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Sammanfattning 
 

Statistik från Skolverket tyder på att elever med utländsk bakgrund inte uppnår målen i matematik 

i lika stor utsträckning som elever med svensk bakgrund. En av orsakerna är att eleverna har 

svårigheter med det svenska språket vilket blir ett hinder för dem när de lär sig matematik. Denna 

studie syftar till att ta reda på hur flerspråkiga elever som går på gymnasieskolans 

introduktionsprogram använder sig av sin flerspråkighet för att arbeta matematiskt. Intervjuer 

utfördes med tio flerspråkiga elever som läser matematik på svenska. Eleverna har olika 

modersmål och olika skolbakgrunder. Tre av de intervjuade eleverna är födda i Sverige men har 

utländska föräldrar och talar ett annat språk än svenska i hemmet. De resterande sju eleverna är ej 

födda i Sverige. Intervjuerna har tematiskt analyserats och resultaten visar att eleverna använder 

sin flerspråkighet i väldigt liten utsträckning i sitt matematikarbete och att svenska är det 

dominerande språket. Eleverna har språkliga problem med vissa centrala matematiska begrepp 

samt med textbaserade uppgifter. Resultaten visar också att lärarna inte uppmärksammar 

elevernas flerspråkighet men att lärarna i övrigt ger språklig hjälp när problem uppstår. 

 

Nyckelord: Matematik, gymnasieskola, intervju, flerspråkighet 
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1 Inledning 

Som blivande gymnasielärare i matematik och engelska så har jag ett delat intresse för både språk 

och naturvetenskap. När jag var ute på ett vikariat stod jag framför ett antal elever i en 

förberedelseklass och undervisade kemi. Alla elever i klassen var nybörjare på svenska och kunde 

endast enklare fraser. Min uppgift var att lära dem om kemins syror och baser. Detta hade för 

mig varit ett nästintill omöjligt uppdrag om det inte fanns en oumbärlig tolk närvarande. Hur väl 

påläst jag än var på kemi som ämne så förelåg det sådana språkliga hinder att undervisningen 

skulle bli svår att genomföra om det inte vore för tolken som översatte mina exakta ord och fick 

eleverna att gång efter gång utbrista ”aha!”. Under denna lektion fick jag se elever arbeta med och 

resonera kring kemi på sitt modersmål och allting fungerade oväntat bra. Personligen tog jag med 

mig oerhört intressanta observationer och insikter i de svårigheter och möjligheter som elever 

med utländsk bakgrund möter i skolan. Denna nyfikenhet har nu mynnat ut i mitt examensarbete 

kring fenomenet. 
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2 Bakgrund 

I den svenska skolan finns en betydande andel elever som har ett annat modersmål än svenska 

och som systematiskt växlar mellan sina språk i olika situationer och omgivningar. Dessa elever 

kallar vi för flerspråkiga elever och de kommer ofta från helt skilda delar av världen. Enligt 

statistiska uppgifter rörande Stockholms grundskolor så förekom totalt 106 olika talade språk år 

2005, och antalet elever med utländsk bakgrund uppgick till i genomsnitt 35 procent, men kunde 

även uppgå till 98 procent i vissa enstaka skolor (Alm, 2007, s. 66-67). Denna siffra har dessutom 

tenderat att öka allteftersom flerspråkighet blir ett vanligare och mer naturligt förekommande 

fenomen i det svenska samhället genom exempelvis ökad immigration. En sak som dock är 

gemensamt för alla dessa elever är att de alla arbetar med matematik i skolan. Matematik är ett 

kärnämne i grundskolan och ett gymnasiegemensamt ämne i gymnasiet. Därför är matematik 

inget som eleverna har möjlighet att välja bort. Ämnet har ett stort symbolvärde i samhället och 

att kunna behärska det i skolan kan därför ses som en viktig framgångsfaktor för vidare 

utbildning och ett kommande yrkesliv (Norén, 2010, s.25). 

 

Skolverket alarmerar dock om en negativ trend angående skolmatematiken för elever med 

utländsk bakgrund jämfört med elever med svensk bakgrund. När det gäller betyget i matematik i 

åk 9 under skolåret 2011/2012 så var andelen elever som inte nådde målen 17,7 procent för 

elever med utländsk bakgrund jämfört med 6,6 procent för elever med svensk bakgrund. 

(Skolverket, 2012). Detta är en ökning med 0,9 procentenheter från läsåret 2010/2011 för elever 

med utländsk bakgrund medan andelen elever med svensk bakgrund som inte nådde målen hade 

minskat med 0,1 procentenhet under samma tid (Skolverket, 2011). 

 

En fortsättning av den här negativa trenden skulle även få följder för universitet och högskolor, 

och slutligen även för samhället. Andelen elever med utländsk bakgrund som söker vidare till 

matematikintensiva utbildningar minskar och samma elever får då mindre möjligheter på 

arbetsmarknaden. Denna statistik som Skolverket presenterade leder till att tro att det inte bara 

handlar om bristande matematikkunskaper hos eleverna, utan även att det finns språkliga och 

kulturella hinder som verkar, trots att matematiken ofta sägs vara ett universellt språk. Detta 

bekräftas av bland annat Eva Norén (2010), som även poängterar att flerspråkighet ofta ses som 

ett problem i skolan och inte som en tillgång (se tidigare forskning). Både lärare och elever 

tenderar att bilda sig en uppfattning om att svenska är viktigare än modersmålet i 

undervisningssituationer medan det finns studier som visar motsatsen. Snarare så gynnas 

flerspråkiga elever av flerspråkig undervisning och användandet av språkliga krokar för att bygga 

broar mellan sina språk (Se tidigare forskning, exempelvis Parszyk (2002) och Norén (2010). 
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Även den nya läroplanen, Lgr11, berör språk och inlärning. Denna läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet trädde i kraft hösten 2011 och listar ett antal övergripande mål 

och riktlinjer angående språk och matematik. Bland annat så säger Lgr11 att skolan ska ansvara 

för att eleverna kan använda sig av ett matematiskt tänkande för både vidare studier och i 

vardagslivet (Skolverket, 2011 s.15). Dessutom så ska läraren ta hänsyn till varje enskild individs 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samt organisera och genomföra arbetet så att elever 

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011 s.15). I frågan om 

flerspråkiga elever kan detta tolkas som att flerspråkigheten bör uppmuntras och inte ses som ett 

hinder, även fast Lgr11 också säger att skolan ska ansvara för att varje elev kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt efter genomgången grundskola 

(Skolverket, 2011 s.15). I stor utsträckning så fungerar skolan för elever likt en arbetsplats gör för 

vuxna människor. Eleverna ska kunna komma till skolan och få dessa rättigheter tillgodosedda. 

Lärarna har skyldighet att arbeta efter läroplanens mål och riktlinjer men trots det så misslyckas 

elever med utländsk bakgrund i större grad än andra elever samtidigt som kunskapskraven på 

kommunikativ matematik ökar. Adler (1998) menar att ett flerspråkigt klassrum är mycket mer 

komplext än ett enspråkigt klassrum och stället helt andra premisser, däribland att flerspråkiga 

elever behöver ges tillträde till det undervisningsspråk som används och att deras egna språk 

uppmuntras. Kan den negativa trenden hjälpas med en annan inställning till flerspråkighet och 

matematikinlärning? 

 

Den här studien tar fasta på flerspråkiga elever som inte klarade av grundskolans mål i matematik 

och som därför går i gymnasieskolans introduktionsprogram. De vill alla vidare till ett nationellt 

program eller till yrkeslivet men behöver fullständiga betyg. Studien ämnar till att besvara hur 

dessa flerspråkiga elever ser på sin flerspråkighet i relation till matematik. Hur bedömer dessa 

elever att de använder sig av sin flerspråkighet inom ämnet? Finns det språkliga problem som 

uppstår för dessa elever och hur hjälps detta i så fall av lärare?  
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3 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten belyser tidigare forskning kring flerspråkighet och matematikinlärning och 

beskriver de teoretiska perspektiv från vilka studiens resultat senare ska förstås. I detta avsnitt 

redovisas också några viktiga definitioner samt några klassrumsstudier.  

3.1 Tidigare Forskning  

Definitioner av flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet är ett mångskiftande begrepp som slingrar sig från en fast definition. 

Otterup (2005, s.11) betonar att oavsett om flerspråkighet betraktas på en samhällelig nivå (såsom 

ett flerspråkigt samhälle) eller på en individuell nivå (såsom en flerspråkig person) så medföljer så 

många tolkningar och beskrivningar av fenomenet att det är svårt att skapa sig en allmängiltig 

definition. I det individuella perspektivet har problemet varit att kunna göra sådana avgränsningar 

att man säkert kan säga att en individ är flerspråkig. Använt i sin bredaste bemärkelse så 

innefattar definitionen alla personer som kan kommunicera med hjälp av mer än ett språk. 

Nationelencyclopedin erbjuder också en likartad och förhållandevis bred definition: 

flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla samhällen 

eller individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen. 

(Nationalencyclopedin, hämtad 2012-12-30) 

Som definitionen föreslår så används flerspråkighet och tvåspråkighet ofta synonymt, och 

tvåspråkighet ses därför ofta som ett specialfall av flerspråkighet (Otterup, 2005, s.13). I min 

studie utgår jag från flerspråkighet som den individuella förmågan att behärska olika språk och 

använda dem i olika sammanhang, d.v.s. ett kompetenskriterium och ett funktionskriterium. Det 

första språket är personens modersmål och det andra språket är det som personen lär sig utöver 

sitt modersmål i den miljö där språket talas. Definitionen är inte så snäv att den kräver att 

personen behärskar sitt andraspråk på en likartad nivå som de som talar språket som modersmål. 

En sådan tvåspråkighet är i själva verket väldigt sällsynt (Håkansson, 2003, s.19). 

Simultan och successiv flerspråkighet 

Arnberg (1998, s.34) beskriver hur barn och unga blir flerspråkiga på olika sätt och i olika 

skeenden i livet. Om ett barn lär sig flera språk parallellt från spädbarnsåldern så bidrar detta till 

en simultan flerspråkighet. Detta bör dock ske innan tre års ålder för att kunna klassificeras som 

simultan flerspråkighet. Vidare gäller att om ett barn lär sig ett modersmål först och sedan lägger 

till ytterligare språk efter detta så inträffar en successiv flerspråkighet. Båda dessa tillvägagångssätt 
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kan leda till en hög grad av flerspråkighet, men man bör även väga in att sociala och andra 

faktorer påverkar denna inlärning (Arnberg, 1998, s.34). För ett barn som föds i Sverige men har 

utlandsfödda föräldrar finns förutsättningar för att barnet ska bli simultant flerspråkig, medan 

barn som kommer till Sverige senare i livet utvecklar sin flerspråkighet successivt. Fördelarna 

med simultan flerspråkighet är enligt Arnberg (1998, s.35) att barn i så unga åldrar inte 

ifrågasätter sina olika språk samt att de har stor kapacitet att öva och bygga upp språkljud. Det 

finns dock en risk att två eller flera språk kan förvirra barnet, men att denna förvirring ofta ter sig 

kortvarig och naturlig (Arnberg, 1998, s.35). För äldre barn vars flerspråkighet utvecklas 

successivt så menar Arnberg (1998, s.35) att dessa barn har större uppfattning om sin omgivning 

och om språk i allmänhet än vad yngre barn har, vilket gynnar dem i språkinlärningen. Dessutom 

är arbetsminnet mer utvecklat och de kan ta till sig information bättre än yngre barn. Nackdelarna 

som kan uppstå är negativa attityder till att lära sig fler språk samt att barnen motsätter sig det 

krävande arbete som andraspråksinlärning medför. Slutligen menar Arnberg (1998, s.36) att 

simultan eller successiv flerspråkighetsinlärning sällan är självvalt för individen, utan att det är 

situationer och omständigheter som gör att individen behöver tillägna sig fler språk.  

Kognitiv utveckling hos flerspråkiga barn 

Otterup (2005 s.14) beskriver hur studier på 1960-talet fann flera positiva samband mellan 

tvåspråkighet och den kognitiva utvecklingen hos barn. Dessa studier kom att markera 

vändpunkten för forskning inom två- och flerspråkighet; från att betrakta fenomenet som 

någonting negativt till att se dess positiva inverkningar. I dessa studier så förklarades tvåspråkiga 

barns goda prestationer med att deras tvåspråkighet hjälpte dem till större flexibilitet och till 

bättre begreppsbildningsförmåga. Senare studier under 1970- och 1980-talet visade även att 

flerspråkiga personer ofta kunde ha fördelar när det gällde utveckling av förmågan att tänka 

flexibelt och abstrakt (Otterup, 2005, s.14). Övriga positiva resultat var att flerspråkiga personer 

även uppvisade större verbal originalitet och kreativitet än enspråkiga personer. Dock så betonar 

Otterup (2005, s.15) att flera av dessa studier enbart tog hänsyn till balanserat tvåspråkiga barn, 

d.v.s. barn som behärskade båda språken på hög nivå. Detta indikerar att de eventuella kognitva 

fördelar som flerspråkigheten kan medföra är tätt knutna till graden av en persons flerspråkighet 

(Otterup, 2005, s.15). 

Kodväxling och modersmålsundervisning 

En flerspråkig person kan växla språk när situationen kräver det, något som brukar kallas för 

kodväxling. Denna växling är ofta medveten eller ändamålsenlig och ”antingen så sätter man in 

ett ord eller en fras från det ena språket i ett yttrande på det andra språket eller så byter man 

språket vid satsgränsen” (Arnberg, 1988, s.82). Bland annat så finner Håkansson (2003, s.125) att 

detta systematiska växlande mellan två eller flera språk är någonting positivt och ett tecken på en 
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stark språklig kompetens. Parszyk (2002, s.80) bedömer kodväxling som någonting praktiskt och 

logiskt och ser det som ett uttryck för att flerspråkiga barn och ungdomar blandar in rätt begrepp 

i rätt kulturellt sammanhang, ofta beroende på vem de samtalar med, men att detta alltid sker på 

bekostnad av att språken blandas. I Parszyks studie så skiftade de assyriska/syrianska eleverna 

mellan sina olika språk. Detta förklarades av att elevernas modersmål inte alltid innehöll ord för 

alla nya begrepp och det var nödvändigt för att markera tillhörighet i en grupp, såsom att 

exempelvis skifta till ett mer ungdomligt språk (Parszyk, 2002, s.37). 

 

Parszyks studie ”Yalla, det är bråttom” visar att det är fruktbart att försöka bygga broar mellan 

modersmålet och andraspråket. Om ett begrepp ordentligt får befästas på modersmålet behöver 

det endast få en ny ”etikett” på andraspråket; en ny språklig ”krok” att hänga upp samma 

betydelse på (Parszyk, 2002, s.37). Begreppsbildning och språkutveckling går därför hand i hand. 

Parszyk (2002, s.144) finner även att elever som har handleds och undervisats på sitt modersmål 

lyckats bättre i ämnesundervisningen än de som inte fått någon handledning. Tyvärr är 

modersmålsundervisning ofta svår för skolor att organisera och då det många gånger sker utanför 

skoltid vilket gör att det tryter på elevernas motivation att gå dit. På sikt kan detta leda till att 

eleverna helt går miste om sitt modersmål och deras förstaspråksutveckling stannar upp. 

Vardagsspråk, skolspråk och det matematiska ämnesspråket 

Inom andraspråksforskning är det vanligt att dela upp språket i vardagsspråk och skolspråk. Ett 

vardagsspråk är nödvändigt för att klara sig i vardagliga situationer och tar relativt få år att lära sig 

för elever som är nya till språket. Ett skolspråk, å andra sidan, präglas av långt mycket fler 

facktermer och komplexitet och kan ta upp till tio år att tillägna sig för samma elev (Cummins, 

2000). Det är därför lätt att tro att när en elev talar flytande vardagssvenska så klarar den även av 

skolans språk, fastän detta ofta visat sig vara felaktigt. Varje ämne har även sitt eget särskilda 

ämnesspråk och specifika vokabulär, inte minst matematiken som ofta har lånade ord från 

vardagsspråket men som har givits helt nya betydelser i skolspråket (Löwing & Kilborn, 2008, 

s.33). I en text som kanske annars består av relativt enkla ord så kan sådana små ord förvirra och 

försvåra innan en riktig begreppsbildning har ägt rum. Exempel på sådana ord är rot, volym, tal, 

bråk, förlänga, normal, punkt, axel och skillnad. Även ord som lägst, längst, längd och längre komplicerar 

det språkliga i matematiken när de ingår i uppgifter eftersom orden har helt olika betydelse men 

ligger nära varandra språkligt. På samma sätt kan exempelvis ordet högst associeras till höjd, 

ljudvolym eller storlek. Parszyk (2002, s.146-148) beskriver också hur ord som drygt, ungefär, 

knappt och nästan ofta saknar motsvarigheter i elevernas modersmål. Löwing och Kilborn (2002, 

s.200) menar att man genom samtal och diskussion måste göra så att dessa ord och begrepp 

komplementerar vardagsspråket. Termerna ska inte förvirra eleverna utan istället bidra till en 

djupare förståelse och en högre språklig precision. Det ofullständiga och oprecisa vardagsspråket 

ska under våra skolår gradvis bytas ut till ett mer korrekt matematiskt språk. Löwing och Kilborn 
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(2002) konstaterar dock att ju mer exakt och finslipat det matematiska ämnesspråket blir, desto 

mer brist på redundans (utfyllnadsord som hjälper till att förtydliga och ge flyt) blir det. Detta 

implicerar att en elev som redan har halkat efter i matematiken får ännu svårare att komma ikapp 

om eleven redan har missat centrala nyckelord eller begrepp. 

Begreppsbildning inom matematiken 

Det är omöjligt att komma ifrån att matematik som ämne innefattar en stor mängd begrepp som 

alla är språkligt eller symboliskt förknippade. De flesta begrepp, såsom exempelvis cirkel, 

multiplikation, division, potens, logaritm, derivata och integral, har alla en djupare innebörd som inte är 

intiutivt given. Språket blir här ett av de viktigaste instrumenten för att förmedla matematiken 

och det krävs en förening av språk och tanke för att fullt kunna tillägna sig begreppets betydelse 

(Alm, 2007, s.68). Ett matematiskt klassrum bör av den anledningen vara rikt på språk, och det är 

nästintill omöjligt att bygga upp ett begreppsinnehåll utan att först ha ett språk som täcker det. 

Alm (2007, s.68) menar att de nödvändiga matematiska begreppen formas i interaktionen mellan 

eleven och de situationer som finns i elevens omvärld. Begreppsbildningen är därför en 

utvecklingsprocess som bygger på att eleven har fått träna på att använda språk för att föra 

matematiska resonemang. Norén (2010, s.24) beskriver i sin avhandling ”Flerspråkiga 

matematikklassrum” att om eleverna inte behärskar en välutvecklad svenska så finns det en 

problematik i att undervisningsspråket är svenska och inte deras modersmål. I synnerhet då 

eleverna är vana att använda modersmålet för att lära utanför skolan; exempelvis i 

vardagssammanhang bland familj och vänner. Om det finns språkliga hinder i andraspråket så blir 

ofta därför både begreppsbildningen och utvecklandet av det matematiska kunnandet lidande. 

Klassrumsstudier - Flerspråkiga elever i matematiken 

Parszyk (1999) behandlar i sin avhandling ”En skola för andra” hur elever med andraspråk 

upplevde matematikundervisningen. Genom intervjuer med elever från låg-, mellan och 

högstadiet drog hon slutsatsen att eleverna hade lust att lära men inte ansåg att skolan var för 

dem, utan istället för eleverna med svensk bakgrund. Parszyk (1999) menade även att detta är 

förknippat med lärares och enspråkiga elevers handlande gentemot de flerspråkiga eleverna, 

något som kunde skapa en känsla av utanförskap och att de upplevde att de inte hade de 

kvalifikationerna som ansågs nödvändiga för teoretiska studier. Parszyk (1999) gav också exempel 

på hur stödet brast vid exempelvis provtillfällen, då det enda stödet eleverna fick var att få 

uppgiften uppläst för sig, dock utan förståelse för sammanhanget. Textuppgifternas kontextuella 

mening förblev fortfarande obekant och svårtillgänglig för eleverna, som varken hade svenska 

som modersmål eller den svenska kulturbakgrunden med sig. Elevernas strategi blev vid dessa 

tillfällen att tyst analysera och jämföra om de hade sett liknande upplägg eller liknande språkliga 

former förut, för att sedan försöka lösa uppgiften. 
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Norén (2010) har följt både enspråkig och tvåspråkig matematikundervisning i grundskolan i 

nästan fem år. Resultatet av hennes studie var att att tvåspråkiga elever som erbjudits tvåspråkig 

matematikundervisning hade lättare att uppnå goda resultat. Norén (2010) pekar på att detta har 

att göra med att tvåspråkig matematikundervisning lägger stor vikt vid kommunikation, 

samarbete och argumentation, vilket på sikt leder till att eleverna får ökat självförtroende och ser 

sig själva som duktiga. Norén (2010, s.56) beskriver också hur elever med utländsk bakgrund ofta 

kategoriseras i ljuset av invandrarskap och som elever som inte behärskar tillräckligt god svenska 

utifrån de krav som ställs av skolan. Elevernas språkliga och kulturella olikheter uppfattas därför 

som ett problem i skolan och flerspråkigheten betraktas som ett hinder snarare än en resurs 

(Norén, 2010, s.62). Vidare menar hon att det är en vanlig uppfattning bland lärare och skolor att 

eleverna behöver förvärva den svenska kulturen, och att detta är en förutsättning för framgång i 

den svenska skolan. Detta försöks därför ofta kompenseras av lärarna, som envist arbetar med att 

ge eleverna det svenska språket och kulturen istället för att belysa deras ursprung och 

flerspråkighet. Traditionella undervisningsdiskurser dominerar fortfarande i svenska 

matematikklassrum, grupparbeten är ovanliga och tyst enskilt arbete är väldigt utbrett. Norén 

(2010, s.58) kommenterar detta med att ”flerspråkiga elever behöver aktivt kommunicera 

matematik såväl för lärandet i matematik som för utveckling av sina språk” och att ”tyst arbete 

ger begränsade möjligheter till sådan kommunikation”.  

3.2 Teoretiska Perspektiv 

Denna studie kommer att förankras i Jim Cummins tröskel- och inderdependenshypotes från 

1979 samt i Jill Adlers teori om faktorer och komplexitet i flerspråkiga klassrum från 1998. 

Jim Cummins tröskel- och interdependenshypotes 

Cummins (1979) tröskelhypotes står som ett centralt begrepp inom andraspråksforskningen. Den 

innebär att tvåspråkiga barn behöver uppnå en viss lägstanivå i ett av sina två språk för att de 

goda effekterna av deras tvåspråkighet ska träda i kraft, istället för de negativa. Att nå över dessa 

språkliga trösklar gör att kunskaperna i båda språken förstärks. Om individen inte lyckas uppnå 

en viss grad av språklig kompetens förväntad för sin ålder i något av sina bägge språk så kan detta 

leda till svårigheter att använda språket som ett tankeverktyg och ett redskap för vidare inlärning. 

Cummins (1979) menar därtill att det inte bara är viktigt att ha kommit över dessa lägsta trösklar 

för att barnet ska göra normala kognitiva och akademiska framsteg utan att det också är av 

betydelse att komma över en högre tröskelnivå för att uppnå de positiva konsekvenserna av 

flerspråkighet. Senare beskriver även Cummins (2000, s.181) hur andra studier har kommit fram 

till liknande resultat inom matematikinlärning. 
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Cummins (1979) interdependenshypotes (eller isbergshypotes) innebär att kognitiva och 

akademiska språkfärdigheter på ett första- och andraspråk kan vara uttryck för en och samma 

underliggande förmåga som överförs mellan personens första- och andraspråk. Denna förmåga är 

språkoberoende och kan illustreras med hjälp av bilden av ett isberg. Förmågan är den del av 

isberget som ligger under vattenytan, men som manifisterar sig i två olika språk likt toppar av 

isberget (se figur 1). Denna förmåga bidrar på lång sikt till att elever som redan har utvecklat 

akademiska färdigheter i deras förstaspråk tenderar att bli bättre på att tillägna sig liknande 

färdigheter i sitt andraspråk: 

academic proficiency transfers across languages such that students who have developed literacy in 

the first language will tend to make stronger progress in acquiring literacy in their second language 

(Cummins 2000, s.173). 

 

 

(Figur 1: Cummins interdependens-hypotes,  

LEAP - Language Enhancing the Achievement of Pasifka, 

Wikipedia Commons - Hämtad 2013-02-08) 
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Jill Adlers faktorer i flerspråkiga klassrum 

Ett flerspråkigt klassrum innebär enligt Adler (1998) ett mer komplext och tredimensionellt 

klassrum än ett enspråkigt sådant. Majoriteten av all matematikundervisningen utgår från ett 

enspråkigt perspektiv där den kommunikativa kompetensen ofta tas för givet, men undervisning 

av flerspråkiga elever ställer ofta helt andra premisser. Adler (1998) listar tre viktiga faktorer som 

påverkar matematikinlärningen för andraspråkselever i flerspråkiga matematikklassrum: 

 

1.Tillträde till matematiska diskurser. På vilket sätt undervisas ämnet matematik? Råder det en 

diskurs som är inriktad på rutinmässig och procedurell räkning och lösning av problem, eller 

finns en klassrumsdiskurs som handlar om en djupare begreppsbildning och förståelse? 

 

2. Tillträde till klassrumsdiskurser. Hur är klimatet och atmosfären i klassrummet? Vad är tillåtet och 

vad är inte tillåtet? Finns det en öppenhet och ett inkluderande förhållningssätt för att flera språk 

används i klassrummet eller råder det ett exkluderande klimat? Uppmuntras elever till att lösa 

matematiska problem på ett annat språk än svenska, om de behärskar det språket bättre? 

 

3. Tillträde till undervisningsspråket. Hur talas matematik i skolan och hur talar man om matematik? 

Arbetar lärare för att släppa in elever i det undervisningsspråk som används, eller stängs vissa 

elever ute helt och hållet? Hur hjälper läraren till att forma elevernas matematiska språk och bidra 

till en utvecklad begreppsbildning? 

  

Adler (1998) sammanfattar denna komplexitet med att flerspråkiga elever som lyckas bra inom 

matematik är de som erbjuds en diskurs där man lägger tyngd på begrepp och förståelse, där 

eleverna själva släpps in i undervisningsspråket, är aktiva och där kodväxling används av såväl 

elever som lärare i bästa möjliga mån. 
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4 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flerspråkiga elever som går på gymnasieskolans 

introduktionsprogram själv bedömer att de använder sig av sin flerspråkighet för att arbeta 

matematiskt. I studien syftar jag till att avtäcka vilka språkliga strategier som eleverna eventuellt 

tillämpar, eller om någon form av kodväxling äger rum i deras matematiksammanhang.  

4.1 Frågeställningar 

Min huvudfrågeställning lyder: 

 

Hur använder flerspråkiga elever i åldrarna 15-18 år sin flerspråkighet för att arbeta matematiskt? 

 

Övriga frågeställningar är: 

 
(i) Vad har de flerspråkiga eleverna för inställning till matematik och dess användning? 

 

(ii) Vilka matematiska arbetssätt föredrar de flerspråkiga eleverna? 

 

(iii) Vilka matematiska fackord, fraser eller begrepp är problematiska för de flerspråkiga eleverna att 

förstå? 

 

(iv) På vilka sätt upplever de flerspråkiga eleverna att de får språkligt stöd om de behöver det inom 

ramen för skolans matematikundervisning? 
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5 Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Den metod som jag har valt för att besvara mina forskningsfrågor är halvstrukturerade intervjuer 

med elever. Generellt kan sådana typer av intervjuer vara korta eller långa, öppna eller styrda och 

syfta till att söka lösningar på problem, ta fram fakta eller känslor eller att kartlägga en viss fråga 

(Kylén, 2004 s.18). För min del har det varit tillräckligt med korta intervjuer för att fördjupa mig 

inom det begränsade område som studien handlar om. I regel är korta intervjuer mer 

strukturerade än långa intervjuer, men ändå finns utrymme för spontanitet och uppföljning. För 

varje fråga eller område som ska täckas av har jag låtit den intervjuade först berätta fritt innan jag 

har styrt samtalet för att få svar på de frågor som jag är ute efter. Som stöd i mina intervjuer har 

jag använt mig av en intevjuguide som visar vilka områden jag ska behandla samt en uppsättning 

styrda frågor som hör till dessa områden (se bilaga 1). Intervjuguiden har sitt fokus på elevernas 

flerspråkighet i samband med matematik, samt på vilka språkliga strategier som eleverna 

använder sig av för att arbeta matematiskt. Huvudtema 1 och 2 i intervjuguiden fokuserar 

elevernas bakgrund och nuvarande matematiklärande. Här ställer jag bland annat frågor om vilka 

språk eleverna behärskar, hur relationen har varit till deras tidigare matematiklärare och vilka 

undervisningssätt som används i deras matematiklektioner. Denna bakgrundsinformation kan 

visa på samband med hur eleven svarar längre fram i intervjun. Den andra delen, huvudtema 3 

och 4, fokuserar elevernas användning av olika språk i samband med matematik. Hur har det 

varit för dessa flerspråkiga elever att läsa matematik i svenska klassrum, och har undervisningen 

tagit upp språkliga aspekter av ämnet? Vidare försöker jag här ta reda på om, och i så fall när, 

eleverna utnyttjar sin flerspråkighet för att räkna eller tänka matematiskt. Jag bad dem även att 

exemplifiera eller berätta om situationer då de har använt sig av sin flerspråkighet, eller känt sig 

hindrade av den.  

Urval 

Jag har valt att intervjua gymnasieelever i åldrarna 15-18 år som alla går på introduktionsprogram 

på olika skolor i en större svensk stad. Introduktionsprogrammen är till för de elever som 

behöver få godkända grundskolebetyg. De intervjuade eleverna har alla utländsk bakgrund och 

läser matematik. Antingen är eleverna själva födda utomlands eller så är de födda i Sverige men 

har båda föräldrarna födda utomlands. Dessa elever talar i varierande grad svenska samt sitt 

modersmål och är svagpresterande inom matematik. De faller därmed in under kategorin elever 

med utländsk bakgrund som blivit underkända i matematik i årskurs nio (se bakgrunden). Hur de 

använder sin flerspråkighet inom matematiken kan vara någonting som de själva aldrig har 

reflekterat över, eller precis har börjat reflektera över. Denna urvalsgrupp var tilltalande för 
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studien eftersom de alla behöver arbeta med det svenska språket och matematiken parallellt. 

Genom kontakt med rektor och undervisande lärare fick jag tillåtelse att intervjua dessa elever. 

Totalt utfördes tio intervjuer. Könsfördelningen var 8 manliga och 2 kvinnliga elever och deras 

namn är fingerade för att stärka anonymiteten. Bland dessa återfann jag elever som jag hade 

träffat tidigare i andra sammanhang medan andra var för mig obekanta. Jag bedömer att urvalet 

var varierat då eleverna har gått i olika grundskolor innan de valde introduktionsprogrammen och 

alla bar med sig olika erfarenheter från tidigare skolors matematikundervisning. Urvalet kunde 

därför ge mig en nyanserad svarsbild till mina frågeställningar. 

Material och genomförande 

Vissa av intervjuerna spelades in och längden var ungefär 15 minuter för varje intervjuperson. 

För några elever upplvedes mikrofonen som hämmande och gemensamt valde vi då att istället 

intervjua utan mikrofon. Kylén (2004, s.40) menar att under intervjun ska man ändå alltid föra 

anteckningar, hur kort intervjun än må vara. Gärna får dessa anteckningar skrivas öppet så att 

båda parter ser vad som skrivs. När jag bad eleverna att själva komma på exempel på språkliga 

hinder som de har stött på så fick de ha med sig sin mattebok, så att vi utifrån den lättare kunde 

hitta konkreta exempel och därifrån diskutera dem.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter inspelade intervjuer följde en bearbetningsfas då jag transkriberade intervjuerna till dator. 

Nackdelen med inspelade intervjuer är tidsåtgången men samtidigt så finns det en vinst i 

bekvämlighet och säkerheten att verkligen få med allt som sägs (Kylén, 2004, s.40). Jag gick 

igenom det inspelade materialet och kompletterade med det jag antecknat under intervjun (som 

kunde vara exempel från matteboken eller liknande). Efter att alla tio intervjuer var utförda och 

transkriberade så har resultaten tematiskt analyserats baserat på frågeställningarna, d.v.s. 

materialet delades upp på respektive delfråga för att underlätta analysen (Kylén, 2004. s.161).  

5.2 Etiska aspekter 

De viktigaste etiska kraven på en samhällsvetenskaplig studie är enligt Vetenskapsrådet (2002) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet säger att intervjupersonen måste informeras om syfte och den 

forskningsuppgift som bedrivs. Det skall även framgå hur undersökningen ska genomföras, att 

deltagande är frivilligt och vilken forskningshuvudman som finns. Samtyckeskravet är ett krav på 

att deltagaren när som helst kan avbryta studien utan påtryckningar. Konfidentialitetskravet 

innebär att den information som samlas in är konfidentiell och ska förvaras så att ingen obehörig 

kan ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda personer enbart får 
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användas i forskningssyfte. För min egen studie tillfrågade jag eleverna om tillåtelse att spela in 

intervjun. De blev även medvetna både skriftligt och muntligt om vad min studie syftade till att ta 

reda på, samt att de förblev anonyma. Det insamlade materialet skulle endast användas i 

forskningssyfte och deras riktiga namn eller deras skola skulle inte avslöjas (Se bilaga 2). 

5.3 Reflektion över metoden 

Intervju som metod var givet från början då en enkät eller observation inte kunde ge de svar jag 

behövde på mina forskningsfrågor. Jag ville träffa elever som dels var flerspråkiga och dels hade 

svårigheter med ämnet. Att välja elever som går på introduktionsprogram innebar också andra 

utmaningar eftersom de dels kunde vara väldigt ovana vid intervjusituationen som sådan, eller 

ovana att besvara frågor enbart på svenska. Flera gånger fick jag förklara mig eller förenkla mitt 

språk så att frågorna blev lättare att förstå. Kylén (2004, s.24) beskriver hur situationen påverkar 

den intervjuade och oftast är den som blir intervjuad mer nervös än jag som intervjuar. Detta 

märkte jag av vid flera tillfällen och ibland behövde jag förklara att detta inte skulle påverka deras 

skolgång eller hade någonting att göra med deras betyg i ämnet. Situationen skulle aldrig behöva 

upplevas som farlig eller som att den intervjuade kände sig pressad att behöva prestera. Jag 

behövde också tänka på platsen för intervjuerna och bad då ibland eleverna att peka ut något tyst 

och bekvämt ställe som kunde passa. Alla sådana förberedelser var viktiga för att jag skulle kunna 

känna mig säkrare på att eleverna berättade sanningen och inte det som de trodde att jag ville 

höra. (Kylén, 2004, s.154). Sammantaget upplvede jag att eleverna inte försökte dölja något eller 

lägga svaren tillrätta utan gav riktiga exempel och ärligt berättade vad de tyckte och tänkte. Många 

såg det som hedrande att få bidra till forskningen och känna sig delaktiga. 

 

Kylén (2004, s.140) beksriver hur validitet och reliabilitet anger kvaliteten hos det insamlade 

materialet. Validitet anger själva användbarheten av min insamlade data. Här kan jag fråga mig 

om jag har fått in de uppgifter jag behöver för att kunna uppfylla syftet? Tack vare att jag 

använde mig av intervju som metod så anser jag ha fått bra svar på mina frågeställningar, men att 

jag ibland hade önskat att de intervjuade eleverna vore bättre på att utveckla sina svar och berätta 

fritt. Sammantaget upplever jag ändå att det blev rika intervjuer där eleverna själva fick möjlighet 

och ofta delade med sig av sina erfarenheter. Reliabiliteten i studien anger hur tillförlitligt och 

stabilit materialet är. Jag behöver fråga mig om resultatet hade blivit detsamma oberoende av vem 

som samlat in uppgifterna. Kylén (2004. s.142) menar att ju mer strukturerade metoder vi 

använder oss av desto högre reliabilitet återfinns i materialet. Intervjuerna var relativt korta och 

koncisa och jag har använt mig av samma intervjuguide i alla intervjuer. Trots att eleverna ofta 

hade helt olika bakgrund och skolgång så fann jag ändå en homogenitet i svaren.  
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6 Resultat 

6.1 Presentation av intervjuer 

I denna del återfinns referat och intervjudata med de flerspråkiga eleverna.  

Josef, David och Adam – elever från Syrien 

Josef var min första intervjuperson och en av de intervjuade eleverna som bäst kunde berätta fritt 

på svenska och utveckla sina svar. Han är 18 år och är född i Syrien. Till Sverige kom han för sex 

år sedan tillsammans med sina föräldrar och några syskon. Josef pratar kumanji (kurdiska), 

arabiska och svenska och uppgav att han var bäst på svenska, eftersom det var språket han talade 

mest. Josef kunde läsa och skriva på arabiska men bara läsa på kumanji. Hemma pratade familjen 

främst kumanji. Josef hade gått i sex svenska skolor under sin tid i Sverige och upplevde de 

svenska skolorna som allmänt bättre än de syriska. Skolorna i Syrien var svårare men matematik 

var enligt honom hans bästa ämne samt det ämne som han hade mest förståelse för. Han såg 

även nyttan av ämnet utanför klassrummet och kunde koppla det till ett samhället. 

matte hjälper ju så mycket också du vet, hur mycket man köper, istället för att gå runt och räkna 

med miniräknaren och mobiler, du har ju koll på samhället, matte finns ju lite överallt. Momsen hit 

och momsen dit, hur mycket du får, hur mycket du betalar. 

Josef såg läroboken som den viktigaste vägen till att bli godkänd i ämnet och berättar om nio 

kapitel som han behövde ta sig igenom för att bli godkänd. När jag frågar honom om han oftast 

har arbetat med en mattebok i skolan så svarar han ”ah… alltid”. Josef säger att de muntliga 

momenten mest handlar om att läraren förklarar för Josef hur han ska ta sig vidare i boken, men 

berättar att om läraren hade suttit ensam med honom hela tiden så hade han redan klarat boken 

utan problem. Jag frågar honom om han tror att alla elever skulle vilja att läraren hade mer 

muntliga genomgångar och han samtycker.  

Alltså, våran lärare, han brukar,… jag tror det är lättare för honom att se det och sitta och prata, 

för han vet det att hur mycket han än skriver på tavlan så kommer inte alla att hänga med. 

Josefs olika mattelärare har alltid pratat svenska med honom och aldrig frågat honom om hans 

språk i matematiksammanhang. Samtidigt berättar Josef att han ofta har hört andra elever viska 

på sitt eget språk i klassrummet eller räkna siffror på fingrarna på deras modersmål. Detta kan 

vara folk från Armenien, Tyskland och Ryssland, men enligt Josef så är arabiska det vanligaste 

språket han brukar höra. ”Det är vanligt att folk räknar på arabiska”, säger han. Han berättar att 

det alltid finns ord som han inte förstår i matteboken men att det är svårt att komma på exempel. 

Josef beskriver dem som onödiga ord som egentligen inte behöver vara med i texten;  
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ibland är de onödiga och ibland är de för svåra, jag vet inte… I Syrien var det inte alls mycket 

skrivande... Skulle de komma med en uppgift där det finns med ord, så skulle läraren förklara alla 

ord först, och sen skulle han säga ”undersök!”, så får vi lösa den. 

I Sverige så har det aldrig hänt att läraren har förklarat alla ord, fortsätter Josef. Han berättar om 

att det finns skillnader i hur man räknar matematik i Syrien jämfört med i Sverige och visar med 

fingret i luften hur han utför en speciell division, något som vi tillsammans kan konstatera är 

”liggande stolen”. Josef berättar att i Syrien är denna metod mycket mer utbredd än vad han sett i 

Sverige och att han lärde sig den i femman och använde den hela tiden. När han kom till Sverige 

fick han lära sig att tänka och ställa upp talen på ett annat sätt eftersom läraren inte kunde denna 

metod. Vidare säger Josef att han ibland kastar in kurdiska eller arabiska ord och tecken när han 

tänker kring matematik för att det går snabbare för honom att lösa en uppgift då. Trots sin 

flerspråkighet uppger dock Josef att han inte vet om han har någon nytta av att kunna flera språk, 

och han har heller aldrig reflekterat över om vissa uppgifter blir lättare att lösa om han växlar till 

kumanji eller arabiska. ”Bara i början”, menar Josef och syftar på när han kom till Sverige och 

inte kunde svenskan.”Då var det jobbigt, då var det svårt. Både när det kommer till matte och till 

andra ämnen”. På frågan om det finns några speciella begrepp i matten som är svåra så uppger 

Josef att han hade problem med ”kubikmeter och millimeter och de här meterna du vet…” . Vi 

slog upp Josefs mattebok och gick igenom enheterna och Josef berättade hur flera av dessa var 

svåra, men att det alltid gick bra att fråga läraren i sådana fall och efter lärarens förklaring brukade 

han förstå.  

 

Josef var inte den enda intervjuade eleven som härstammade från Syrien. Jag intervjuade även 

David och Adam, två flerspråkiga elever som hade liknande berättelser som Josef och hade även 

de gått i skola i Syrien. David var 17 år och kom till Sverige för fem år sedan och Adam var 16 år 

och kom till Sverige för tre år sedan. Under båda av dessa intervjuer så kom samtalet in på 

likheter och skillnader mellan svenska och syriska skolor, varför det finns en poäng med att 

redovisa dessa två intervjuer tillsammans. Båda dessa elever berättade mycket om sin 

skolerfarenhet från sitt hemland. Båda hade kurdiska som förstaspråk och svenska som 

andraspråk och såg sig själva som flerspråkiga. När jag frågade dem om hur de syriska skolorna 

skilde sig från de svenska så hade de båda mycket att berätta. David sade att han började skolan 

när han var sex år och att det var ett hårt tempo, nästan åtta timmar i skolan varje dag. Det var 

obligatorisk skolgång i Syrien men det var många som försökte smita ifrån detta, speciellt i de 

glesa områdena, berättade han. Den stora skillnaden när han kom till Sverige var att skolorna 

kändes tryggare och det var lättare att lära sig här. När jag frågar på vilket sätt det kändes tryggare 

i Sverige så svarar han att han har syskon kvar i Syrien och kriget som råder i landet även 

påverkar skolorna. 

jo du vet, man vågar inte gå till skolan och så… min syster gör det inte, ibland det bara smäller, 

lärarna vågar inte heller. Ibland det får bli läsa själva hemma, eller läraren kommer till dig istället. 
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Ganska ovanligt, inte som här i Sverige. Massa hemlösa också, på vissa ställen det går inte att ta sig 

till skolan alls. 

När jag frågar hur det gick till när han lärde sig matematik i Syrien så berättade han att då var det 

lugnare i landet så det gick bra för honom, men att det ändå fanns privatlärare som undervisade 

honom. 

David: Sen är det i Syrien, varenda familj har ju en sån hära… efter skolan vid femtiden, så 

kommer en lärare från själva skolan som hjälper en, två, tre, fyra, fem barn från samma gata då, så 

hjälper han dem dagen innan du vet. Så han läxar, och lär dem mer, det de har gått igenom i 

skolan. Det har man hos finfolket då… 

Martin: Fick du gå på det? 

David: Ja, jag är inte finfolket men ja… (skratt) Vi fick hjälp så alla våra ämnen också faktiskt, vi 

hade en sån där extralärare hemma. 

Martin: Var det bra tycker du? 

David: Det är bra, det är jättebra, han tjänade bra också. Han fick både sin lön och sen extra från 

familjen. 

I intervjun med Adam så kommer vi också in på hur lärarna i Syrien uppfattas, och Adam 

berättar att en stor skillnad när han kom till Sverige var att lärarna inte var lika auktoritära som i 

hemlandet. Det här var förvirrande menar Adam och berättar att i Syrien så var det väldigt strikt i 

klassrummen och man diskuterade aldrig med eller sade emot läraren. När läraren undervisade 

matematik så fick eleverna lära sig allt ur en bok, och det var mycket memorerande och 

repeterande inslag. Adam har med sig sin mattebok till min intervju och bläddrar i den och säger 

att ”så här mycket text och så var det aldrig”. Jag börjar ställa fler frågor om matematik och 

arbetssätt. Han berättar att han inom matematiken förut bara kände till att man arbetar i boken 

och det var ganska lika när han kom till Sverige. I andra ämnen kunde det vara grupparbete, 

något han var ovan vid från skolan i Syrien, men det var aldrig grupparbeten i matematik. Han 

trivdes dock bra med att arbeta i boken. Språket var svårt men det kom allteftersom. Han gjorde 

mest uppgifterna utan text berättar han. ”Det var mer läxor i Syrien också” påpekar han, och 

tycker det är skönt att det inte är lika mycket läxor här i Sverige.  

 

Båda eleverna, David och Adam, såg matematik som viktigt men samtidigt svårt. Ingen av dem 

hade reflekterat kring varför man läser ämnet i skolan mer än att det var bra att kunna när man 

gick och handlade och betalade räkningar. Det var naturligt för båda eleverna att räkna matte på 

svenska och ingen av dem sade sig blanda in kurdiska när de arbetade med ämnet.  

Adam: Visst, jag kan räkna på kurdiska, göra plus och minus och så, men det är samma som i 

Sverige, så nu kör jag svenska för jag har lärt mig det. 

Martin: Ah, jag förstår det, men har du tänkt någon gång att när du suttit och räknat matte, 

antingen här på skolan eller någon annan stans, att här har jag nytta av att jag kan flera språk? 

Adam: Näe… jag vet inte… 

Martin: Det har inte vart några uppgifter som du har känt att, eftersom jag kan kurdiska så kan jag 

lösa den här uppgiften bättre? 

Adam: Nej, det har aldrig funnits nån sån tanke, den här uppgiften har kommit och då kan jag lösa 

den liksom, jag har aldrig tänkt på vilket språk liksom. 
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I frågan om vilka matematiska ord eller begrepp som var problematiska så sade Adam att han har 

haft problem med parallellogram, romb och vissa andra geometriska figurer. David tyckte att ränta 

och belopp var två svåra begrepp när vi bläddrade igenom hans mattebok. 

Markus – ensamkommande flyktingbarn 

Min fjärde intervju utfördes med Markus, en 16-årig elev från Afghanistan som kom ensam som 

flykting till Sverige för cirka 3 år sedan. Markus pratar i huvudsak dari (persiska), svenska och en 

del engelska. I sin umgängeskrets pratade han mestadels dari men i skolan var det svenska som 

gällde. Under sina tre år i Sverige så har Markus gått på tre skolor och läst språk-introduktion. 

Markus har inte alls gått i skola i Afghanistan och beskriver själv att han är väldigt ovan att gå i 

skola. När jag börjar fråga honom om matematik så brister Markus ut att det är ett jättebra ämne 

och att det går jättebra för honom. Han tyckte att det var ett mycket intressant ämne men att det 

samtidigt var svårare än andra ämnen. Markus uppger också att han ser en mening med att läsa 

matematik i skolan.  

Ja! Alltså, när man köper nånting, när man går till Ica eller nånting, man måste kunna räkna hur 

mycket du ger och hur mycket du får tillbaka och så här. Jaja, det är absolut att man använder det 

utanför skolan. Det är jätteviktigt för alla att kunna räkna liksom. Och för att kunna köpa nånting, 

för att kunna räkna hur ja… ett lätt exempel 

Markus säger att han alltid har jobbat med en mattebok eller på utdelade papper. Jag frågade 

honom om han hade jobbat med praktiskt matematik eller artbetat muntligt, och efter att jag 

förtydligade frågan så svarade han att andra elever i klassen hade gjort det, men inte han, och att 

han hellre hade hållt sig till att svara på frågor på papper. Svenska har alltid varit det språk som 

används i klassrummet, säger Markus, både av läraren och av andra elever. Han har inte hört 

någon använda andra språk på lektionerna. Ingen lärare har frågat Markus om hans språk under 

matematiklektionerna. Den enda som har pratat dari med honom i skolan har varit hans 

modersmålslärare och de gånger de har arbetat med matematik tillsammans har allt känts lättare. 

Då kännns, precis! Då känns helt liksom bara såhär alltså lättare! Men när man räknar, eller jag 

räknar med svenska, då känns det liksom att det är nånting på det språk som jag måste liksom 

såhär komma över, eller tolka på det språk och sen skriva mitt svar, förstår du?. 

Markus tycker ändå att den mattebok som han arbetar med har ett lätt språk att förstå och att 

orden i sig oftast inte innebär några problem. Vissa ord var svåra att förstå innan de blev 

förklarade säger Markus.  

Det här är lite svårt.. Summan 12 och 4, produkten, differensen. Det här är lite svårt för mig 

eftersom man måste bara kunna orden för att hitta svaren, man förstår inte hela frågan…  

I dessa situationer förklarar Markus att läraren har hjälpt honom att förstå och efteråt har han 

kunnat lösa uppgiften. Jag frågar honom om han någonsin tänker på dari när han arbetar i boken 

varpå han svarar att ”nej då glömmer jag helt liksom mitt modersmålsspråk. Då är det bara 
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bokens språk jag tänker på.” Vidare förklarar Markus att eftersom han aldrig har gått i skola i 

Afghanistan så har han bara lärt sig matematik här i Sverige och att han aldrig har sett någon 

nytta i ämnet av att kunna dari. 

Henrik, Daniel, Max och Shawan – arabiskt flerspråkiga 

Henrik är en 17 årig elev som är född i Sverige men har föräldrar som pratar både arabiska och 

svenska i hemmet. Henrik förklarar att han har gått i ”skolor med många invandrare” och är van 

att blanda mellan svenska och arabiska. Samtidigt berättar Henrik att hans arabiska har blivit 

sämre eftersom han mer och mer håller sig till svenska. Han uppger att ibland hänger han inte 

fullt med i talad arabiska och säger att det är bara förvirrande för honom så han undviker det 

trots att hans vänner ofta pratar det. Henrik har i sina tidigare skolår haft både bra och dåliga 

relationer till lärare och alltid behövt gå i liten grupp. Matematik har alltid varit svårt för Henrik 

men trots det så ser han vikten av ämnet, både ur ett vardagsperspektiv och ur ett längre 

yrkesperspektiv.  

Jo man är jättesmart om man kan matte, du kan bli typ nobelpristagare eller så, skitsmarta forskare 

har hållit på mycket med matte. Fast man behöver inte bli forskare, nä det är bra ändå, typ om jag 

köper en skjorta, och det är 70% på den, så vet jag hur mycket jag sparar.  

Henrik är van vid att räkna i boken och på papperstenciler, men tycker det är tråkigt när det blir 

för enformigt utan bilder, ”tal upp och tal ner, hela sidan bara”. Henrik gillar att diskutera och 

prata i ämnet hellre än att skriva och räkna. Han säger att det är svårt med ”tredjedelar, 

femtedelar… bråk” och att det blir lättare när han gör det muntligt. Även de språkliga uttrycken 

som hör till bråk- och taluppfattning, såsom decimaler, tiondelar och tiotal tycker Henrik är svårt. 

Ofta blir för mycket begrepp för att Henrik för att kunna behålla koncentrationen och han säger 

att han blir snabbt trött. Han säger att han alltid försöker tänka på svenska när han räknar, 

eftersom arabiskan endast förvirrar honom. ”Fast så klart, om jag pratar på arabiska så tänker jag 

också på arabiska – men matte är bara svenska hela tiden”. Han har aldrig haft någon 

matematiklektion på arabiska eller hört andra språk än svenska under lektionerna. Hans lärare har 

heller inte uppmärksammat att han är arabiskt tvåspråkig. De gånger som begreppen blir svåra 

för Henrik så händer det att han frågar läraren men inte alltid. ”jag gissar mycket” säger han 

avslutningsvis. 

  

Daniel, min sjätte intervjuperson är också arabiskt flerspråkig. Han är född i Palestina men har 

även bott i Egypten. Till Sverige kom han när han var tre år och till skillnad från Henrik så 

behärskar Daniel arabiska nästan flytande. Han har gått i liten grupp när han läste matematik i 

grundskolan och relationen till lärarna har varit god. Daniel har inte funderat på varför man läser 

matematik i skolan men tycker att det finns viss användning för ämnet i vardagen. Han nämner 

”betala räkningar” och ”ta betalt” som två praktiska saker att ha koll på. Hans inställning till 
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ämnet var positiv, ”speciellt när det flyter på”. Den vanligaste arbetsmetoden var enligt Daniel att 

han jobbade i boken eller i häftet. Han förklarade att boken var hans väg för att komma vidare till 

gymnasiet. 

Ja alltså, jag måste klara den här boken, då kan jag gå vidare… det enda som står i vägen… 

(stannar upp och funderar)… oh shit, hehe, det kommer bli svårt, men jag försöker. 

Daniel säger att han ofta pratar matematik på lektionerna men att det skiljer sig från andra 

ämnen. ”Det är inga muntliga uppgifter eller så som i till exempel svenska”, något han tycker är 

lite synd eftersom han själv säger att det muntliga är hans starka sida. Han är sämre på att skriva 

och formulera sig och uppger att det är därför som matten ibland blir så svår.  

Ja alltså, jag vet hur jag ska tänka, men inte hur jag ska skriva, får liksom inte fram det… jag vet 

inte om det ska vara plus eller minus eller gånger.  

Daniel bara skrattar när jag frågar honom om hans språk. Han berättar att han ofta pratar 

arabiska med sina kompisar i skolan men aldrig i klassrummet. ”Då pratar vi svenska för det är 

det språk som läraren pratar med mig” uppger Daniel. ”Ibland om det kommer in någon i 

klassrummet som jag känner så kan vi prata arabiska då men inte om matten”. Jag frågar honom 

om lärarna någonsin har frågat honom om han hans språk och han blir fundersam. ”Aldrig… näe 

aldrig” säger han efter lite eftertankte. Inte heller brukar han tänka på arabiska när han räknar 

matte. Han uppger att han kan siffrorna på arabiska och skulle kunna räkna plus och minus men 

det är inget han brukar göra. Vi diskuterar vilka språkliga problem som han har stött på när han 

har jobbat och Daniel tar då fram en arbetsstencil för att visa olika textuppgifter som han tyckte 

var svåra. En av uppgiften som Daniel väljer att visa handlar om en pojke (Per) som köper godis. 

Uppgiften lyder:  

Per köper godis och fyller hälften av godispåsen med salta fiskar och en fjärdedel med 

skumtomtar. Hur mycket är kvar av godispåsen innan den är full? 

För Daniel var detta en helt oförståelig uppgift. Problemen låg inte i ord som hälften eller 

fjärdedel, utan i övriga ord. Salta fiskar hade han aldrig hört talas om, och inte heller skumtomtar, 

eller ”skum-tomater” som Daniel utläste det. Uppgiften gick inte att lösa, menar Daniel. ”den var 

heeeelt knäpp”. Till svar på hur han gör när han stöter på sådana uppgifter så berättar Daniel att 

”då måste jag få hjälp annars kör jag fast. Läraren får komma och förklara hur jag ska göra.”. 

 

En annan elev som jag intervjuade var Max som var 16 år. Han är född i Sverige men pratar ofta 

och gärna arabiska med vänner eftersom ”det är lättare att skämta och driva på arabiska än på 

svenska, jag gillar det språket mer, det är mer flyt i det”. I hemmet var det också vanligt att han 

pratade arabiska. Max tycker verkligen inte om matematik och ser ingen användning av det alls. 

Istället frågar han mig varför han ska han behöva lära sig till exempel geometri? Jag svarar honom 

att det är för att lära sig se samband och mönster och att geometri används i många olika yrken. 
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Han kommenterar det inte. Max säger att han aldrig har varit bra i matematik och att det är hans 

sämsta ämne.  

Jag kan inte fokusera, jag bara tänker på annat hela tiden. 

Han säger dock att lärarna har varit bra som lärare men att han inte orkar räkna så mycket på 

lektionerna. Han har ett häfte för varje kapitel som han ska klara av men säger att han behöver 

sitta själv för att han inte klarar av när det är mycket ljud runtomkring. Det måste vara tyst. 

Intervjun med Max blir ganska kortfattad och han uppger inte att han har några svårigheter med 

språket i ämnet. Han talar bra svenska och säger att det handlar inte om att han har några 

problem med att förstå vad orden betyder, men att textuppgifter är jättesvåra och att han alltid 

kör fast. Jag frågar honom om han skulle tycka att det vore lättare om textuppgifterna var på 

arabiska, men det trodde han inte. 

 

Min första kvinnliga respondent var Shawan, en 17-årig elev som föddes i Palestina i Gaza där 

hon bodde i nio år innan hennes familj flyttade till Sverige. Hon har gått i skola även i Palestina 

och familjen pratar nästan uteslutande arabiska i hemmet. Shawan berättar att hon precis blivit 

klar med matematiken för årskurs nio och att det som är svårast för henne just nu i skolan är 

språken – svenska och engelska. Hon uppger att hon har gillat matematik som ämne och tyckt att 

hon har klarat av det bra, ”bättre än jag trodde det skulle gå”, svarar hon. Jag frågar henne vad 

det beror på och då säger Shawan att hon har fått mycket hjälp från lärarna i de skolor hon har 

gått på tidigare. Jag frågar henne vilken nytta hon ser med ämnet varpå hon relaterar till 

situationer nära hennes vardag.  

Det är något man har nytta av i vardagen fast man inte tänker på det så mycket, som om du går 

och handlar, ska åka bil till nåt ställe, ska köpa busskort och så… jag vet inte men man använder 

det lite överallt tror jag. 

Shawan kommer inte på några stora skillnader mellan matematiklektionerna i Palestina jämfört 

med i Sverige. Hon säger att man jobbade i en mattebok i Palestina också och att det gick bra, 

men samtidigt minns hon inte mycket av just de lektionerna. ”De var typ lika, mer högljutt och 

man fick inte lika mycket hjälp”. Jag frågar Shawan vilket språk hon brukar använda när hon 

tänker och hon berättar att i ämnen som till exempel engelska så måste hon ibland översätta ord 

först till svenska och sen till arabiska innan hon kan förstå dem, eftersom hon var van vid att 

tänka på arabiska.  

ibland kunde det va så med matten också… jag måste först tänka vad betyder det här ordet på 

arabiska innan jag kan komma på det, så jag blandar nog språken lite när jag tänker… I Palestina 

handlade man allt på arabiska, pengar var på arabiska. Alla bokstäverna också arabiska. Mina 

föräldrar kan fortfarande inte svenska så bra, ibland så ja då måste jag tänka tillbaks på arabiska, så 

det går lite sakta. Jag blandade alltid siffror på svenska och arabiska förut. 
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Shawan har haft modersmålslärare i Sverige och även räknat matematik med lärare som kan 

arabiska, vilket hon upplevt som lättare eftersom läraren kunde förklara för henne både på 

svenska och på arabiska. Hon gillar inte uppgifter med mycket text i matteboken men tycker 

annars inte att det finns några speciella ord eller begrepp som hon inte förstår. Vi bläddrar 

igenom en mattebok som finns till hands och hon pekar på tiotal, ental, decimaler och tiondelar. 

Shawan berättar att detta ser annorlunda ut i svenskan jämfört med arabiskan. Dels var det svårt 

att minnas vad alla siffror hette berättar hon, men också hur man ställer upp dem 

(posititionssystemet). Shawan säger att tack vare att hon fick så mycket hjälp från olika lärare så 

klarade hon matten.  

Ramon och Jenny – punjabi och spanska 

Ramon är född i Sverige och är 17 år. Han pratar flytande punjabi och båda hans föräldrar är från 

Bangladesh. Ramon uppger att han ofta pratar punjabi hemma, speciellt med sin pappa. Han 

brukar även kommunicera på punjabi på internet. Ramon har en väldigt positiv inställning till 

matematik. Han berättar att han kan tänka sig att bli ingenjör men då behöver han bli bättre på 

matte. Han beskriver att han tror att man läser ämnet i skolan för att träna upp sin intelligens 

men att man även har användning för det i vanliga vardagssituationer. När det kommer till 

arbetssätt så har Ramon alltid haft en mattebok att gå efter, ”men ibland har jag gjort muntliga 

grejer också, speciellt inför nationella provet”. Ramon säger dock att han helst gillar att sitta och 

fundera på uppgifterna tills han förstår. Om han inte kommer på det så får läraren komma och 

förklara för honom så att han kommer vidare i boken. Jag frågar honom om han kan räkna matte 

på punjabi och han skrattar till och berättar att det brukar han inte göra, men att ibland använder 

han nians multiplikationstabell på punjabi.  

Den är mycket lättare, för man sätter bara upp siffrorna så här (Ramon ställer upp två rader med 

siffror). Det här blir jättelätt för mig att räkna nians tabell på mitt språk. Kolla här (Ramon pekar). 

Så jag har lärt mig den. Mina kusiner visade den här för mig. Jag tycker man borde få lära sig det 

här också.  

Ramon förtydligar att det bara är nians multiplikationstabell som han tycker är lättare på punjabi 

eftersom hans kusiner lärde honom den. Han förklarar att han inte använder punjabi på nåt annat 

sätt när han räknar eftersom han känner sig säker på svenskan. Om det är något han undrar över 

brukar han fråga. Inte heller brukar han höra andra elever prata på andra språk än svenska under 

lektionerna. Ramon har gått på samma grundskola hela sin skoltid och hans matematiklärare har 

aldrig uppmärksammat hans tvåspråkighet. Några speciellt språkliga problem kan han inte heller 

påminna sig om att han har stött på ”inte mer än vanligt när det är nya ord i ett nytt kapitel”. 

 

Min sista intervjuperson var Jenny, 17 år. Hon var född i Spanien och flyttade med sin familj till 

Sverige för fem år sedan. Hon hade gått i spansktalande skola innan flytten till Sverige. Jennys 

inställning till matematik var negativ. Hon tyckte det var ett svårt ämne och förstod inte heller 
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poängen varför hon skulle lära sig ämnet. Hon hade inte funderat på varför man läste ämnet i 

skolan. Hon berättar att den svåraste förändringen med att lära sig matematik på svenska var dels 

att lära sig språket men också att det var ett annat sätt att räkna i Sverige som hon till en början 

inte förstod. Jenny berättar hur hon behövde anpassa sig till svenska räknealgoritmer. 

För när jag gick i Spanien så körde vi med en annan metod för att ta till exempel minus. Här lånar 

man och växlar fram och tillbaka men vi gjorde inte så i Spanien. Jag fattade ingenting först! När 

jag skulle använda det svenska sättet så blev allt bara fel – läraren förklarar för mig hundra gånger 

och jag förstod ändå inte. Om jag räknade på spanska så funkade det men jag kunde ju inte hålla 

på så tyckte jag så min mamma fick hjälpa mig.  

Arbetsmetoderna som Jenny hade stött på var både skrifltig matematik där hon jobbade i boken 

och praktisk matematik som hon hade arbetat med i Spanien. ”det var ganska enkelt, vi skulle 

flytta klossar och så… lösa problem med hjälp av vågar och vikter”. Jenny berättade att hon 

tyckte det var en rolig och minnesvärd lektion. ”Vi har haft sånt här i Sverige också, men jag 

förstod inte lika mycket då”. Att sitta och räkna i boken passade inte Jenny och hon tyckte att det 

arbetssättet var ”tråkigt och segt”. Jag frågar henne om hon blandar in spanska idag när hon 

räknar matte men det säger hon att hon inte gör. Svenskan gick lätt att lära sig efter ett tag, menar 

hon. ”I början var språket svårt men jag fick mycket hjälp hemifrån och så”. Hennes relationer 

till lärarna var hon missnöjd med. Hon tyckte inte att hon blev bemött så bra av lärarna varken i 

Sverige eller Spanien. Hennes klasskompisar fick ofta hjälpa henne när hon körde fast, berättar 

hon. 
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6.2 Intervjudata 

De tio intervjuerna har gett mig en samlad bild av hur informanterna resonerar kring sin 

flerspråkighet i matematik. Nedan finns de representarade språken i undersökningen samt data 

om hur de har tillägnat sig språken. 

 

 

 Figur 2 – Fördelning av språk bland de intervjuade  

 

 

Figur 3 – Andelen successivt respektive simultant flerspråkiga elever 

 

Representerade språk 

Kurdiska (3)

Arabiska (5)

Persiska (1)

Punjabi (1)

Spanska (1)

Hur eleverna har tillägnat sig svenska 

Födda utomlands (successivt
tillägnat sig svenska) (7)

Födda i sverige (simultant
tillägnat sig svenska) (3)
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7 Analys  

Min huvudfrågeställning ”Hur använder flerspråkiga elever i åldrarna 15-18 år sin flerspråkighet för att 

arbeta matematiskt?” fick en något varierad svarsbild men sammantaget så använder de flerspråkiga 

eleverna sin flerspråkighet i en väldigt begränsad utsträckning för att arbeta matematiskt. Det var 

vanligt att eleverna använde sina språk i andra domäner – bland vänner och familj – men inte i 

klassrummet. Arabiska, persisika och punjabi var alla språk som var vanligt förekommande i 

hemmet och med vänner men under lektioner så hördes inte språken. Josef berättade hur han 

brukade höra elever viska på sina förstaspråk under lektionerna och hur andra elever räknade på 

fingrarna på arabiska. Ibland kastade han själv in kurdiska ord för att ge mer flyt åt räknandet. 

Ramon berättade att han brukade använda nians multuplikationstabell på punjabi då han hade lärt 

sig minnsregler för just den. Det hände att Shawan behövde översätta ord till arabiska i sitt tänk 

för att förstå dem och att hon förut brukade blanda arabiska och svenska siffror innan hon lärde 

sig att bara använda de svenska. Daniel uppgav att han kunde räkna på arabiska men gjorde inte 

det eftersom läraren pratade på svenska. De övriga sex respondenterna svarade att de inte 

använder andra språk än svenska när de arbetar med ämnet. Eleverna hade oftast inte heller 

reflekterat över det. Henrik sade att han behövde fokusera på svenska när han räknade för om 

han blandade in arabiska blev det bara utmattande. 

 

Vid nästa frågeställning, ”Vad har de flerspråkiga eleverna för inställning till matematik och dess 

användning?” så visade det sig att nästan samtliga elever (åtta av tio) hade en positiv inställning till 

att läsa matematik i skolan. Eleverna hade dock inte reflekterat över ämnets plats och syfte i 

någon större utsträckning, och de flesta av eleverna beskrev det som nödvändiga kunskaper att ha 

i sitt vardagsliv; att handla i butik, betala räkningar, köpa kläder och liknande 

användningsområden. Enbart två av tio elever såg en yrkesmässig nytta av att läsa ämnet. Ramon 

förknippade matematik med ingenjörer medan Henrik associerade matematik till forskning och 

nobelpristagare. Det fanns ett samband med att samma elever som hade haft goda relationer till 

sina tidigare matematiklärare också hade en positiv inställning till matematiken som ämne. 

  

Frågeställningen ”Vilka matematiska arbetssätt föredrar de flerspråkiga eleverna?” behandlades genom 

att flera av eleverna uppgav att de ofta räknar i boken och gör det hellre än att arbeta muntligt. 

Dock så undviker de till stor utsträckning uppgifter med text och många tycker att dessa 

uppgifter är onödiga eller svåra. Eleverna som främst uppgav att de hade svårigheter med 

textbaserade uppgifter var de kurdiska samt de arabiskt flerspråkiga eleverna (både svenskfödda 

och utlandsfödda). Svårigheter med textuppgifter var oberoende på huruvuda eleverna var 

successivt eller simultant flerspråkiga. Samtliga elever uppgav att det vanligaste arbetssättet var att 

arbeta i boken i komplement med muntliga genomgångar och förklaringar från läraren. Sju av tio 
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elever föredrog detta arbetssätt, däribland Adam som sade att det liknade arbettsättet i Syrien. 

Markus, som aldrig hade gått i skola innan han kom till Sverige, arbetade också hellre med 

utdelade pappersstenciler och böcker medan andra elever i hans klass ibland arbetade efter andra 

arbetssätt. De resterande tre eleverna (Daniel, Henrik och Jenny) hade gärna sett mer muntlig 

eller praktisk matematik. Henrik förklarade att bråkräkning gick enklare för honom om han fick 

göra det muntligt och Daniel uppgav att han var bättre muntligt men att det blev fel i 

skriftspråket. Jenny, som hade en negativ inställning till ämnet, minns särskilt att de praktiska 

momenten i matematiken i Spanien var givande för henne.  

 

När jag analyserar frågeställningen ”Vilka matematiska fackord, fraser eller begrepp är problematiska för 

de flerspråkiga eleverna att förstå?” får jag en mycket blandad svarsbild. Det är begrepp från i stort 

sett samtliga matematiska områden i grundskolan. De konkreta exemplen som framkom under 

intervjuerna var kubikmillimeter, millimeter (enheter), parallelogram, romb (geometri), ränta, belopp 

(procent), summa, produkt, differens (taluppfattning). Andra problematiska ord (inte uttalat 

matematiska begrepp men ändå ord som förekom i matematikuppgifter) kunde vara av kultur- 

och kontextbaserad karaktär, där orden var svåra att begripa för någon som inte känner till den 

svenska kulturen (exempelvis salta fiskar och skumtomtar – exempel på godis som är vanligt i 

svenska godisaffärer). Problemen kunde också vara av annan kulturell karaktär. Från Shawan får 

jag berättat att positionssystemet är annorlunda på svenska jämfört med på arabiska, vilket ledde 

till svårigheter för henne när hon började med ämnet i Sverige. Jenny berättar om 

subtraktionsalgoritmer som hon var tvungen att lära om då olika lärare hade visat olika sätt hur 

subtraktion ser ut och går till. Även Josef skildrade kulturskillnader i hur man ställde upp division 

i Syrien jämfört med Sverige – något som tvingade honom att lära om. 

 

Min sista frågeställning ”På vilka sätt upplever de flerspråkiga eleverna att de får språkligt stöd om de behöver 

det inom ramen för skolans matematikundervisning?” belystes av att eleverna ofta berättade att de brukar 

fråga sina lärare om ord de inte förstår och att detta inte inte upplevdes som pinsamt eller 

konstigt, utan som helt normalt. Enligt eleverna hände det aldrig att läraren själv tog initiativet till 

att förklara ord, vilket var vanligt i exempelvis Syrien. Eleverna uppgav ändå att de blev hjälpta 

och förstod begreppen efter det att läraren hade förklarat specifikt för dem. Henrik berättade att 

han ofta gissade när han inte förstod. I intervjun med spansktalande Jenny så så framkom det 

dock att läraren inte hade tagit hänsyn eller kände till att det finns andra subtraktionsalgoritmer 

att använda utan istället låtit henne lära om enligt den svenska modellen (lånemetoden). Jenny 

kände sig inte hjälpt av sin lärare utan vände sig hellre till klasskompisar eller till sin mamma när 

hon behövde hjälp. De svenskfödda eleverna uppgav i regel att de inte hade svårigheter att förstå 

de språkliga aspekterna av matematiken, men att de ändå ibland behövde hjälp att förstå nya ord 

och begrepp. 
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8 Diskussion 

8.1 Utifrån tidigare forskning och pedagogiska perspektiv 

Jag finner att den kodväxling som Parszyk (2002, s.80) och Håkansson (2003, s.125) nämner även 

existerar under elevernas matematikarbete av praktiska skäl, dock i begränsad omfattning. Precis 

som Parszyk (2002, s.80) skriver så är kodväxklingen beroende på vem som är med i samtalet, 

och i en klassrumsmiljö så sker rimligtvis inte kodväxling i lika stor utsträckning som utanför 

klassrummet eftersom läraren och lektionerna i regel är enspråkigt svenska. Flera av de 

flerspråkiga eleverna har även gått i skola i länder där lärarna har en hög auktoritet och 

diskussioner med läraren är något som inte brukade förekomma. Det kan tänkas att eleverna 

håller tillbaka sitt modersmål för att det förväntas av dem att de ska tala svenska. Eleverna blir 

bemötta av svenska lärare och läromedlen är på svenska. Att eleverna har andra språk med sig 

som de ofta behärskar bättre blir irrelevant. Precis som Norén (2010) skriver så är det vanligt att 

lärare försöker slussa in eleverna i den svenska kulturen, och med det följer det svenska språket. 

Det blir tydligt genom att de intervjuade eleverna uppger att deras matematiklärare aldrig hade 

frågat dem om deras förstaspråk eller frågat dem om de kan lösa en uppgift på sitt förstaspråk. 

 

Det är också intressant att vissa av eleverna som har gått i skola i andra länder ser de svenska 

skolorna som allmänt bättre, trots att tidigare forskning säger att utlandsfödda elever ofta blir 

kategoriserade i skenet av invandrarskap, vilket är hämmande (Norén 2010, s.62). Det går att 

relatera till att de flesta elever uppgav att de även hade bra relationer till lärarna. Att så många 

elever har en positiv inställning till ämnet går att tolka som att de ser ämnet som viktigt eller att 

de känner sig motiverade av det. Jag fick dessutom en tydlig indikation på att om eleverna har en 

mattebok att arbeta utefter så uppfattas lektionen som viktigare än om man inte arbetar efter 

boken. Matteboken blir symbolisk för kunskapen och ett konkret och betydelsefullt medel för 

eleverna medan muntlig matematik uppfattas som mindre viktigt och inte något man bör syssla 

med i stor utsträckning. De tradionella arbetsmetoderna med räkning i boken och genomgångar 

vid tavlan ligger närmare till hands för de utlandsfödda eleverna än vad andra arbetsmetoder gör. 

Noren (2010, s.58) varnar dock för att fortsatta traditionella undervisningsmetoder inte är 

tillräckligt språkutvecklande eftersom ingen aktiv kommunikation tar plats. I forskningen 

uppmuntras istället alternativa arbetsmetoder som kommunikativ matematik eller grupparbeten. 

Om ytterligare fokus lades på kommunikation, samarbete och argumentation inom ämnet skulle 

det troligtvis leda till att eleverna får ännu mer ökat självförtroende och känsla av att vara duktig 

inom ämnet (Norén, 2010).  
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De matematiska begrepp som de flerspråkiga eleverna hade problem med verkar vara ord som jag 

tror att de flesta elever har svårigheter att förstå – exempelvis romb, parallellogram, summa, produkt 

och differens. I motsats till tidigare forskning så gav inga elever exempel på ord som längre, längst, 

högre, högst et cetera. Min uppfattning är att eleverna har nått en språklig kompetens hög nog för 

att dessa ord inte längre utgör ett hinder för dem. Istället är det ord som hör till skolspråket hellre 

än till vardagsspråket. Dessa ord har en innebörd som inte är intuitivt given, inte ens av helt 

svensktalande elever, utan måste läras in genom att förena språk och tanke (Alm 2007, s.68). 

Kultur- och kontextbaserade uppgifter (såsom exemplet med salta fiskar och skumtomtar) kan dock 

fortarande missgynna elever med utländsk bakgrund och är någonting som ur en pedagogisk 

synvinkel bör tas i beaktning. Med det inte sagt att sådana uppgifter helt bör undvikas. Hellre 

behöver kanske fler lärare, likt lärarna i Syrien, bli bättre på att förklara formuleringen av 

uppgifterna ord för ord. 

8.2 Utifrån teoretiska perspektiv  

Det är troligt att flera av de intervjuade eleverna inte hade kommit över tillräckligt många 

”språkliga trösklar” för att kunna tillgodogöra sig de positiva effekterna av deras flerspråkighet. 

Henrik sade till exempel att arabiska förvirrade honom och Shawan behövde översätta tillbaka till 

arabiska vilket saktade ner hennes arbetstempo. De intervjuade eleverna hade ibland svårigheter 

att uttrycka och formulera sig på svenska under intervjun och eftersom några av dem endast hade 

varit i sverige i ett par år så går det att resonera att de inte hade tillräckligt hög språklig kompetens 

i båda språken för att nyttja de positiva kognitiva effekterna av flerspråkighet. På samma sätt har 

kanske inte några av de flerspråkiga eleverna hunnit utveckla tillräckliga akademiska färdigheter i 

deras förstaspråk för att de ska kunna tillägna sig liknande färdigheter på svenska enligt 

interdependenshypotesen som Cummins (2000, s.173) lägger fram. Jag tänker främst på Markus 

som inte hade gått i skola i Afghanistan utan fick tillägna sig både språk och akademiska 

färdigheter från början i Sverige. Han blir i så fall väldigt försinkad i sin kunskapsinlärning av att 

lära sig språket och ämnet samtidigt. Enligt hypotesen borde han således ha svårare att lära sig 

matematik på svenska än vad andra elever har. Det förklarar också att han tycker att det går 

mycket lättare att räkna matematik tillsammans med modersmålsläraren än under de vanliga 

lektionerna. 

 

Genom att utgå ifrån Adlers (1998) faktorer i det komplexa flerspråkiga matematikklassrummet 

och från elevintervjuerna går det att dra slutsatsen att flerspråkiga elever ofta missgynnas i den 

svenska skolan. I klassrummen så råder ofta ett enspråkigt arbetsklimat och flerspråkigheten blir 

inte belyst. Elever uppmuntras inte till att försöka lösa matematiska problem på ett annat språk 

än svenska och arbetsmetoden är ofta tyst, enskild räkning som inte gör eleverna språkligt aktiva. 

Lärarna arbetar förvisso med att släppa in elever i undervisningsspråket genom att de hjälper 
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eleverna med ord och begrepp om de inte förstår, men enligt de intervjuade eleverna så sker detta 

endast på elevernas initiativ och först när de säger till.  
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Konklusion 

Denna studie syftade till att utreda hur flerspråkiga elever i gymnasieskolans 

introduktionsprogram använde sin flerspråkighet för att arbeta matematiskt och resultatet blev att 

eleverna inte utnyttjade den i någon stor omfattning eller såg den som en tillgång. Kodväxling 

skedde väldigt begränsat och elevernas flerspråkighet uppmuntrades inte heller av lärare. Josefs 

uttalande ”Det är vanligt att folk räknar på arabiska” visade sig därför vara något som i min studie 

inte stämde men samtidigt ett uttalande som drev arbetet och min nyfikenhet framåt. Dock var 

det inte oväntat att resultatet skulle falla ut på det här sättet baserat på egna erfarenheter, men det 

väcker tankar och insikter om att förändra matematikundervisningen för att bli mer inkluderande. 

Elevernas modersmål är en otrolig resurs som eleverna bär med sig men som tyvärr inte kommer 

till användning i klassrummet. Eleverna är vana att lära och kommunicera med sina olika språk i 

andra vardagliga situationer men när de väl sätter foten i klassrummet så råder enbart svenska. Jag 

medger att det är svårt som lärare att belysa och komma åt denna resurs men jag tror att det 

behövs för att hjälpa fler elever med utkändsk bakgrund att nå målen i matematik. Angående 

studiens resultat så tror jag att de skulle kunna se annorlunda ut om jag hade valt att intervjua 

flerspråkiga elever som var högpresterade inom matematik istället för svagpresterande. Eleverna 

skulle då förmodligen ha uppnått högre språklig kompetens inom sina språk vilket hade kunnat 

vara en intressant grund för vidare forskning inom ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Huvudtema #1: Biografisk bakgrund 

 Dig som person (Namn, ålder, hur ser din familjesituation ut?)  

 Kulturell och språklig bakgrund (Vart är du född? När flyttade du eller dina föräldrar 

till Sverige? Vilka språk behärskar du och i vilka domäner talar du de olika språken?) 

 Skolbakgrund (Vilken/vilka svenska skolor har du gått i? Vad tyckte du om de skolorna? 

Är det någon skillnad på den skola du går på nu mot de du har gått i tidigare? ) 

 

Huvudtema #2: Matematikundervisning och arbetssätt 

 Din relation till matematik (Vad tycker du om matematik som ämne? Hur är matematik 

i jämförelse med andra ämnen i skolan? Finner du den matematiken du lär dig användbar? 

Har du funderat på varför du läser matematik?) 

 Arbetssätt (Vilka arbetssätt har du stött på i matematiken? Vilka arbetssätt fungerar bra 

för dig? Vilka fungerar mindre bra? Vilka arbetssätt hos lärarna är mest förekommande?) 

 Ökad fokusering på kommunikativ matematik (Har du märkt av detta på lektionerna?) 

 

Huvudtema #3: Språkets koppling till matematik 

 Kommunikation i klassrummet (Vilka språk brukar du höra på matematiklektionerna? 

Vilka språk använder sig läraren av? Brukar läraren uppmuntra dig till att använda ditt 

förstaspråk? Hur har det känts för dig att vara i ett svenskt klassrum och läsa matematik?)  

 Hur matematik och språk samverkar (Har du funderat kring detta? Är matematikens 

språk svårt att förstå? Har du märkt av någon skillnad på hur man räknar på ditt 

förstaspråk jämfört med svenskan?) 

 

Huvudtema #4: Din användning av din flerspråkighet 

 Dina strategier (Använder du dina olika språk för att tänka matematiskt? Ge exempel på 

situationer eller problem där du har haft nytta av din flerspråkighet) 

 Konkreta språkhinder (Har du märkt av några fackord, fraser eller begrepp som är 

speciellt problematiska att förstå? Hur märker du det i så fall? Hur löser du problemet? 

Hur har läraren hjälpt dig att förstå?)  

 Exempel från Mattegruvan (längd, längst, längre osv…) 
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Bilaga 2: Medgivandeblankett 

Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i en intervju angående 
flerspråkighet och matematik. Syftet med studien är att undersöka hur 
flerspråkiga elever använder sina olika språk när de arbetar med 
matematik. Jag är införstådd med att intervjuerna endast kommer att 
användas i forskningssyfte och att jag som intervjuperson förblir 
anonym. Alla uppgifter kommer dessutom att behandlas konfidentiellt. 
Jag är även införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag 
närsomhelst kan dra mig ur intervjun. 
 
 
Underskrift ___________________________________ 
 
Namnförtydligande _____________________________ 
 
Ort och Datum ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Martin Fladvad 
Uppsala Universitet 

 


