracitet.do
cx (2019-05-07). 

 



30 
 

Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap: 
Resultaten i koncentrat. https://www.skolverket.se/getFile?file=3126 (2019-05-07).  

 

Källor  
 

Intervjuer med lärare 1 - 5 och forskare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Bakgrund om dig  

Utbildning 
Lärarerfarenhet  
Lärarerfarenhet i flerspråkigt klassrum 

 

Matematikundervisning och PISA resultat 

Hur har Pisa resultaten påverkat din undervisning?  

Förvånar resultaten dig? 

Om ja, på vilket sätt? 

Vad tror du att detta beror på? 

 

Matematikundervisning och svenska skolspråket 

Textuppgifters ordval: 

Vi funderar på om typiska svenska ord så som skärgården, badkruka eller det klassiska ordet 
fika kan vara ett problem då dessa ord inte existerar i andra språk, vad tror du om det?  

Tror du att det skulle göra någon skillnad för resultaten om man bytte ut dessa ord mot andra 
inte lika svenska ord, om ja på vilket sätt?  

Diskuterar du olika ord i textuppgifterna med eleverna? 

Skulle det göra någon skillnad tror du om de fick dessa ord förklarade för sig? 

Har dina flerspråkiga elever någon handledare som talar deras modersmål som kan hjälpa de? 

Anser du att flerspråkiga elever har lättare för räkneuppgifter än för textuppgifter? 

Hur arbetar du med flerspråkiga elever i ditt klassrum?  

(tillsammans) Använder du grupparbete i klassrummet? Hjälper eleverna i klassrummet 
varandra (scaffolding)? 

 

Övrigt 

Några frågor som du finner angeläget att ta upp? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
 

Information om en studie om språk och matematik för elever med 
svenska som andraspråk  
 
Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Studien syftar till att reda ut om det finns något samband mellan förståelsen av matematik och 
språket hos elever med svenska som andraspråk. Vi vill ta reda på om språket är ett hinder för 
inlärningen.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att ställa nio frågor till dig som du kommer att få 
besvara och intervjun kommer att spelas in.  
 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 
för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att du deltar i studien skriver du 
under blanketten och lämnar till studenterna vid intervjutillfället. Om du/ni har ytterligare 
frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för 
kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivillig. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Studiens handledare: Vera Leier  
E-post: vera.leier@edu.uu.se 
Uppsala 11april 2019 
 
Laora Balliou, laora.balliou.0511@student.uu.se  
 
Micaela Karlberg, micaela.karlberg@hotmail.com 
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Bilaga 3 - Medgivande blankett 
 

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om sambandet mellan språk och matematikinlärning för elever 
med svenska som andraspråk kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien 
utförs av Laora Balliou och Micaela Karlberg som går sjätte terminen på lärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att mina svar kommer att användas som underlag för ett examensarbete samt att 
intervjun kommer att spelas in, transkriberas och finnas som bilaga i examensarbetet.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
 
 
Lärarens namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
....................................................................... 
Underskrift   
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Bilaga 4 – Intervjufrågor forskare 
 

Bakgrund om dig  

Vad har du för utbildning? 

Vad forskar du i? 

Hur längre har du forskat? 

 

Vi har sett att flerspråkiga elever inte når lika höga betyg som inhemska elever gör. I Sverige 
är den skillnaden större än i andra länder enligt PISA-undersökningen, vad tror du att det 
beror på? 

 

Textuppgifters ordval: 

Vi funderar på om typiska svenska ord så som skärgården, badkruka eller det klassiska ordet 
fika kan vara ett problem då dessa ord inte existerar i andra språk, vad tror du om det? 

Tror du att det skulle göra någon skillnad för resultaten om man bytte ut dessa ord mot andra 
inte lika svenska ord, om ja på vilket sätt?  

Vi har sett att en del elever talar sitt modersmål med varandra i klassrummet för att förklara 
begrepp eller uppgifter för varandra, vad tycker du om det? 

Är det en fördel om läraren talar samma språk som eleverna? 

Anser du att flerspråkiga elever har lättare för räkneuppgifter än för läsuppgifter? Om ja, vad 
tror du att det beror på? 

Kan du ge exempel på aktiviteter i skolan som kan gynna sva elevers matematiklärande? 

 

Övrigt 

Några frågor som du finner angeläget att ta upp? 

 

 

 

 
 
 
 


