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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka språkliga problem som flerspråkliga elever kan ställas 

inför när de möter uppgifter inom matematikämnet. För att kunna göra detta och för att få ett stort 

underlag av elevresultat har vi utgått från matematikuppgifter från TIMMS 2011, som är en 

internationell studie. I den internationella studien undersöktes elevernas kunskaper inom aritmetik 

och taluppfattning, geometriska former och mått, samt datapresentation.  73 av dessa uppgifter har sedan 

analyserats utifrån två utgångspunkter, vilka båda har ett språkligt perspektiv. Den ena 

utgångspunkten undersökte varje uppgifts kognitiva svårighetsgrad samt om uppgiften har en 

kontext, det vill säga om uppgiften sätts in i ett sammanhang. Den andra utgångspunkten 

fokuserade på orden i uppgifterna. Utifrån en ordtabell som vi skapade kategoriserades orden in 

som vardagsord, allmänna akademiska ord, specifika ämnesord eller homonymer. De två utgångspunkterna 

sattes därefter i relation till elevers svarsresultat. Detta för att kunna påvisa samband mellan språket 

och elevernas resultat. Det studien visade var att eleverna hade låga resultat på de frågor som var 

kognitivt krävande inom aritmetik och taluppfattning samt geometriska former och mått. Däremot hade de 

höga resultat på de uppgifter som var kognitivt krävande inom datapresentation. Dessa uppgifter hade 

även en tydlig kontext. Vidare fann vi även att uppgifter som testar elevernas begreppsförmåga 

innehåller ord som kan ha en avgörande betydelse för att kunna lösa uppgiften. Det är inte mängden 

svåra ord som i denna studie har resulterats i låga resultat utan enstaka betydelsebärande ord. Vidare 

visade analysen att uppgifter med en tydlig kontext även innehåller en större andel vardagsord.   

 

 

 

Nyckelord: Matematik, flerspråkiga elever, kognitivt krävande, kontext, skolspråk, vardagsord. 
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Inledning 

Det förekommer flera diskussioner i media över Sveriges resultat i internationella studier. Det som 

hamnar i fokus är svenska elevers sjunkande resultat inom bland annat matematik. Vi har under 

vår utbildning mött rubriker om att den svenska skolan befinner sig i kris, men under vår 

verksamhetsförlagda utbildning tycker vi att bilden som ges i media inte riktigt stämmer överens 

med verkligheten. Vi anser att det sällan förs en debatt om vilken typ av kunskaper som egentligen 

mäts i jämförelse med vad som undervisas i klassrummen. Dessutom har vi under utbildningen 

diskuterat mycket om språkets betydelse för lärandet, vilket inte heller nämns i media. Vi tänker 

oss att hur frågan ställs och formuleras kan påverka resultaten när språket tas i beaktning. Vidare 

är klassrummen idag mångkulturella, med många elever som talar flera språk. Därför vill vi 

undersöka hur språket i matematikuppgifter kan påverka dessa elevers resultat för att i framtiden 

kunna stödja dem i deras kunskapsutveckling.  Som blivande lärare är det bra att besitta kunskaper 

om språkets betydelse inom matematikämnet och denna kunskap om flerspråkiga elevers 

språkutveckling gynnar dessutom elever med svenska som modersmål. Även om denna studie är 

baserad på en internationell studie, anser vi att de slutsatser vi gör går att applicera på andra 

provsituationer som vi kommer att hantera i våra yrkesliv.  

 

Vi har fördelat arbetet genom att Elin har varit ansvarig för analysen av uppgifternas kognitiva 

svårighetsgrad och vilket kontextuellt stöd som ges, medan Sandra har varit ansvarig för 

ordanalysen. Vidare har Elin skrivit om kognitivt krävande och kontextuellt stöd under den 

teoretiska utgångspunkten och Sandra har under samma rubrik skrivit om ord inom matematiken. 

Slutligen har de resterande delarna i uppsatsen skrivits tillsammans.    
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Bakgrund 

Flerspråkighet i skolan 

Ungefär 20% av alla elever i Sverige har inte svenska som modersmål utan istället ett annat av de 

150 språk som Skolverket (2012a, s. 8) menar finns i de svenska klassrummen. Det är idag naturligt 

för elever att använda sig av två eller flera språk dagligen, det vill säga att de är flerspråkiga. Inom 

forskning används förstaspråk för det språk som barn kommer i kontakt med under sina första 

levnadsår. Förstaspråk kan även kallas för modersmål. Benämningen andraspråk används för det 

språk som utvecklas efter ett etablerat förstaspråk (Sfi-utredningen, 2003, s. 35). Lärare kan behöva 

kunskaper om språkets betydelse i den undervisning de bedriver. Tidigare var det framförallt 

språklärare i svenska och svenska som andraspråk som berördes av diskussionerna om språkets 

betydelse, men på senare tid har diskussion förts att språket kan vara av betydelse i alla ämnen och 

därför berörs alla lärare (Skolverket, 2012a, s. 7-8). En av åtta punkter som gynnar lärandet för 

flerspråkliga elever är att ”läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne” (Skolverket, 

2012a s. 13) dessutom menar Skolverket (2012a, s. 14) att en professionell lärare bland annat ska 

vara ”en som också är medveten om språkets roll för elevers kunskapsutveckling i det egna ämnet”. 

Skolinspektionen (2010, s. 6) påpekar att det finns brister i undervisningen, att lärare inte tar hänsyn 

till flerspråkiga elevers förkunskaper och bakgrund och att lärarna inte arbetar språkutvecklade.  

 

Kanadensiska forskaren Jim Cummins (1979, s. 198-199) har myntat uttrycken BICS och CALP 

för att beskriva en delning av språket. BICS, basic interpersonal communicative skills, innebär det språk 

som utvecklas främst i sociala interaktioner genom samtal. Språket är för det mesta verbalt och förs 

med samtalsflyt, men det utvecklas även genom skrift och läsning. Den andra aspekten av språket 

är CALP, cognitive academic language proficiency, som är ett mer formellt akademiskt språk än BICS. Det 

utvecklas samtidigt som BICS men i skolan används CALP i större utsträckning och därför behöver 

eleverna behärska CALP för att nå skolframgångar. Forskning visar att det tar cirka två år för 

andraspråkselever att utveckla BICS, medan det tar upp till cirka sju år att utveckla CALP 

(Cummins, 2008, s. 72-73). CALP har flera likheter med benämningen skolspråk, som Skolverket 

använder (Magnusson 2008, s. 12). Vidare i denna studie kommer begreppen skolspråk och CALP 

användas med samma innebörd. Whiteford (2010, s. 277) beskriver att på vilket sätt matematik 

kommuniceras skiljer sig mellan kulturer. Det kan innebära att sättet som beräkningar genomförs 

på och symbolers betydelser kan variera i olika kulturer. Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn 

(2008, s. 11-12) poängterar att det är viktigt som lärare att vara medveten om kulturella och 

språkliga problem som kan uppstå i skolan. De har vidare kategoriserat tre möjliga problem. Det 
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första problemet berör den kultur som skolan har och hur det avspeglar sig i 

matematikundervisning. Det andra problemet är individrelaterade problem, som innebär 

kulturkrockar och språkliga problem. Slutligen är det innehållsrelaterande problemen, som 

innefattar de problem som berör ämnesinnehållet och synen på matematikinlärningen i olika 

kulturer. Författarna tar vidare upp ett exempel på kulturella skillnader där 53 elever i en 

mångkulturell skola i Göteborg fick utföra en skriftlig subtraktion. Testet visade att eleverna löste 

talet på 16 olika vis och deras lärare behärskade endast tre av dessa lösningar. Detta resulterade i 

att de 13 övriga uppställningarna ansågs vara felaktiga. Whiteford (2010, s. 278) menar att 

algoritmer och på vilka sätt som uträkningar kan genomföras på, kan ställa till med 

förståelseproblem. Dessutom anser Whiteford att det inte betyder att det ena sättet är rätt eller fel 

eller bättre än det andra. Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 10) belyser andra problem som 

kan uppstå vid matematikuppgifter i text. Det kan till exempel vara att kunna tolka och dra 

slutsatser när det finns underförstådda betydelser i texten, samt att ord och uttryck kan betyda olika 

saker i olika sammanhang. Dessutom kan det förekomma ord som eleven aldrig har mött tidigare. 

Internationella studier och matematikuppgifter 

Sverige har sedan 1960-talet deltagit i internationella komparativa studier. Syftet med Sveriges 

deltagande är att kunna jämföra svenska elevers resultat ur ett internationellt perspektiv, samt att 

studierna kan ses som ett komplement till de befintliga nationella uppföljnings- och 

utvärderingsinstrumenten (Skolverket, 2004, s. 8). Vart fjärde år genomför IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) studier genom TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) för att testa elevers matematikkunskaper och 

kunskaper inom naturvetenskap och jämföra dem på en internationell nivå. IEA består av olika 

forskningsinstitut och statliga myndigheter och är en oberoende organisation. Sverige har deltagit 

år 1995, 2003, 2007 och 2011 (Skolverket 2012b). I TIMSS 2011 var det elever i årskurs 4 och 

årskurs 8 som genomförde testen, elevernas ålder kan därför variera mellan länderna beroende på 

vid vilken ålder barnen börjar i skolan. TIMSS (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2015a) 

menar att deras tester kan användas för att jämföra länder internationellt och nationellt för att se 

trender över tid av de ämnen som testerna berör. Det senaste testet från TIMSS genomfördes 2015, 

men är inte färdigtanalyserat. Testet från 2011 är det senaste testet som har analyserats. Efter ett 

genomfört och färdigtanalyserat test frisläpps endast en del frågor, eftersom några hemlighålls för 

att kunna återanvändas och för att se trender i elevernas kunskapsutveckling. Vidare avidentifieras 

alla elevresultat (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2015b). 
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Matematikuppgifterna från TIMSS 2011 är uppdelade i innehållsliga områden och är följande för 

årskurs 4: taluppfattning och aritmetik, geometriska former och mått, och datapresentation.  Taluppfattning och 

aritmetik testar elevernas förståelse av naturliga tal, mönster och samband, beräkningar med hela tal 

samt tal i bråk- och decimalform. De kunskapsområden som testas inom geometriska former och mått 

är förståelse för geometriska formers egenskaper och kunna identifiera och analysera punkter, linjer 

och vinklar, samt kunna beräkna area och omkrets hos kvadrater och rektanglar. Inom 

datapresentation testas elevers kunskaper att avläsa, tolka, organisera och representera datainsamling. 

Vidare innebär det att kunna avläsa diagram och tabeller för att besvara frågor. Dessutom har 

TIMSS 2011 (TIMSS & PIRLS International Study Center, 2015c) kategoriserat uppgifterna i tre 

kognitiva domäner. De kognitiva domänerna är knowing, applying och reasoning. Den första domänen, 

knowing, innebär de grundläggande baskunskaperna eleverna bör besitta inom matematiken. Denna 

kunskap ska fungera som en bro mellan baskunskaperna och användningen av matematiken för att 

utföra rutinmässiga uppgifter. TIMSS har fördelat in knowing i sex olika underkategorier, som var 

och en beskriver en färdighet som eleverna bör behärska. Den första är recall, som innebär att 

eleverna ska kunna definitioner, nummer och geometriska egenskaper, terminologi och notation. 

Andra kategorin är recognize och innebär att eleverna ska känna igen matematiska objekt och 

enheters motsvarighet, som till exempel procent, bråk och decimaler.  Vidare är den tredje 

kategorin compute och innebär att eleverna ska kunna utföra rutinmässiga uppgifter med hjälp av det 

fyra räknesätten. Fjärde kategorin är retrieve och för denna färdighet ska eleverna kunna inhämta 

information från grafer och tabeller, samt kunna läsa av enkla skalor. Näst sista kategorin är measure 

och då ska eleverna kunna välja ett lämpligt mätinstrument, samt kunna behärska det. Sista 

kategorin inom knowing är classify/order som innebär att eleverna ska systematisera nummer och 

yttryck efter deras egenskaper.  

 

Den andra kognitiva domänen är applying och innebär att kunna använda sina baskunskaper för att 

kunna tillämpa matematiken. Även här har TIMSS fördelat in domänen i fem grupper som 

representerar färdigheter under applying. Den första är select och innebär att eleverna ska välja en 

lämplig eller effektiv metod/strategi för att lösa en känd procedur eller algoritm. Den andra 

kategorin represent innebär att eleverna kan presentera matematisk information och data i grafer, 

diagram eller tabeller. Denna information och data ska stämma överens med en given matematisk 

enhet eller relation. Tredje kategorin model innebär att skapa en lämplig modell för att lösa ett 

rutinmässigt problem. Det kan till exempel vara en ekvation, geometrisk figur eller ett diagram. 

Den fjärde kategorin implement handlar om att eleverna ska kunna genomföra en uppsättning 

matematiska instruktioner. Sista kategorin solve routine problems innebär att eleverna kan lösa 
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rutinmässiga uppgifter som de är bekanta med, det kan både vara liknande uppgifter som de löst 

tidigare samt renodlade matematikuppgifter.  

 

Sista domänen reasoning innefattar färdigheten att genom logiskt och systematiskt tänkande lösa icke 

rutinmässiga problem, det kan till exempel vara rent matematiska eller vara verklighetstrogna 

problem. Eleven får överföra sina befintliga kunskaper och kompetenser till nya situationer. Dessa 

problem kräver resonemang eftersom de kan beröra olika delar inom matematiken eller omfatta 

flera steg. Det kan även vara på grund av sammanhanget eller komplexiteten i den nya situationen. 

Under denna domän finns det fem stycken underkategorier. Den första är analyze och innebär att 

kunna sammanföra olika variabler inom matematiken för att kunna dra olika slutsatser. 

Generalize/specialize är den andra och innebär att kunna generalisera matematiskt tänkande och 

resultat. Den tredje integrate/synthesize fokuserar på att eleverna ska kunna sammanföra olika 

matematiska kunskaper och liknande representationer. De ska även kunna använda denna 

sammanföring för att fastställa resultat, samt producera nya resultat. Justify som är den näst sista 

kategorin innebär att motivera sina utfall med hjälp av kända matematiska resultat eller egenskaper. 

Sista färdigheten under reasoning är solve non-routine problems och innebär att eleverna kan lösa problem 

som är för dem obekanta.   

 

Skolverket (2012b) har publicerat en rapport där de har sammanställt svenska elevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap bland elever i årskurs 4 och 8 i ett internationellt perspektiv. 

Rapporten använder TIMSS 2011 resultat som grund för sammanställningen. Svenska elevers 

resultat i årskurs 4 inom matematik ligger under genomsnittet för länder i EU/OECD. Dessutom 

är resultaten i linje med den tidigare TIMMS undersökningen som genomfördes 2007. Vidare 

menar Skolverket (2012b, s.9) att elevernas resultat inom det innehållsliga området datapresentation i 

årskurs 4 har förbättras medan resultaten inom de andra områdena har sjunkit. Det är inga större 

skillnader mellan flickor och pojkars resultat medan det är en större skillnad på resultaten när 

hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund. Skolverket (2012b, s. 10-11) beskriver att 

lågpresterande elever presterar sämre än högpresterande, dock är skillnaden mindre i jämförelse 

med andra länder. Det finns även en skillnad i resultaten beroende på huruvida elevens föräldrar 

är födda i Sverige eller inte. Elever med minst en förälder född i Sverige presterar bättre än 

utlandsfödda elever och elever med utländskfödda föräldrar. Skolverket (2012b, s. 10-11) menar 

att dessa skillnader krymper när socioekonomisk bakgrund tas i beaktning men att en viss skillnad 

trots det återstår. 
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TIMSS och andra internationella studier får en stor genomslagskraft i media och resultaten används 

i flera debattinlägg i tidningar. Det går bland annat att läsa i Dagens Nyheter (Rolfer, 2012) att 

”Resultaten från de internationella kunskapsmätningarna TIMSS 2011 och PIRLS 2011 är på 

många sätt dyster läsning för svenskar.” Det förekommer rubriker som ”Svenska elever får allt 

sämre resultat” (Vidlund, 2012). Eftersom Skolverket (2012a) poängterar vikten av språkets 

betydelse vid inlärning för flerspråkliga elever och den genomslagskraft som internationella studier 

har i svenska medier undrar vi vilka språkliga problem som kan uppstå när dessa studier genomförs. 
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Tidigare forskning 

Flerspråkiga elevers språkutveckling  

Studier visar att om elever känner sig trygga med sitt modermål finns det tendenser till god 

kunskapsutveckling även i sitt andraspråk (Cummins, 1989, s. 113-114). Åsa Wedin (2011, s. 212) 

menar att undervisningen för flerspråkliga elever sker främst på deras andraspråk svenska, men att 

elever har möjlighet att få undervisning på sitt förstaspråk genom modersmålsundervisning. Dock 

finns det brister i hur ofta modersmålsundervisningen sker. Det kan ske vid några tillfällen eller 

saknas helt för vissa elever. Detta kan resultera i att det ställs höga krav på undervisningen för 

flerspråkiga elever. Vidare har forskning visat att det är viktigt att uppmuntra föräldrar att samtala 

med sina barn på deras förstaspråk i hemmet. Det är även viktigt att låta elever använda sitt 

förstaspråk i skolan, samt att det finns tillgång till litteratur på flera olika språk (Cummins, 1989, s. 

113-114).  Judith Moschkovich (2007, s. 128) beskriver hur elever bör få möjlighet att växla mellan 

de språk de talar för sin språkutveckling. En elev kan till exempelvis använda sitt förstaspråk vid 

lösningen av ett matematiskt problem och kan senare växla språk vid en diskussion om problemet 

med andra. Vidare menar Cummins (1989, 113-114) att flerspråkiga elever enklare utvecklar CALP, 

cognitive academic language proficiency, på sitt andraspråk om de är förtrogna med BICS, basic interpersonal 

communicative skills, och CALP på sitt förstaspråk. Det förutsätter att andraspråket ges tillräckligt 

med exponering och utrymme i undervisningen. Inom lingvistiken har även andra forskare delat in 

språket i huvudsak två delar, som beskriver språkets kontextuella sammanhang, beroende på om 

språket används i skolan eller i hemmet. Denna delning har dock olika benämningar (Bailey m.fl., 

2002; Cummins, 2008; Hulstijn, 2011; Lindberg, 2007; Magnusson, 2008; Viberg, 1993).  

 

Genom observationer i en förskoleklass och i en årskurs etta, undersökte Wedin (2011) språkliga 

interaktionsmönster med fokus på andraspråkselevers utveckling av språk. Hon menade att elever 

kommer till skolan med en språklig kompetens som fungerar hemma och ska i skolan lära sig ett 

skolspråk som är mer kognitivt krävande. I studien fann Wedin (2011, s. 212) att lärarna förenklade 

skolspråket och att lärarna inte skapade plats för språkliga och intellektuella utmaningar i 

undervisningen. Lärandet i de tidiga årskurserna sker oftast genom talet och därför har den 

muntliga kommunikationen en central roll som källa för kunskap för elevers lärande. Lärare 

behöver därför i sin undervisning bygga broar mellan elevers språkliga vardagskunskaper och 

skolspråket. Elever behöver få använda skolspråket för att få en betydelse av ord som används i 

skolsammanhang (Wedin (2011, s. 212). Detta stämmer överens med Mary J. Schleppegrells (2007, 

s. 141) beskrivning av hur lärare kan stödja elever under deras utveckling av ett mer vetenskapligt 
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matematiskt språk. Hon tar även upp att det är viktigt att utveckla det matematiska språket i 

interaktion med läraren och klasskamrater och att det görs i samband med att elever får diskutera 

matematik.  Wedin (2011, s. 2012) poängterar att om läraren förenklar skolspråket till vardagsspråk 

kan det leda till att elever inte får möjlighet att skapa förståelse för orden.  

 

Som tidigare har nämnts har Cummins delat in språket i BICS och CALP, vilket har fått utstå kritik 

av andra forskare. De anser att Cummins delning inte tar hänsyn till den kontext som språket 

utvecklas i, samt att BICS och CALP framställs som oberoende av varandra (Martin-Jones & 

Romaine, 1986). Charoula Stathopoulou och Fragiskos Kalabasis (2007) menar att mycket av 

tidigare forskning om tvåspråkiga eller flerspråkiga elever inte tar hänsyn till en större kontext. Att 

det finns kulturella skillnader i hur språket används och att flerspråkliga elever oftast tillhör 

marginaliserade minoritetsgrupper. När detta inte tas i beaktning, reproduceras sociala skillnader 

och det underbygger jämlikhet i skolan. Språkets betydelse och användning måste därför ses i en 

kulturell kontext.  

Flerspråkiga elever och matematik  

Matematik innehåller många semiotiska system, som muntlig kommunikation, skriftspråk, 

symboler och visuella presentationer som diagram och grafer (Schleppegrell, 2007, s. 147). Jose P. 

Mestre (1988, s. 215- 218) har genomfört en studie som visar att språkskicklighet är nyckeln för att 

lyckas med problemlösning. Vidare menar Mestre att det går att kategorisera språkskicklighet som 

fyra olika former. Den första formen är den generella språkskickligheten, som innebär att kunna 

uttrycka sig muntligt samt att kunna läsa och förstå matematiska problem. Den andra formen av 

språkskicklighet berör det specifika språket inom det matematiska området. Det kan uppstå 

svårigheter med homonymer, det vill säga när ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Till 

exempel är produkt i vardagssammanhang en vara, medan produkt inom matematiken innebär 

resultatet från en multiplikation. Den tredje formen innebär kunskapen att kunna urskilja ords 

betydelse i textuppgifter, huruvida det är generella eller matematiska. Den fjärde och sista formen 

av språkskicklighet är förståelse av symbolers betydelse. Mestre poängterar att det är viktigt att ta 

hänsyn till de olika formerna för att lyckas med problemlösning. Han menar dessutom att formerna 

är beroende av varandra, eftersom elever måste besitta goda kunskaper i vardagsspråket för att 

utveckla det specifika matematiska språket och vidare symbolspråket.  Mary J. Schleppegrell (2007, 

s. 141) menar att det matematiska språket är komplicerat eftersom det innehåller specifika 

ämnesord samt homonymer. Schleppegrell poängterar att det är enklare för elever att lära sig 

ämnesspecifika ord än att skapa sig en förståelse för att bekanta ord kan få en annan betydelse i ett 
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annat sammanhang. Resultatet i Julia Shaftel m.fl. (2006) studie visade att homonymer var den aspekt 

som hade starkast inverkan på elevernas resultat vid ett provtillfälle i årskurs 4. Vidare kan 

konstruktionen av matematiska problem skapa svårigheter för elever. En studie som genomfördes 

i Norge under år 2000 visade att språket har betydelse vid inlärning av matematik för 

andraspråkselever. Genom observationer, ljudinspelning, intervjuer samt språktest framkom det 

att lägre förståelse för språket i instruktionerna kan ligga till grund för lägre resultat i matematik 

(Tuveng & Wold, 2005). Ewa Bergqvist and Magnus Österholm (2010, s. 47) anser att det finns ett 

samband mellan elevernas läsförmåga och matematiska kunskaper för att kunna lösa en matematisk 

uppgift. De menar att dessa faktorer är beroende av varandra, eftersom de sker parallellt. 

Österholm (2009, s. 10-11) poängterar även att om inte elever får vägledning i hur de ska läsa en 

matematisk uppgift, kan de utveckla läsningsstrategier som missgynnar deras reslutat. Lässtrategier 

som till exempel kan missgynna resultaten är att urskilja symboler och signalord från dess 

kontext.  Utöver signalord menar Simon Chan (2015) att det finns andra ord som uppmanar till att 

lösa uppgifter, till exempel hitta, beräkna och lös. Dessa ord kan vara problematiska och han 

poängterar att elever i många fall måste läsa mellan raderna för att få full förståelse.  

 

Kontext kan innebära i vilket sammanhang som matematikundervisningen sker. I en provsituation 

kan kontext syfta till det rum som provet utförs i, vilket material som används och vilka elever som 

utför provet (Van Den Heuvel-Panhuizen, 2005, s. 2). Vidare kan kontext innebära det 

sammanhang som ett matematiskt tal gestaltas i en uppgift (Cummins, 2008, s. 66; Gravemeijer & 

Doorman, 1999, s. 111; Van Den Heuvel-Panhuizen, 2005, s. 2). Det kan innebära att räknetalet 4 

– 3 = beskrivs med en berättelse. Till exempelvis Anna har 4 chokladbollar och äter upp 3. Hur många 

chokladbollar har Anna kvar?  När matematiska tal gestaltas som berättelser i uppgifter kan det skapa 

problem eftersom eleverna kan ha svårigheter att välja ut rätt information för att kunna räkna ut 

uppgifterna. Uppgifterna kan även innehålla flera instruktioner och enstaka ord som kan skapa 

svårigheter (Wijaya m. fl., 2014, s. 577-580). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Cummins ramverk för framgångsfaktorer 

Jim Cummins (2000, s. 66) har skapat ett ramverk för att identifiera de framgångsfaktorer som har 

en inverkan på hur elever klarar av de kognitiva och språkliga krav som ställs på dem i skolan. 

Vidare påverkas de kognitiva och språkliga kraven av den kontext som uppgiften innehåller. De 

kognitiva kraven och vilket stöd som ges i kontexten är separerade i ramverket, men Cummins 

menar dock att dessa dimensioner inte är åtskilda utan är beroende av varandra. I figur 1 presenteras 

Cummins ramverk. 

 

 
Figur 1. Cummins, Jim (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire.  Clevedon. Multilingual 

Matters. s. 68.  

 

I kvadranterna A och C är kommunikationen enkel och eleverna använder sig av ett språk som är 

automatiserat. Det vill säga att det inte kräver någon hög grad av kognitivt tänkande för att kunna 

delta in kommunikationen. Det behövs däremot i B och D eftersom språket inte är automatiserat. 

Detta kan jämföras med begreppen BICS och CALP. Exempel på uppgifter som befinner sig i 

kvadrant B och D är uppgifter där eleverna ska argumentera för sin åsikt eller en individuell skriftlig 

uppgift. Vidare i kvadrant A förekommer det uppgifter som bygger på vardagligt språk och i kvadrat 

C, är det uppgifter där eleverna skriver av eller fyller i ett arbetsblad. Skillnaden på B och D är det 

stöd som eleverna får i kontexten. Cummins poängterar att de uppgifter som befinner sig i kvadrant 

A är enklare för flerspråkiga elever att uppnå, eftersom de är kognitivt enkla och eleverna får stöd 

i kontexten. Däremot får eleverna svårare att klara av kvadrant D, då det är kognitivt krävande och 

eleverna inte får något stöd i kontexten. Cummins menar även att det är viktigt att låta eleverna 

utvidga sitt ordförråd för att kunna klara av uppgifter som befinner sig i de olika kvadranterna. 

Med ett utvidgat ordförråd blir eleverna mindre beroende av kontexten. Dock är det svårare att 
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utveckla denna färdighet i skrift än i muntligt tal. Andra framgångsfaktorer som Cummins beskriver 

är att låta eleverna ställas inför kognitiva krav, men att de ska få tydligt stöd i kontexten. Dessutom 

är det bra att tydliggöra för eleverna vad som förväntas och det kan göras genom att ge exempel 

på liknande uppgifter som det senare ska genomföra på egen hand. Eleverna ska gå från kvadrant 

A till B och slutligen D. Kvadrant C innebär mer rutinmässiga uppgifter, där eleverna får 

mängdträna sina kunskaper (Cummins, 2000, s. 67-71). Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 

11-15) har utifrån dessa kvadranter givit exempel på matematiska uppgifter som befinner sig i de 

olika ytorna. Uppgifter som passar in i A är uppgifter som är för eleverna bekanta, det vill säga de 

har erfarenheter av liknande uppgifter som innehåller bekanta texter och bilder. I denna kvadrant 

kan eleverna även få stöd av en klasskamrat eller läraren. Den andra kvadranten B innehåller mer 

krävande textuppgifter. Eleven ges möjlighet att läsa uppgiften i sitt eget tempo och kan få stöd av 

en kompis eller en lärare, om han eller hon fastnar vid ett ords betydelse. Vidare består kvadrant 

D av uppgifter där eleverna på egen hand ska lösa avancerade textuppgifter. Uppgiften innehåller 

inga stödjande illustrationer och eleverna ska klara av att utföra uppgiften på egen hand. Kvadrant 

C, den fjärde och sista, utgör enkla rutinmässiga uppgifter som eleverna ska lösa enskilt. 

Moschkovich forskningsperspektiv 

Judit Moschkovich (2002) presenterar tre forskningsperspektiv över hur tvåspråkiga elever lär sig 

matematik och dess konsekvenser. Det första perspektivet bygger på synen att kunna matematik 

är att göra uträkningar och lösa lästal och därför är ordförrådet centralt. Det kan liknas vid att elever 

ska tillgodogöra sig ett matematiskt lexikon. Moschkovich (2002, s. 191) menar att det första 

perspektivet inte tar hänsyn till att lärandet av matematik även innebär att argumentera och resonera 

kring ämnet. Det vill säga att kunna kommunicera matematik. Författaren är även kritisk till att det 

inom det första perspektivet inte tar hänsyn till att orden kan ha olika betydelser inom olika kulturer. 

Det första perspektivet utgår från ett lexikon som är samma för alla och tar inte hänsyn till hur 

elever använder orden. Det medför därför att risken finns att lärare missar hur elever skapar mening 

kring orden. Emellertid kan detta perspektiv vara användbart i klassrumsundersökningar med 

uträkning och lästal.  

 

Det andra perspektivet fokuserar på hur elever skapar mening kring orden och till situationen, 

vilket inte det första perspektivet gör. Det andra perspektivet utgår från matematiska register 

formulerat av Halliday (1978, s. 195). Register kan ses som en uppsättning betydelser inom språket 

som får betydelse när orden och strukturen används i ett sammanhang. Matematiskt register 

innebär de betydelser som ges inom det matematiska språket. Språket är inte matematiskt förrän 
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det sätts in i ett matematiskt sammanhang. Moshkovich (2002, s. 195) menar att ord har olika 

betydelser i de olika registren. Det kan innebära att elever kan använda orden men med fel förståelse 

vad orden betyder i det matematiska registret. Simon Chan (2015, s. 308) och Jill Lingvall & Nancy 

Lockman Lundgren (1993, s. 16-17) ger exempel på ord som kan misstolkas. Några av dessa 

benämner Lingvall & Lockman Lundgren (1993, s. 16-17) för signalord. Ord som används i 

uppgifter för att visa på vilket räknesätt som ska användas eller vad som händer. Ord som elever 

förknippar med addition är äldre, tillsammans, längre och mer. De ord som elever förknippar med 

subtraktion är kvar, resten, mindre än och färre än. Eftersom de beskrivna orden förknippas med ett 

speciellt räknesätt uppstår det problem när till exempelvis tillsammans används i en 

subtraktionsuppgift. Eleverna fokuserar på signalordet och räknar addition istället och därmed blir 

svaret inte korrekt. För att veta vad signalordet har för matematisk betydelse behöver eleven en 

förståelse för hela uppgiften (Lingvall & Lockman Lundgren 1993, s. 16-17). Det andra 

perspektivet innefattar elevers lärande av matematik innebär att kunna gå från den vardagliga 

förståelsen av ord till de matematiska betydelserna. Detta perspektiv kan påvisa möjliga 

missförstånd som kan uppkomma. Nackdelen med perspektivet är att registret lätt kan tolkas som 

enbart en lista med ord och fraser. I och med det förbises betydelsen av att lära sig att kommunicera 

matematik samt ta hänsyn till den kontextuella situationen. Det är situationen som avgör betydelsen 

av orden eller meningarna.  

 

Det tredje perspektivet tar hänsyn till hur flerspråkiga elever kommunicerar matematik och används 

för att synliggöra de resurser som finns tillgängliga för eleverna. Alison Bailey (2007, s. 12) menar 

att det finns en underliggande struktur inom skolspråket som sträcker sig mellan de ämnen som 

undervisas i skolan som hon kallar för general academic lexicon vilket Skolverket (2012a, s. 44-45) 

benämner som allmänna akademiska ord. Dessa ord tillhör skolspråket och används inom flera ämnen, 

det vill säga att orden inte är specifika för ett ämne. Det kan vara ord som bevis, presentera och 

demonstrera. Ord som däremot är specifika för varje ämne benämner Baily (2007, s. 12) för specialized 

academic lexicon vilket Skolverket (2012a, s. 44-45) kallar för ämnesspecifika ord och kan inom 

matematik vara diameter och liter. Även Margaret E. Pierce och L. Melena Fontaine (2009, s. 239-

240) menar att det finns ord som är specifika inom matematikämnet som elever behöver lära sig 

vad de betyder för att kunna skapa mening. De har använt sig av ord som förekom i ett test som 

utfördes av bland annat elever i årskurs 3. Orden är på engelska men många av dem går att översätta 

till svenska och kan även i svenskan kategoriseras som ämnesspecifika ord som rektangel, addera, 

addition och symmetrilinje. Judy Ribeck (2015, s. 303) har undersökt i sin avhandling de vanligaste 

orden i läromedel för högstadiet och gymnasiet och fann att ord som area, tal, avrunda och triangel 
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var de vanligaste orden inom matematikläromedel. Pierce & Fontaine (2009, s. 241) och 

Moschkovich (2002, s. 195) beskriver även hur ord kan betraktas med olika betydelser beroende 

av i vilket sammanhang de används i, det vill säga homonymer. Inom matematikämnet finns det ord 

som kan betyda en sak i vardagsspråket och någonting annat inom skolspråket. Pierce & Fontaine 

(2009, s. 241) och Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 16-17) har listat flera av dessa ord. 

Några exempel på homonymer är mönster, regel, rot, värde, ruta och axel.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan vara problematiskt för flerspråkiga elever 

vid lösning av matematikuppgifter. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats; 

 Vilket kontextuellt stöd ges i matematikuppgifterna i TIMSS 2011 för årskurs 4, samt vilka 
kognitiva krav ställs? 
 

 Hur stor del av frågorna innehåller vardagsord, generellt akademiskt språk, ämnesord samt 
homonymer i TIMSS 2011 för årskurs 4? 

 

 Finns det några samband mellan den kognitiva nivå och kontextuella stöd som ges, vilka 
ord som används och elevresultaten?  
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Metod 

Val av metod  

Med hänsyn till den tidigare forskning som vi har presenterat framkommer det att språket har en 

betydande roll inom matematikämnet. Dessutom är det en stor fokus på svenska elevers resultat i 

internationella studier. Därför har vi valt att analysera matematikuppgifter från TIMSS 2011. Vidare 

har analysen delats in i två utgångspunkter. Den ena utgångspunkten fokuserar på hur kognitivt 

krävande uppgifterna är samt vilket stöd som ges i kontexten. För att kunna kategorisera dem har 

vi skapat ett analysverktyg, som har utformats utifrån Cummins ramverk. Den andra 

utgångspunkten bygger på Moschkovich (2002) två perspektiv, där det ena innebär att det finns ett 

lexikon över matematiska ord och det andra som utgår från matematiska register. Utifrån 

Moschkovich perspektiv har ord i matematikuppgifterna grupperas efter vardagsord, allmänt 

akademiskt språk, ämnesspecifika ord, samt homonymer. Detta har genomförts med hjälp av ett 

analysverktyg, en ordtabell, som vi har skapat. De två utgångspunkterna har sedan satts i relation 

till elevresultaten för att undersöka vad som kan vara problematiskt för flerspråkiga elever. 

Urval 

De uppgifter som utgör vår empiri är de 73 stycken matematikuppgifter från TIMSS 2011 och 

årskurs 4 som är frisläppta, det vill säga att de inte är sekretessbelagda (Skolverket, 2014a). Vi har 

sedan med hjälp av ett statistiskt analysprogram, IBM SPSS statistics, fått fram vår urvalsgrupp som 

är flerspråkiga elever och deras resultat. För att urskilja flerspråkliga elever sammanförde vi 

TIMSS:s elevenkät med elevresultaten. Den fråga vi har använt oss av i elevenankäten är fråga G3a 

(se figur 2). 

Hur ofta pratar du svenska hemma?  

A. Jag pratar alltid eller nästan alltid svenska hemma 

B. Ibland pratar jag svenska och ibland pratar jag annat språk hemma 

C. Jag pratar aldrig svenska hemma. 

Figur 2. Fråga G3a, elevenkät för årskurs 4, 2011 (Skolverket, 2014b)  

De elever som svarade B eller C på fråga G3a (se figur 2) tillhör vår urvalsgrupp, eftersom de inte 

talar svenska i lika stor utsträckning som elever som har svarat A på frågan. Därför anser vi att vår 

urvalsgrupp är flerspråkiga eftersom de talar ett annat språk i hemmet. I analysen kommer det 

presenteras olika antal elevresultat. Det beror på att en enskild elev inte utför alla uppgifter och 

därför har vi fått fram olika antal elevresultat för varje uppgift.   
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Genomförande 

 
Figur 3. Analysverktyg  

 
Det första vi gjorde var att skapa två analysverktyg. Det ena analysverktyget är likt ett 

koordinatsystem (se figur 3) och Cummins ramverk, som beskriver hur kognitivt krävande och 

kontextuell en uppgift kan vara, utgör basen för koordinatsystemet. Sedan har TIMSS tre kognitiva 

domäner, knowing, applying och reasoning, placerat in i denna grund. Knowing och applying har placerats 

i kvadranterna A och C (se figur 3) eftersom de domänerna inte är kognitivt krävande. Reasoning är 

däremot kognitivt krävande och har därför placerats i kvadranterna B och D (se figur 3). Därefter 

har uppgifterna positionerats ut i de olika kvadranterna beroende på vilken domän de tillhör och 

hur mycket stöd eleverna får i kontexten. För att avgöra om eleverna får stöd i kontexten har vi 

utgått från Cummins (2000, s. 66) och Van Den Heuvel-Panhuizens (2005, s. 2) beskrivning av 

kontext i uppgifter. Det innebär att uppgifterna har en kontext om matematiktalet framställs som 

en situation i uppgiften. De uppgifter som i denna studie har kategoriserats in i kvadranterna A och 

B (se figur 3) är de uppgifter som har en tydlig kontext. Saknar uppgiften denna kontext har de 

placerats in i kvadranterna C eller D (se figur 3). 

 

Det andra analysverktyget, ordtabellen, innehåller rubrikerna vardagsord, allmänt akademiskt språk, 

ämnesspecifika ord och homonymer (se figur 4). För att enkelt kunna gruppera varje ord från 

matematikuppgifterna under en rubrik skapade vi listor över ord utifrån Pierce & Fontaine (2009), 

Judy Ribeck (2015) och Skolverkets (2007) exempel över ord. Dessa ord fungerade även som 

riktlinjer för hur andra ord skulle kunna grupperas i ordtabellen. Vidare kategoriserades signalord, 

symboler och siffror in under ämnesspecifika ord. Totalt har 1241 ord grupperats, vilka är de ord som 

utgör frågeställningarna i matematikuppgifterna. I det fall där uppgifterna har svarsalternativ eller 
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tabeller med text och siffror har dessa ord inte räknats med, eftersom fokus har legat på 

frågeställningarna. Därefter har en sammanställning gjorts för att se hur stor andel av vardagsord, 

allmänt akademiskt språk, ämnesspecifika ord och homonymer varje matematikuppgift innehåller. Vidare 

användes hemsidan www.lix.se, läsbarhetsindex, för att undersöka de mest förekommande orden i 

uppgifterna utifrån vilken rubrik orden tillhör. Olika ändelser på orden har räknats samman till en 

ordstam, som till exempelvis ordet figur förekommer 25 gånger men med olika ändelser i 

uppgifterna. Däremot undersöktes inte orden som har grupperats som vardagsord eftersom vi har 

valt att begränsa oss till skolspråket. Till slut grupperades rubrikerna allmänt akademiskt språk, 

ämnesspecifika ord och homonymer till en grupp som benämndes skolspråk. Hur fördelningen såg ut 

mellan skolspråk och vardagsord för varje uppgift räknades sedan ut procentuellt. 

 

Vardagsord Allmänna akademiska 
ord 

Ämnesspecifika ord Homonymer 

 

har 

 

 

vilket 

 

Faktor värde 

Antal Antal Antal Antal 

Figur 4. Ordtabell (De ord i tabellen är exempel på hur ord har placerats) 

Slutligen gjordes en sammanställande analys för att se om det fanns ett samband mellan antal ord 

tillhörande skolspråket och i vilken kvadrant som uppgiften placerades i. 

Reflektion av metod 

Tolkningsproblem kan uppkomma vid tolkning av text. Det beror på från vilket perspektiv och 

verktyg som har används vid analysen. Det vill säga att de tolkningar som presenteras i denna studie 

behöver inte stämma överens med andra aktörers tolkningar (Bergström & Burelius, 2012, s. 30-

31). För att minska tolkningsproblemen har vi skapat analysverktyg som begränsar 

tolkningsfriheterna och ger ramar som behövs för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vidare 

har vi använt oss av TIMSS:s matematikuppgifter eftersom de erbjuder ett stort urval av 

elevresultat. Elevresultaten är avidentifierade så att det inte ska gå att veta identiteten på en elev 

kopplat till ett resultat. Detta gjordes i samband med att TIMSS genomförde testen. Enligt 

vetenskapsrådet (Codex, 2016, s. 12) är det viktigt att enskilda människor inte ska kunna bli 

identifierade i en vetenskaplig studie. Däremot kan vi koppla ihop resultaten till vår urvalsgrupp. 

http://www.lix.se/
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Eftersom flerspråkiga elever är vår urvalsgrupp kan det verka utpekande mot en grupp, vilket inte 

är vår mening. Vi menar att vi vill undersöka vilka svårigheter som kan finnas för denna grupp vid 

matematikuppgifter som vi kan ta med i våra kommande yrkesliv för att kunna stötta flerspråkiga 

elever. Vidare är denna grupp ingen homogen grupp vilket innebär att elever med olika bakgrunder 

och olika kön tillhör vår urvalsgrupp. Det som sammanför dem är att de sällan eller aldrig talar 

svenska i hemmet. Sedan om de pratar engelska, danska, swahili eller meänkieli framgår inte.  

Realibilitet och Validitet  

Validitet och reliabilitet syftar till om studien svarar på det frågeställningar som har formulerats, 

samt studiens tillförlitlighet (Bell, 2011, s. 117-118).  Göran Bergström och Kristina Borelius (2012, 

s. 42-43) delar in reliabilitet i två aspekter, vilka är intrasubjektivitet och intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet innebär att studien ska kunna genomföras av en annan forskare och att resultatet 

ska bli detsamma om samma analysverktyg används. Intrasubjektivitet handlar om att studiens 

analys är utförd på ett konsekvent sätt. För att stärka intrasubjektiviteten använder vi kriterier för 

varje matematikuppgift för att kategorisera dem på ett konsekvent sätt. Detta leder i sin tur till att 

tolkningsfriheten minskar och därmed ökar även studiens intrasubjektivitet. Judith Bell (2011, 

s.118) poängterar att om studien saknar reliabilitet saknar den även validitet, det omvända gäller 

dock inte. Studien kan ha hög reliabilitet men att validiteten är låg. Validitet innebär att studien 

mäter det som syftet menar att studien ska ge svar på och att de slutsatser som dras är byggda på 

den insamlade empirin (Bell 2011, s. 118). Därför har vi preciserat våra forskningsfrågor för att öka 

validiteten för våra resultat och den tillhörande diskussionen. 
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Resultatanalys 

Uppgifternas kognitiva nivå 

 

Figur 6. De 73 uppgifternas fördelning i de olika kvadranterna. Siffran i parentesen representerar de korrekta 
elevsvaren i procent. När de korrekta elevsvaren varit färre än 50 % har det markerats med röd färg och när de 
korrekta svaren varit fler än 50 % har det markerats med grön färg.  
Tabellen (se figur 6) ovan presenterar hur de 73 frisläppta uppgifterna har fördelats in i de olika 

kvadranterna. Majoriteten av uppgifterna har placerats i kvadrant C, det vill säga att uppgifterna 

Kvadrant A Applying Totalt Knowing Totalt Totalt 

Aritmetik och 

taluppfattning 

1(12,6), 1(32,3), 1(43,8), 

1(49,6), 1(51,8), 1(56,6), 

1(64,4), 1(65,4), 1(74,7), 

1(76,6), 1(91,4) 

11 1(14,4), 1(28), 1(31,9) 3 

22/73 

Geometriska 

former och mått 
1(43,4), 1(69,9), 1(72,9) 3 1(70) 1 

Datapresentation 10(54,3), 1(84,6) 2 1(58,4), 1(87,7) 2 

Kvadrant B Reasoning Totalt 

12/73 

Aritmetik och 

taluppfattning 
1(16,1), 1(27,7), 1(27,7), 1(28,9), 1(30,4), 1(36,1), 1(37,1), 1(48,3) 8 

Geometriska 

former och mått 
1(31,1) 1 

Datapresentation 1(66,9), 1(88,1), 1(89,2) 3 

Kvadrant C Applying Totalt Knowing Totalt 

36/73 

Aritmetik och 

taluppfattning 

1(38,8), 1(50,4), 1(60,3), 

1(61,9), 1(74,1) 
5 

1(4,6), 1(7,2), 1(32,8), 1(33,6), 

1(44,6), 1(54,4), 1(59,3), 1(60,8), 

1(76,7), 1(77,4), 1(80,4) 

11 

Geometriska 

former och mått 

1(21,1), 1(22,8), 1(27,4), 

1(32,1), 1(36,8), 1(39,6), 

1(86,3), 1(95,1) 

8 

1(20,1), 1(22.3), 1(37,1), 1(40,1), 

1(41,5), 1(57,1), 1(60,1), 1(62,7), 

1(63,1), 1(89,7) 

10 

Datapresentation  0 1(46,9), 1(87,9) 2 

Kvadrant D Reasoning Totalt 

3/73 

Aritmetik och 

taluppfattning 
1(39,4), 1(44,3) 2 

Geometriska 

former och mått 
1(5,8) 1 

Datapresentation 
 
 

0 
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anses vara kognitivt enkla och saknar stöd i kontexten. Vidare tillhör 23 av de 36 uppgifter, som 

kategoriserats in under kvadrant C, den kognitiva domänen knowing. I kvadrant A placerades 22 av 

73 uppgifter och av de 22 uppgifterna tillhör 16 av dem den kognitiva domänen applying. 

Elevresultaten varierar i kvadrant A och B. Kvadrant B och D består av den kognitiva domänen 

reasoning och uppgifter som anses vara kognitivt krävande. I kvadrant B placeras de uppgifter som 

har en tydlig kontext och de är totalt 12 av 73 uppgifter som har placerat där. Eleverna har i 

kvadrant B låga resultat på de uppgifter som tillhör de innehållsliga områdena aritmetik och 

taluppfattning och geometriska former och mått, men höga resultat på de uppgifter som tillhöra 

datapresentation. I kvadrant D, där uppgifterna saknar en kontext, finnes endast 3 uppgifter. Dessa 

3 uppgifter tillhör de innehållsliga områdena aritmetik och taluppfattning och geometriska former och mått.  

Vidare är elevresultaten på de 3 uppgifterna låga.  

Ord 

Från frågeställningarna av de 73 uppgifter som har kategoriserats fann vi att cirka 48% av de 1241 

orden grupperades som vardagsord. Cirka 9% är allmänna akademiska ord medan ca 38% är ord som 

är ämnesspecifika. Homonymer uppgick till cirka 6,5% av alla orden. När orden delas upp i vardagsord 

och i skolspråk fördelas 48% av orden som vardagsord och 52% av orden som skolspråk. De vanligaste 

orden i respektive grupp visas i tabell nedanför (se figur 7). Siffertal representerar de olika siffertal 

som står med i frågeställningarna i uppgifterna. 

 

Allmänna akademiska ord Antal Ämnesspecifika ord Antal Homonymer Antal 

Vilken/vilket 
Fylla/fyllts i 
Följande 
alternativ 
påstående 

27 
7 
4 
3 
3 

Siffertal 
symboler 
Hur många 
antal 
byta mot 
 

71 
25 
20 
6 
6 

Figur 
Tal 
Ruta 
Mönster 

25 
12 
8 
3 

Figur 7. De vanligaste orden i respektive grupp 

Tabellen nedanför (se figur 8) visar hur många uppgifter som innehåller fler vardagsord än ord som 

tillhör skolspråket, uppgifter där fördelningen är jämn och de som innehåller fler ord som tillhör 

skolspråket än vardagsord. De finns inget samband mellan elevernas resultat och hur stor del av 

uppgiften som innehåller vardagsord eller ord som tillhör skolspråket. Däremot kan vi se ett samband 

att de uppgifter som saknar kontextuellt stöd innehåller mer ord som kategoriseras som skolspråk 

än vardagsord. 

 

Uppgifter 
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Fler vardagsord än ord 
som tillhör skolspråk 

Häften 
vardagsord/ 

hälften 
skolspråk 

Fler ord som tillhör 
skolspråk 

än vardagsord 

Totalt antal 
frågor 

Taluppfattning 
och Aritmetik 

10st 13st 17st 40st 

Geometriska former 
och Mått 

11st 1st 12st 24st 

Datapresentation 5st 1st 3st 9st 

Figur 8.  Fördelningen av skolspråk och vardagsspråk i varje uppgift i de olika ämnesområdena. 

Exempel på uppgifter från TIMSS 2011 för årskurs 4 

Följade kommer tio uppgifter av de 73 uppgifter som vi har analyserat att presenteras mer ingående. 

De första fem uppgifterär exempel på uppgifter vilka flerspråkiga elever hade låga resultat på. 

Därefter presenteras fem uppgifter som finns bland de med högst elevresultat.  

 
Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning (Skolverket, 2014, s. 41 ) 

 
Figur 9.  Exempeluppgift 1 
 
Här är ett exempel (se figur 9) på en uppgift som befinner sig i kvadrant C, en uppgift som är 

kognitivt enkel och det ges inte något stöd i kontexten. Vidare är det här ett exempel på en uppgift 

som tillhör den kognitiva domänen knowing och underkategorin retrieve enligt TIMSS. Denna uppgift 

innehåller fem vardagsord vilka är ringa, in, som, är, rita. Alla orden i uttrycket en faktor i 

12 kategoriserades som ämnesspecifika ord eftersom en och i, i detta uttryck får en matematisk 

betydelse i detta sammanhang. Ordet varje kategoriserades i sin tur som ett generellt akademiskt ord. 

Vid en uppdelning av vardagsord och ord som tillhör skolspråket i denna uppgift består 50% av 

vardagsord och 50% av ord från skolspråket. Av de 125 elever som genomförde denna uppgift var det 

endast nio av dem som fick full poäng för uppgiften, det vill säga ca 7%.  

 

 

Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning (Skolverket, 2014, s. 18 ) 
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Figur 10. Exempeluppgift 2 
 
Exempeluppgift 2 (se figur 10) är en uppgift som befinner sig i kvadrant B, som anses vara kognitivt 

krävande samt att det ges stöd i kontexten. Uppgiften kategoriseras dessutom under den kognitiva 

domänen reasoning och underkategorin solve non-routine problems enligt TIMSS. Frågan i uppgiften 

innehåller 16 ord, eftersom talet 8 räknas som ett ämnesspecifikt ord. Åtta av orden kategoriserades 

som vardagsspråk, David, hade, seriekort, som, han, ville, sportkort, sportkort. Sju ord ingår i uttryck som 

kan fungera som signalord och som därmed kategoriserades som ämnesspecifika ord, vilka är byta mot, 

hur många och skulle han få? Sammanfattningsvis räknas 50% av orden som vardagsord och 50% ord 

som tillhör skolspråket. Av 143 elever som genomförde uppgiften var det endast 23 av dem som 

svarade rätt, det vill säga ca 16%.  

 
Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning (Skolverket, 2014, s. 25) 

 
Figur 11. Exempeluppgift 3 
 
Denna uppgift (se figur 11) är ett exempel som befinner sig i kvadrant C och är kognitivt enkel och 

det ges inget stöd i kontexten. Denna uppgift räknas även som en uppgift som enligt TIMSS tillhör 

den kognitiva domänen knowing och underkategorin compute. Av de 131 elever som genomförde 
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denna uppgift var det endast sex elever som svarade korrekt, det vill säga ca 4,6%. Den matematiska 

symbolen för multiplikation och symbolen för lika med räknades tillsammans som två ord inom 

kategorin ämnesspecifika ord samt siffrorna 23 och 19. Vidare innebär det att alla ord i uppgiften 

består av ord som tillhör ämnesspecifika ord, det vill säga skolspråket. 

 

Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning (Skolverket, 2014, s. 32) 

 
Figur 12. Exempeluppgift 4 
 
Exempeluppgift 4 (se figur 12) är ett exempel på en uppgift som finns inom kvadrant A, eftersom 

uppgiften är kognitivt enkel och det ges stöd i kontexten. Vidare har TIMSS kategoriserat den 

under den kognitiva domänen knowing och underkategorin compute. 12 ord tillhör vardagsords-

kategorin, Tomas, åt, en, tårta, och, Jannike, åt, tårtan, åt, de, av, tårtan. Vidare kategoriserades 
1

2
  av och 

1

4
 av som ämnesspecifika ord. Ordet av kan räknas till vardagsord men i denna uppgift tillhör orden 

uttryck för bråk, orden sätts därför in i ett matematiskt sammanhang och tillhör därmed 

ämnesspecifika ord. Hur mycket och sammanlagt är signalord som även de faller in under ämnesspecifika 

ord. Sammanfattningsvis består uppgiften av 19 ord och ca 37% av dem tillhör skolspråket och 

resterande är vardagsord. Av de 132 elever som utförde denna uppgift var det 19 elever som svarade 

korrekt, det vill säga ca 14%.  

 
Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Geometriska former och mått (Skolverket, 2014, s. 77 ) 

 
Figur 13. Exempeluppgift 5 
 
Av de 101 elever som genomförde denna uppgift var det 23 elever som utförde uppgiften korrekt. 

Denna uppgift (se figur 13) är vidare ett exempel på en fråga som saknar en kontext och eleven ska 
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tillämpa sin kunskap om symmetrilinje, vilket gör att uppgiften tillhör kvadrant C. TIMSS har 

kategoriserat uppgiften under den kognitiva domänen applying och underkategorin represent. 

Uppgiften innehåller tre ord vilket ett av dem är ett vardagsord, rita. Figurens är ett ord som har 

kategoriserats under homonymer och symmetrilinje är ett ämnesspecifikt ord. Två av tre ord i denna uppgift 

är alltså ord som tillhör skolspråket.  

 

Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning(Skolverket, 2014, s. 39 ) 

 
Figur 14. Exempeluppgift 6 
 
Det är 140 elever som har utfört denna uppgift och av dem var det 128 elever som svarade korrekt. 

Uppgiften (se figur 14)  ingår i ett sammanhang och är kognitivt enkel och därför tillhör den 

kvadrant A. Vidare ska eleverna tillämpa sina baskunskaper om subtraktion. Applying är den domän 

som TIMSS har kategoriserat denna uppgift som, samt underkategorin represent. Denna uppgift 

består vidare av 20 ord när svarsalternativen är borträknade. Nio ord är vardagsord, Julia, hade, äpplen, 

hon, äpplen, och, sedan, fanns, det. Ett ord, vilken, har kategoriseras som allmän akademiskt ord. Vidare 

består uppgiften av tio ord som har kategoriserats som ämnesspecifika eller som signalord i ett 

matematiskt uttryck och därmed faller in under kategorin ämnesspecifika ord. 12, åt några, 9 kvar, 

beräkning och beskriver vad som hände. Det innebär att 45% av orden är vardagsord och 55% av orden 

tillhör skolspråket. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Datapresentation (Skolverket, 2014, s. 75 ) 
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Figur 15. Exempeluppgift 7 
 
Denna uppgift (se figur 15) var det 145 elever som genomförde och av dem var det 130 elever som 

svarade korrekt. Uppgiften tillhör kvadranten C, en kognitivt enkel uppgift och det ges inget stöd 

i kontexten. Enligt TIMSS tillhör uppgiften den kognitiva domänen knowing och underkategorin 

retrieve. Lisas, stad, marknaden, har, affären är ord som har kategoriserats som vardagsord. Vidare består 

uppgiften av två ord som räknades som allmänt akademiska ord, Föreställer och vilket. Uttrycket, ligger 

på läge C2, har placerats under ämnesspecifika ord samt orden rutnätet och läge. Totalt består frågan av 

13 ord och ca 38,5% är vardagsord och ca 61,5% är ord som tillhör skolspråket. 

 

Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Aritmetik och taluppfattning (Skolverket, 2014, s. 27) 

 
Figur 16. Exempeluppgift 8 
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I denna uppgift (se figur 16) svarade 119 elever korrekt av 148 elever som utförde uppgiften. 

Uppgiften har ingen tydlig kontext och tillhör den kognitiva domänen knowing och underkategorin 

recall enligt TIMSS. Detta resulterar i att den befinner sig i kvadrant C eftersom den anses vara 

kognitivt enkel, samt att det inte ges något stöd i kontexten. Totalt består uppgiften av åtta ord. 

Inom ämnesspecifika ord finns värdet, 8 och 800. Ett ord, tal, har kategoriserats under homonymer. Vidare 

har ordet, vilket, kategoriserats som ett allmänt akademiskt ord. Slutligen finns det tre vardagsord vilka 

är har, i, och siffran. 37,5% av orden består av vardagsord och 62,5% är ord som tillhör skolspråket. 

 
Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Datapresentation (Skolverket, 2014, s. 92 ) 

 
Figur 17. Exempeluppgift 9 
 
Av 156 elever som utförde denna uppgift var det 132 elever som svarade korrekt. Vidare är detta 

ett exempel på en uppgift som har en kontext och är kognitivt enkel, vilket gör att den placeras in 

i kvadrant A. Den tillhör kognitiva domänen applying och represent enligt TIMSS. Denna uppgift 

innehåller 29 ord när tabellerna inte är inräknade. 20 stycken av orden är vardagsord och fyra ord 

tillhör det allmänna akademiska språket. Det är bad, vilken, informationen och informationen. Tre ord, 

tabellen, diagram och stapeldiagram är ämnesspecifika ord och uttrycket gör klart signalerar vad eleverna 

ska utföra i uppgiften och har därför kategoriserats under ämnesspecifika ord. Totalt består uppgiften 

av 69% av vardagsord och 31% av ord som tillhör skolspråket. 

 
 



 

 30 

Exempel från TIMSS 2011, årskurs 4, Datapresentation (Skolverket, 2014, s. 89) 

 
Figur 18. Exempeluppgift 10 
 
146 elever genomförde denna uppgift (se figur 18) och av dem var det 128 elever som svarade 

korrekt. Vidare har uppgiften stöd i kontexten och är kognitivt enkel vilket innebär att den tillhör 

kvadrant A. TIMSS har kategoriserat den till den kognitiva domänen knowing och underkategorin 

recognize. Undersökte och vilken är två allmänna akademiska ord ur denna uppgift. Vidare finns det nio 

vardagsord, Ali, elevernas, favoritfärger, i, klasser, i, klass, elever, blått. Uppgiften innehåller vidare fyra 

ämnesspecifika ord när ord som får en matematisk betydelse i sammanhanget är inräknat vilka är 4, 

väljer, minst och antalet. Totalt innehåller uppgiften 15 ord, svarsalternativen är inte inräknade. 

Fördelningen är 60% vardagsord och 40% ord som tillhör skolspråket. 

Sammanfattande analys 

Det vi kan se är att uppgifter som har stöd i kontexten innehåller mer vardagsord än de uppgifter 

som saknar stöd i kontexten. Däremot går det inte att dra några slutsatser om att antalet ord inom 

skolspråket eller antal vardagsord i uppgiftsfrågan påverkar elevresultaten. 52% av orden i 

uppgiftsfrågeställningarna kategoriserades som skolspråk, dock var det en låg frekvens av homonymer. 

Exempeluppgift 3 (se figur 11) ger inget stöd i kontexten och innehåller endast skolspråk. Det är en 

rutinuppgift med låga resultat eftersom korrekt svarsresultat ligger på 4,5%. Däremot finns det 

andra uppgifter, till exempelvis uppgift 8 (se figur 16), vilka också innehåller enbart skolspråk och 
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ger inget stöd i kontexten, som trots det har höga elevresultat. I och med det kan inga samband 

dras att orden har en betydelse för elevresultatet eller att det beror på att uppgiften inte har någon 

kontext som bidrar till de låga resultaten i den här studien. Att kontexten inte har starka samband 

med elevresultaten menar vi, eftersom exempeluppgift 7(se figur 15) visar att eleverna når goda 

resultat trots att uppgiften saknar en kontext. Kontextens betydelse kan inte antas ha en avgörande 

faktor, eftersom det finns uppgifter utan kontext som eleverna har höga och låga resultat på. 

Däremot framgår det i analysen att elever har svårt med uppgifter som är kognitivt krävande och 

kategoriserades som reasoning inom områdena aritmetik och taluppfattning samt geometriska former och 

mått. De uppgifter som kategoriserades som reasoning inom datapresentation får dock eleverna höga 

resultat på. Dessa uppgifter har dessutom en tydlig kontext. En ytterligare slutsats är att eleverna 

saknar baskunskaper om begrepps betydelse (se figur 9 och 13), medan de har goda kunskaper om 

positionssystemet, rutnät och datapresentation (se figur 15, 16, 17 och 18).  
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Diskussion 

Kontextens betydelse 

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie uppvisar problem som kan uppstå när 

matematiska tal gestaltas i en kontext (Wijaya m. fl., 2014, s. 577-580). Vår studie visade dock inte 

att kontexten har en avgörande faktor för elevernas resultat inom aritmetik och taluppfattning och 

geometriska former och mått. Däremot fann vi att uppgifter som kategoriserades som reasoning inom 

datapresentation hade högre elevresultat än de uppgifter inom aritmetik och taluppfattning och geometriska 

former och mått, som kategoriserades som reasoning. Datapresentation utmärker sig genom att alla 

uppgifter innehåller en tydlig kontext, vilket inte alla uppgifter har i de två andra innehållsliga 

områdena. Detta skulle kunna innebära att kontexten har en betydelse för uppgifterna inom 

datapresentation som har kategoriserats som reasoning, men vi kan inte i denna studie dra slutsatsen 

att uppgiftens kontext har en avgörande betydelse för alla elevresultat. Därför att vi inte finner en 

tydlig relation mellan alla elevresultat och uppgifternas kontext. Det kan bero på att vi har analyserat 

uppgifterna i relation till elevresultaten som en hel grupp och inte på individnivå. Det kan därför 

vara möjligt att på individnivå urskilja dessa samband. Vidare kan det bero på att vi endast 

fokuserade på den kontext de matematiska talen gestaltas i. Kontext i den andra bemärkelsen, att 

det berör den omgivande situationen som testet utförs i, kan även påverka elevresultaten. Detta är 

någonting som vi inte kan uttala oss om, eftersom det har utelämnats i denna studie och kan kräva 

andra metoder för att undersöka.  

 

Flera forskare påpekar att det kan finns kulturella skillnader, språkliga skillnader och skillnader i 

hur matematiska uträkningar kan utföras (Löwing och Kilborn, 2000; Stathopoulou och Kalabasis, 

2007; Whiteford, 2010). Enligt oss kan det även finnas kulturella skillnader hur uppgifternas 

kontext upplevs. De situationer som gestaltas i uppgifterna behöver inte vara bekanta för eleverna 

om situationerna inte bygger på elevernas bakgrund. En matematikuppgift som innehar en kontext 

kan vara bekant för några elever samtidigt som den är obekant för andra elever i samma klass. 

Skolinspektionens rapport (2010, s. 6) visar att lärarna brister i att ta hänsyn till elevernas bakgrund 

och förkunskaper. Med tanke på den mångfald och de kulturella skillnaderna som finns i 

klassrummen i Sverige idag, ser vi svårigheter med internationella studier där ingen hänsyn tas till 

elevers bakgrund. I vår studie har vi endast utgått från att kontext innebär att de matematiska talen 

gestaltas i ett sammanhang och inte tagit hänsyn till om sammanhanget är bekant för eleverna. Det 

skulle möjligtvis ha kunnat påverka våra resultat om vi hade tagit hänsyn till om sammanhanget är 
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bekant för eleverna eller ej, men det var inte möjligt att genomföra med den metod som vi valde 

att genomföra denna studie med.  

Ordens betydelse 

En slutsats i denna studie är att enstaka ord kan få en betydelse för elevernas resultat, vilket stämmer 

överens med den tidigare forsning som vi har presenterat i denna studie (Schleppegrell, 2007; 

Shaftel m.fl., 2006; Wijaya m. fl., 2014, s. 577-580). Enstaka ord kan innebära homonymer, vilket 

var den kategori av ord som i en studie hade stört inverkan på elevresultaten (Shaftel m.fl., 2006). 

I vår studie var det inte homonymer som var de enstaka ord som påverkade utan ämnesspecifika ord, 

som till exempel faktor och symmetrilinje. Även om Schleppegrell (2007, s. 141) nämner att 

ämnesspecifika ord är enklare att lära sig än homonymer, får ämnesspecifika ord en stor inverkan på 

elevresultaten om eleverna inte kan innebörden av orden. Det spelar därför ingen roll hur enkla 

eller svåra orden är att lära sig. Under provsituationen behöver elever besitta kunskapen om ordens 

betydelse för att få ett korrekt resultat. Uppgifterna med orden faktor och symmetrilinje ingår i TIMSS 

kognitiva domän knowing, som handlar om de baskunskaper elever förväntas behärska (TIMSS & 

PIRLS International Study Center, 2015c). Därför kan det vara av vikt att inte utelämna eller 

förenkla begrepp i undervisningen utan istället uppmärksamma och använda dem, vilket Wedin 

(2011, s. 212) menar kan skapa förståelse för ords betydelse. Elever bör även få tillfällen att förstå 

dessa begrepp på sitt förstaspråk för att enklare kunna lära sig dem på sitt andraspråk (Cummins, 

1989, s. 114-115). Vi kan se svårigheter med detta eftersom att lärare i vissa fall inte har kunskaper 

om elevers förstaspråk. Utifrån dessa slutsatser anser vi att det blir viktigt att lärare vet vilka begrepp 

elever behöver kunna för att nå högre resultat i TIMSSs studier. Enskilda ord kan alltså vara av 

betydelse men vi kunde inte i vår studie finna några samband mellan uppgifter med hög andel 

skolspråk och elevers resultat på testet.  

 

Skillnaderna mellan skolspråk och vardagsspråk framträdde inte som en enskild faktor som påverkade 

resultaten. Vi antar att det inte är mängden ord som tillhör skolspråket som har en avgörande 

faktor, utan att enstaka ord har en större betydelse i denna studie. Detta kan höra ihop med den 

kritik som Cummins har fått för sin tudelning av språket, det vill säga att det kanske inte går att 

särskilja skolspråket från vardagsspråket som isolerade delar (Martin-Jones & Romaine, 1986). Därför 

kan vi inte se några tydliga samband när vi gjorde denna uppdelning. Ett samband vi kunde urskilja 

var att de uppgifter med stöd i kontexten innehöll större andel vardagsord än ord som kategoriserades 

som tillhörande skolspråket. Eftersom de matematiska talen sätts in i en situation för att skapa en 

kontext, används vardagliga ord för att beskriva situationen i de uppgifter som vi har undersökt. 
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Det kan vara en orsak till att de uppgifterna innehåller fler vardagsord än ord som kategoriseras som 

skolspråk. Vidare har vi presenterat forskning som beskriver hur detta sätt att göra kontextuella 

uppgifter kan vara problematiska, eftersom elever behöver kunna behandla informationen som ges 

i uppgiften för att kunna göra en korrekt beräkning (Wijaya m. fl., 2014). Vi anser därför att 

vardagsspråket kan skapa liknande svårigheter som skolspråket och att elevers läsförmåga lika gärna 

kan ha en betydelse. För att kunna lösa en matematisk uppgift menar Bergqvist och Österholm 

(2010, s. 47) att hänsyn bör tas till elevernas läsförmåga eftersom det inte går att urskilja läsförmågan 

från matematiska kunskaper.  
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Konklusion 

Denna studie syftade till att analysera möjliga matematiska problem som flerspråkiga elever kan 

möta i matematikuppgifter. Vi valde att fokusera på uppgifternas kontext och kognitiva krav, samt 

om hur skolspråket kan påverka elevresultaten. Resultatet visade att våra utgångspunkter inte var 

isolerade faktorer som var av betydelse för elevresultaten. Vi har under utbildningen talat mycket 

om språkets och kontextens betydelse i undervisningen och därför förväntade vi oss att våra 

utgångspunkter skulle ha en mer avgörande roll. Vi anser fortfarande att våra utgångspunkter har 

en betydelse för undervisningen, men att det är flera faktorer som samverkar med varandra och 

tillsammans kan påverka elevernas resultat i matematikprov. För vårt eget intresse har det varit 

givande att undersöka uppgifter från en internationell studie, för att se hur uppgifterna är 

formulerade och vilka typer av uppgifter som har fått låga resultat. Det har givit oss en större inblick 

om verkligheten än det som skrivs i media.   
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