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Sammanfattning 

Studier visar att resultaten i matematik för flerspråkiga elever är sämre än de för elever med 

svensk bakgrund. Därför syftar studien till att ge exempel på hur några flerspråkiga elever i 

årskurs 5 fullgör och upplever olika typer av matematikuppgifter. Tre fallstudier utförs ur barns 

perspektiv med 12 elever från tre skolor. Genom att kombinera intervjuer, observationer och ett 

experimentellt inslag så blir det möjligt att urskilja eventuella likheter och skillnader mellan de 

olika skolorna. 

I studien framkommer inga skillnader mellan skolorna. Eleverna arbetar till övervägande del i 

sin matematikbok under lektionerna. Eleverna efterfrågar mer variation i undervisningen och i 

samtliga tre skolor uttrycker eleverna att matematik är roligt när de förstår och tråkigt när det är 

något de inte kan.  

Några slutsatser för studien är att eleverna blir mer motiverade av variation av 

matematikuppgifter och arbetssätt samt att det är viktigt med förståelse av matematikuppgifterna 

för att eleverna ska tycka det är roligt. Är dessutom uppgiften verklighetsnära för eleven så kan 

eleven ta sig an en svårare uppgift. 

Nyckelord 

Matematik, kultur, flerspråkighet, elevers upplevelser, förståelse 
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Inledning  

Matematik kan vara ett svårt ämne för vissa elever. De flesta människor har en bestämd 

uppfattning om att de tycker matematik är roligt eller tråkigt. Ofta beror det på om man har lätt 

eller svårt för matematik. Speciellt svårt kan det vara för de elever som är två- eller flerspråkiga.1  

De elever som har ett annat modersmål än svenska har en dubbel utmaning eftersom de, 

förutom matematiken, även måste lära sig svenska språket för att förstå matematiken. De 

matematiska begreppen, som till exempel addition och subtraktion, är ofta liknande inom olika 

språk. Däremot har flerspråkiga elever ibland svårt med andra begrepp, som även förekommer i 

vardagligt tal, till exempel få, udda, rymmer och volym.2 Detta har vi, som blivande 

matematiklärare, erfarit. 

En av oss heter Rania och kom till Sverige som 18-åring. Hon läste motsvarande gymnasiet i 

Libanon och har alltid haft lätt för matematik. Ranias intresse för läraryrket kom sig av att hon 

mötte många flerspråkiga elever med svårigheter i matematik. Hon kände då att hon vill hjälpa 

alla elever som har svårigheter med matematikämnet. 

Den andra av oss heter Åsalie och är född i Sverige. Hon läste hela sin skolgång i Sverige och 

har alltid haft lätt för matematik. Intresset för läraryrket väcktes tidigt eftersom hennes mormor 

var lärare. Under skolgången var hon ofta med och hjälpte sina klasskompisar när hon själv var 

färdig med uppgifterna.  

Vi har båda alltid haft stort intresse för matematik. Under utbildningen har vi varit ute i flera 

skolor där vi har träffat på elever med olika bakgrund. Vi har även arbetat som vikarier och 

privatlärare i flera sammanhang. Vår samlade erfarenhet säger att många flerspråkiga elever har 

svårigheter i matematikämnet och ofta beror detta på språket. 

Matematik är ett ämne som behövs i det vardagliga livet. Det är något man till exempel 

använder när man handlar, när man bakar och i många andra sammanhang. Därför är det viktigt 

att läraren, förutom kunskaper, har intresse för matematikämnet och även att 

matematikundervisningen passar alla elevers förutsättningar. 

I det här examensarbetet undersöker vi några flerspråkiga elevers upplevelser av 

matematikundervisning samt tre olika typer av matematikuppgifter i årskurs 5. Vi fokuserar 

framförallt på elevernas förståelse och engagemang. 

                                                
1 Joakim Samuelsson: Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning – Vad händer med elever när de inte förstår. 
Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, 2005, s. 46-47; Skolverket: TIMSS 2007 – Svenska 
grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2008, 
s. 54 
2 Myndigheten för skolutveckling: Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm: 
Liber, 2008, s. 16 
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Vi undersöker tre olika skolor. Undersökningen på skola A görs av Rania Kaskas och Åsalie 

Frank tillsammans och vi delar således på ansvaret. Rania Kaskas ansvarar för undersökningen på 

skola B och Åsalie Frank för undersökningen på skola C. Diskussion och slutsatser skrivs 

tillsammans. 
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Bakgrund 

Skolan har blivit mer mångkulturell under senare år. I dagens skola har ca 15 procent av eleverna 

invandrarbakgrund.3 Studier visar att resultaten i matematik för flerspråkiga elever är sämre än de 

för elever med svensk bakgrund.4 Detta kan tolkas som att det är språkets roll i 

matematikundervisningen som ställer till problem, med följden att många flerspråkiga elever har 

svårigheter med matematikinlärning på grund av bristande språkkunskaper i ämnet svenska.  

Sverige har länge varit ett land med undervisning uteslutande på svenska. Trots att landet haft 

stor invandring under de senaste trettio åren har inte skolan hängt med i utvecklingen. Många 

lärare har ingen kunskap om eller erfarenhet av hur det är att lära sig matematik på ett andraspråk 

och därför blir undervisningen bristfällig.5. Läroplanen slår fast att ”[s]kolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse.”6 Lärarens uppgift är att skapa möjligheter för alla elever att nå de mål som finns i 

skolans kursplaner samt läroplaner.7 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska stäva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter.8 

Det krävs att lärare har kunskaper inom olika områden för att kunna möta flerspråkiga elevers 

behov när det gäller att lära sig matematik hävdar Löwing & Kilborn.9 De anser att det är viktigt, 

när man planerar undervisningen i matematik, att skilja mellan de begrepp man tänker undervisa 

om och hur eleverna uppfattar dessa begrepp beroende på hur de undervisas. Alltså måste läraren 

vara insatt i hur matematiken ser ut i olika kulturer för att kunna hjälpa alla elever.10 

Med anledning av detta syftar studien till att undersöka flerspråkiga elevers upplevelser av 

matematikundervisning samt hur de upplever och fullgör olika typer av matematikuppgifter. 

                                                
3 Madeleine Löwing &  Wiggo Kilborn: Språk, kultur och matematikundervisning. Polen: Pozkal, 2008a, s. 5 
4 Skolverket, 2008, s. 54 
5 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 5-6 
6 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket, 2011, s. 7 
7 Pauline Gibbons: Stärk språket stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i 
klassrummet. 2006, s. 5 
8 Skolverket, 2011, s. 10 
9 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 6 
10 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn: Kulturmöten i matematikundervisningen – exempel från 41 olika språk. Polen: 
Pozkal, 2010, s. 45-46 
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Begrepp 

Att vara flerspråkig innebär att man behärskar och använder flera språk i vardagen.11 I 

examensarbetet används genomgående begreppet flerspråkiga elever. Med detta menas elever som 

har annat modersmål än svenska. Ingen skillnad görs på om elever är födda i eller utanför 

Sverige. Modersmål är det språk som en person först lär sig tala som litet barn.12 Det språk som 

personen lär sig efter modersmålet kallas andraspråk om personen använder språket i daglig 

kommunikation.13 Om en person till exempel flyttar från ett annat land till Sverige och lär sig 

svenska så blir svenskan ett andraspråk för personen.  

 

                                                
11 www.ne.se, 10 januari 2013 
12 www.ne.se, 10 januari 2013 
13 www.ne.se, 10 januari 2013 
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten belyses tidigare forskning samt teoretiska perspektiv som är relevanta för 

studien. 

Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en översiktsbild av flerspråkighet samt föräldrars engagemang. Sedan följer 

en redogörelse för flerspråkiga elevers matematikinlärning. Därefter belyses lärarens roll och 

metodik i matematikundervisning för flerspråkiga elever. Slutligen beskrivs hur lärarna använder 

sig av de resurser som flerspråkiga elever besitter. 

Flerspråkighet  

Flerspråkiga elever är inte en homogen grupp eftersom de både kan ha olika språktillhörighet och 

olika kulturell bakgrund. Dessutom innefattar gruppen såväl elever som är födda i Sverige som 

elever som flyttat hit senare, vilket kan påverka vilket skede av andraspråkstillägnande de befinner 

sig i samt hur och inom vilka områden de använder de olika språken. Gemensamt är dock att de 

har andra språkliga förutsättningar än de elever som har svenska som modersmål.14  

De språkliga förutsättningarna kan även vara ett problem för föräldrarna. Skolan upptar en 

stor del av barns liv och därför är det naturligt att deras föräldrar engagerar sig i sina barns 

skolgång. Det finns en rad faktorer som påverkar hur engagemanget ser ut. Till exempel spelar 

social och kulturell tillhörighet och egna skolerfarenheter in.15 Enligt Parszyk har flerspråkiga 

elevers föräldrar ofta svårt för det svenska språket, vilket gör att de inte kan engagera sig i 

barnens undervisning även om de är intresserade. En del föräldrar är lågutbildade i sina 

hemländer och har eventuellt kompletterat med svenskundervisning i Sverige.16 Andra hade 

högstatusyrken i sina hemländer men får nöja sig med lågstatusyrken när de kommer till Sverige 

eftersom utbildningen inte ges något värde. Föräldrarnas situation påverkar barnen, dels genom 

att föräldrarna önskar bättre möjligheter för sina barn och därför ställer höga krav på dem, dels 

för att barnen känner med sina föräldrar och själva önskar sig ett bättre liv och därför kämpar 

                                                
14 Hvenekilde, Anne: Inledning i Hvenekilde, Anne (red): Matte på ett språk vi förstår. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell förlag AB, 1991, s. 15 
15 Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert: Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. Ungern: 
Interpress, 2010, s. 47 
16 Ing-Marie Parszyk: En skola för andra – Minioritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan. 
Göteborg: Graphic systems, 1999, s. 108 
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hårt med skolarbetet.17 Både föräldrarnas och barnens egna önskan om att de ska lyckas i 

samhället gör att många barn drömmer om akademiska yrken redan i unga år.18 

Flerspråkiga e lever  och matematik 

Enligt Löwing & Kilborn tar det flera år för en individ att lära sig kommunicera matematik och 

matematiska begrepp på ett andraspråk.19 Det kan leda till att flerspråkiga elever inte lyckas lika 

bra i matematik som svenska elever. Eleven kan då, på grund av brister i sitt språk, missförstå en 

fråga och därför göra fel på en matematikuppgift.20 Att misslyckas gång på gång påverkar elevens 

självkänsla negativt, vilket gör det svårare för eleven att klara av matematiken i fortsättningen.21 

Det som påverkar flerspråkiga elevers inlärning är språket, kulturen och 

undervisningssituationen. Språket är bärare av kultur samt begrepp. Det är de kulturella 

skillnaderna som är bestämmande.22 Ett stort problem med elevernas förståelse ligger i att 

eleverna saknar begreppsmotsvarighet på sitt modersmål menar Löwing & Kilborn.  

I skolmatematiken blandas vardagsspråk med ett mer formellt matematiskt språk som utgörs 

av ord och begrepp som används för att beskriva matematik. Hur man kommunicerar matematik 

ser mycket olika ut i olika skolor och i olika åldrar. Det är av stor betydelse att språket är entydigt 

och det måste därför vara tydligt vad man menar när man pratar matematik. För att det ska bli 

tydligt måste man behärska de matematiska begreppen.23  

Den traditionella synen på flerspråkighet är att det är en nackdel att vara flerspråkig i skolan 

eftersom det skapar förvirring hos eleven. Flerspråkighet kan dock vara en tillgång om man 

uppfattar begrepp på minst ett av sina språk och kan använda sig av dem.24 

Många begrepp som används inom matematiken och där betyder en specifik sak, kan betyda 

något helt annat på vardagsspråk; de kan till och med ha flera betydelser. Ett exempel på detta är 

bråk som inom matematiken är en talform men som i vardagsspråk betecknar en form av 

konflikt. Grader är ett annat exempel och här finns dessutom flera betydelser inom matematiken. 

Det kan handla både om temperatur och vinklar.25 

Förutom att det kan finnas svårigheter med att förstå begrepp hos dessa elever finns det 

dessutom skillnader i hur man använder sig av algoritmer i olika länder.26 Matematikens språk är 

                                                
17 Parszyk, 1999, s. 173-174, 243 
18 Parszyk, 1999, s. 108 
19 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 6 
20 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 8 
21 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 8 
22 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn: ”Matematik på ett andraspråk”, i Nämnaren. Tidskrift för 
matematikundervisning, nr 1, 2008b, s. 14 
23 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 32-33 
24 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 122 
25 Per Berggren & Maria Lindroth: Positiv matematik – lustfyllt lärande för alla. Värnamo: Ekelunds förlag AB, 
2004, s.76; Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 16 
26 Löwing & Kilborn, 2010, s. 83; Löwing & Kilborn, 2008a, s. 127  
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bara till viss del internationellt. Till exempel betyder additions- och subtraktionstecknet samma 

sak i olika länder medan det däremot finns skillnader mellan olika kulturers sätt att räkna och 

tänka när det gäller matematik.27 För elever som flyttat till Sverige och tidigare gått i skolan i ett 

annat land innebär det ofta att de börjat tidigare med matematik än sina jämnåriga kamrater i 

Sverige och således har goda matematikkunskaper.28 Dock lägger man fokus på olika delar av 

matematiken i olika länder, vilket gör att elever är bättre än sina jämnåriga inom vissa områden, 

medan de är sämre inom andra.29 Inom matematiken utformas uppgifter efter olika traditioner 

inom utbildning som i sin tur bygger på de kulturella traditioner som råder i landet.30 Olika länder 

använder sig av olika system vid räkning. Elever som har sitt ursprung i ett annat land kan således 

har problem att förstå det system som används i Sverige, likväl som svenska elever kan ha 

problem att förstå det system som används i till exempel Danmark. 31 Många elever känner att de 

tänker fel. De har lärt sig räkna på ett annat sätt i ursprungslandet och detta ses sedan inte som en 

tillgång av matematikläraren i det nya landet.32 

Det finns stor variation inom gruppen flerspråkiga elever vad gäller hur de presterar inom 

matematik. Det finns många flerspråkiga elever som presterar bättre än en stor andel av de 

svenska eleverna. IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) genomför var fjärde år en internationellt jämförande studie med fokus på 

matematik- och naturkunskapsprestationer, TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study).33 TIMSS 2007 visar till exempel att var tredje flerspråkig elev som är född 

utomlands presterar bättre än hälften av de svenska eleverna.34  

Lärarens ro l l  i  undervisningen 

Läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära. Det 
gäller alla elevgrupper vid alla enheter. Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera 
och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är central. Eleverna önskar lärare som har tilltro 
till elevernas förmåga att lära t.ex. matematik, har kunskaper i ämnet, som är lyhörda för vad 
eleverna har svårt att förstå och som kan förklara bra.35 

Relationen mellan läraren och eleverna är alltså avgörande för att eleverna ska känna tro på sig 

själva.36 Läraren har en viktig roll i att föregå med gott exempel, framförallt när det gäller 

                                                
27 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 32 
28 Hassan Boukoud m.fl.: Matematikdidaktiska studier i Hvenekilde, Anne (red): Matte på ett språk vi förstår. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell förlag AB, 1991, s. 68 
29 Hvenekilde, 1991, s. 15 
30 Frederick K.S. Leung m.fl.: Mathematics Education in Different Cultural Traditions: A Comparative Study of East Asia and 
the West. USA: Springer Science+Business Media, Inc, 2006, s. 3 
31 Hvenekilde, 1991, s. 21 
32 Ing-Marie Parszyk: Är det jag eller matteläraren som inte fattar?. Stockholm: Stockholms universitet, 2009, s. 10  
33 www.skolverket.se, 10 december 2012 
34 Skolverket, 2008, s. 54 
35 Skolverket: Lusten att lära med fokus på matematik. Stockholm: Frites, 2003, s. 34-35 
36 Parszyk, 2009, s. 13 
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språket.37 Parszyk menar att matematikundervisningen är väldigt beroende av kommunikation på 

ett språk som eleverna förstår, men påpekar även att det förekommer väldigt mycket tyst arbete i 

klassrummet under matematiklektionerna. 38 

Lärarens inställning har en avgörande betydelse för hur elever presterar i matematik. När 

skolan har svårt att erbjuda en fullgod matematikundervisning påverkar det naturligtvis elevernas 

resultat.39 

[D]et finns ett samband mellan elevers lust att lära matematik och tillit till den egna förmågan att 
lära. För eleverna har det betydelse om de förstår meningen med sina studier. När det gäller 
matematikämnet tycks det i många fall inte vara lusten att lära matematik i sig som saknas, utan 
lusten att lära något som man inte förstår och inte ser nyttan med.40 

Enligt en studie som Joakim Samuelsson har gjort, har orden svårt och tråkigt ofta en tät 

koppling inom matematik. Flera av informanterna i studien tyckte att det var roligt med 

matematik i tidigare skolår, då det var lätt. Däremot såg de matematiken som tråkig, onödig och 

oförståelig när den i senare skolår blev svårare.41 Enligt Myndigheten för skolutveckling blir 

texterna i matematikuppgifter mer komplicerade vid ungefär årskurs 4-6. Flerspråkiga elever som 

tidigare hängt med i undervisningen kan då få svårt att förstå texterna och lösa uppgifterna.42  

Birgitta Rudenius presenterar i sin artikel Matematiksvårigheter i skolan eller skolsvårigheter i 

matematik resultat som säger att lärarna bör vara intresserade av och ha goda kunskaper i 

matematik för att kunna undervisa på ett fördelaktigt sätt. Läraren ska kunna planera och 

organisera matematikundervisning för att kunna utnyttja kompetensen som finns i skolan på ett 

bra sätt. Hon uttrycker även att elever tycker att matematiken är ett viktigt ämne men samtidigt 

att det inte är speciellt roligt. Tillsammans med eleverna kan matematik förändras till ett roligt 

ämne. Allt som behövs är en intresserad lärare som tycker om att undervisa i matematik samt kan 

välja bra metoder, läromedel och kan planera undervisning som håller hög kvalitet.43 

Många elever upplever att matematikundervisningen i yngre åldrar fungerat bättre eftersom de 

då hade en lärare som hade en helhetsbild av eleverna. Detta gav eleverna en trygghet som 

påverkade deras skolsituation positivt. I de högre klasserna hade de istället ämneslärare som inte 

alls ingav samma trygghet, utan eleverna var istället väldigt måna om att läraren inte skulle ana att 

de varken förstod vad läraren sa eller vad som stod i läroboken.44  

                                                
37 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 32-33 
38 Parszyk, 2009, s. 17 
39 Birgitta Rudenius: ”Matematiksvårigheter i skolan eller skolsvårigheter i matematik”, i Att undervisa, nr 6, 2002, s. 
16-17 
40 Skolverket, 2003, s. 49 
41 Samuelsson, 2005, s. 46-47 
42 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 9 
43 Rudenius, 2002, s. 16-17 
44 Parszyk, 2009, s. 9 
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Metodik 

I artikeln Matematiksvårigheter i skolan eller skolsvårigheter i matematik studerar Birgitta Rudenius45 hur 

matematikundervisningen i skolan kan ändras. Rudenius har gjort en studie om kärnämnet 

matematik. Jämfört med de andra kärnämnena svenska och engelska är det flera elever som inte 

når målen i matematik enligt Rudenius.46 

Flertalet lärare pekar på bristfälliga ämneskunskaper hos elever på olika stadier, enligt 

Rudenius. På grund av de bristande kunskaperna riskerar eleverna att inte nå målen för 

matematikämnet i grundskolan. Resultaten i matematikämnet är ännu sämre när det gäller 

nationella prov i åk 9. De stora skillnaderna i resultaten mellan skolor skulle kunna förklaras med 

brist på förmåga till metodval för matematikundervisningen.47  

Uppgifterna i en matematikbok är ofta komprimerade, det vill säga, eleverna ska på bara några 

rader, få tillräcklig information om en situation för att kunna lösa ett problem. Detta innebär att 

texten måste vara mycket faktaintensiv på bekostnad av adjektiv och adverb, vilka ökar 

förståelsen för situationen samt ger läsaren en inre bild.48 För att kunna lösa en uppgift krävs 

förståelse för vad uppgiften handlar om.49 I dagens skola finns uppfattningen att mängden 

uppgifter avgör förståelsen. Tvärtemot visar mycket forskning att det är bättre att räkna några få 

utvalda uppgifter för att utveckla förståelsen för matematiska begrepp.50 Enligt Samuelsson krävs 

varierad undervisning för att eleverna ska förbättra olika aspekter av sina matematiska 

förmågor.51 Han påpekar att elever som arbetar i små grupper får en bättre förståelse och bättre 

insikt i sina egna och andras brister och styrkor.52 

I artikeln Matematik på ett andraspråk studerar Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn vad som 

händer när en flerspråkig elev kommer till Sverige och börjar i en svensk skola.53 En elev som 

redan gått i till exempel en arabisk eller kinesisk skola i ett eller två år bör lära sig de siffror och 

bokstäver som används i Sverige i ett första steg. Det kommer att ta flera år för en flerspråkig 

elev som har flyttat till Sverige att bygga upp begrepp på svenska. Stora delar av undervisningen 

går förlorad för att eleven inte hinner med att hantera all information som ges på svenska. 

Löwing & Kilborn påpekar att detta kan påverka elevernas möjligheter att uppfatta begrepp som 

framställs, på rätt sätt. Det krävs därför till en början en matematikundervisning på elevers 

modersmål för att främja elevers matematiska utveckling. Då blir frågan vem som tar ansvar i 

                                                
45 Rudenius, 2002, s. 16-17 
46 Rudenius, 2002, s. 16-17 
47 Rudenius, 2002, s. 16-17 
48 Berggren & Lindroth, 2004, s. 26-27; Löwing & Kilborn, 2008a, s. 32-33 
49 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 39 
50 Gard Brekke & Bo Rosén: ”Diagnostisk undervisning”, Nämnaren, nr 2, 1996, s. 36 
51 Joakim Samuelsson ”The Impact of Teaching Approaches on Students’ Mathematical Proficiency in 
Sweden”, International Electronic Journal of Mathematics Education vol. 5, nr. 2, 2010, s. 71 
52 Samuelsson, 2010, s. 64 
53 Löwing & Kilborn, 2008b, s. 13-14 
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skolan för att det ska ske en matematisk begreppsutveckling på modersmålet samt vem som 

bestämmer när eleven är mogen för att börja lära sig matematik på svenska. ”Problemet uppstår 

när man tvingas byta undervisningsspråk och det förväntas att man skall övergå till att 

kommunicera och bygga upp begrepp på ett andraspråk”.54  

Resurser  

I artikeln Sexåriga Saras vägar in i skriftspråket presenteras Carina Fasts studie om litteracy events hos 

sju barn, det vill säga när och i vilken utsträckning barnen kommer i kontakt med språket. Studien 

syftar bland annat till att ta reda på hur barnets bakgrund tas till vara i undervisningen.55 

Fast tar i artikeln upp ett exempel med en flicka, vars skola inte tar någon hänsyn till vilken 

bakgrund barnen har. Inte heller använder lärarna sig av de erfarenheter som detta kan innebära 

för undervisningen. Istället för att se barnens ryggsäck, som Fast uttrycker det, som en tillgång 

har man en bristsyn och ser skillnaderna som något negativt. Risken finns att lärarna visar sitt 

ogillande genom miner och gester, vilket kan göra att elever får en negativ bild av sig själva och 

på så sätt utvecklar en låg självkänsla och då presterar sämre.56  

För att kunna möta varje elevs behov krävs det förståelse samt en hel del kunskaper från 

lärarens sida. Hur matematikundervisningens mål, innehåll och metoder ser ut i de kulturer 

eleverna kommer ifrån är sådant som läraren bör vara väl insatt i.57  

En av orsakerna till att flerspråkiga elever klarar sig sämre i matematik är att man räknar på 

olika sätt i olika länder. Ett exempel är att man använder sig av olika typer av uppställningar för 

att göra uträkningar. Genom att som lärare vara medveten om detta kan man använda sig av det i 

sin undervisning för att på så sätt inkludera alla elever, snarare än bara dem som har samma 

räknesystem.58 Mycket talar även för att elever lär sig bäst när kunskapen är verklighetsnära för 

dem.59 Elever kan ha svårt att förstå en uppgift om den inte är tillräckligt verklighetsnära. Om 

uppgiften till exempel handlar om att gå på restaurang så kan det vara svårt för eleven att skapa 

sig en inre bild av uppgiften om denna aldrig har varit på restaurang. Man har helt enkelt inget att 

referera till.60 

Flerspråkiga elevers matematiksvårigheter ska hanteras genom samverkan mellan alla som har 

ansvar för eleven, till exempel läraren i förberedelseklassen, modersmålsläraren och läraren i 

                                                
54 Löwing & Kilborn, 2008b, s. 14 
55 Carina Fast: ”Sexåriga Saras vägar in i skriftspråket”, Barn, nr 4, 2008 s. 7-28 
56 Fast, 2008 s. 26 
57 Löwing & Kilborn, 2008b, s. 14 
58 Löwing & Kilborn, 2010, s. 83 
59 Berggren & Lindroth, 2004, s. 32-33 
60 Berggren & Lindroth, 2004, s. 32-33; Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 39 
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svenska som andraspråk, samt den lärare som kommer att undervisa eleven senare i 

matematikämnet.61  

Enligt Löwing & Kilborn är det viktigt att modersmålsläraren är med och stöttar eleven i 

dennes matematiska begreppsutveckling tills dess att denna kan göra det på egen hand. De 

påpekar dock att eleven samtidigt måste få stöd i sin utveckling av det svenska språket för att 

successivt gå över till att hantera begreppen på svenska.62  

Teoretiska perspektiv  

Teoretiska perspektiv är de teorier och perspektiv man utgår ifrån när man analyserar den data 

som samlas in i studien. Perspektiven är således utgångspunkten för att tolka studiens resultat. 

Studiens syfte är att undersöka flerspråkiga elevers upplevelser av matematik. Då kan det vara 

intressant att se om läraren tar tillvara det kulturella kapital som eleverna i dessa mångkulturella 

skolor har.  

För att kunna undersöka elevernas upplevelser utan att tolka in egna erfarenheter utförs 

studien ur barns perspektiv.  

Kulture l l t  kapital  

På grund av globaliseringen flyttar människor allt oftare till olika länder vilket gör att samhället 

blir mer mångkulturellt. ”Det mångkulturella samhällets framväxt har bland annat lett till att 

kulturmöten blivit en allt vanligare del av vardagen för allt fler människor”63. Det ställer allt större 

krav på deras förmåga att fungera i och växla mellan olika kulturella sammanhang. Lärare möter i 

skolan elever som har olika etnisk bakgrund, erfarenhet, tradition och kultur. Detta gör att lärare 

blir tvungna att hantera de sociala, pedagogiska, kunskapsmässiga och moraliska utmaningar som 

globaliseringen och mångfalden medför. Skolan har alltmer ansvar för att kunna ta hand om de 

lärandemässiga möjligheter som denna enorma förändring inrymmer. 64 

Begreppet kulturellt kapital som Bourdieu65 införde innebär vilka tillgångar en person har i 

form av språk och kulturella traditioner och så vidare. För att det kulturella kapitalet ska räknas 

som en tillgång måste det vara accepterat i den kontext där det förekommer. Om det ses som en 

tillgång får personen makt och inkluderas. Om det inte tillskrivs något värde får heller inte 

personen någon värde och ställs på så sätt utanför de andra som uppvisar ett önskvärt kulturellt 

kapital. Personen exkluderas således från gemenskapen.  

                                                
61 Löwing & Kilborn, 2008b, s. 14 
62 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 124 
63 Jonas Stier & Margareta Sandström Kjellin: Interkulturellt samspel i skolan. Lund: Studentlitteratur, 2009, s: 11 
64 Stier & Sandström Kjellin, 2009, s: 11 
65 Refererad av Simmeborn-Fleischer, Anne: ”Dilemmat med ’en skola för alla’”, i Eva Alerby (red): Skola för 
alla – vad innebär det? En belysning av några specialpedagogiska perspektiv. Jönköping: Insikt – vetenskapliga 
rapporter från HLK, 2006, s. 61-62 
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I skolan kan läraren till exempel välja att använda sig av alla elevers kulturella bakgrund i 

undervisningen för att på så sätt få alla elever att känna sig inkluderade. Om läraren istället bara 

använder sig av den svenska kulturen så kan det leda till att elever med annan kulturell bakgrund 

känner sig mindre värdefulla och exkluderade ur skolan. 

I den här studien undersöks hur det kulturella kapital som eleverna besitter tas till vara av 

lärarna i undervisningen på de tre skolorna. 

Barns perspektiv 

I artikeln Att närma sig barns perspektiv skriver Eva Johansson om barns perspektiv. Barns perspektiv 

innebär ”det som visar sig för barnet”66, det vill säga barnets erfarenheter, intentioner och uttryck 

för mening. För att kunna göra detta krävs det att man ser hela situationen för att även kunna 

tolka barns agerande i form av gester, tonfall och ansiktsuttryck. ”Uppgiften är att på grundval av 

barns agerande, barns existens, försöka förstå barnens avsikter, deras uttryck för mening och 

därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga”67. Då är det viktigt att kroppsligt vara nära, visa 

att man är intresserad och tolka, men inte värdera barns agerande. Under samtalet ska man sträva 

efter att ha blickfånget i samma nivå som barnen. Barnens villkor och forskarens fokus ska stå i 

centrum.68 Man kan till exempel under intervjuer sitta ner för att hamna på barnens nivå. 

I den här studien antas barns perspektiv genom att vi lyssnar på vad eleverna uttrycker, utan 

att värdera det som sägs. För att få en helhetsbild av elevernas uttryck och agerande så observeras 

även eleverna.  

 

 

                                                
66 Eva Johansson: ”Att närma sig barns perspektiv – Forskares och pedagogers möten med barns 
perspektiv”, Pedagogisk forskning i Sverige årg 8, nr. 1-2, 2003, s. 42 
67 Johansson, 2003, s. 44 
68 Johansson, 2003, s. 44 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studien syftar till att ge exempel på hur några flerspråkiga elever i årskurs 5 fullgör och upplever 

olika typer av matematikuppgifter.  

Frågeställning  

1. Hur uppfattar några flerspråkiga elever generellt matematiklektionerna på sina respektive 

skolor?  

2. Hur fullgörs och upplevs tre sorters matematikuppgifter; (a) sifferuppgifter, (b) 

problemlösning och (c) räkneberättelse, av några flerspråkiga elever i årskurs 5 på tre olika 

skolor i en mellansvensk stad? 

3. Vilka viktiga likheter och skillnader kan urskiljas mellan skolorna?  
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Metod 

I metodavsnittet presenteras hur vi går tillväga i genomförandet av studien. Studien har en 

fallstudiekaraktär och utförs i tre skolor där varje skola räknas som ett fall.  

Fallstudie 

I en fallstudie undersöks objektet för studien från flera håll med olika metoder. Detta för att få ett 

mycket tydligt resultat för just det specifika fallet. Med andra ord kan man inte göra några 

generaliseringar utifrån resultatet av en fallstudie.69 En fallstudie är en undersökning av en 

specifik företeelse, till exempel ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution 

eller en social grupp.70 

Denna studie undersöker en iscensatt händelse för att undersöka en specifik grupp inom en 

institution, det vill säga flerspråkiga elever i skolan under matematikundervisning. För att göra 

detta används en jämförande multipel fallstudie. En jämförande studie innebär att fallstudien 

utförs inom två olika kontexter.71 I och med att det handlar om flera parallella fall, det vill säga 

fler än två kontexter, så är det en jämförande multipel fallstudie. En jämförande multipel 

fallstudie är alltså en studie av flera specifika företeelser, samt en jämförelse av dessa. 

I fallstudien kombineras tre olika datainsamlingsmetoder; experimentella inslag 

(matematikuppgifter), observationer och intervjuer, en så kallad metodtriangulering, för att få så 

tillförlitligt resultat som möjligt.72  

Urval 

Studien ingår i ett större forskningsprojekt som handlar om kritiska händelser för lärande.73 

Forskningsprojektet avser att intervjua lärare och tre olika elevgrupper (elever generellt, 

flerspråkiga elever samt elever i behov av särskilt stöd) i åk 5 för att få reda på vad de upplever 

som gynnsamt inom matematikundervisningen.  

Studien utgår från projektets material, det vill säga material till det experimentella inslagen, 

intervju- och observationsfrågor. Inom projektet intervjuas och observeras fyra lärare samt 28 

elever på tre olika skolor. Däremot koncentreras den här studien endast till de flerspråkiga 

elevernas upplevelser. Till rapporten utförs fallstudien med 12 elever från tre olika skolor, varav 

                                                
69 Staffan Stukát: Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Polen: Pozkal, 2011, s. 36 
70 Sharan B Merriam: Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 24 
71 Peter Esaiasson: Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Vällingby: Elander 
Sverige AB, 2010, s. 121-122 
72 Stukát, 2011, s. 37 
73 Se bilaga 4 
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en skola endast är för flerspråkiga elever. Skolorna ligger i en mellansvensk stad i ett område där 

det bor många flerspråkiga elever. Skolorna valdes ut genom kontakt med rektor som förmedlat 

kontakt med lärare inom rätt område och årskurs. Läraren har sedan valt ut elever som skulle 

passa för studien. Ur varje klass har läraren valt ut en grupp, bestående av fyra flerspråkiga elever, 

två pojkar och två flickor. 

För att kunna jämföra olika typer av uppgifter får alla elever utföra ett likadant experimentellt 

inslag (matematikuppgifter) som består av två arbetsblad74 samt en friare uppgift. Den friare 

uppgiften innebär att varje elev skriver en egen räkneberättelse som är baserad på något i elevens 

vardag. Under tiden eleverna löser uppgifterna så observeras undervisningen med utgångspunkt i 

ett antal frågor.75 Även dessa tillhör forskningsprojektet. Så snart de fyra eleverna är klara 

genomförs en intervju med hela gruppen tillsammans. 

Datainsamlingsmetoder 

Studien syftar till att ta reda på hur 12 elever upplever sin matematikundervisning samt hur de 

upplever och fullgör tre olika typer av matematikuppgifter. För att göra detta föll valet på en 

fallstudie med tre kombinerade datainsamlingsmetoder; experimentella inslag 

(matematikuppgifter), observationer och intervjuer. 

Experimente l la ins lag 

För att eleverna ska ha samma utgångspunkt för intervjuerna i studien, får de utföra ett 

experimentellt inslag, i form av matematikuppgifter. Detta för att ha full kontroll över att 

eleverna på alla skolor diskuterar samma matematiska uppgifter.76 På så sätt kan man urskilja 

eventuella likheter och skillnader i elevernas upplevelser av de tre experimentella inslagen.  

Det första experimentella inslagen är ett arbetsblad med 45 sifferuppgifter.77 Uppgifterna är 

indelade i de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Eleverna får 

välja om de vill lösa uppgifterna med huvudräkning eller uppställning.  

Det andra experimentella inslaget är baserat på uppgifterna i det första experimentella inslaget, 

men detta arbetsblad består av fem olika uppgifter formulerade i text av problemlösningstyp.78 

Dessa uppgifter kan eleverna lösa på olika sätt.  

Det tredje experimentella inslaget är en friare uppgift, i form av en räkneberättelse, som 

eleverna får konstruera på egen hand med utgångspunkt i sina egna vardagserfarenheter.79 Även 

                                                
74 Se bilaga 1 & 2 
75 Se bilaga 3 
76 Martyn Denscombe: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Polen: 
Pozkal, 2009, s. 75 
77 Se bilaga 1 
78 Se bilaga 2 
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denna ska vara baserad på uppgifterna i det första experimentella inslaget enligt lärarens 

instruktion. Alla tre experimentella inslag utförs enskilt av eleverna. 

De tre experimentella inslagen genomförs på varsin lektion i nära anslutning till varandra. Alla 

elever i klasserna gör uppgifterna för att ingen ska känna sig utpekad. Under tiden som eleverna 

utför uppgifterna så observeras de och så snart de är klara utförs intervjuer med den grupp som 

är utvald av läraren. 

Observat ioner 

Observationer utförs samtidigt som matematikuppgifterna genomförs. Detta för att kunna 

koppla observationerna till det eleverna säger under intervjuerna och på så sätt skapa ett 

sammanhang där man kan dra slutsatser om förståelse och engagemang. Observationen visar 

även vad eleverna gör och inte bara vad de uppfattar vilket ger två olika perspektiv på samma sak. 

Detta gör att det blir lättare att förstå det som sägs under intervjun samt ger en mer fullständig 

bild än vad bara en persons uppfattning gör.80 ”Det är inte alltid som uttryck och handling 

stämmer överens. Vad människor säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de säger 

att de tänker kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen.”81 

Observationer är bra för att ta reda på hur någonting förhåller sig. Viktigt är då att begränsa 

sig i vad man ska fokusera på för att inte missa relevant information och för att ha samma 

utgångspunkt i samtliga observationer.82 Därför utgår observationerna för studien ifrån ett antal 

frågor83 som tillhör matematikprojektet. Frågorna handlar om lärarens undervisning och 

elevernas reaktioner på denna för att titta på engagemang och förståelse hos eleverna. Under 

observationen observerar vi var för sig. Detta för att minska risken att missa något som händer 

under lektionen. Var och en gör egna anteckningar av det de uppfattar, av elevernas förståelse 

och engagemang. Därefter jämförs våra anteckningar och ett protokoll skrivs med hjälp av 

observationsfrågorna.  

Interv juer  

Studien syftar till att få reda på elevernas upplevelse av sina matematiklektioner samt hur de 

upplever och fullgör tre olika sorters matematikuppgifter; sifferuppgifter, problemlösning och en 

räkneberättelse. Då det inte går att observera elevernas upplevelser, känslor och tankar är det 

bästa valet att intervjua dem.84 Intervjuer är mer innehållsrika och de lämpar sig väl när det gäller 

                                                                                                                                                   
79 Instruktioner finns i bilaga 5 
80 Denscombe, 2009, s. 152-153 
81 Denscombe, 2009, s. 269 
82 Denscombe, 2009, s. 271-273 
83 Se bilaga 3 
84 Merriam, 1994, s. 87 
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ett färre antal personer. Intervjun innebär ett socialt möte mellan olika typer av människor. 

”Kontakten vi får kan hjälpa oss förbi språkliga hinder. Detta vare sig de beror på att vi har olika 

modersmål eller olika sätt att uttrycka oss. Bakgrund, uppväxt och utbildning ger oss skilda 

språk.”85  

Metoden är kvalitativ med en halvstrukturerad intervju vilket innebär att frågorna är öppna 

och kompletteras med följdfrågor för att få ut mer information av eleverna.86 Följdfrågorna kan 

även underlätta förståelsen av den information som fås av dem.87 Intervjuerna sker direkt efter 

varje experimentellt inslag är utfört. Eleverna intervjuas i grupper om fyra, två pojkar och två 

flickor. På varje skola intervjuar en och samma person de fyra eleverna under alla tillfällen, för att 

minimera skillnader beträffande hur frågor ställs. Under tiden gör den andra av oss anteckningar. 

Samtliga intervjuer spelas in eftersom det är svårt att hinna med att anteckna allt under intervjuns 

gång. Dessutom kan man då gå tillbaka och lyssna flera gånger för att undvika feluppfattningar. 

Under varje intervju ställs fem frågor88 som tillhör matematikprojektet, för att besvara den andra 

frågeställningen för studien. Dessutom ställs fem tilläggsfrågor89 under det tredje intervjutillfället 

på varje skola, för att besvara den första frågeställningen för studien.  

Gruppintervjuer möjliggör ett större urval än vad som skulle vara möjligt vid individuella 

intervjuer och data blir på så sätt mer representativ.90 Fördelar med metodvalet kan vara att 

gruppintervjuer ger mer detaljerad information eftersom eleverna tenderar att ge varandra 

associationer, vilket ger fler perspektiv till frågan.91 ”Gruppdiskussionen gör det möjligt för 

deltagarna att lyssna till alternativa synpunkter. Detta gör det möjligt för deltagarna att uttrycka 

stöd för vissa synpunkter och att ifrågasätta andra som de inte delar.”92 Däremot kan en risk med 

gruppintervjuer vara att mer utåtriktade deltagare dominerar samtalet, vilket kan göra att vissa 

röster inte gör sig hörda.93 Eleverna får gärna diskutera men ombeds att svara en och en samt 

vänta på sin tur för att minska risken för dominans av starka röster och skapa tydlighet i 

resultatet. 

                                                
85 Jan-Axel Kylén: Att få svar – intervju • enkät • observation. Vellinge: Skogs Rulloffset, 2004, s. 9  
86 Michael Palme: Intervju som metod. Föreläsning vid institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Uppsala universitet, 2012-01-24. 
87 Kylén, 2004, s. 9 
88 Se bilaga 3 
89 Se bilaga 3 
90 Denscombe, 2009, s. 236 
91 Christina Obert & Monica Forsell: Fokusgrupp – ett enkelt sätt att mäta kvalitet. Höganäs: Bokförlaget 
Kommunlitteratur, 2000, s. 6 
92 Denscombe, 2009, s. 237 
93 Denscombe, 2009, s. 241 
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Metod för bearbetning & analys 

Direkt efter lektionen börjar bearbetningsfasen genom att de anteckningar som vi gjort under 

lektionen, i observationssyfte, diskuteras och kompletteras. Därefter samlas all data i ett 

observationsprotokoll. På så sätt fås mer information än om vi suttit tillsammans och observerat. 

Två personer som betraktar en händelse lägger märke till olika saker på grund av förtrogenhet, 

det vill säga det man är van att se, tidigare erfarenheter och det fysiska och emotionella tillstånd 

man befinner sig i.94 Eftersom observationen utgår ifrån frågor som är väsentliga för studiens 

frågeställning så är alla insamlade data relevanta. 

Nästa steg är intervjubearbetningen. Under intervjuerna görs ljudupptagning med diktafon 

och samtidigt antecknas det som sägs. Efteråt transkriberas intervjuerna ordagrant för att undvika 

tolkning av data. Därefter urskiljs data som är relevant för studiens frågeställningar. Detta görs 

tematiskt för att lättare få en översikt. Endast det väsentliga behålls och data sammanfattas med 

våra egna ord, men med försök att inte tolka elevernas uttalanden. En del citat behålls för att 

ytterligare undvika att ändra vad eleverna menar. Målet med detta är att redovisa data på ett 

lättläst och rättvisande sätt.95  

Efter sammanfattningen av intervjuerna kopplas de delar av observationen som kan sättas i 

samband med det eleverna säger. Därefter sammanställs resultatet av de olika experimentella 

inslagen och kopplas även de till övriga data. I resultatet urskiljs sedan likheter och skillnader ur 

den sammanställda data från intervjuer, observationer samt experimentella inslag.  

Resultatet sammanställs för varje skola för sig. Därefter korsanalyseras de tre olika fallen.96 

Detta innebär att fallundersökningarna på de tre skolorna utförs separat för att sedan jämföras 

med syftet att klarlägga de likheter och olikheter som observeras mellan de olika 

intervjugrupperna. ”En tolkning som är baserad på flera fall kan vara mer övertygande för en 

läsare än den beskrivning som grundar sig på enbart ett fall”.97  

Reliabilitet och validitet 

Data måste vara relevant för den specifika fråga som ska besvaras. Validitet innebär hur 

användbara de data som samlas in för studien är. Är den onödig kan den hindra att man ser den 

data som är relevant.98 För att undvika att samla in onödig data används samma observations- 

och intervjufrågor i alla tre skolorna för att möjliggöra liknande samtal. Svaren på frågorna 

besvarar studiens frågeställningar. Detta för att säkerställa att studiens syfte alltid finns med. För 

                                                
94 Denscombe, 2009, s. 273 
95 Kylén, 2004, s. 162-163 
96 Merriam, 1994, s. 164-165 
97 Merriam, 1994, s. 164-165 
98 Kylén, 2004, s. 12 
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att stärka validiteten används flera metoder i fallstudien, så kallad metodtriangulering. Detta 

stärker även reliabiliteten.99 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en uppgift är. När man får uppgifter från en person är de 

den personens sanning och är således en trovärdig bild av den personens upplevelser. Är 

uppgifterna stabila, det vill säga skiftar inte mycket mellan olika datainsamlingar, under samma 

omständigheter, är reliabiliteten hög.100 För att eleverna ska ha samma utgångspunkt för 

intervjuerna i studien, får de utföra ett experimentellt inslag i form av matematikuppgifter. Detta 

för att ha full kontroll över att eleverna på alla skolor diskuterar samma matematiska uppgifter.101 

Det kan förekomma brister i reliabiliteten på grund av slarvfel under datainsamling eller analys av 

data. Under intervjuerna används bandinspelning för att undvika missuppfattningar. 

Bandinspelningen kan hämma eleverna från att säga sin mening under intervjuerna, men i de 

flesta fall avklingar den effekten relativt snabbt.102  

Även om samtliga informanter ger liknande uppgifter så kan man inte generalisera utifrån 

dessa uppgifter. Syftet med studien är dock inte att generalisera utan att undersöka hur elevernas 

upplevelser ser ut vid just dessa tre olika skolor. Studien ger således trovärdiga exempel på hur 

flerspråkiga elevers verklighet ter sig vid dessa skolor och för detta ändamål bedöms reliabiliteten 

tillräcklig. 

Etiska aspekter 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället 

och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas 

på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, 

innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras.103 

Det är viktigt att varje individ skyddas från psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning och detta kallas för individskyddskravet.104 Det finns fyra grundläggande regler för 

forskningsverksamhet. Dessa fyra regler kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.105 Detta är de huvudkrav som bör beaktas inför, 

under och efter undersökningar där forskningsetik är aktuell. 

                                                
99 Merriam, 1994, s. 183 
100 Kylén, 2004, s. 13 
101 Denscombe, 2009, s. 75 
102 Denscombe, 2009, s. 259 
103 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer – inom humanisktisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2002, s. 5 
104 Vetenskapsrådet, 2002, s. 5 
105 Vetenskapsrådet, 2002, s. 6 
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Med informationskravet menas att kontakt tas med rektorn på varje skola då vi informerar 

både muntligt och skriftligt106 om studien. Rektorn förmedlar sedan kontakt med den aktuella 

läraren vid varje skola som i sin tur får muntlig och skriftlig107 information om studiens syfte och 

vilka metoder som används. På så sätt kan läraren ta ställning till om klassen vill medverka. Vi 

informerar även tydligt att deltagandet är frivilligt och om forskningspersonens rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Vi informerar även om att uppgifterna som vi samlar in inte används 

till något annat syfte än för undersökningen.108 Samma information ges till samtliga deltagande 

elever, både i form av ett brev till vårdnadshavare109 och muntligt innan intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att vi under undersökningen frågar informanterna om de samtycker 

till att delta i undersökningen. Vi informerar även om att de har rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de vill deltaga, samt att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst och att detta inte får några negativa konsekvenser.110 

Det som menas med konfidentialitetskravet är att vi efter undersökningen informerar alla 

informanter om att uppgifterna de lämnar behandlas konfidentiellt i forskningen.111 

Det som menas med nyttjandekravet är att det som framkommer under intervjuerna bara 

används i undersökningen och inte på något annat vis eller för andra tillfällen.112 Vi informerar 

informanterna om detta. Vi frågar även de deltagande lärarna om de vill ha en kopia av studien så 

att de kan ta del av det som analyserats fram ur den information eleverna ger. 

                                                
106 Bilaga 4 
107 Bilaga 5 
108 Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8 
109 Bilaga 6 
110 Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11 
111 Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13 
112 Vetenskapsrådet, 2002, s. 14 
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Resultat & Analys 

I detta avsnitt redovisas resultat som framkommer i fallstudierna, samt analys av dessa i 

förhållande till våra frågeställningar. Genomgående i resultatredovisningen är det barns 

perspektiv som presenteras. Resultatet delas in efter skola och därefter efter de olika 

frågeställningarna för studien: 

1. Hur uppfattar några flerspråkiga elever generellt matematiklektionerna på sina tre skolor?  

2. Hur fullgörs och upplevs tre sorters matematikuppgifter; (a) sifferuppgifter, (b) 

problemlösning och (c) räkneberättelse, av några flerspråkiga elever i årskurs 5 på tre olika 

skolor i en mellansvensk stad?  

3. Vilka viktiga likheter och skillnader kan urskiljas mellan skolorna?  

Frågeställning 1 besvaras genom intervju med eleverna. Frågeställning 2 besvaras genom 

intervjuer, samt delar av observationer och resultatet av det experimentella inslaget 

(matematikuppgifter). Därefter jämförs resultaten från de olika skolorna för att besvara 

frågeställning 3.  

Resultat och analys av skola A görs av Rania Kaskas och Åsalie Frank tillsammans och vi delar 

således på ansvaret. Rania Kaskas ansvarar för resultatet och analys av skola B och Åsalie Frank 

för resultatet och analys av skola C. 

Skola A 

Skolan ligger i en mellansvensk stad i ett område där det bor många flerspråkiga elever. Eleverna 

går i åk 5 som är delad i två grupper, 5A och 5B. Fallstudien utförs i grupp 5B som innehåller 15 

elever. 

Elevernas uppfat tning av s ina matematiklektioner 

Eleverna har ganska olika uppfattning av sina matematiklektioner vid skola A. Alla är överens om 

att undervisningen mest består av träning inför nationella prov samt arbete i elevernas 

matematikböcker. Däremot har de olika åsikter om hur det är att arbeta under 

matematiklektionerna. Ett exempel är elev 3 som tycker att det är tråkigt när det är för svårt, men 

att det å andra sidan är roligt att lära sig något nytt. Även elev 1 tycker att det är kul när man kan. 

Elev 4 tycker att man sitter och räknar för länge och anser att det är för många 

matematiklektioner i veckan. Eleverna är överens om att matematik är tråkigt precis innan man 

ska äta och direkt efter lunch. Elev 3 uttrycker det såhär: ”Före lunch är det roligt för då kan man 

typ tänka bättre.” Även elev 1 tycker att matematik är roligast första lektionen på morgonen. 
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När det gäller vilken sorts matematikuppgifter eleverna föredrar så går åsikterna isär. Elev 3 

gillar geometri och de olika räknesätten men inte decimaltal. Eleven har ingen preferens vad gäller 

text- och sifferuppgifter. Elev 4 gillar allting med bråk men inte problemlösning. Eleven tycker 

att prov är roligare än matematikboken eftersom det innehåller olika sorters uppgifter medan i 

matematikboken brukar man arbeta med ett matematikområde i taget med likadana uträkningar. 

Elev 1 gillar multiplikation och division eftersom de hör ihop, samt räkneberättelser. Eleven säger 

att matematik är bra för framtiden eftersom den finns överallt. Därför är det bra att kunna. Flera 

av eleverna pratar om sina framtidsplaner inom akademiska yrken och en elev uttrycker en vilja 

att arbeta med matematik i framtiden om han inte blir fotbollsproffs. 

Elevernas uppleve lser  av tre  o l ika sorters  matematikuppgi f t er  

För att ta reda på elevernas upplevelser av de olika matematikuppgifterna används den 

information som framkommit i intervjuer med eleverna. Sedan lyfts relevanta resultat som 

framkommit av uppgifterna, samt de delar av observationerna som handlar om förståelse och 

engagemang.  

Elevernas upplevelser av (a) sifferuppgift  

Sifferuppgiften113 består av 45 uppgifter med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Uppgifterna löses med uppställning eller huvudräkning. 

 

Skola A Addition Subtraktion Multiplikation Division 

Elev 1 5/5 4/4 18/18 18/18 

Elev 2 5/5 4/4 18/18 18/18 

Elev 3 5/5 4/4 14/18 17/18 

Elev 4 4/5 4/4 15/18  3/18 

Tabell 1. Antal rätt på sifferuppgifterna uppdelat på varje elev. 

 

Alla elever var överens om att instruktionerna var bra och de förstod vad de skulle göra. Elev 3 

menar att det inte direkt var någon genomgång innan uppgifterna skulle lösas och säger: ”Det var 

typ… Hon skulle bara visa oss typ delat. Att det kan vara streck och streck, såhär. Man delar.” Vi 

upplevde heller inte att det var någon grundlig genomgång under vår observation av 

undervisningen. Precis som elev 3 säger visade läraren att det snedställda divisionstecknet är 

samma sak som det horisontella, som de oftast möter i sin mattebok. Elev 2 påpekar att de redan 

fått uppgifter med snedställt divisionstecken men säger att det är bra att bli påmind. Alla elever 

tyckte att lektionen var en repetition av det de har jobbat med tidigare. Elev 1 påstår att: ”Det är 

                                                
113 Se bilaga 1 
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som repetitions… Prov.” Under observationen upplevde vi att nästan alla elever har de 

förkunskaper som behövs för att lösa uppgifterna, vilket stödjer elevens påstående. Elev 1 och 2 

menar att eftersom uppgifterna är en slags repetition är de lätta och de är överens om att de hade 

lärt sig mer om uppgifterna varit svårare. Vi upplevde under observationen att det var en 

välbehövlig repetition för eleverna. De kan på så sätt få insikt om sina egna brister. Vi får bevis 

på detta av elev 4 som tyckte att uppgifterna var lätta, förutom divisionen. Eleven uttrycker att 

”[m]an blir liksom… Snurrig” vid division. Särskilt jobbigt är det när man ska lämna in uppgiften 

till läraren, menar eleven. Elev 4 hade tre rätt av arton på divisionsuppgifterna vilket speglar 

hennes uttalande. Elev 3 och 4 hade några fel på multiplikationsuppgifterna, samt något fel här 

och där, men inget relevant för studien. 

För att lösa uppgifterna så använde sig elev 2 av uppställning på extrapapper men endast av 

subtraktion, det vill säga fyra uppgifter. För att känna sig säkrare på svaret använder eleven sig 

alltid av uppställning vid subtraktion. Elev 1 håller med om att det är säkrare att använda sig av 

uppställning om man vill ha rätt svar. Därför använder eleven uppställning av de lite svårare 

uppgifterna. Även elev 3 använder sig av uppställning och då både vid addition och subtraktion. 

Eleven använder sig av huvudräkning vid multiplikation och division. Division räknas som 

multiplikation, förklarar eleven genom att säga: ”På division så räknade jag typ… Det var 24/4. 

Då är det typ 4 gånger 6 är 24 på multiplikation.” Elev 4 använder sig av uppställning av alla 

uppgifter förutom vid multiplikation som räknas med huvudräkning. 

Vi upplevde att de flesta elever tyckte att det var roligt att lösa uppgifterna och de verkade 

mycket koncentrerade, engagerade och intresserade. Eleverna 1, 3 och 4 tyckte att uppgifterna var 

roliga att lösa. Elev 2 tyckte att uppgifterna var ”sådär” och elev 4 ändrade sig då och höll med 

elev 2. Elev 1 påpekar att det var roligt att göra något annorlunda på lektionen och tycker även att 

uppgifterna var mer utmanande än de andra uppgifterna (problemlösning (b) och räkneberättelse 

(c)) och därför roligare. 

Elevernas upplevelser av (b) problemlösning 

Problemlösningen114 består av fem textuppgifter. Textuppgifterna är baserade på 

sifferuppgifterna (a) men är placerade i ett sammanhang. Uträkningarna ska redovisas och 

uppgiften ska svaras på med en hel mening samt enhet, för att få rätt. 
  

                                                
114 Se bilaga 2 
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Skola A Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 

Elev 1 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

Elev 2 Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk 

Elev 3 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

Elev 4 Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk 

Tabell 2. Resultat på problemlösningsuppgifter, uppdelat på varje elev. 

 

Vid det här tillfället var den ordinarie läraren frånvarande och därför hade eleverna en vikarie 

som vanligtvis är speciallärare i klassen. Endast elev 1 och 3 var närvarande. Båda eleverna ger 

uttryck för att det inte var så mycket genomgång innan de själva skulle lösa uppgifterna. Under 

vår observation såg vi, precis som eleverna sa, att läraren bara instruerade eleverna hur de skulle 

göra men inte någonting om uppgifterna. Läraren var väldigt noga med att påpeka för eleverna 

att de skulle läsa noga för att inte missa något, vilket eleverna också uppmärksammade och följde 

enligt dem själva. Eleverna påpekade att uppgifterna inte innehöll något nytt utan var en 

repetition av tidigare kunskaper. De tyckte även att det var lätt att lösa uppgifterna. Vi upplevde 

under observationen att eleverna tyckte att det var lätt och att de förstod vad de skulle göra, vilket 

stöder elevernas uttalanden.  

Under observationen upptäckte vi att några elever i klassen hade problem med uppgift två, 

som innehöll två frågor i samma uppgift och dessutom var tvetydig. Däremot har ingen av de 

elever vi intervjuat tagit upp detta. Elev 1 tyckte att uppgift 4 var lite svår. Eleven påstår sig inte 

förstå så mycket av uppgiften. Vi upplevde att fler elever hade problem med uppgift 4 eftersom 

den skulle lösas i två steg. Elev 3 hade bara räknat ena steget i uppgiften. Möjligtvis trodde elev 3 

att det var så man skulle räkna och har därför inte påpekat att den var svår. Båda eleverna är 

överens om att det var roligt att räkna uppgifterna, speciellt när man förstår hur man ska räkna. 

Elev 1 säger: ”Alltså, det var ju ganska lätt. Det är det som gör det roligt.” När uppgiften är löst 

känner man sig avslappnad, säger elev 1. 

Eleverna löste uppgifterna genom att tänka och genom att använda sig av uppställning. Båda 

är överens om att man måste läsa textuppgifter noga precis som läraren sa i början av lektionen. 

Elev 1 påpekar att man bör ”[l]äsa noga och svara med enhet”. Enligt eleven är detta viktigt att 

kunna till nationella provet i sexan. Eleverna har tidigare arbeta mycket med gamla nationella 

prov, enligt läraren. Troligtvis har läraren informerat eleverna om vikten av noggrannhet, i 

uträkningar och svar, i samband med detta. 

Elevernas upplevelser av (c) räkneberättelse 

Räkneberättelsen är en problemlösningsuppgift som konstrueras av eleven själv utifrån dennes 

egen vardag. Läraren har valt ut några tal ur sifferuppgiften (a) som eleverna får använda i sina 

räkneberättelser. Nedan redovisas ett exempel på räkneberättelse från en elev på skolan och 
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därefter kommenteras den. Bedömning görs på utformande men ej på stavfel och dylikt. Efter 

exemplet följer en tabell med elevernas resultat. 

Hazal och Olivia var på stan. Dom gick in till smycke affären glitter och skulle köpa ett bästis 
halsband. Hazal hade 224 kr och Olivia hade 472 kr. Hur mycket har dom tillsammans? 

Svar: Dom har 696 kr tillsammans. 

    224  
+ 472 
    696 

De två första meningarna är inte nödvändiga för att kunna lösa uppgiften utan kan få en att tänka 

på annat som inte är relevant som till exempel vad halsbandet kostar. Kanske ville eleven skriva 

mer information för att texten mer ska likna en berättelse, något som även läraren instruerade 

eleverna under genomgången.  

 

Skola A Uppgift 1 

Elev 1 Rätt 

Elev 2 Sjuk 

Elev 3 Rätt, lite onödig information. 

Elev 4 Rätt, lite slarv vid uppställning. 

Tabell 3. Resultat av elevernas egen räkneberättelse. 

 

Vid detta tillfälle var tre elever närvarande. Alla eleverna tyckte att genomgången var bra och att 

de förstod vad som skulle göras. Vi upplevde, under vår observation, att läraren var mer 

förberedd den här gången och hade en mer grundlig genomgång. Eleverna säger att de inte lärde 

sig något nytt, utan att de hade gjort samma sak tidigare.  

Vi upplevde under observationen att stämningen var mycket god och att läraren förmedlade 

glädje till eleverna. Eleverna verkade tycka att det var extra kul eftersom de fick välja själva hur de 

skulle utforma uppgiften. Uppgiften var, enligt eleverna, bra, lätt och rolig. De tyckte att det var 

roligt att tänka och hitta på en text själv. Även vi upplevde att det var en enkel uppgift för 

eleverna eftersom de kom igång direkt efter genomgången och de verkade även vara mycket 

engagerade eftersom många sa högt vad de skulle skriva om. Detta bekräftar eleverna i intervjun. 

Alla hade en idé på en gång om vad de skulle skriva. Resultatet visar även att de har utformat 

uppgifterna rätt även om en elev har slarvat lite med uppställningen och en annan elev har lämnat 

lite onödig information. Elev 3 och 4 tyckte bäst om den här uppgiften (c) av alla genomförda 

eftersom man fick hitta på själv och det blev lättare, men elev 3 tillägger att alla var roliga. 
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Skola B 

Skolan ligger i en mellansvensk stad i ett område där det bor många flerspråkiga elever. Den är 

endast till för flerspråkiga elever men undervisningen hålls på svenska. Eleverna gå i en klass med 

både åk 5 och 6 som innehåller 7 elever. Fallstudien görs endast med elever i åk 5. 

Elevernas uppfat tning av s ina matematiklektioner 

Vid skola B var alla eleverna överens om att matematiklektionen är den roligaste och lättaste 

lektionen. Elev 2 uttrycker sig genom att säga: ”Matte är mitt roligaste ämne. Det som jag tycker 

bäst om.” Medan elev 1 uttrycker sig såhär: ”Jag tycker att den lättaste lektionen som vi har det är 

matte.” Eleverna pratar mycket livligt om matematik och ger intryck av att vara ambitiösa. En 

matematiklektion brukar börja med att läraren undervisar om till exempel ett nytt kapitel först. 

Efter genomgången löser ibland läraren några exempel/tal tillsammans med eleverna. Detta gäller 

när de har svåra tal. Sedan arbetar eleverna i grupper eller själva. Under matematiklektionerna 

koncentrerar eleverna sig bättre och det blir mer lugnt i klassen än i andra ämnen. På lektionerna 

brukar de mestadels arbeta med matematikboken. 

När det gäller vilka typer av matematikuppgifter eleverna tycker mest om så säger elev 2 och 3 

att de tycker om både text- och sifferuppgifter. Elev 1 gillar mest sifferuppgifter eftersom eleven 

inte tycker om att skriva så mycket, medan elev 4 gillar textuppgifter för att man då lär sig fler 

ord. Eleven sa: ”Om man kan skriva så man kan prata.” Enligt elev 2 är subtraktion svårt, särskilt 

när man ska låna ett tal från ett annat tal. Såhär uttrycker sig eleven: ”Det är svårt att låna en tal 

från andra om det är noll sist.” 

Elevernas uppleve lser  av tre  o l ika sorters  matematikuppgi f t er 

För att ta reda på elevernas upplevelser av de olika matematikuppgifterna används den 

information som framkommit i intervjuer med eleverna. Sedan lyfts relevanta resultat av 

uppgifterna, samt de delar av observationerna som handlar om förståelse och engagemang.  

Elevernas upplevelser av (a) sifferuppgift 

Sifferuppgiften115 består av 45 uppgifter med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Uppgifterna löses med uppställning eller huvudräkning. 
  

                                                
115 Se bilaga 1 
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Skola B Addition Subtraktion Multiplikation Division 

Elev 1 5/5 3/4 18/18 18/18 

Elev 2 4/5 3/4 16/18 18/18 

Elev 3 5/5 4/4 18/18 15/18 

Elev 4 5/5 4/4 18/18 18/18 

Tabell 4. Antal rätt på sifferuppgifterna uppdelat på varje elev. 

 

Eleverna tyckte att instruktionen var bra och de förstod vad de skulle göra. Alla elever var 

överens om att uppgifterna var lätta och sa att lektionen var en repetition av det de har jobbat 

med tidigare. Elev 4 sa: ”Det var lätt. Vi kunde den. Vi har lärt oss för längesen.” Under vår 

observation upplevde vi, i likhet med observationen i skola A, att det inte var någon ingående 

genomgång utan läraren gick bara igenom vad som skulle göras. Dessutom skriver läraren 

ingenting på tavlan och hon har en väldigt kort genomgång. Under den säger hon att det är 

repetition av sådant de ska ha övat på och att alla fyra räknesätten finns med. Några av eleverna 

ställer frågor i början, trots att de verkar veta hur de ska göra. Uppgifterna var roliga tycker elev 1, 

2 och 3, samt elev 1 och 4 tyckte att uppgifterna var lätta.  

Elev 1 använde sig alltid av uppställning vid räkning för att känna sig säkrare på svaret, vilket 

elev 2 också gör och då särskilt vid subtraktion. Eleven uttrycker sig genom att säga: ”Jag tycker 

inte om minus.” Både elev 1 och 2 hade ett fel på subtraktionsuppgifterna. Elev 2 hade även ett 

fel på additionsuppgifterna och två fel på multiplikationsuppgifterna. Liksom elev 1 och 2 

använde sig elev 3 av uppställning vid räkning och hade tre fel på divisionsuppgifterna, medan 

elev 4 använde sig av huvudräkning och löste alla uppgifterna korrekt. Eleven använde sig av 

händerna vid multiplikationsräkning, liksom elev 3. Vid division ritade elev 1 och 3 streck som de 

delade upp på pappret. 

Vi upplevde, under vår observation, att uppgifterna var lätta för eleverna att räkna men vi fick 

ingen känsla för om de tyckte det var roligt eller tråkigt. Under intervjun uttryckte eleverna dock 

att det var roligt att lösa uppgifterna och gav då intryck av att vara både intresserade och 

engagerade.  

Elevernas upplevelser av (b) problemlösning 

Problemlösningen116 består av fem textuppgifter. Textuppgifterna är baserade på 

sifferuppgifterna (a) men är placerade i ett sammanhang. Uträkningarna ska redovisas och 

uppgiften ska svaras på med en hel mening. 
  

                                                
116 Se bilaga 2 
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Skola B Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 

Elev 1 Rätt Rätt* Rätt Rätt Rätt 

Elev 2 Rätt Rätt Rätt Rätt Fel 

Elev 3 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

Elev 4 Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk Sjuk 
* Missuppfattning på grund av oklarhet i uppgiften, men räknat rätt. 

Tabell 5. Resultat på problemlösningsuppgifter, uppdelat på varje elev. 

 

Elev 4 var sjuk vid det här undervisningstillfället. Läraren har denna gång en lite grundligare 

genomgång där hon tar upp vad uppgifterna handlar om. Vidare förklarar hon att de ska använda 

sig av de fyra räknesätten, precis som under förra lektionen och att man ska göra uträkningarna 

på ett separat papper. Uppgifterna relaterar till elevernas vardag då de ska åka till Gröna Lund, 

precis som klasserna i uppgifterna. 

Även i den här klassen, precis som i skola A, har eleverna svårt att förstå uppgift 2 där det är 

två frågor i en, men här fastnar de även på andra ord, såsom mer och varje. Även singular- och 

pluraländelser blir svåra för eleverna, som till exempel klass och klasserna. Läraren löser detta 

genom att artikulera några ord extra noggrant och ibland förklara skillnaden mellan orden. I 

samtalet med eleverna om denna uppgift sa elev 2 att ”[d]en andra frågan var mycket klurig.” 

Även elev 1 hade fel på uppgift 2 men räknade rätt. Elev 1 uttrycker sig genom att säga att ”det är 

många olika grejer som man blir lite yr av”. Eleven uttrycker kanske sig på det sättet eftersom 

uppgifterna kräver att eleverna kan tyda och använda språket för att förstå dem. Alla elever påstår 

att de löste uppgifterna genom att ”tänka”, vilket vi tolkar som att räkna huvudräkning, men 

under vår observation såg vi att de använde sig av uppställning. 

Vi upplevde under observationen att eleverna hade svårt att lösa uppgifterna men trots att det 

tog lång tid gav de intryck av att vara både intresserade och engagerade. I intervju hävdar elev 3 

att ”[d]en första frågan var lätt men de andra var svåra”. Eleven hade alla uppgifter rätt. Två 

elever tyckte att uppgifterna var roliga och en av dem tyckte även att de var lätta. 

Elevernas upplevelser av (c) räkneberättelse 

Räkneberättelsen är en problemlösningsuppgift som konstrueras av eleven själv utifrån dennes 

egen vardag. Läraren har valt ut några tal ur sifferuppgiften (a) som eleverna får använda i sina 

räkneberättelser. Nedan redovisas ett exempel på räkneberättelse från en elev på skolan och 

därefter kommenteras den. Bedömning görs på utformande men ej på stavfel och dylikt. Efter 

exemplet följer en tabell med elevernas resultat. 
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Alex får av sin mamma 593 kr och av sin pappa 132 kr. Hur mycket blir svart? 

   1 
   593 
+132 
   725 

Han har fåt av sinna föreldrar 725 kr. 

Elevens räkneberättelse innehåller för lite information för att man ska kunna lösa uppgiften. 

Frågan ställs vad svaret blir men man får inte reda på vad man ska räkna ut. Brister i språket kan 

vara en orsak till att eleven inte lyckas formulera en fråga och på så sätt få ner hela sin tankegång 

på pappret. 

 

Skola B Uppgift 1 

Elev 1 Fråga saknas men räknat rätt. 

Elev 2 Rätt utformad men räknat fel. 

Elev 3 Rätt 

Elev 4 Rätt 

Tabell 6. Resultat av elevernas egen räkneberättelse. 

 

Vid detta tillfälle var alla elever närvarande. Läraren hade förberett lektionen väl. Inför lektionen 

hade hon skrivit upp några uppgifter på tavlan som eleverna fick välja mellan i sina 

räkneberättelser. Hon förklarade noga att en räkneberättelse är en liten berättande text där man 

förtydligar var talen kommer ifrån. Tillsammans med eleverna tar hon upp ett exempel på tavlan. 

I samtalet med eleverna om denna genomgång sa eleverna att det var bra samt att de förstod vad 

som skulle göras. Elev 1 uttryckte det genom att säga: ”Ja, jag förstod för att hon förklarade mer 

tydligt. Det gick bra när hon förklarade.” Även elev 4 sa: ”Jag lärde mig att jag måste göra en 

fråga med en mening. Kanske när jag går i sexan ska jag göra många meningar.” 

Under observationen upplevde vi att uppgiften var ganska lätt och roligt för dem. Eleverna 

hade vissa svårigheter med hur de skulle formulera sig i räkneberättelsen men uppgiften gick 

snabbt att skriva för dem. Brister i språket kan vara en orsak till att de får svårigheter att 

formulera en textuppgift med flera meningar. Resultatet visade att alla elever har löst uppgiften 

rätt även om en elev har missat att formulera en tydlig fråga. Eleverna tyckte att uppgiften var 

roligt och lätt, detta bekräftar de i intervjun. Kring detta sa en elev: ”Det var ingen uppgift som 

jag tycker. Alltså det var lätt, det är bara att tänka lite på hur vi ska göra en fråga så att vi kan 

svara på det. Jag tycker att det var ingen uppgift. Jag tänkte hur ska jag låta den här svaren 

komma till den här frågan.” 

Elev 1, 3 och 4 hävdar att uppgiften (c) är den roligaste av de tre genomförda.  
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Skola C 

Skolan ligger i en mellansvensk stad i ett område där det bor många flerspråkiga elever. Eleverna 

går i åk 5, i en klass med 25 elever. 

Elevernas uppfat tning av s ina matematiklekt ioner 

Eleverna ger en samstämmig bild av att de under matematiklektionerna oftast arbetar med 

matematikboken och med att lösa räkneblad. De får till exempel bråkpapper och divisionspapper 

menar elev 2. De verkar alltså räkna en typ av uppgifter i taget. Elev 2 ger uttryck för hur de övar 

länge på ett och samma område genom att säga att matematik  

[…] drar ut på tiden ganska mycket liksom. Man tänker såhär att varje minut känns mer som tio 
minuter men sen när man väl förstår, för det är liksom såhär, man kör, så kör man och så kör man 
och så kan man inte, så kan man inte, så kan man inte. Så helt plötsligt en dag: ’Men det här kan 
jag.’ 

Eleven illustrerar här hur tiden går väldigt långsamt när man räknar matematik som man inte 

förstår och hur man måste öva för att bli bättre på ett område. Eleven lägger till att det blir 

roligare när man väl förstår. Även elev 1 påpekar att det börjar bli kul när man förstår, men att 

det är tråkigt när man inte förstår och får medhåll av elev 4 som tycker om enkla uppgifter.  

Elev 1 säger att de ibland arbetar med mer praktiska uppgifter och påpekar att det är kul när 

man får göra något annat på lektionerna som till exempel att skriva egna räkneberättelser. Även 

elev 2 och 3 håller med om att det är kul när man får hitta på uppgifter på egen hand. I övrigt så 

tycker både elev 1 och 3 bäst om multiplikation och division och då helst 

problemlösningsuppgifter medan elev 2 tycker bäst om bråk. Elev 4 tycker att matematik är roligt 

och arbetar helst med olika sorters sifferuppgifter eftersom eleven tycker att de är lättare än 

textuppgifter. Eleven har svårt med svenskan och säger inte mycket under intervjun. Svårigheten 

med det svenska språket kan vara en orsak till att eleven tycker att textuppgifter är svårare.  

Elevernas uppleve lser  av tre  o l ika sorters  matematikuppgi ft er  

För att få reda på elevernas upplevelser av de olika matematikuppgifterna används den 

information som framkommit i intervjuer med eleverna. Sedan lyfts relevanta resultat av 

uppgifterna, samt de delar av observationerna som handlar om förståelse och engagemang.  

Elevernas upplevelser av (a) sifferuppgift 

Sifferuppgiften117 består av 45 uppgifter med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Uppgifterna löses med uppställning eller huvudräkning. 

                                                
117 Se bilaga 1 
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Skola C Addition Subtraktion Multiplikation Division 

Elev 1 5/5 3/4 18/18 17/18 

Elev 2 Saknas* Saknas Saknas Saknas 

Elev 3 5/5 1/4 9/18, hann ej Hann ej 

Elev 4 5/5 4/4 18/18  17/18 
* Inlämnad till klassläraren men saknas efter lektionen. 

Tabell 7. Antal rätt på sifferuppgifterna uppdelat på varje elev. 

 

Alla elever var överens om att instruktionerna var bra och de förstod vad de skulle göra. Vi 

upplevde dock att genomgången inte var speciellt grundlig. Enlig vår uppfattning gav läraren 

intryck av att vara något oorganiserad och stressad. När vi kom dit hade läraren slarvat bort 

arbetsbladen och under hela tillfället försökte hon stressa eleverna till att bli klara. Detta verkade 

dock inte påverka eleverna som löste uppgifterna på ett bra sätt. Eleverna var överens om att den 

här typen av uppgifter är något de ofta brukar repetera, vilket kan ha bidragit till att eleverna 

kände sig trygga med uppgifterna.  

Vi upplevde under observationen att eleverna tyckte att uppgifterna var roliga, även om de gav 

intryck av att vara något mindre engagerade än i de tidigare skolorna (skola A och B), samt att de 

flesta eleverna inte hade några större problem med uppgifterna, även om många tog lång tid på 

sig. Elev 3 och 4 uttryckte att det var roligt att göra uppgifterna även om vissa uppgifter var 

tråkiga. Elev 1 hävdar att det var lätt att lösa uppgifterna och även elev 2 sade sig inte ha några 

särskilda problem med att lösa uppgifterna. Elev 4 tyckte däremot att uppgifterna var ganska 

svåra och speciellt multiplikationen. Eleven hade dock alla rätt, förutom ett fel på divisionen och 

vi uppfattade inte att eleven hade några problem under vår observation. Däremot upptäckte vi 

några få elever, under observationen, som verkade ha svårare att lösa uppgifterna. Detta får vi 

även bekräftat under intervjun. Elev 3 uttrycker då att subtraktionsuppgifterna var svårare vilket 

blev ett problem. Eleven hade endast ett rätt på subtraktionsuppgifterna och hann dessutom inte 

räkna klart multiplikations- och divisionsuppgifterna innan lektionen var slut, vilket kan ha berott 

på att eleven ägnade mycket tid åt subtraktionsuppgifterna. 

Under observationen upplevde vi att så gott som samtliga elever har de förkunskaper som 

behövs för att lösa uppgifterna, men några hade problem med uppställning av 

subtraktionsuppgifterna. En av dem var elev 1 som under intervjun säger: ”Alltså jag visste inte 

direkt hur man skulle skriva upp det men sen hjälpte läraren mig.” Eleven ställde endast upp en 

uppgift och räknade resten med huvudräkning. Elev 3 använde sig av uppställning på alla 

uppgifter eftersom ”det blir lättare då”. Elev 2 tänkte ut flera sätt att lösa uppgifterna på men 

valde sedan sitt favoritsätt, att räkna med talsorter i huvudet, vilket eleven förklarar på detta sätt: 

”Mm, jag tänkte liksom såhär att vad det nu heter, varje tal för sig och liksom tog såhär, ja 200 

delat på två. Ja det är 100 och sen så tänkte jag såhär att om det är typ 210 delat på två så tänker 

jag såhär: ’200 delat på två, ett hundra och tio delat på två, fem’.” Även elev 4 använde sig av 
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huvudräkning på alla uppgifter och uppger, i sista intervjun, att han tycker bäst om det här 

momentet (a) av alla genomförda.  

Elevernas upplevelser av (b) problemlösning 

Problemlösningen118 består av fem textuppgifter. Textuppgifterna är baserade på 

sifferuppgifterna (a) men är placerade i ett sammanhang. Uträkningarna ska redovisas och 

uppgiften ska svaras på med en hel mening. 

 

Skola C Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 

Elev 1 Rätt Rätt Rätt Rätt Fel 

Elev 2 Rätt ½ Rätt* Rätt Rätt Rätt 

Elev 3 Rätt ½ Rätt* Rätt Rätt Rätt 

Elev 4 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 
* Räknat en av två uträkningar. 

Tabell 8. Resultat på problemlösningsuppgifter, uppdelat på varje elev. 

 

Lektionen var rolig, tyckte samtliga fyra elever, men de är överens om att det var en repetition av 

tidigare kunskaper. Elev 1, 2 och 3 tyckte att genomgången som hölls gjorde att de blev påminda 

om liknande uppgifter som de gjort tidigare, vilket de menar var bra. Dessutom var uppgifterna 

menade för dem, hävdar elev 2, eftersom de handlade om en likadan klassresa som de själva 

samlar pengar till. Under vår observation märkte vi att eleverna blev mycket engagerade när de 

fick veta vad uppgifterna handlade om. Alla elever verkade tycka att det var roligt eftersom de 

själva befinner sig i samma situation som personerna i uppgifterna. 

Under genomgången ställdes några frågor om oklarheter i uppgift 2 men eleverna verkade inte  

lika förvirrade som i skola A och B. Många elever hade problem med att lösa uppgift 4 och kände 

sig osäkra på hur de skulle göra, märkte vi, eftersom många elever frågade om just den uppgiften. 

Dock var detta inget som eleverna tog upp under intervjun och ingen av dessa elever hade heller 

räknat fel på uppgiften. Eleverna brukar i vanliga fall lösa liknande uppgifter i par. Kanske vill de 

därför ha någon annan persons bekräftelse på att de gjort rätt, innan de kan gå vidare och lita på 

sina egna uträkningar.  

Vi upplevde, under observationen att det gick väldigt lätt och snabbt att lösa uppgifterna för 

några av eleverna medan andra satt mycket länge med sina arbetsblad. Alla elever vi intervjuat 

säger att de förstod vad de skulle göra. Vi upplevde att några av eleverna inte hängde med under 

genomgången. Elev 1 verkar vara en av dem. Eleven hävdar dock att det blev lätt när man väl 

hade börjat lösa uppgifterna och att alla uppgifterna var jättelätta. Eleven hade dock missat att 

läsa en del på uppgift 5 vilket gjorde att hon fick fel svar på uppgiften. Även på uppgift 2 hade 

                                                
118 Se bilaga 2 
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eleven missat en del i uträkningen vilket gav fel svar. På den uppgiften hade även elev 2 och 3 

missat att man skulle göra två uträkningar och därför bara gjort den ena. Både elev 2 och 3 

påpekade under intervjun att de hade problem med uppgift 2. Elev 3 säger: ”Jag tänkte plus. 

Alltså man skulle typ gissa på hur mycket de skulle samla. Då tänkte jag fel så det var svårt.” Elev 

4 tycker tvärtemot att uppgift 1, 2 och 3 var lättast att lösa. 

För att lösa uppgifterna använde elev 4 sig av huvudräkning på samtliga uppgifter. Elev 2 och 

3 använde sig av uppställning på alla uppgifter förutom de två sista som räknades ut med 

huvudräkning. Elev 1 använde uppställning på första uppgiften och mellanled på andra 

uppgiften. Resten av uppgifterna räknades med ”gånger och division”. Eleven använde sig av 

uppställning på subtraktionsuppgifterna eftersom det var lättare att få rätt svar då. Elev 3 håller 

med elev 1 om det påståendet.  

Elevernas upplevelser av (c) räkneberättelse 

Räkneberättelsen är en problemlösningsuppgift som konstrueras av eleven själv utifrån dennes 

egen vardag. Läraren har valt ut några tal ur sifferuppgiften (a) som eleverna får använda i sina 

räkneberättelser. Nedan redovisas ett exempel på räkneberättelse från en elev på skolan och 

därefter kommenteras den. Bedömning görs på utformande men ej på stavfel och dylikt. Efter 

exemplet följer en tabell med elevernas resultat. 

ASAL, JOSEF, NORA OCH FELICIA SKULLE SÄTTA UPP 12 BILDER VAR. DOM HADE 
28 TEJPBITAR DOM SKULLE DELA. HUR MÅNGA TEJP-BITAR FÅR DOM VAR? 

SVAR:          28 = 8 

                      4 

              8 BITAR VAR. 

Eleven har fått fel svar på uppgiften. Ingen större vikt läggs dock vid detta då felet inte är stort. 

Elevens räkneberättelse är skriven uteslutande med versaler vilket gör den något svår att läsa.  

Detta kan bero på att eleven håller kvar vid versalerna som är det första man lär sig att skriva i 

skolan. Dessutom innehåller räkneberättelsen lite onödig information. Att personerna i 

räkneberättelsen skulle sätta upp 12 bilder är inte nödvändigt för att kunna lösa uppgiften utan 

kan förvirra läsaren då det inte går att sätta upp så många bilder med det antalet tejpbitar som 

finns. Kanske ville eleven göra texten mer levande genom att lägga till lite information och 

dessutom skriva ut alla namn istället för att skriva fyra personer eller liknande. 
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Skola C Uppgift 1 

Elev 1 Rätt 

Elev 2 Rätt 

Elev 3 Räknat fel, lite onödig information. 

Elev 4 Rätt utformad men räknat fel. 

Tabell 9. Resultat av elevernas egen räkneberättelse. 

 

Läraren var denna gång, enligt oss, väl insatt i uppgiften och informerade eleverna grundligt om 

vad som skulle göras. Elev 1 och 2 hävdar, trots det, att de först inte förstod helt men efter att 

elev 2 under genomgången frågat läraren, förstod de vad de skulle göra. Elev 2 säger sig dock ha 

förstått ganska bra från början. Även elev 3 förstod bra och påstår att uppgiften var ganska enkel 

men säger samtidigt att de inte gjort något sådant tidigare. 

Resultatet visar att alla elever hade utformat berättelsen på rätt sätt även om en elev hade lagt 

till lite onödig information och räknat fel i uträkningen. Eleverna är överens om att det var 

väldigt lätt att skriva sin egen räkneberättelse, även om det tog lite tid. Elev 1 berättar: ”För mig 

tog det lite tid att komma på vad jag skulle skriva när jag skulle hitta på själv fast sen kom jag på.”  

Vi tror att resultatet av undervisningen är att alla förstått hur man skriver en räkneberättelse. 

Elev 2 var förvånad över sin egen förmåga och upplevde sig ”rätt så bra på att komma på sånt 

här”. Räkneberättelsen blev mycket bättre än eleven trodde. 

Vi upplevde under observationen att det var god stämning i klassrummet och eleverna verkade 

tycka att uppgiften var rolig, eftersom de själva fick välja vad de skulle skriva om och hur de 

skulle utforma uppgiften. Uppgiften var den roligaste hittills tycker elev 1, 2 och 3. Elev 4 håller 

med om att den var väldigt rolig.  

Viktiga likheter och skillnader mellan de tre skolorna 

Under den här rubriken kommer vi att göra en korsanalys119 av de tre skolorna för att hitta 

eventuella likheter och skillnader på upplevelserna av matematiklektioner generellt, samt 

upplevelserna av de tre experimentella inslagen (matematikuppgifter). Här används även 

begreppet kulturellt kapital i analysen för att se hur väl lärarna använder sig av elevernas 

mångkulturella erfarenheter. 

Elevernas uppfat tning av s ina matematiklekt ioner 

Resultatet visar att inga viktiga skillnader finns mellan skolorna vad gäller uppfattningen om 

matematiklektioner. Alla tre skolorna arbetar mest med matematikboken under sina 

                                                
119 Merriam, 1994, s. 164-165 
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matematiklektioner, vilket innebär att det är innehållet i boken som bestämmer om varje elevs 

erfarenheter och kulturella kapital berörs i matematikundervisningen. Ofta tränar man på ett 

område i taget och håller då på med det under flera lektioner. Eleverna efterfrågar mer variation i 

undervisningen där de får prova på olika slags arbetssätt och uppgifter. 

I samtliga tre skolor har eleverna uttryckt att matematik är roligt när de förstår och tråkigt när 

det är något man inte kan. Detta kan bero på att läraren inte använder sig av elevernas tidigare 

erfarenheter i stor utsträckning i undervisningen.  Några elever, vid de tre skolorna, tycker att 

subtraktion är svårt. Flera elever uttrycker att de använder uppställning vid räkning av subtraktion 

eftersom de då kan vara säkrare på att få rätt svar. Förutom dessa elever så använder flera av de 

övriga eleverna uppställning vid subtraktion, vilket tyder på att även de håller med. 

Spridningen är stor bland eleverna vad gäller preferenser av matematikområden. Däremot 

visar vårt resultat att de flesta elever från samtliga tre skolor föredrar variation av text- och 

sifferuppgifter. De elever som har brister i det svenska språket, tycker oftare om sifferuppgifter 

eftersom det är lättare när man slipper läsa/skriva men vissa kan även tycka om textuppgifter 

eftersom man då lär sig fler nya ord. 

Under matematiklektionerna är koncentrationen hos eleverna i skola B, som endast har 

flerspråkiga elever, mycket bättre än i de andra ämnena. I skola B är alla elever överens om att 

matematik är det roligaste och lättaste ämnet. Detta kan bero på att de har svårare för språket än 

eleverna som går i svenska skolor. I skola A och B ger eleverna intryck av att vara mycket 

ambitiösa då de pratar engagerat om matematik och om sina planer för framtiden. 

Elevernas uppleve lser  av tre  o l ika sorters  matematikuppgi ft er  

Här nedan kommer vi att jämföra den information vi samlat in från de olika skolorna, vad gäller 

de tre experimentella inslagen (matematikuppgift (a), (b) och (c)). Jämförelsen görs på varje 

uppgift för sig. 

Elevernas upplevelser av (a) sifferuppgift 

I samtliga tre skolor har eleverna förstått instruktionerna och vad de skulle göra med uppgifterna. 

Instruktionerna i skola A och C var väldigt korta och något oförberedda medan de i skola B var 

mer grundliga.  

Eleverna uppfattade uppgifterna som en repetition av sådant de har arbetat med tidigare. De 

flesta hade förkunskaperna som krävdes även om flera elever hade problem med subtraktion, 

som de tyckte var lite svårare. Majoriteten av eleverna, i de tre skolorna, tyckte att uppgifterna var 

roliga och lätta. Att det var lätt kan bero på att uppgifterna enbart innehåller siffror och ingen text 

som kräver tolkning. 

Hur eleverna löst uppgifterna skiljer sig åt mellan skolorna. I skola A har eleverna använt sig 

mest av uppställning vid räkning av addition och subtraktion medan de oftare använt 

huvudräkning vid multiplikation och division. Eleverna i skola B använder sig oftare av 



 40 

uppställning medan bara en elev har använt sig av huvudräkning. Däremot använde sig de flesta 

av eleverna i skola C av huvudräkning och bara en elev av uppställning. Dessutom har några av 

eleverna på skola B räknat på fingrarna, samt ritat streck på papper som hjälp vid division, vilket 

vi inte observerat på de övriga skolorna. 

En elev i varje skola gillar sifferuppgift (a) bäst av de tre genomförda momenten. Inga 

skillnader kan urskiljas mellan skolorna vad gäller upplevelserna och fullgörandet av 

sifferuppgifter. 

Elevernas upplevelser av (b) problemlösning 

Inte heller i upplevelserna och fullgörandet av problemlösning kan några skillnader urskiljas 

mellan skolorna. I skola A och C hade läraren ingen direkt genomgång av uppgiften. I skola B 

hade läraren däremot en lite grundligare genomgång, där hon förklarade noggrant både 

uppgifternas innehåll och språk. Läraren i skola A påpekade att eleverna skulle läsa noga för att 

inte missa något och läraren i skola C läste upp en uppgift för att ge eleverna ett exempel. I alla 

tre skolorna relaterade uppgifterna till elevernas verklighet vilket gjorde dem intresserade och 

engagerade i arbetet. Uppgifterna relaterar således till elevernas tidigare erfarenheter och 

kulturella kapital. 

Eleverna i alla tre skolor är överens om att uppgifterna är en repetition av sådant de arbetat 

med tidigare och de flesta förstod hur de skulle lösa uppgifterna. I skola B hade eleverna problem 

med språket så läraren förklarade extra noga till exempel matematiska begrepp som mer och 

varje, samt singular- och pluraländelser. Bristerna i språket gjorde att uppgifterna blev svårare och 

tog mycket längre tid i skola B än i de andra skolorna. Även i skola A tog det lite längre tid, men 

eleverna var mer noggranna i sina uträkningar än i de andra skolorna. I skola C löste eleverna 

uppgifterna väldigt snabbt, men tre av eleverna hade missuppfattat uppgift 2. Många elever i alla 

tre skolor missuppfattade delar av eller hela uppgift 2 och 4 på grund av oklarheter i texten, vilket 

framkom i intervjuer med eleverna. Trots det, så sa eleverna i skola A och C att uppgifterna var 

lätta. Oavsett om eleverna tyckte att uppgifterna var lätta eller svåra så tyckte de att uppgifterna 

var roliga att lösa. 

I alla tre skolorna använde de flesta eleverna uppställning vid uträkning av uppgifterna, medan 

ett fåtal använde sig av huvudräkning. En av eleverna i skola C, som i övrigt använder sig av 

huvudräkning, hävdar att det är lättare att få rätt svar vid uppställning av subtraktion. 

Elevernas upplevelser av (c) räkneberättelse 

Lärarna i alla tre skolor var mer förberedda än tidigare och förklarade noga vad eleverna skulle 

göra. Alla elever var överens om att genomgången var bra och att de förstod vad de skulle göra 

efter genomgången.  

Endast i skola A har eleverna arbetat med liknande uppgifter tidigare. I skola B hade eleverna 

problem med att formulera en egen text men blev ändå snabbt färdiga med bra resultat. Eleverna 

i skola C, som inte heller har arbetat med räkneberättelser tidigare, upplevde att det tog lång tid 
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att komma på vad de skulle skriva om. Trots det kom de, liksom de övriga eleverna, igång med 

skrivandet direkt. Förutom att eleverna i två skolor inte skrivit räkneberättelser förut så kunde 

inga skillnader urskiljas vad gäller upplevelser och fullgörande av räkneberättelse mellan skolorna. 

Att eleverna lyckades bra, i alla skolor, kan kanske bero på att lärarna höll en noggrann 

genomgång samt att eleverna kunde relatera uppgiften till sitt egna kulturella kapital och tidigare 

erfarenheter i så stor utsträckning som de själva ville. 

I de tre skolorna var lärarna mycket engagerade i uppgiften och förmedlade på så sätt en god 

stämning i klasserna. Detta gjorde att eleverna blev väldigt intresserade, vilket de både förmedlade 

under intervjuer och visade under observationen genom att prata högt om vad de skulle skriva.  

De flesta eleverna tyckte att uppgiften var lätt och att det var roligt att hitta på en egen 

räkneberättelse. Dessutom tyckte majoriteten av eleverna bäst om uppgift (c) av de tre 

genomförda.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kopplas tidigare forskning och teoretiska perspektiv till de resultat som 

framkommit i studien och den analys som gjorts samt diskuteras i relation till frågeställningen. 

Elevernas uppfattning av sina matematiklektioner 

I studien ställdes skolornas resultat mot varandra för att urskilja likheter och skillnader. Inga 

skillnader hittades mellan skolorna. Dock kunde en rad likheter urskiljas. Eleverna blir 

undervisade på liknande sätt i de tre skolorna vilket kan förklara varför de även uppfattar och 

fullgör uppgifterna på liknande sätt. 

I de tre skolorna som undersökts i studien arbetar man mest med matematikboken vilket man 

även gör i många andra skolor i Sverige enligt Samuelsson.120 En matematiklektion brukar börja 

med att läraren introducerar till exempel ett nytt kapitel först. Efter undervisningen löser ibland 

läraren några uppgifter tillsammans med eleverna. Sedan arbetar eleverna i grupper eller på egen 

hand. Variationen i matematikundervisningen är liten och alltså arbetar eleverna med liknande 

uppgifter under flera lektioner i sträck. En elev uttrycker att tiden går väldigt långsamt när man 

försöker räkna matematik man inte förstår. De flesta av eleverna i studien tycker om olika slags 

uppgifter och flera av dem efterfrågar mer variation i undervisningen så att de får prova på olika 

slags arbetssätt och uppgifter. Detta stöds av Samuelsson som menar att variation stärker 

elevernas matematiska förmågor och förståelse.121 I dagens skola finns uppfattningen att 

mängden uppgifter avgör förståelsen men det finns mycket forskning som visar att det är bättre 

att räkna några få utvalda uppgifter för att eleverna ska utveckla förståelsen för matematiska 

begrepp.122  

Precis som i Samuelssons studie har eleverna i denna studie uttryckt att matematik är roligt när 

de förstår och tråkigt när det är något man inte kan.123 Några exempel är att en elev tycker att det 

är tråkigt när det är för svårt men att det å andra sidan är roligt att lära sig något nytt, en annan 

elev tycker att det är kul när man kan.  

De elever i studien som har brister i det svenska språket tycker att matematik är det roligaste 

och lättaste ämnet i skolan. Detta beror troligen på att de möter språket i större utsträckning i de 

andra ämnena. Inom matematiken tycker de oftare om sifferuppgifter eftersom det är lättare när 

man slipper läsa/skriva men vissa kan även tycka om textuppgifter eftersom man då lär sig fler 

                                                
120 Samuelsson, 2005, s. 55-56 
121 Samuelsson, 2010, s. 71 
122 Brekke & Rosén, 1996, s. 36 
123 Samuelsson, 2005, s. 46-47 
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nya ord. Detta kan höra ihop med Löwing & Kilborns påstående att det tar det flera år för en 

individ att lära sig kommunicera matematik och matematiska begrepp på ett andraspråk.124  

I det andra fallet hade eleverna problem med språket så läraren förklarade extra noga till 

exempel matematiska begrepp som mer och varje, samt singular- och pluraländelser. Många 

flerspråkiga elever kan ha problem med matematik, dels på grund av brister i språket, men även 

på grund av att vissa matematiska begrepp har en vardaglig betydelse och en betydelse inom 

matematiken, som till exempel bråk som inom matematiken är en talform men som i 

vardagsspråk är en form av konflikt.125 

Myndigheten för skolutveckling har kommit fram till att språkliga svårigheter kan leda till att 

flerspråkiga elever inte lyckas lika bra i matematik som svenska elever. Runt årskurs 5, som de 

undersökta eleverna går i, blir texterna i matematikuppgifter mer avancerade. Eleven kan då, på 

grund av brister i sitt språk, missförstå en fråga och därför göra fel på en matematikuppgift.126 

Om texten inte relaterar till elevens tidigare erfarenheter kan eleven ha svårare att förstå en 

uppgift. När läraren ser elevens kulturella kapital som en brist snarare än en tillgång och inte tar 

till vara på detta kan eleven, enligt Fast, få en negativ bild av sig själv och då prestera sämre. 127 

Enligt Ing-Marie Parszyk ställer föräldrar till flerspråkiga elever ofta höga krav på att deras 

barn ska prestera bra i skolan i hopp om att de ska få ett bättre liv än vad föräldrarna lyckats få i 

Sverige.128 Detta kan vara en anledning till att eleverna i studien var så ambitiösa. 

Elevernas upplevelser av tre olika sorters matematikuppgifter 

Enligt TIMSS 2007 är det stora skillnader mellan hur olika flerspråkiga elever presterar i 

matematik.129 I denna studie var de flesta eleverna mycket duktiga på matematik, vilket tydligt 

framkom då eleverna hade bra resultat på uppgifterna och även bra resonemang om hur man 

löser liknande uppgifter. Dock hade eleverna löst det på olika sätt vilket kan förklaras med 

Löwing & Kilborns påstående att det skiljer sig mellan länder hur man använder olika sätt att 

räkna.130 Detta är en del av elevernas kulturella kapital som lärarna i de tre skolorna verkar ta till 

vara i undervisningen. 

Enligt eleverna så var de två första experimentella inslagen en repetition av sådant de redan 

kunde vilket tyder på att eleverna mött liknande uppgifter tidigare. Enligt Löwing och Kilborn  

betyder additions-, subtraktions- och likhetstecknet samma sak i alla länder.131 Därför bör alla 

                                                
124 Löwing & Kilborn, 2008a, s. 6 
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129 Skolverket, 2008, s. 54 
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elever i studien ha kommit i kontakt med liknande sifferuppgifter, om de har fått 

matematikundervisning i sitt ursprungsland. Sifferuppgifterna berör inte elevernas kulturella 

kapital då de bara innehåller siffror.  

När det gäller problemlösning så hävdar Myndigheten för skolutveckling att man måste förstå 

innehållet i en textuppgift för att förstå den.132 På grund av oklarheter i texten så missuppfattade 

många elever två av problemlösningsuppgifterna. Uppgifterna i en matematikbok är ofta svåra att 

förstå eftersom de saknar adjektiv och adverb.133 I den här studien planerade eleverna i alla tre fall 

en liknande klassresa som i problemlösningsuppgifterna, vilket gjorde att dessa blev 

verklighetsnära för eleverna och därför lättare att förstå.  

Förutom problemlösningen så relaterade även det tredje experimentella inslaget till elevernas 

vardag, då de fick utforma räkneberättelsen som de själva ville och utifrån sina tidigare 

erfarenheter. Detta gjorde att eleverna fick en djupare förståelse för både det andra och tredje 

experimentella inslaget och eftersom de kan relatera sina egna erfarenheter till uppgifterna kan de 

även se nyttan med att räkna sådana uppgifter. Både Skolverket och Samuelsson pekar på att det 

är roligare för eleverna att räkna matematik de förstår nyttan med.134 Under observationen 

upplevdes en god stämning i klassrummet och eleverna verkade tycka att uppgiften var rolig 

vilket även bekräftades under intervjun. De flesta elever tyckte att tredje uppgiften var roligast, 

trots att de inte mött liknande uppgifter förut. Detta kan antas bero på att eleverna fick utforma 

uppgiften efter egna intressen och sitt egna kulturella kapital. 

Under de olika experimentella inslagen, särskilt under problemlösningen, upplevdes en 

osäkerhet hos eleverna då de ställde många frågor om sådant de redan verkade ha kunskap om 

och några elever räknade även på fingrarna. Eleverna brukar i vanliga fall lösa liknande uppgifter i 

par. Samuelsson påpekar att elever som arbetar i små grupper får en bättre förståelse och bättre 

insikt i sina egna och andras brister och styrkor.135 Däremot hävdar Myndigheten för 

skolutveckling, som tidigare nämnts, att elever med brister i språket kan göra fel på uppgifter, på 

grund av missförstånd. Gör de det flera gånger kan det påverka elevens självkänsla negativt, vilket 

gör det svårare för eleven att klara av matematiken i fortsättningen.136 I vanliga fall när eleverna 

arbetar i grupp så kan de hjälpa varandra för att bli mer säkra på sina uträkningar och i studien 

fick de inte den möjligheten. Kanske vill eleverna därför ha någon annan persons bekräftelse på 

att de gjort rätt, innan de kan gå vidare och lita på sina egna uträkningar. 

Även läraren påverkar hur eleverna ser på matematikuppgifterna. I ett av fallen så upplevdes 

läraren något oorganiserad och stressad. Detta verkade dock inte påverka eleverna som löste 

uppgifterna på ett bra sätt. Eleverna var överens om att den här typen av uppgifter är något de 
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ofta brukar repetera, vilket kan ha bidragit till att eleverna kände sig trygga med uppgifterna. 

Dessutom verkade kontakten mellan eleverna och läraren i övrigt god vilket enligt skolverkets 

rapport påverkar elevernas motivation positivt.137 

Över huvud taget upplevdes kontakten mellan läraren och eleverna i de tre fallen som väldigt 

nära och positiv vilket i sin tur gjorde eleverna engagerade och intresserade av uppgifterna. I 

samtliga fall motiverade läraren eleverna att lösa uppgifterna genom att förmedla glädje, vilket kan 

kopplas till lärarens roll för elevernas lust att lära i en rapport från Skolverket där läraren anses 

vara den viktigaste faktorn för elevernas motivation.138  

Metoddiskussion 

Innan studien utfördes söktes forskningsobjekt. Denscombe menar att detta är en krävande del 

av forskningsprocessen vilket det även var för denna studie.139 Alla grundskolor i staden 

tillfrågades. Bara ett fåtal svarade och tackade nej. Efter att studien var utförd i en skola 

kontaktade läraren i den andra skolan oss och sa att eleverna hade ändrat sig, då de trodde att 

undersökningen var ett prov. Två dagar innan studien skulle utföras tackade eleverna alltså nej till 

deltagande, vilket gjorde att studien tog dubbelt så lång tid som den i annat fall skulle ha gjort. 

Läraren var från början ganska negativt inställd till undersökningen vilket kan ha påverkat 

eleverna till att även de bli negativa.140  

En metod för studien var gruppintervju. Under de första intervjuerna ställdes ibland fler 

frågor inom samma fråga vilket gjorde att eleverna endast svarade på delar av frågan. Detta 

undveks i de senare intervjuerna genom att dela upp frågan i flera delfrågor. 

En risk med gruppintervjuer är att mer utåtriktade deltagare dominerar samtalet, vilket kan 

göra att vissa röster inte gör sig hörda.141 Under ett tillfälle var endast två elever med under 

intervjun. Det var då lättare för dem att göra sig hörda och diskussionen blev mer omfattande än 

diskussionerna i de övriga intervjuerna. 

Att bara två av fyra elever var med vid tillfället innebär ett stort bortfall. Vi ansåg dock att det 

inte var praktiskt genomförbart att komma tillbaka och göra om undersökningen, då lärarna var 

förberedda med vårt material och inte hade planerat någon annan undervisning. Det var 

dessutom inte rimligt att ta mer tid från eleverna ordinarie undervisning. 

Det kan ha spelat roll vilken tid på dagen intervjuerna gjordes. Eleverna förklarade själva i 

intervjuerna att de tycker mindre om matematik precis innan och direkt efter lunch eftersom man 

inte kan tänka ordentligt, vilket kan tolkas som att de är trötta på grund av hunger och mättnad. 
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Denna trötthet kan även ha påverkat intervjuerna så att diskussionerna blivit mer omfattande 

under tider på dagen då eleverna var mindre trötta. 

Dessutom kan eleverna ha varit påverkade av tidspress. Det är viktigt att ha tillräckligt med 

tid. För att få en bra kvalitetsintervju måste man vara lugn och försöka undvika stress.142 

Intervjun planerades i ett fall in precis innan lunch, vilket gjorde att eleverna kan ha känt sig 

stressade över att inte hinna äta. Detta kan ha påverkat dem att lämna korta svar på 

intervjufrågorna. 

Vår studie ingick, som tidigare berättat, i ett större forskningsprojekt. Detta innebar både för- 

och nackdelar. Vi har dels fått hjälp med att utforma arbetet efter en viss struktur och även blivit 

tilldelade färdigskrivet material, till hjälp för vår studie. En nackdel är att vi inte har kunnat 

påverka arbetet i samma utsträckning som om vi hade gjort en fristående studie. Ett exempel är 

att vi inte har haft möjlighet att ändra i matematikuppgifterna, när vi upptäckte att eleverna hade 

problem med formuleringar och struktur. 
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Konklusion/Slutsatser 

Syftet med studien var att ge exempel på hur några flerspråkiga elever i årskurs 5 fullgör och 

upplever olika typer av matematikuppgifter. Studien utfördes vid tre olika skolor och ämnade 

även undersöka om det fanns några skillnader mellan upplevelserna och genomförandet vid de 

olika skolorna. Detta undersöktes ur barns perspektiv med en tanke på det kulturella kapital som 

eleverna besitter.  

Inga skillnader mellan skolorna uppfattades men däremot skiljde sig elevernas upplevelser 

beroende på deras språkliga utveckling inom svenska. De flerspråkiga elever som har bristande 

kunskaper inom språket, tycker å ena sidan oftare om sifferuppgifter eftersom man då slipper 

möta språket, men de tycker å andra sidan om att ibland bli utmanade med textuppgifter för att 

lära sig nya ord.  

I denna studie kan slutsatsen dras att förståelsen är en viktig faktor för hur eleverna uppfattar 

en uppgift. Förståelsen bygger på dels språkförståelse och dels förståelse för kontexten. 

Språkförståelse innebär att eleverna både måste ha en god språkutveckling inom det svenska 

språket samt förstå matematiska begrepp.  

När det gäller kontexten innebär det att elever måste förstå vad uppgiften handlar om och hur 

man löser den. Studien visar att eleverna får större förståelse för matematiska uppgifter när de är 

verklighetsnära för eleverna. Eleven måste alltså ha mött situationen som tas upp i uppgiften 

tidigare för att kunna förstå den. En verklighetsnära uppgift verkar även påverka elevernas 

motivation positivt vilket gör dem mer benägna att ta sig an svårare uppgifter. Är uppgiften 

tillräckligt verklighetsnära kan eleven till och med föredra uppgiften framför uppgifter som eleven 

kan sedan tidigare.  

Studien visar att elevens uppfattning om hur rolig en uppgift är bygger på hur lätt eleven kan 

lösa den. Om eleven förstår en uppgift så blir den automatiskt lättare att lösa, vilket även gör den 

rolig. Studien visar även att motivationen påverkas av metodiken. Eleverna trivs bättre med 

variation av arbetssätt och uppgifter under sina lektioner, vilket de inte har i nuläget. De tyckte att 

de experimentella inslagen var roliga eftersom de innehöll en variation av uppgifter och dessutom 

skiljde sig från vad de vanligtvis arbetar med på lektionerna. 

Studiens slutsatser utgår från det eleverna sagt i intervjuerna men har sammanfattats och 

kopplats till relevant litteratur. Genomgående har vi försökt undvika personliga tolkningar. 

Även om det inte går att generalisera, finns det tidigare forskning som påvisar samma resultat 

som vår studie, det vill säga att skolan bör vara mer varierad i både arbetssätt och uppgifter för att 

utveckla elevernas kunskaper och öka deras motivation. De elever som medverkade hade stor 

spridning av kunskaper, både språkligt och inom matematik vilket betyder att man måste se till 

individens behov snarare än att kategorisera eleven som flerspråkig. Som lärare bör man alltså 

försöka ha insyn i elevens situation för att hitta de svårigheter och brister som eleven har för att 
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på så sätt öka förståelsen. För att ytterligare öka förståelsen bör läraren ta tillvara det kulturella 

kapital som eleven har för att på så sätt göra matematikämnet verklighetsnära för eleven. Alla 

matematiklärare bör vara utbildade inom matematik samt ha ett stort intresse för matematik. På 

så sätt kan dessa lärare ge eleverna lust att lära matematik genom sitt eget engagemang. Har man 

som lärare ett stort intresse för ett ämne så är man mer benägen att planera en intressantare 

undervisning med mycket variation. Detta kan gynna elevernas kunskaper och motivation för 

matematikämnet. För flerspråkiga elever med stora brister i det svenska språket kan det även vara 

bra att ha med en modersmålslärare under matematiklektionen för att hjälpa till med den 

språkliga förståelsen. 

Som förslag på vidare forskning kan tänkas en större undersökning på samma tema. Detta för 

att undersöka om samma slutsatser om flerspråkiga elevers uppfattningar finns generellt. Det kan 

även vara intressant att undersöka lärarens samt olika arbetssätts roll för elevernas förståelse. 
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Bilaga 1 – Arbetsblad 1 

Arbetsblad i matematik  

Addera varje talsort för sig eller ställ upp och räkna ut. 

649 + 224 =________________________________________________ 

593 + 132=_________________________________________________  

406 + 385=_________________________________________________ 

2 158 + 3 688=______________________________________________ 

5 326 + 2 577=______________________________________________ 

 

Räkna med huvudräkning eller ställ upp. 

472 – 265=________________________________________________ 

758 – 583=________________________________________________ 

6 248 – 864=_______________________________________________ 

7 583 – 4 625=_____________________________________________ 

 

Tabellträning multiplikation 

5 • 6=__________ 6 • 8=__________ 8 • 5=___________ 

7 • 7=__________ 0 • 9=__________ 6 • 7=___________ 

10 • 6=_________ 9 • 9=__________ 5 • 9=___________ 

8 • 9=__________ 7 • 4=__________ 8 • 4=___________ 

7 • 8=__________ 5 • 7=__________ 7 • 2=___________ 

6 • 8=__________ 4 • 9=__________ 8 • 8=___________ 

 

 

Tabellträning division 

24/4=__________ 21/7=__________ 20/5=__________ 

27/9=__________ 40/5=__________ 18/2=__________ 

36/4=__________ 35/5=__________ 27/3=__________ 

28/7=__________ 30/6=__________ 18/3=__________ 

28/4=__________ 32/4=__________ 18/6=__________ 

60/10=_________ 24/3=__________ 24/6=__________ 
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Bilaga 2 – Arbetsblad 2 

Hjälp	  klasserna	  att	  räkna	  ihop	  till	  klasskassan!	  
	  

Visa	  dina	  uträkningar	  på	  separat	  papper.	  	  
	  
1.	   Två	  klasser	  samlar	  pengar	  till	  ett	  gemensamt	  klassdisco.	  
	   Klass	  5A	  sålde	  godis	  för	  649	  kr	  och	  5B	  sålde	  kakor	  för	  224	  
	   kr.	  
	   a)	  	  Hur	  mycket	  har	  klasserna	  fått	  ihop	  tillsammans?	  
	   b)	  	  Hur	  mycket	  mer	  sålde	  5A	  för?	  	  
	  
2.	   I	  sexan	  ska	  klasserna	  5A	  och	  5B	  åka	  till	  Gröna	  Lund.	  Varje	  klass	  måste	  få	  ihop	  	  
	   7	  583	  kr.	  I	  den	  summan	  ingår	  tågbiljett,	  mat,	  inträde	  och	  åkband.	  Klasserna	  har	  	  
	   4	   625	   kr	   i	   sina	   klasskassor.	   Hur	  mycket	   har	   varje	   klass	   kvar	   att	   spara	   för	   att	  
	   kunna	  åka	   till	  Gröna	  Lund?	  Hur	  mycket	  har	  de	   tillsammans	  när	  de	  har	   sparat	  
	   ihop	  pengarna?	  
	  
3.	   En	  dag	  kom	  Alexander	  i	  5A	  in	  i	  klassrummet	  och	  sa	  att	  här	  kommer	  mer	  pengar	  
	   till	   klasskassan.	   Han	   höll	   i	   en	   påse	  med	   sju	   colaflaskor	   som	   rymmer	   två	   liter	  
	   vardera.	  Man	  får	  två	  kr	  i	  pant	  för	  varje	  flaska.	  Hur	  mycket	  får	  Alexander	  i	  pant	  
	   när	  han	  har	  pantat	  sina	  flaskor?	  	  
	  
4.	   Ahmed	   i	  5A	  kom	  på	  att	  om	  alla	  20	  elever	   i	  klassen	  pantade	  
	   fem	  flaskor	  var,	  då	  skulle	  klassen	  få…	  Ja,	  hur	  mycket	  pengar	  
	   får	  klassen	  till	  klasskassan?	  	  
	  
5.	   När	  klasserna	  är	  på	  Gröna	  Lund	  ska	  varje	  klass	  delas	  in	  i	  fem	  
	   grupper	  för	  de	  lättare	  ska	  kunna	  hålla	  ihop.	  Hur	  många	  blir	  de	  
	   i	  varje	  grupp?	  Det	  är	  20	  elever	  i	  var	  och	  en	  av	  klasserna.	  
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Bilaga 3 – Intervju- och observationsfrågor 

Intervjufrågor	  
	  
Lärandesituation	  elever	  
1.	  Hur	  förklarades	  uppgiften	  av	  läraren?	  Förstod	  du	  vad	  du	  skulle	  göra?	  
2.	  Vad	  lärde	  du	  dig	  vid	  genomgången?	  
3.	   Vad	   tyckte	   du	   om	   uppgiften?	   Berätta	   vad	   du	   tyckte	   var	   lätt	   eller	   svårt,	   roligt	   eller	  
tråkigt.	  
4.	  Hur	  gjorde	  du	  för	  att	  lösa	  den	  här	  uppgiften?	  
5.	  Hur	  tycker	  du	  att	  den	  här	  lektionen	  har	  varit?	  Vad	  har	  du	  lärt	  dig?	  
	  
Tilläggsfrågor	  
6.	  Vad	  tycker	  du	  om	  matematik?	  Varför?	  
7.	  Hur	  brukar	  en	  matematiklektion	  gå	  till?	  
8.	  Vad	  tycker	  du	  om	  för	  typ	  av	  uppgifter?	  Text	  eller	  sifferuppgift?	  
9.	  När	  tycker	  du	  att	  matematik	  är	  roligt/tråkigt?	  
10.	  Vilken	  av	  de	  tre	  arbetsuppgifterna	  var	  roligast/tråkigast? 

	  
Observation	  av	  lektion	  
1.	  Hur	  upplever	  jag	  den	  här	  undervisningssituationen?	  
2.	   Hur	   tycker	   jag	   genomförandet	   är	   vid	   genomgången?	   Hur	   agerade	   eleverna	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
undervisningssituationen?	  
3.	  Hur	  upplever	   jag	  att	  matematikuppgiften	  var	   för	  eleverna?	  Lätt	  eller	   svår?	  Rolig	  eller	  
tråkig?	  
4.	  Vad	  tror	  jag	  blev	  resultatet	  av	  undervisningssituationen?	  
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Bilaga 4 – Informationsbrev till rektor 

  
U P P S A L A   U N I V E R S I T E T  

 

Information om forskningsprojekt till rektor 

Kritiska händelser för språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning 

 

I ett forskningsprojekt avser vi att undersöka kritiska händelser för lärande. Lärare och elever 

(årskurs 5) kommer att få beskriva vilka undervisningssituationer de upplever som gynnsamma 

för lärande inom ämnet matematik. 

 

Skolverket rapporterar att ca 17% av eleverna i grundskolan inte uppnår godkänt betyg i 

matematik. Detta är alltså ett omfattande problem. Det är också välkänt att det som för 

flerspråkiga innebär svårigheter i matematikundervisningen är ordförståelse. Skolverket påpekar 

att det inte är ”ovanliga ord” som utgör de främsta svårigheterna; sådana ord förklaras vanligtvis 

av läraren. De som är svåra är istället de som både har en allmän betydelse och en ämnesspecifik. 

Dessa ord blir förrädiska, eftersom eleven kan utgå från ett ords allmänna betydelse och därmed 

inte ”se” svårigheten. En elev kan exempelvis tro att ”udda tal” innebär något konstigt. Det är 

viktigt att undervisning för flerspråkiga elever är både språkutvecklande och kognitivt utmanande.  

 

I projektet riktar vi oss till tre grupper av elever, (1) flerspråkiga elever, (2) elever i 

matematiksvårigheter samt (3) elever generellt. Vi avser att pröva hur olika sätt att undervisa i 

matematik upplevs av dels elever, dels lärare. Projektets syfte är att ge exempel på sätt att 

undervisa i matematik som gynnar elevers lärande samt belysa lärares och elevers upplevelser av 

de olika sätten, dels specifikt för elever i matematiksvårigheter respektive flerspråkiga elever, dels 

elever generellt.  

 

Vi söker kontakt med lärare i grundskola, som sedan kan förmedla kontakt med elever som ger 

samtycke till att delta i studien. Vi vänder oss nu till dig som rektor för att informera om våra 

planer, få tillstånd att genomföra studien vid den skola där du är rektor samt få hjälp med att 

förmedla kontakt med lärare som kan tänkas vara intresserade av att delta i studien. 
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Vi kommer att be några lärare att genomföra matematikundervisning i årskurs 5 med hjälp av tre 

olika typer av uppgifter: (1) Eleverna får konstruera räkneberättelser med koppling till deras 

vardagserfarenheter; (2) Eleverna får lösa ett matematiskt problem med bara siffror; (3) Eleverna 

får lösa samma matematiska problem som i exempel 2, men den matematiska uppgiften beskrivs 

språkligt och placeras i ett vardagligt sammanhang; dessutom kan den lösas på flera sätt. Därefter 

kommer vi att intervjua lärarna och eleverna om hur de upplevde undervisningen, i syfte att få 

reda på om de ansågs sätten att presentera matematikuppgifter främjade lärande och i så fall hur, 

med andra ord vilka exempel som ansågs som kritiska händelser för lärande. Viss datainsamling 

kommer att göras av oss två ansvariga forskare, och viss datainsamling görs av magister- och 

masterstudenter i didaktik vid Uppsala universitet. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är vägledande för projektet, vilket innebär att 

deltagarna i studien informeras om dess syfte, erbjuds att delta i datainsamling och upplyses om 

att de när som helst kan avbryta deltagandet. I publikationer kommer det inte att framgå från 

vilka skolor materialet samlas in och enskilda personer kommer inte att kunna identifieras. De 

uppgifter som samlas in kommer endast att användas för det aktuella projektet. Skolledare vid de 

skolor där de deltagande lärarna arbetar kommer att få denna information. Föräldrar vid skolorna 

kommer att upplysas om studien och ges möjlighet att motsätta sig att deras barn omnämns i 

studien.   

 

Vi tror att det kommer att bli intressant hur eleverna uttrycker sig om de olika uppgifterna. Det ska 

också bli intressant att få reda på eventuella skillnader och/eller likheter mellan de tre 

elevgrupperingarna samt lärarna. Därmed kan studiens resultat komma att bli tankeväckande för 

matematiklärare, och till exempel användas i fortbildningssyfte. För ytterligare upplysningar, 

vänligen kontakta någon av oss två som ansvarar för projektet.  

 
Ansvariga för projektet: 
 
Professor Margareta Sandström   Lektor Lena Nilsson 
Margareta.sandstrom@edu.uu.se   lena.nilsson@edu.uu.se 
Tel 018- 471 23 66    tel 018- 471 24 93 
eller 076- 65 27 690 
 
Vi är båda verksamma vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 
Studenterns kontaktuppgifter: 
 
Åsalie Frank    Rania Kaskas 
asalie.frank.5880@student.uu.se  rania.kaskas.1514@student.uu.se 
070-499 60 55   073-772 63 89 



 57 

Bilaga 5 – Informationsbrev till matematiklärare 

  
U P P S A L A   U N I V E R S I T E T  

Information om forskningsprojekt till matematiklärare 

Kritiska händelser för språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning 

I ett forskningsprojekt avser vi att undersöka kritiska händelser för lärande. Lärare och elever (årskurs 5) 

kommer att få beskriva vilka undervisningssituationer de upplever som gynnsamma för lärande inom 

ämnet matematik. 

 

Skolverket rapporterar att ca 17% av eleverna i grundskolan inte uppnår godkänt betyg i matematik. Detta 

är alltså ett omfattande problem. Det är också välkänt att det som för flerspråkiga innebär svårigheter i 

matematikundervisningen är ordförståelse. Skolverket påpekar att det inte är ”ovanliga ord” som utgör de 

främsta svårigheterna; sådana ord förklaras vanligtvis av läraren. De som är svåra är istället de som både 

har en allmän betydelse och en ämnesspecifik. Dessa ord blir förrädiska, eftersom eleven kan utgå från ett 

ords allmänna betydelse och därmed inte ”se” svårigheten. En elev kan exempelvis tro att ”udda tal” 

innebär något konstigt. Det är viktigt att undervisning för flerspråkiga elever är både språkutvecklande och 

kognitivt utmanande.  

 

I projektet riktar vi oss till tre grupper av elever, (1) flerspråkiga elever, (2) elever i matematiksvårigheter 

samt (3) elever generellt. Vi avser att pröva hur olika sätt att undervisa i matematik upplevs av dels elever, 

dels lärare. Projektets syfte är att ge exempel på sätt att undervisa i matematik som gynnar elevers lärande 

samt belysa lärares och elevers upplevelser av de olika sätten, dels specifikt för elever i 

matematiksvårigheter respektive flerspråkiga elever, dels elever generellt.  

 

Under tre lektioner kommer ni att få genomföra matematikundervisning med tre olika typer av uppgifter: 

(1) Eleverna får lösa ett matematiskt problem med bara siffror; (2) Eleverna får lösa samma matematiska 

problem som i exempel 2, men den matematiska uppgiften beskrivs språkligt och placeras i ett vardagligt 

sammanhang; dessutom kan den lösas på flera sätt; (3) Eleverna får konstruera räkneberättelser med 

koppling till deras vardagserfarenheter. Jag deltar i lektionen som observatör; det innebär att jag försöker 

att få en uppfattning om hur eleverna utför uppgifterna.  
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Efter varje lektion kommer jag att intervjua både er lärare och de elever som är utvalda att delta i studien 

om hur ni/de upplevde undervisningen, i syfte att få reda på om sätten att presentera matematikuppgifter 

främjade lärande och i så fall hur, med andra ord vilka exempel som ansågs som kritiska händelser för 

lärande.  

 

Samma typ av datainsamling kommer att göras vid några andra skolor, dels av oss två ansvariga forskare, 

dels av magister- och masterstudenter i didaktik vid Uppsala universitet. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är vägledande för projektet, vilket innebär att deltagarna i 

studien informeras om dess syfte, erbjuds att delta i datainsamling och upplyses om att de när som helst 

kan avbryta deltagandet. I publikationer kommer det inte att framgå från vilka skolor materialet samlas in 

och enskilda personer kommer inte att kunna identifieras. De uppgifter som samlas in kommer endast att 

användas för det aktuella projektet. Skolans rektor får också denna information. Föräldrar vid skolorna 

upplyses om studien och ges möjlighet att motsätta sig att deras barn deltar i studien.   

 

Vi tror att det kommer att bli intressant hur eleverna uttrycker sig om de olika uppgifterna. Det ska också bli 

intressant att få reda på eventuella skillnader och/eller likheter mellan de tre elevgrupperingarna samt 

lärarna. Därmed kan studiens resultat komma att bli tankeväckande för matematiklärare, och till exempel 

användas i fortbildningssyfte. För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta mig eller min handledare 

Margareta Sandström.  

 

Vänligen  

Studentens namn och kontaktuppgifter: 
Åsalie Frank   Rania Kaskas 
asalie.frank.5880@student.uu.se  rania.kaskas.1514@student.uu.se 
070-499 60 55   073-772 63 89 
Handledare och ansvarig för projektet: 
Professor Margareta Sandström 
Margareta.sandstrom@edu.uu.se    
Tel 018- 471 23 66     
eller 076- 65 27 690 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Dina förberedelser: 
 

1. Välj ut fyra elever (två flickor och två pojkar) som har annat modersmål än svenska, fyra elever i 
matematiksvårigheter samt fyra elever utan svårigheter och med svenska som modersmål. 

2. Planera tillsammans med mig vilka tre lektioner som kan användas; se till att det finns möjlighet för 
mig att intervjua eleverna, helst strax efter lektionen. Jag kan intervjua dem i de tre grupper som de 
ingår i. planera också så att jag kan intervjua dig någon gång under dagen, i så nära anslutning till 
lektionen som möjligt.  

3. Läs igenom uppgifterna men preparera inte eleverna. Det är inte ett kunskapstest, utan det är hur 
uppgifterna upplevs som är intressant. 

4. Presentera, eller gå igenom, uppgifterna för eleverna precis så som du skulle ha gjort även om inte jag 
varit med! 

5. Ge mig elevernas arbetsblad efteråt (de elever som deltar i studien) 
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Bilaga 6 – Informationsbrev till vårdnadshavare 

  
U P P S A L A   U N I V E R S I T E T  

Information om forskningsprojekt till vårdnadshavare i årskurs 5 

Kritiska händelser för språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning 

I ett forskningsprojekt kommer vi att be lärare och elever i årskurs 5 att beskriva hur de upplever 

olika sätt att undervisa i matematik.  

 

Skolverket rapporterar att ca 17% av eleverna i grundskolan inte uppnår godkänt betyg i 

matematik. Detta är alltså ett omfattande problem. Ordförståelsen är något som kan skapa 

problem i matematikundervisningen. Skolverket påpekar att det inte är ”ovanliga ord” som 

skapar de främsta svårigheterna; sådana ord förklaras vanligtvis av läraren. De som är svåra är 

istället de ord som både har en allmän betydelse och en ämnesspecifik. En elev kan exempelvis 

tro att ”udda tal” innebär något konstigt.  

 

Undersökningen kommer att göras i några skolor i Uppsala, bland annat …skolan. Projektets 

syfte är att ge exempel på sätt att undervisa i matematik som gynnar elevers lärande och det riktar 

sig till tre grupper av elever, (1) flerspråkiga elever, (2) elever i matematiksvårigheter samt (3) 

elever generellt.  

 

Med hjälp av matematikläraren kommer några elever att väljas ut som ska delta i undersökningen. 

Jag kommer att observera barnen när de genomför tre olika uppgifter i matematik och därefter 

kommer jag att intervjua barnen och lärarna om hur de upplevde uppgifterna. Undersökningen 

kommer att ske under tre matematiklektioner och intervjuerna sker efter varje lektionstillfälle. 

Även matematikläraren kommer att intervjuas efter varje lektionstillfälle. 

 

Matematikläraren kommer att genomföra matematikundervisningen med hjälp av tre olika typer 

av uppgifter: (1) Eleverna får konstruera räkneberättelser med koppling till deras 

vardagserfarenheter; (2) Eleverna får lösa ett matematiskt problem med bara siffror; (3) Eleverna 

får lösa samma matematiska problem som i exempel 2, men den matematiska uppgiften beskrivs 

språkligt och placeras i ett vardagligt sammanhang; dessutom kan den lösas på flera sätt.  
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är vägledande för projektet. Barnen kommer att 

informeras om varför undersökningen görs. De kommer även att få veta att de närsomhelst kan 

avbryta deltagandet. Barnens namn kommer inte att finnas med i publikationer och det kommer 

heller inte att framgå från vilka skolor materialet samlas in. De uppgifter som samlas in kommer 

endast att användas för det aktuella projektet. Rektor och de som undervisar i matematik i klassen 

har informerats om projektet och den undersökning som jag ska genomföra i klassen tillsammans 

med barnen.   

 

Vi tror att det kommer att bli intressant hur eleverna uttrycker sig om de olika uppgifterna. Det ska 

också bli intressant att få reda på eventuella skillnader och/eller likheter mellan de tre 

elevgrupperingarna samt lärarna. Därmed kan studiens resultat komma att bli tankeväckande för 

matematiklärare, och till exempel användas i fortbildningssyfte. För ytterligare upplysningar, 

vänligen kontakta mig, Margareta Sandström, som är huvudansvarig för projektet.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Studentens namn och kontaktuppgifter: 

 
Åsalie Frank    Rania Kaskas 
asalie.frank.5880@student.uu.se  rania.kaskas.1514@student.uu.se 
070-499 60 55   073-772 63 89 

 
Ansvarig för projektet: 
 
Professor Margareta Sandström   
Margareta.sandstrom@edu.uu.se 
Tel 018- 471 23 66     
eller 076- 65 27 690 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Om ni inte vill att era barn ska delta i undersökningen var vänliga och meddela detta till  

matematikläraren senast …. 

 

 

 


