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SAMMANFATTNING 

Veronique Malki 

Andraspråkselevers förutsättningar i matematik 

En kvalitativ studie kring nationella prov i matematik för årskurs 6 samt hur lärare arbetar i 

matematikundervisningen. 

Antal sidor: 35 

Elever som inte har svenska som modersmål 

lyckas sämre i matematik än elever som har 

svenska som modersmål. Man kan därför be-

fara att elever med annan språkbakgrund än 

svenska missgynnas i det svenska skolsyste-

met. Tidigare forskning påvisar att det finns ett 

antal faktorer som kan påverka andraspråksele-

vers måluppfyllelse och därför behöver tas 

hänsyn till i matematikundervisningen. Avsik-

ten med studien är att undersöka hur de nation-

ella proven är utformade och anpassade utifrån 

kända svårigheter för andraspråkselever, samt 

hur lärare arbetar i matematikundervisningen 

för att bemöta kända svårigheter. För att få svar 

på forskningsfrågorna har jag samlat in inform-

ation från lärarintervjuer samt använt mig av en 

dokumentanalys. Studien visar att det förekom-

mer uppgifter i de nationella proven som inne-

håller några av de kända svårigheterna för and-

raspråkselever. De intervjuade lärarna har olika 

uppfattningar om hur de nationella proven är 

utformade och hur undervisningen ska bedri-

vas för att andraspråkselever inte ska missgyn-

nas. 

Students who do not have Swedish as their 

mother tongue are less successful in mathematics 

than students who do have Swedish as their first 

language. One can therefore fear that student 

with different language background than Swe-

dish are disadvantaged in the Swedish school 

system. Previous research indicates that there is 

a number of factors that can affect second lan-

guage learners’ achievement in mathematics and   

therefore needs to be taken into account in math-

ematics teaching. The purpose of the study is to 

examine how the national tests are formed and 

customized based on the known difficulties of 

second language learners and how teachers work 

in mathematics education to address known dif-

ficulties. To get answers to the research ques-

tions, I have collected information from inter-

views with teachers and used a document analy-

sis. The study shows that there are data in the na-

tional exams that contain some of the known dif-

ficulties of second language learners.  The inter-

viewed teachers have different views on how the 

national tests are formed and how teaching 

should be performed for second language learn-

ers in order not to be disadvantaged. 
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 Inledning  

Sveriges invandring har ökat de senaste åren vilket skolorna inte har varit tillräckligt förberedda 

på (Löwing & Kilborn, 2008). I en granskning som har utförts av Skolinspektionen (2010) påvi-

sas att vissa skolor och pedagoger har otillräcklig kompetens och kunskap om hur de ska under-

visa för att främja andraspråkselevers lärande. Enligt Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD, 2006) är måluppfyllelsen lägre i matematik för elever med annat mo-

dersmål. Statistik från de nationella proven (Skolverket, 2014b) visar att 13 procent av elever 

som har invandrat till Sverige före ordinarie skolstart inte når upp till godkänt på de nationella 

proven i matematik. Statistiken visar också att 20 procent av de elever som har invandrat efter 

ordinarie skolstart inte har blivit godkända på de nationella proven. 

Eftersom elever med annat modersmål än svenska har sämre resultat i matematik, vilket ovanstå-

ende granskningar tyder på, är det väsentligt att granska vad som kan vara kritiskt för dem i de 

nationella proven. 

Denna studie undersöker vilka förutsättningar elever med annat modersmål i årskurs 4–6 ges i 

de nationella proven och i matematikundervisningen. De nationella proven har undersökts genom 

en så kallad dokumentanalys, där olika uppgifter har analyserats. Till den här studien har även 

sex lärarintervjuer genomförts för att få beskrivet hur lärare arbetar i matematikundervisningen. 

I studien har alltså sju lärarintervjuer genomförts, varav en av dem är en pilotstudie som inte 

inkluderats till studien. 
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 Bakgrund 

Inledningsvis görs en beskrivning av olika relevanta begrepp som berör uppsatsen. 

Nedan presenteras även ett antal orsaker till andraspråkselevers bristande resultat i matematik. 

Det här avsnittet har alltså sin utgångspunkt i den tidigare forskning som visar varför elever med 

annat modersmål än svenska inte når målen i matematik. Det framgår också vad lärare kan göra 

i undervisningen för att främja andraspråkselevers matematikutveckling.  

2.1 Förtydligande av begrepp 

I denna undersökning kommer fokus att ligga på de elever som har svenska som andraspråk. 

Lindberg (2006) menar att andraspråk är ett ytterligare språk som etablerats utöver elevernas 

modersmål.  Andraspråkselever används ofta som begrepp i studien och det innebär elever med 

ett annat modersmål än svenska. I studien används alltså de två begreppen andraspråkselever 

och elever med annat modersmål synonymt.  

Det är dock viktigt att känna till att de svårigheter som tas upp i studien inte är gemensamma 

för alla andraspråkselever, utan att svårigheterna varierar mellan dem. Detta eftersom begreppet 

andraspråkselever är ett mycket brett begrepp som innefattar flera olika etniska, språkliga och 

traditionella bakgrunder. Det som exempelvis är missgynnande för en elev med persisk bak-

grund behöver inte vara missgynnande för en elev med arabisk bakgrund. De matematiska kon-

ventionerna skiljer sig alltså beroende på vilket språk eller vilken tradition eleverna har.  

Nationella prov genomförs på alla skolor i Sverige i ämnen som matematik, svenska/ svenska 

som andraspråk samt i engelska. De genomförs av elever i årskurs 3, 6 och 9. Syftet med provet 

är att stämma av vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på. Resultatet kan således ses som 

en indikation på undervisningskvalitén. Provet kan även användas i bedömningssyfte, men ska 

då enbart vara en del av lärarens samlade bedömning för betyg (Skolverket, 2015a).  
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2.2 Undervisningsspråk och läsförståelse i matematik 

Undervisningsspråket i matematikundervisningen i Sverige är svenska, vilket innebär att andra-

språkselever missgynnas (Hansson, 2011). Detta eftersom de, till skillnad från elever som har 

svenska som modersmål, inte har samma förutsättningar att kommunicera och lära i matematik-

undervisningen Norén (2010b).   

 

Något som också kan påverka andraspråkselevers bristande resultat i matematik är textbaserade 

uppgifter. Dessa kräver att eleverna kan utläsa problemet som ska lösas innan de gör den mate-

matiska uträkningen. Detta medför att goda språkkunskaper är nödvändiga och att det därför inte 

räcker med enbart matematiska färdigheter, vilket kan ställa till det för andraspråkselever (Pars-

zyk, 1999). Österholm (2009) menar dock att detta inte är ett huvudsakligt problem för andra-

språkselever eftersom det finns undersökningar som visar att de kan förklara och beskriva text-

uppgifter korrekt. Österholm uttrycker istället att orsaken till att elever inte kan lösa matematiska 

textuppgifter, beror på att de har bristande strategier för att ta sig an textuppgiften. Andraspråk-

selever tenderar att inhämta en viss information vid matematiska textuppgifter. Innan eleverna 

har läst igenom vad hela textuppgiften handlar om och vad som efterfrågas, väljer de istället att 

snabbt leta upp nyckelord i texten. Vidare framhåller Österholm (2009) att det är viktigt att lärare 

ger eleverna möjlighet att möta textuppgifter i matematikundervisningen eftersom det annars kan 

leda till att elever själva utvecklar felaktiga lässtrategier vid matematikuppgifter.  

2.3 Dubbelbetydelse 

Norén (2010b) menar att matematikens språk och uppbyggnad kan se olika ut i olika språk. Inom 

olika språk, både vardagsspråk och matematiskt språk, förekommer dubbelbetydelse. Dubbelbe-

tydelse innebär att två olika ord uttrycks likadant men att båda orden har två olika betydelser 

eller att ett ord har två olika betydelser, vilket kan medföra att andraspråkselever missförstår 

innebörden (ibid). I spanskan finns ordet cuarto som har två betydelser, vilket betyder både rum 

och fjärdedel och den dubbelbetydelsen kan förväxlas. Räkneord som talet femton och femtio på 

svenska kan förväxlas av de elever som inte har svenska som modersmål eftersom talen låter likt 

varandra. Detsamma gäller även inom engelskan där talet fifteen och fifty låter väldigt lika 

varandra (Whiteford, 2009).  
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2.4 Olika språk och språkets betydelse i matematik 

Tal i bråkform benämns på olika sätt på olika språk. Till exempel talen 
𝟏

𝟐
,  

𝟏 

𝟒
,  

𝟏 

𝟖
  uttrycks på dari 

som hälften, hälften av en halv och hälften av hälften av en halv. Språket dari talas i Afghanistan 

(det är en variant av det persiska språket). Det finns alltså skillnad i hur tal i bråkform benämns 

mellan det svenska språket och dari (Rönnberg& Rönnberg, 2006). Det finns även geometriska 

figurer inom olika språk som uttrycks på olika sätt. Nedan visas en tabell. 

Tabell 1. Hur olika geometriska figurer uttrycks på olika sätt jämfört med svenska. 

Svenska Maori Kinesiska 

Triangel ”Sida tre” ”Tre hörn form” 

Kvadrat ”Sida fyra” ”Rät rektangulär form” 

Rektangel ”Sida fyra lång” ”Lång rektangulär form” 

(Rönnberg& Rönnberg, 2006; Hvenekilde, 1991).  

 

Enligt Rönnberg och Rönnberg (2006) är ett formellt matematiskt språk nödvändigt för att 

uppnå målen i matematik. Om undervisningen inte sker på elevernas förstaspråk kan förutsätt-

ningarna för att utveckla ett formellt matematiskt språk således påverkas negativt (Setati & 

Adler, 2000). Hansson (2011) framhåller att elever som har otillräckliga språkkunskaper behö-

ver särskilt stöd i undervisningen för att deras matematiska utveckling inte ska missgynnas. 

Viktigt är dock att lärare inte fastnar vid elevernas förmåga att utläsa problemet, utan fokuserar 

på elevernas förmåga att lösa problemet med hjälp av matematiken. Detta för att språkkunskap-

erna inte ska överväga bedömningen av elevernas matematiska kunskaper. Dyrvold, Bergqvist 

och Österholm (2015) menar dock att språkkunskaperna är nödvändiga för att kunna tänka, 

förstå och utföra matematikuppgifter.  

2.5 Olika sätt att uttrycka tal 

Elever som tidigare haft ett matematiskt och alfabetiskt system som inte är latinskt kan få svårt att 

övergå från sitt modersmål till ett andraspråk när de ska uttrycka olika tal. Exempelvis kan andra-

språkselever som har arabiska som modersmål uppleva svårigheter att växla mellan benämningen 

av olika tal. På arabiska skrivs siffror från vänster till höger precis som i Sverige.  Däremot skiljer 

sig uttrycken av talen mellan de två språken. På arabiska uttrycks exempelvis talet ”etthundratju-

gofem” som ”etthundra och fem och tjugo”. Det kan således vara en orsak till att det blir missför-

stånd och besvär i den svenska matematikundervisningen för de elever som har arabiska som mo-
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dersmål (Löwing& Kilborn, 2008; Rönnberg& Rönnberg, 2006). Ett annat exempel då olika struk-

turer för hur talen uttrycks kan ställa till det är i de fall eleverna är vana vid det turkiska talsystemet 

där alla tal efter tio är indelade och uttrycks var för sig istället för att det uttrycks som ett helt ord, 

vilket det gör på svenska. Talet ”elva” på svenska uttrycks exempelvis på turkiska som ”tio och 

ett”. Liknande uttryck finns även inom somaliska där samma tal (”elva”) uttrycks som ”ett och 

tio”, alltså likt turkiska men i en annan ordning. Det kan sammanfattningsvis bli komplicerat att 

förstå talsystemet på svenska för elever med dessa språk som modersmål eftersom de har ett annat 

sätt att uttrycka tiotalssiffror (Rönnberg& Rönnberg, 2001; Rönnberg & Rönnberg, 2006; Kilborn, 

1991).  

2.6 Olika symboler 

Inom matematiken förekommer symboler som skiljer sig i olika delar av världen. Det arabiska 

språket har till exempel egna siffror, bokstäver och symboler i det matematiska och vardagliga 

språket som skiljer sig från svenska siffror, bokstäver och matematiska symboler, vilka härstam-

mar från latinet (Hvenekilde, 1991). Symbolerna och siffror i de båda matematiska språken kan 

dock påminna om varandra. Nedan visas en tabell på olika siffror och symboler som kan förväx-

las på grund av likheterna (ibid).  

Tabell 2. Exempel på arabiska siffror och vad de står för på svenska.  

Siffra/Symbol på arabiska Vad de liknar i svenska språket Vad de egentligen betyder på arabiska 

٥ 0 5 

٦ 7 6 

٠ ∙ (multiplikationstecken) 0 

 

Matematiska symboler används inte på samma sätt mellan olika länder och språk och kan därför 

missuppfattas bland elever som har ett annat modersmål än svenska. Ett exempel som kan miss-

tolkas är decimaltecknet. I Sverige betecknas decimaltal med decimalkomma (,). Däremot be-

tecknas decimaltal i exempelvis USA, Australien och Mexiko som en punkt (.) eller en halvhög 

punkt (∙). Den halvhöga punkten som ibland används för att markera tusendelar, i exempelvis 

Mexiko, kan förväxlas med multiplikationstecknet som används i Sverige (∙). Den kan även för-

växlas med siffran noll i det arabiska språket (se tabell 2). Divisionstecknet ser olika ut i olika 

länder men i många länder används snedstreck (/). I Sverige används oftast ett horisontellt streck 

(−) med ett tal ovanför strecket och ett tal nedanför strecket, till exempel 
24

4
 . Sammanfattningsvis 
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kan även symboler skapa missförstånd för andraspråkselever, eftersom deras uppfattning om an-

vändandet av symboler kan skilja sig från användandet av symbolerna i den svenska matematik-

undervisningen (Hvenekilde, 1991). 

2.7 Matematikundervisning i olika länder och lärares inställning 

I olika länder och kulturer finns det olika syn på vad som anses vara viktigt inom matematik. I 

Turkiet väljer skolorna exempelvis att fokusera mer på aritmetik i undervisningen (Hvenekilde, 

1991), medan man i Indien fokuserar mer på minnesträning och språkträning (Parszyk, 1999). 

De varierade undervisningstraditionerna mellan olika länder kan eventuellt medföra svårigheter 

för andraspråkselever när de skolas in i det svenska skolsystemet och dess matematikundervis-

ning, eftersom de inte är vana vid den svenska skolundervisningstraditionen (Hvenekilde, 1991; 

Parszyk, 1999). Lärare behöver således vara medvetna om hur lektioner kan anpassas för andra-

språkselever utifrån deras förkunskaper för att på så sätt främja allas utveckling i matematikäm-

net (Hvenekilde, 1991). Även Whiteford (2009) poängterar vikten av att lärare har goda insikter 

i elevers förkunskaper för att veta vilket stöd som behöver sättas in. Norén (2010b) anser att lärare 

behöver ha en positiv inställning och relation till andraspråkselever och att det är kritiskt för 

elevernas prestationer i ämnet matematik. Om lärare har låga förväntningar på elever som har ett 

annat modersmål än svenska kan det negativt påverka deras lärande, vilja och prestationer.  

 

Bergqvist och Österholm (2013) menar att det finns en tendens i Sverige att basera matematik-

undervisningen på läroböcker och låta eleverna arbeta individuellt. Norén (2010a) menar att en 

sådan undervisning medför att andraspråkselever går miste om möjligheter att kommunicera och 

samspela för att utvecklas i matematik. Whiteford (2009) menar även att lärare behöver upp-

märksamma skillnader i klassrummet för att alla elever ska främjas och få förståelse för varandra. 

Det är också viktigt att lärare tar hänsyn till elevers olika sätt att räkna samt deras varierade 

erfarenheter och kunskaper i matematik. Rönnberg och Rönnberg (2006) understryker att om 

klassammansättningen är varierande med olika kulturer och språk kan det få positiv inverkan på 

klassen i ämnet matematik. Läraren kan lyfta fram olika sätt att räkna och uppmärksamma skill-

nader i matematik genom att till exempel visa olika varianter av tal- och positionssystem eller 

fingerräkning.  

Löwing och Kilborn (2008) menar att det tar längre tid för elever med annat modersmål än 

svenska att lära sig matematiska begrepp och lärare har ofta otillräckliga kunskaper och erfa-

renheter i hur det är att lära ut matematik på ett andraspråk. Även lärare behöver därför utveckla 
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sina didaktiska kunskaper för att bidra till att andraspråkselever når målen i matematik (ibid). 

Norén (2010b) menar att elever som har ett annat modersmål än svenska ofta framställs som 

som ett problem i skolan på grund av att de inte har tillräckliga språkkunskaper inom svenska 

språket (ibid). När en elev har bristande kunskaper i undervisningsspråket kan det medföra att 

språksvårigheterna märks av mer än deras matematikkunskaper (Moschkovich, 2005).  

2.8 Kontextens betydelse i matematikuppgifter 

I många svenska matematikläroböcker är uppgifter ofta utformade på ett sätt som är relaterat till 

svensk kontext. Kontexterna är ofta kopplade till svensk kultur eller tradition, till exempel: ski-

dor, skärgård, midsommar eller veckopeng. Eftersom matematikuppgifter ofta innehåller kon-

texter som är obekanta för elever med annat modersmål än svenska medför det att elever med 

annat modersmål än svenska behöver anstränga sig för att förstå innehållet. Oftast handlar det 

om problemlösning och textuppgifter som kräver att elever ska förstå sammanhanget och ha goda 

referensramar till situationen (Parszyk, 1999). I en studie som Österholm (2009) utfört, bekräftas 

att elevers olika erfarenheter och uppfattningar inom matematik kan påverka hur elever svarar på 

en uppgift. Andraspråkselevers tidigare erfarenheter kring en kontext avgör således hur elever 

besvarar olika matematiska uppgifter. Enligt Rönnberg och Rönnberg (2006) är det viktigt att 

låta elever möta kontexter som är relaterade till andraspråkselever vardag och kultur för att ma-

tematikundervisningen ska kännas meningsfull för dem också. Matematikuppgifter bör därför 

inte enbart innehålla kontexter som är typisk för svensk kontext. 

2.9 Främja andraspråkselevers utveckling i matematik 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) understryks att lärare ska ta hänsyn till elevers 

olika behov. Alla elever som riskerar att inte uppnå målen i något ämne är berättigade till extra 

stöd. Skolan har som ansvar att se till att utbildningen blir så likvärdig som möjlig och därför kan 

undervisningen inte utföras exakt lika för varje elev på skolan, eftersom varje individ har olika 

behov och förutsättningar. Den likvärdiga utbildningen ska formas utifrån de elever läraren har 

och utifrån deras kunskaps- och utvecklingsnivå. Parszyk (1999) betonar att skolorna har blivit 

mer mångkulturella och lärare behöver således variera och utveckla sin matematikundervisning.  
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2.10 Bilder 

I Skolverket (2008) framgår att andraspråkselever kan ha svårt att förstå olika kontexter om de 

enbart möter ord i en uppgift. Bilder kan därför vara ett stöd för att förstå sammanhanget i upp-

giften. Dock inte enbart för andraspråkselever, utan även för elever med svenska som modersmål 

som har svårigheter att läsa. Bilder är alltså till för att ge stöd när elevens språk inte räcker till 

vid en uppgift. Om en relevant bild är kopplad till rätt textuppgift bidrar bilden till en ökad för-

ståelse. Om bilden inte skulle vara anknuten till rätt uppgift kan uppgiften misstolkas och elever 

kan missgynnas. Det är därför viktigt att bilderna är kopplade till rätt kontext.  

2.11 Förstaspråket som en tillgång i matematikundervisningen 

Ett sätt att utveckla andraspråkselevers förståelse för matematik är att elever får använda både 

första- och andraspråket där de får möjlighet till att kommunicera med hjälp av två språk. En 

sådan undervisning innebär att lärare behöver fokusera på matematiska ord, där lärare betonar 

relevansen och betydelsen av språket. Det bidrar till att samspelet, interaktionen och 

kommunikationen mellan eleverna ökar och det främjar flerspråkiga elever (Norén, 2010b). I 

Skolverkets allmänna råd (2011b) finns det beskrivet att språkutvecklande arbetssätt innebär 

stöttning av lärare men också att utveckligen  sker i samspel med andra elever. Språkutvecklande 

arbetssätt främjar alla på skolan men främst de elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Ett sådant arbetssätt består ofta av muntliga och skriftliga uttrycksformer, där elever får träna på 

att tala och lyssna, skriva och läsa men även öva på olika begrepp. Dessutom används även bilder 

för att underlätta förståelsen av något ord eller begrepp, för att eleverna ska få en konkret bild av 

ordet/begreppets innebörd. I en undersökning som har utförts av Norén (2010a) har det framgått 

att många lärare har varit tveksamma till om elever med annat modersmål ska få använda 

modersmålet i undervisningen. Flera lärare ansåg att det kan förhindra dessa elevers 

språkutveckling i svenska om de använder sitt förstaspråk. Norén (2010a) menar dock att utnyttja 

tvåspråkighet i undervisningen är fördelaktigt och det bidrar att både det matematiska och 

svenska språket utvecklas. Flera andra forskare (Moschovich, 2002; Rönnberg& Rönnberg, 

2001; Setati& Adler, 2000) menar också att elever behöver använda sitt modersmål för att 

kommunicera i matematik. Elever med annat modersmål än svenska får hjälp av sitt modersmål 

eftersom det underlättar förståelsen för olika matematiska begrepp och uppgifter. Det är gynn-

samt om andraspråkselever till exempel får använda förstaspråket i matematikundervisningen 

tillsammans med elever som talar samma språk. Det som är viktigast i undervisningen är att 
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elever får möjlighet att kommunicera matematik och inte att de enbart fokuserar på svenska språ-

kets formuleringar (Norén, 2010b; Norén, 2010a; Rönnberg & Rönnberg, 2006). Moschkovich 

(2005) menar att modersmålslärare/studiehandledare är en god tillgång i undervisningen för att 

stötta de elever som behöver stöd. Då får andraspråkselever möjlighet att prova kodväxling, vil-

ket är positivt eftersom de kan växla mellan två språk för att förstå olika uppgifter, ord eller 

meningar i matematik. 
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 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar elever med annat modersmål än 

svenska ges i de nationella proven och i matematikundervisningen. Till studien har tre olika 

nationella prov undersökts och sex lärarintervjuer genomförts. 

Syftet är tänkt att uppfyllas genom att besvara följande frågor: 

• Vilka svårigheter för elever med annat modersmål än svenska kan man finna i de nationella 

proven i matematik för årskurs 6? 

• Hur uppfattar lärare de nationella provens utformning och anpassningar inom matematik i 

årskurs 6 för elever med annat modersmål än svenska? 

• Vilka anpassningar säger de intervjuade lärarna att de gör i matematikundervisningen för 

att elever med annat modersmål än svenska inte ska missgynnas? 
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 Metod 

I kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare redogörs vilka metoder som har 

använts för att tolka empirin och varför metoderna har varit lämpliga att använda i undersök-

ningen. 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Till den här kvalitativa studien har en så kallad dokumentanalys använts för att undersöka tre 

nationella prov. Dokumentanalysen (se bilaga 1) har baserats på kategorier som grundar sig i 

tidigare forskning och mina egna erfarenheter och tolkningar om vad om kan vara missgynnande 

för elever med annat modersmål än svenska. Studiens bakgrund har alltså baserats på det som 

tidigare forskning påvisar om andraspråkselevers svårigheter i matematik, vilket är tolkat och 

analyserat av mig som författare. Till exempel har kontexter varit en av de kända svårigheterna 

som tidigare forskning (kap.2) påvisar, vilket sedan användes som en kategori till dokumentana-

lysen när jag undersökte missgynnande faktorer för andraspråkselever. Det behöver dock inte 

betyda att de undersökta uppgifterna påverkar alla elever med annat modersmål än svenska. 

Studiens syfte är att undersöka hur uppgifter i de nationella är utformade och anpassade för and-

raspråkselever, hur lärare uppfattar de nationella provens utformning och vad lärare säger att de 

gör i undervisningen för att andraspråkselever inte ska missgynnas. Lärarintervjuerna och doku-

mentanalysen är alltså den insamlade data som använts till studien och som har tolkats av mig. 

Tolkningarna av dokumentanalysen och intervjuerna har delvis påverkats eftersom jag har egna 

erfarenhet och förkunskaper om andraspråkselevers eventuella svårigheter i matematik.  

4.2 Dokumentanalys 

För att samla in data till studien har jag använt mig av tre olika nationella prov i matematik för 

årskurs 6. Data har samlats in i relation till studiens syfte. Genom att använda en dokumenta-

nalys har jag kunnat undersöka om det förekommer missgynnande uppgifter för andraspråkse-

lever i de nationella proven i matematik. Dokumentanalysen har bidragit till att jag har fått en 

tydlig och översiktlig bild av de tre undersökta proven.  

4.2.1 Urval 

Dokumentanalysen har baserats på tre olika nationella prov från år 2012, 2014 respektive 2015. 

Provet från år 2012 var inte sekretessbelagt och fanns tillgängligt på Skolverkets hemsida, därför 

kunde uppgifterna från provet 2012 beskrivas mer detaljerat. Däremot kunde inte provet från år 
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2014 och 2015 beskrivas lika detaljerat eftersom uppgifterna var sekretessbelagda. Av de två 

sekretessbelagda proven gjordes därför endast enkla beskrivningar. Syftet med att ha tre olika 

nationella prov var för att finna likheter och skillnader genom åren.  

4.2.2 Genomförande och analys 

I studien har uppgifter från tre nationella prov i matematik analyserats genom en så kallad kvali-

tativ dokumentanalys. Berg (2003) framhåller att dokumentanalysen är ett bra redskap för att få 

en tydlig bild av uppgifternas innehåll. Dokumentanalys används även för att på ett enkelt sätt 

kunna analysera olika texter eller dokument (ibid). Alla uppgifter från de nationella proven har 

granskats för att finna vad som kan vara missgynnande för andraspråkselever. Dokumentana-

lysen var användbar eftersom syftet delvis var att undersöka vilka svårigheter som förekommer 

i nationella proven och den var enkel att använda till undersökningen.  

Till undersökningen av uppgifterna användes ett schema/en tabell (se bilaga 1) och där fanns fyra 

olika kategorier som kan påverka elever med annat modersmål i matematik. Schemat är inspire-

rad av Brymans (2011) förslag på hur ett sådant schema kan se ut. De fyra kategorierna bestod 

av: kontexter, svårt språk/ord, symboler och bilder och dessa har sin grund i vad tidigare forsk-

ning (kap.2) påvisar för svårigheter bland elever med annat modersmål än svenska. Till exempel 

kontextens betydelse är en kategori som är grundat på det som tidigare forskning påvisar. Upp-

gifter med kontexter som kan påverka elever med annat modersmål är i den här studien baserat 

på mina tolkningar och förkunskaper.  

Varje uppgift i de tre olika nationella proven granskades och därefter noterades alla uppgifter 

som kan påverka elever med annat modersmål än svenska. Tabell 3 i kapitel 5.1 visar förekoms-

ten av de kända svårigheterna för andraspråkselever i de nationella proven. Två av tre nationella 

proven i den här studien är sekretessbelagda, vilket innebar att PRIM- gruppen kontaktades för 

att säkerställa att det inte förekom detaljerade beskrivningar om uppgifterna från proven år 2014 

och 2015. Även Skolverket kontaktades för att be någon person läsa igenom de undersökta upp-

gifterna från de sekretessbelagda proven. Anledningen till att Skolverket kontaktades var för att 

få information om hur mycket man får skriva om de sekretessbelagda proven. Det framgick av 

Skolverket att inga fullständiga uppgifter hade nämnts i studien och därför kunde uppgifterna 

användas.  
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4.3 Intervjuer 

För att samla information om hur lärare arbetar i matematik och om hur de upplever de nation-

ella proven, har data samlats in genom semistrukturerade intervjuer som (Bryman, 2011) be-

nämner det. Semistrukturerade intervjuer har bidragit till att alla lärare har fått svara på samma 

frågor och att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse av lärarnas 

beskrivningar. Intervjuerna handlade om hur sex lärare upplever de nationella provens utform-

ning och de arbetar i matematikundervisningen för att andraspråkselever inte ska missgynnas.  

4.3.1 Urval 

Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval och enligt Bryman (2011) innebär det att lättillgäng-

liga personer har valts ut. Bekvämlighetsurvalet baserades på personer som gav användbar in-

formation. Då syftet också var att ta reda på hur lärare arbetar i matematikundervisningen och 

hur lärare upplever de nationella provens utformning valdes erfarna lärare ut för intervju. Därför 

har ett så kallat målstyrt urval använts till studien (Bryman, 2011). Lärarna arbetar på två skolor 

som låg i mångkulturella områden i södra Sverige och alla lärare var behöriga i matematik. Lä-

rarna hade flera års erfarenhet av elever med annat modersmål och matematikämnet. Lärarna 

arbetar i grundskolan för årskurs 4–6 och anledningen till att urvalet blev dessa årskurser var för 

att det berörde denna studien och min kommande yrkesverksamhet. Innan alla sju intervjuerna 

genomfördes, användes en lärare som pilotstudie för att få fram om det fanns några brister i 

frågeställningarna. Pilotstudie innebär enligt Bryman (2011) att det finns möjlighet att ändra for-

muleringar i intervjufrågorna om eventuella brister upptäcks. Syftet med pilotstudien var att 

pröva om frågorna var formulerade på ett sätt som bidrog till att lärarna gav reflekterande svar. 

Första intervjun (pilotstudien) bidrog till att jag kunde plocka bort frågor som var otydliga eller 

som inte gav tillräckligt med underlag till studien. Pilotstudien är inte inräknad, vilket innebär att 

totalt sex lärarintervjuer inkluderas till studien. Lärarna i undersökningen namnges A, B, C, D, 

E och F för att inte ange några fullständiga uppgifter. 

4.3.2 Genomförande och analys 

Vid datainsamlingen utgick jag från Brymans (2011) benämning semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att frågorna kan vara allmänt formulerade och bidrar till en öppen dialog mellan 

den som intervjuar och respondenten. Semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka 

hur lärare upplever de nationella provens utformning och för att ta veta vilka anpassningar som 

görs i matematik för andraspråkselever. Intervjuerna användes även för att få en insikt om hur 

lärare arbetar i matematikundervisningen för att andraspråkselever inte ska missgynnas samt hur 
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lärare förbereder dem inför nationella prov. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa 

olika följdfrågor till respondenterna. Det bidrog också till användbar information om hur lärare 

arbetar i sin matematikundervisning för att andraspråkselever inte ska missgynnas, då lärarna i 

en öppen dialog fick berätta om sin matematikundervisning. Datainsamlingen har alltså baserats 

på sex olika intervjuer men även en pilotstudie som inte inkluderades till studiens resultat.  

Innan intervjuerna genomfördes informerades de berörda lärarna på varje skola om syftet med 

undersökningen. De sex intervjuade lärarna fick ingen möjlighet att kontrollera frågorna i förväg. 

Anledningen till att de inte fick kontrollera frågorna i förväg var för att svaren skulle bli så upp-

riktiga, spontana och olika som möjligt, då lärarna inte kunde diskutera med andra kollegor om 

hur de ska besvara frågeställningarna. Det blir dessutom mer sannolikt att det bidrar till fler va-

rierade svar för att lärare har olika erfarenheter och uppfattningar.  

När jag läste det transkriberade materialet från intervjuerna användes olika färger för att på ett 

enkelt sätt få överblick av lärarnas svar. Om en lärare till exempel berättade om anpassningar i 

undervisningen, då hade ”anpassningar i undervisningen” en egen färg. Varje intervju transkri-

berades ordagrant utifrån respondenternas svar men även följdfrågorna antecknades för att veta 

hur följdfrågorna bidrog till vissa svar till studien. Eftersom följdfrågor kan bidra till att respon-

denten ger ytterligare reflekterande svar är det alltså betydelsefullt att ha med dessa frågor till 

transkriberingen. Ord som exempelvis ”ehh” och ”hmm” valdes dock bort eftersom de inte utgör 

någon betydelse till den här studiens resultat.  

Intervjuerna inleddes med allmänna frågor för att få en god kontakt med respondenterna. Bryman 

(2011) menar att en intervju som börjar med en öppen dialog är avgörande för att det ska bli ett 

tryggt och givande samtal. Respondenter kan uppleva att det är obehagligt för att de måste uttala 

sig korrekt i olika undersökningar. De första frågorna var allmänt formulerade som till exempel; 

hur länge de har arbetet som lärare? Därefter fortsatte intervjuerna med mer specifika frågor som 

berörde studiens syfte (se bilaga 2). Under intervjuerna ställdes även följdfrågor för att svaren 

inte alltid gav tillräcklig information och för att på ett tydligt sätt förstå lärarnas yttranden. Under 

intervjuerna valde några lärare att även beskriva förslag på olika arbetssätt som enligt dem är 

fördelaktigt för alla elever i årskurs 4–6 i matematikämnet.   
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4.4 Etiska övervägande 

Bryman (2011) betonar att inom forskning finns det fyra olika grundläggande etiska principer. 

Vid intervjuerna användes de etiska principerna som dels bestod av Informationskravet, vilket 

betyder att medverkande personer har rätt att veta vad syftet med undersökningen är och de har 

rätt att avstå från undersökningen när de vill. Samtyckeskravet innebär att de intervjuade perso-

nerna själva får avgöra över sin medverkan i studien och de har rätt att avsluta intervjun när de 

känner för det själva. I studien var det ingen lärare som avbröt. Lärarnas uppgifter behandlas 

konfidentiellt och det innebär att deras personliga uppgifter skyddas och därför har exempelvis 

inga namn angivits i studien. Konfidentialitetskravet finns alltså för att inga fullständiga uppgifter 

ska ges ut om de berörda personerna i studien. Nyttjandekravet innebär att den information som 

samlats in om varje person inför studien, får endast användas i syfte till undersökningen. I studien 

har därför de sex intervjuade och inräknade lärarna namngetts som A, B, C, D, E och F för att 

inga fullständiga uppgifter ska utelämnas i studien. Pilotstudien finns alltså inte inkluderad i stu-

diens resultatdel (kap.5).  
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 Resultat 

I kapitel 5.1 presenteras missgynnande uppgifter från dokumentanalysens resultat av olika nat-

ionella prov i årskurs 6 i matematik. Avsnitt 5.2 handlar om hur lärare upplever att de nationella 

proven är utformade och anpassade för andraspråkselever. Sista avsnittet (5.3) handlar om hur 

lärare anpassar sin matematikundervisning för att andraspråkselever inte ska missgynnas. 

5.1 Tabellöversikt av kända svårigheter för andraspråkselever 

För att få en tydlig och översiktlig bild har förekomsten av de kända svårigheterna för andra-

språkselever markerats med X i tabellen nedanför. Nedanstående tabell är resultatet av dokumen-

tanalysen och det beskrivs utförligare i kapitlen 5.1.2 till 5.1.6. 

Tabell 3. Förekomsten av missgynnande uppgifter för andraspråkselever i de nationella proven.  

Läsår NP Svårt språk Främmande 

Kontexter 

Bilder som kan misstolkas Symboler som kan misstolkas 

2012 X X X X 

2014/2015 X X − X 

2015/2016 X − − X 

 

5.1.1 Språket och svåra ord i uppgifterna 

I proven förekommer olika begrepp och ord som kan försvåra förståelsen för andraspråkselever. 

Orden gör att vissa meningar blir svårtolkade för de elever som inte förstår betydelsen. En uppgift 

var formulerad som ”Hur dags åker hon hemifrån?”. Ordet ”dags” kan andraspråkselever miss-

uppfatta eftersom begreppet ”dags” kan tolkas som att det efterfrågar vilken dag hon åker hemi-

från. Detta är dock inte vad som efterfrågas i uppgiften, men som kan misstolkas av elever som 

inte har svenska som modersmål.  

I en annan uppgift från ett av de nationella proven finns det en uppgift som kräver att andraspråk-

selever behöver övergå från räkneord till siffror. Nedan visas uppgiftens exakta formulering.  

Skriv följande tal med siffror. 

a) Tolvtusensextio    

b) Tvåhundrasextusen    

c) En halv miljon    

 (Primgruppen (2012). Bedömningsexempel. Matematik år 6. Stockholms universitet)  
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Ordet ”följande” i den här uppgiften kan uppfattas på två olika sätt. Andraspråkselever kan upp-

fatta det som att de ska skriva nästa tal, exempelvis talet tolvtusensextio (12 060), där följande 

tal (feltolkning) blir 12 061 om andraspråkselever uppfattar att det är nästa tal de ska skriva. 

Anledningen till att ”följande” kan tolkas på två olika sätt är på grund av att andraspråkselever 

möjligtvis inte har ett tillräckligt ordförråd och kan därmed inte skilja på ordets betydelse.  

Andra exempel på svåra ord som förekommer är ”nitlott” och ”by”. Anledningen till att de två 

orden kan vara svåra för elever med annat modersmål kan bero på att orden sällan används i 

vardagsspråk och matematiskt språk bland elever i årskurs 4–6. Därför kan orden bli svåra att 

förstå vid matematiska textuppgifter för elever med annat modersmål. 

I de tre undersökta proven upptäcks även att de flesta uppgifterna kräver att andraspråkselever 

ska förstå långa meningar som innehåller beskrivande information. Eftersom vissa uppgifter är 

formulerade med långa meningar och svåra ord/begrepp kan det påverka läsningen för dessa 

elever. Det kan orsaka störmoment i läsningen eftersom elever med annat modersmål än svenska 

får svårt att ta sig an uppgiften, för att de fokuserar på att förstå orden snarare än helheten av 

texten. Dock kan det anses vara en fördel med uppgifter som prövar om andraspråkselever kan 

plocka ut relevant information i textuppgifter för att visa att de förstår det matematiska. 

5.1.2 Kontexternas betydelse 

En del uppgifter innehåller kontexter som kan vara svåra för andraspråkselever. En av uppgif-

terna i de nationella proven för årskurs 6 handlar om en nitlott. Anledningen till att andraspråk-

selever kan få det svårt att relatera till kontexten nitlott är för att de möjligtvis inte begriper vad 

nitlott innebär och de har inga referensramar för en sådan kontext. I två av de tre undersökta 

proven finns det uppgifter som har kontexter som kan ställa till det för andraspråkselever.  

I ett av proven handlade temat om Australien och uppgifternas kontexter byggde till stor del på 

landet. Australiens kultur och tradition kan skilja sig från andra delar av världen vilket kan på-

verka andraspråkselever eftersom de inte har referensramar till vissa kontexter i Australien. Upp-

giften som handlar om Australien skulle även kunna vara svår för elever som har svenska som 

modersmål på grund av att de inte heller har några referensramar till en sådan kontext. Det kan 

finnas elever som är uppväxta med västerländsk tradition och kan således känna igen fler kon-

texter från Australien, än elever som är uppväxta i exempelvis mellanöstern-tradition. Anled-

ningen till att elever som är uppväxta i en västerländsk kultur kan känna igen sig mer, skulle 

kunna bero på att Australien präglas av västerländsk kultur och inte mellanösterns kultur.  
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En annan uppgift handlade om en annorlunda segelbåtstävling där deltagarna springer på land 

med båt istället för att segla, vilket kan vara ovanligt för de elever som inte är medvetna om att 

det finns en sådan tävling. Däremot fanns det en relevant bild kopplad till uppgiften som visar 

hur segelbåtstävlingen går till. Men det betyder inte att bilden gör det enklare att förstå kontexten 

i uppgiften. I samma delprov handlade andra uppgifter om till exempel kända berg, djur, olika 

städer och hav i Australien. Några uppgifter i delprovet kan kräva att elever har någon form av 

förkunskap och faktakunskap om Australien och därmed behöver elever goda kunskaper om lan-

det för att kunna lösa uppgifterna. Annars kan det hända att elever fastnar vid sådana uppgifter 

för att de inte har förstått uppgiftens innehåll på grund av kontexten.  

5.1.3 Bildernas placering och betydelse 

Bilder i olika uppgifter kan försvåra för andraspråkselever eftersom bilderna inte finns på rätt 

plats till rätt uppgift. Bilderna kan finnas för att underlätta förståelsen genom att bilden är relate-

rad till en kontext. Om en elev med annat modersmål än svenska inte förstår en kontext och det 

inte finns en relevant bild kopplad till uppgiften, bidrar inte bilden till någon hjälp och kan därför 

göra det mer svårbegripligt.  

Provet från 2012 har en uppgift med en kontext som handlar om att panta burkar och nästkom-

mande uppgift handlar om frukost. Uppgiften som handlar om att panta burkar har ingen bild 

som är kopplad till sammanhanget men däremot finns det en bild på frukost bredvid uppgiften. 

Bilden med frukost har alltså placerats till fel uppgift, vilket kan medföra svårigheter för de elever 

som inte förstår kontexten panta. Eftersom många elever har svårt att tolka innehållet i vissa 

textuppgifter på grund av att de inte kan relatera till sammanhanget, kan bilder vara till stöd för 

att förstå olika textuppgifter.  

5.1.4 Symboler  

De tre nationella proven har uppgifter där det förekom olika symboler som kan missuppfattas 

bland elever med annat modersmål än svenska på grund av att de har liknande symboler i sitt 

tidigare språks alfabet eller talsystem. Symboler används på olika sätt och det kan vara en orsak 

till att elever missuppfattar symboler och därmed svarar fel. Det kan vara på grund av att några 

symboler liknar varandra eller för att symboler används på olika sätt i andra länder. De flesta av 

uppgifterna som innehöll sådana symboler i de nationella proven var vanliga räkneuppgifter, där 

elever ska visa tillvägagångssätt och rätt svar.  
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5.2 Lärarnas uppfattningar om de nationella proven i matematik 

För att undersöka vad lärare anser om de nationella provens utformning har intervjuer genom-

förts. De intervjuade lärarna hade varierade uppfattningar om de nationella provens utformning. 

5.2.1 Anpassningar i de nationella proven 

De flesta lärarna berättade att den muntliga delen i de nationella proven är en positiv del för att 

elever får möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på ett muntligt sätt istället för skriftligt. 

Lärare F och lärare C menade att det är också fördelaktigt när andraspråkselever får möjlighet 

till en studiehandledare under provet. Studiehandledaren finns oftast med för att förtydliga något 

och det är positivt med extra stöd i sådana provsituationer. Studiehandledaren får till exempel 

förklara begrepp men inte tydliggöra på ett sätt som påverkar elevens svar och lösning.   

Lärare C förklarade att proven är genomtänkta och under de åren som läraren har arbetat har få 

brister upptäckts i de nationella proven, det enda som läraren kunde vara kritisk till var i så fall 

kontexterna och vissa begrepp.  

”Uppgifterna är ganska enkelt utformade direkt. Det är inte så mycket text och så mycket att 

krångla in sig i. Även i problemlösningarna är det ganska enkelt skrivet. Uppgifterna är 

skrivna så att bara det som ska bedömas är det som bedöms… inte så mycket fallgropar.” 

(Lärare C) 

Lärare F och E ansåg att det som är positivt med de nationella proven är att det finns möjlighet 

att låta elever med annat modersmål att läsa igenom en uppgift ytterligare en gång. Elever får 

alltså möjlighet att redogöra för läraren hur de har tänkt i en uppgift och sedan rätta eventuella 

misstolkningar om det skulle behövas. Detta sker om en lärare upptäcker att en andraspråkselev 

har misstolkat en uppgift på grund av att exempelvis kontexten eller begreppen har ställt till det 

för dem. En lärare beskrev att det händer ofta att lärare upptäcker hur elever tar sig an textupp-

gifter på olika sätt och därmed leder till olika svar. Den här läraren menade att det spelar en 

avgörande roll vilka kunskaper och erfarenheter de har med sig sedan tidigare för att kunna ta sig 

an textuppgifter. Därför kan andraspråkselever ha mindre referensramar till vissa kontexter. Lä-

rare F tyckte att de nationella proven har blivit mycket bättre och anpassade för andraspråkselever 

jämfört med tidigare prov. Lärare F upplevde att i tidigare nationella prov förekom besvärliga 

kontexter som överhuvudtaget inte var elevnära.  

Lärare A beskrev att det enda som är fördelaktigt för andraspråkselever är att det finns vissa delar 

i proven som endast går ut på att elever ska räkna vanliga räkneuppgifter. Exempelvis algebraisk 
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beräkning, division eller subtraktion, där eleverna enbart behöver få fram svaret och visa tillvä-

gagångssätt. Även lärare B upplever att vanliga räknetal är fördelaktigt. Vidare ansåg lärare B att 

det är positivt när att alla elever får en insikt om att de har en del kvar att lära sig. Läraren po-

ängterar även att det kan vara en ”kick” i att andraspråkselever ska prestera så bra som möjligt 

och visa att de kan mycket inom matematik. Lärare B beskriver fördelen med vanliga räknetal 

såhär: 

”… just det här med att förstå och räkna nakna tal brukar inte vara att problemet ligger i att 

man är andraspråkselev, utan då har du andra begränsningar som gör att du har svårt med det 

[…] Men att räkna nakna tal kan gå väldigt mycket lättare, jag har sett som en del utav de 

arabisktalande barnen, de är väldigt duktiga på att göra uträkningar…”. (Lärare B) 

Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg att uppgifter som endast kräver enkla uträkningar 

utan någon koppling till någon kontext, är sådana uppgifter som de flesta andraspråkselever kla-

rar av bättre än textuppgifter. En av lärarna menade dock att det krävs en god läsförståelse när 

elever utför sina matematikuppgifter i de nationella proven för att kunna tolka, förstå och besvara 

uppgifter med ett sammanhang och därför är språket viktigt. 

5.2.2 Missgynnande uppgifter för andraspråkselever 

De flesta lärarna upplevde att svåra ord och kontexter var det största bekymret i de nationella 

proven. Majoriteten av lärarna menade att språket i de nationella proven inte är tillräckligt an-

passat för elever med annat modersmål. Några av lärarna upplevde att vissa textuppgifter är långt 

formulerade med många svåra ord och det försvårar för andraspråkselever. Lärare B menade att 

även om vissa kontexter är elevnära och är enkla att förstå, kan det fortfarande finnas svåra ord 

och långa meningar i uppgiften som ställer till det för andraspråkselever. Lärare B beskrev att 

andraspråkselever kan ange fel svar för att de har missförstått frågorna eller orden i uppgiften. 

Det betyder dock inte att eleverna har sämre matematikkunskaper på grund av de har missförstått 

innehållet i uppgiften. Om de inte kan tolka innehållet i uppgifter kan det leda till fel svar och 

därmed påverka deras resultat i de nationella proven. Lärare B upplevde också att andraspråkse-

levers reagerar starkt över sina resultat på nationella prov och det kan upplevas besvärligt, vilket 

påverkar deras självförtroende i matematik.   

Två lärare uttryckte att de nationella proven enbart är anpassade för svenska elever och att man 

inte har tagit hänsyn till elever med ett annat modersmål än svenska. Lärare B uttryckte på föl-

jande sätt:  
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”Uppgifterna är inte alls anpassade. De är anpassade för svenska elever och jag har inget 

bra exempel på något som är anpassat för andraspråkselever”. (Lärare B). 

Följdfrågan till lärare B var om man åtminstone hade upplevt några eventuella anpassningar ge-

nom åren i de nationella proven. Läraren svarade att inga specifika anpassningar har märkts av. 

Lärare B menade att det hade varit en möjlighet för andraspråkselever om de fick tillfälle att ha 

ett alternativt prov som bara mäter det matematiska och inte kräver mycket språklighet. Respon-

denten menade att det blir mer rättvist bedömning för de som inte har svenska som modersmål.  

Lärare A tyckte att det inte är specifikt anpassat för elever med annat modersmål för att det är 

samma prov för alla elever, trots att andraspråkselever kan ha mer begränsningar än vissa elever. 

Läraren betonade även att de muntliga delarna kunde vara svåra för andraspråkselever eftersom 

det kan bli svårt för dem att utrycka sig verbalt. Läraren beskriver den muntliga delen såhär: 

”… även ser vi ju i de muntliga delarna i nationella proven att det är svårt 

att uttrycka sig. De vet vad de vill säga men det är svårt att hitta ord”. (Lä-

rare A) 

Läraren menade att andraspråkselever ibland har svårt att hitta de rätta matematiska förklaring-

arna och begreppen för att få en tydlig och fullständig förklaring som möjligt. Vidare framhöll 

läraren att många andraspråkselever kan ha svårigheter med att läsa textuppgifter eftersom det 

kräver att eleverna måste förstå vad som efterfrågas men att det kan vara svårt för dem att förstå.   

”… men i lästal (textuppgifter) är det oftast stora problem, eller kanske rent av omöjligt att 

förstå vad de frågar efter…” (Lärare A) 

Respondenten menade att det främst gäller problemlösningsuppgifter, där det finns en del text-

mängd och utöver det ska eleverna förstå vad sammanhanget handlar om.  

5.3 Lärarnas anpassningar i matematikundervisningen 

Av intervjuerna framgår det att lärarna har olika förslag på hur matematikundervisningen kan gå 

till för att elever med annat modersmål än svenska inte ska missgynnas.  

5.3.1 Språkutvecklande arbetssätt och uppmärksamma skillnader  

Alla lärare som blev intervjuade beskrev att de arbetar mycket med matematiska och vardagliga 

begrepp/ord i matematikundervisningen eftersom begrepp/ord kan ställa till det för elever med 

annat modersmål än svenska. Begrepp- och ordförståelsen var alltså något som alla lärare tyckte 

var viktigt i undervisningen och därför lägger lärarna ner mycket tid på det i matematik.  
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En del av lärarna betonade att de arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt, vilket går ut på att 

lärarna arbetar med vardagliga och matematiska begrepp, men att eleverna även har möjlighet 

till stöd av en studiehandledare om det skulle behövas. Lärarna hade dock olika åsikter om ele-

verna ska få använda modersmålet i undervisningen, då vissa lärare tyckte att det är acceptabelt 

och andra inte. De lärare som tyckte att det var positivt ansåg att eleverna får möjlighet att hjälpa 

varandra med att exempelvis förklara ord och meningar och det underlättar förståelsen. De andra 

lärarna ansåg dock att elever med annat modersmål än svenska ska lära sig det svenska språket 

för att därmed kunna utveckla sitt matematiska språk. En lärare betonade att det är både det 

svenska och matematiska språket som eleverna ska lära sig och som de faktiskt kommer att möta 

i framtiden. Läraren menade att det enda som kan anpassas är begreppsförtydliganden och några 

förenklade förklaringar av olika kontexter som kan vara svåra att förstå, men inte att de ska få 

tala sitt modersmål för att underlätta förståelsen i matematik. 

Lärare F beskriver att eleverna oftast arbetar med uppgifter som desjälva får formulera och där-

efter får kamrater eller läraren lösa uppgiften. Läraren tyckte att ett sådant arbetssätt är fram-

gångsrikt eftersom eleverna får träna på språket när de ska skriva eller förklara sin egen uppgift. 

En annan positiv del i ett sådant arbetssätt är att eleverna själva behöver vara medvetna hur upp-

giften ska lösas för att sedan kunna rätta kamratens svar. Läraren menade att detta är ett annat 

sätt att arbeta språkutvecklande och eleverna upplever att det är roligt och givande. Genom att 

arbeta på ett sådant sätt ges eleverna möjlighet till att utöka begreppsförståelsen och det mate-

matiska språket. Lärare F brukar även lyfta fram skillnader mellan olika sätt att räkna mellan 

olika länder. Lärare F bjuder in elever och föräldrar till skolan och under dessa tillfällen får elever 

och vårdnadshavare lösa olika matematiska uppgifter och därmed visa sina olika metoder. Det 

skapar tillfälle att uppmärksamma varifrån eleverna har sitt matematiska tänkande och varför det 

kan se olika ut mellan olika länder. Lärare C har också upptäckt att de finns skillnader i hur elever 

räknar mellan olika kulturer, till exempel någon form av ”liggande stolen” som beräknas på ett 

annorlunda sätt och lärare C väljer att lyfta fram sådana sätt att räkna i helklass. 

5.3.2 Arbeta gemensamt 

De flesta lärarna i intervjuerna beskrev att gemensamma genomgångar är ett viktigt moment i 

undervisningen. Fördelen med gemensamma genomgångar är att elever som inte har svenska 

som modersmål får möjlighet att diskutera olika lösningar på svenska i helklass. Anledningen till 

att majoriteten av lärarna väljer att arbeta i helklass är för att se till att alla elever förstår under 
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lektionerna. Eftersom många matematikuppgifter har text behöver lärarna vara säkra på att ele-

verna har förstått innehållet. Några av lärarna arbetar ofta utifrån EPA-modellen (Enskilt- Parvis- 

Alla) och tycker att det är ett givande arbetssätt för alla elever i klassen. Det innebär att eleverna 

enskilt ska försöka lösa uppgiften, sedan diskutera uppgiften i par och därefter lyfta fram svar 

och metoder i helklass. Två lärare tyckte även att gemensamma genomgångar ger tillfälle att 

uppmärksamma samt doskutera olika sätt att räkna mellan olika kulturer. Lärarna menade också 

att mycket repetition återkommer i matematikundervisningen eftersom de vill vara säkra på att 

alla elever har inhämtat de kunskaper som krävs för att klara av olika matematikuppgifter. 

Lärare C beskrev att hen även använder sig av cirkelmodellen och den består av fyra faser. Det 

första steget handlar om att bygga upp kunskap om ämnet. Andra steget är att lyfta fram utform-

ningen av texten och språkliga och då ges förslag på hur texten kan förbättras (modellera). Sista 

steget är att eleverna ska skriva en egen text och uppgift som någon annan ska förstå och lösa.  

5.3.3 Särskilda förberedelser inför nationella proven 

Tre lärare i intervjuerna berättar att de väljer ut uppgifter från gamla nationella prov som eleverna 

får möjlighet att prova på. De får också möjlighet att träna på varierade uppgifter på olika hem-

sidor. Eleverna får en bild av hur uppgifterna är konstruerade och vilka typer av frågor som kan 

ställas på provet. Lärare D förklarade att hen arbetar mycket utifrån det som nationella proven 

tar upp. Eleverna får arbeta med sådana uppgifter enda från årskurs 4 till årskurs 6 för att de ska 

vänja sig. Läraren menade att uppgifterna är allt från problemlösning till vanliga räkneuppgifter. 

Läraren menade att eleverna lär sig bäst om de får använda sina fem sinnen. Därför väljer läraren 

att visa olika filmer på matematiska beräkningar, där eleverna delvis kan lyssna, se och pröva 

genom att exempelvis laborera. Eleverna får också använda matematikboken Formula och där 

finns ett avsnitt som har övningsuppgifter och liknar de nationella proven. Läraren tyckte att de 

avsnitten påminde de nationella provens utformning.  

5.4 Resultatsammanfattning 

I resultatframställningen framgår att det finns missgynnade uppgifter i de nationella proven i 

matematik för elever med annat modersmål än svenska. De flesta uppgifterna som är missgyn-

nande är av de kända svårigheterna som presenterades i bakgrunden från tidigare forsk-

ning(kap.2). Det fanns till exempel kontextuppgifter som kan vara svåra för elever med annat 

modersmål men även uppgifter med symboler, vilka kan misstolkas på grund av att symboler 

används på olika sätt inom olika länder. Några uppgifter innehöll också svåra ord och mycket 
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textmängd, vilket medför att det kan bli ansträngande för de elever som inte förstår ordens bety-

delse och för att det är mycket information att ta sig an vid stora textmängder. Dessutom förekom 

irrelevanta bilder som kunde påverka förståelsen av textuppgifter på grund av att de är felplace-

rade eller för att någon bild till exempel inte stämmer överens med innehållet i uppgiften.  

Av lärarintervjuerna framgick att de flesta av lärarnas erfarenheter och kunskaper stämmer över-

ens med det som tidigare forskning påvisar kan orsaka svårigheter för andraspråkselever. De 

flesta lärarna upplevde till exempel att kontexter, svåra ord och långa meningar är sådant som 

kan försvåra för elever som inte har svenska som modersmål. Det framkom även att det finns 

anpassningar under provtillfället för de elever som inte har svenska som modersmål. De får ex-

empelvis använda lexikon eller få stöd av en studiehandledare som tydliggör vissa ord och be-

grepp. Däremot är det skolan som avgör om en elev behöver extra anpassning vid provtillfället.  

Några lärare arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, vilket ansågs vara gynnsamt för elever 

med annat modersmål men även för elever som har svenska som modersmål. Det finns dock olika 

sätt att arbeta språkutvecklande men de flesta lärarna använder ord och begreppsförståelsen till 

sådan undervisning. Några lärare nämnde att de använder bildstöd men också planscher som sätts 

upp på väggarna för att eleverna ska minnas ord/begrepp. Majoriteten av lärarna tyckte att dis-

kussioner är givande, där EPA var en av metoderna som används. Någon lärare nämnde att även 

YouTube klipp och andra filmer används för att förtydliga något i matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 Diskussion 

I metoddiskussionen (6.1) presenteras för- och nackdelar med studiens metoder samt hur studiens 

resultat har påverkats genom mina egna tolkningar och erfarenheter om andraspråkselevers svå-

righeter i matematik. I resultatdiskussionen (6.2) kommer resultatet som framställts i kapitel 5 

att problematiseras och jämföras med tidigare forskning (kap. 2).  

6.1 Metoddiskussion 

Den här kvalitativa studien har jag tolkat dokumentanalysen utifrån egna erfarenheter och för-

kunskaper som grundar sig i det som tidigare forskning påvisar (kap.2). Av lärarintervjuerna 

har det framkommit att de intervjuade hade varierade tolkningar och erfarenheter av ämnet och 

i den här studien har även lärarnas svar tolkats av mig som författare. Personer som läser den 

här studien kan också tolka innehållet på ett annat sätt eftersom det finns olika uppfattningar, 

erfarenheter och förkunskaper om ämnet. Det gör att studien inte kan anses vara helt objektiv, 

då den bygger på personliga tolkningar och erfarenheter och alla individer tolkar på sitt sätt 

beroende på olika bakgrunder, erfarenheter och förkunskaper. 

Dokumentanalys 

När de nationella proven har undersökts har jag upplevt att dokumentanalys varit ett bra metod-

val. I arbetet med dokumentanalysen har jag använt ett analysschema inspirerat av Bryman 

(2011). Schemat har bidragit till en tydlig överblick.   

Vid granskningen under dokumentanalysen har jag utgått från tidigare forskningsresultat (kap.2) 

som synliggör vilka svårigheter andraspråkselever har i matematik. Jag har således gått in i stu-

dien med förkunskaper om ämnet. Jag har alltså tagit hänsyn till de svårigheter som framkommit 

i tidigare forskning när jag utfört dokumentanalysen, vilket bidragit till att jag enklare kunnat 

upptäcka faktorer som eventuellt påverkar förutsättningarna för elever med annat modersmål än 

svenska. Genom att välja dokumentanalys som metod har jag dock inte kunnat påvisa att dessa 

faktorer faktiskt påverkar andraspråkselever. För att säkerställa detta och öka studiens tillförlit-

lighet hade jag behövt närvara då de nationella proven utförs samt hålla intervjuer med andra-

språkseleverna kring deras upplevelse av proven. Därför hade elevintervjuer av deras uppfatt-

ningar kring de nationella proven varit ett komplement för att öka tillförlitligheten i den här stu-

dien.  
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Intervjuer 

För att öka studiens tillförlitlighet har jag valt att spela in alla respondenter. På så sätt har jag 

kunnat gå tillbaka till intervjuerna och således undvika att viktiga delar av deras svar faller bort 

och för att noggrant kunna analysera vad som sagts. Jag har även vakt att utgå från exakt samma 

frågor under varje intervju, med undantag för de varierande följdfrågorna som ställdes till varje 

lärare. Dessa följdfrågor har varierat beroende på lärarnas reflektioner. Eftersom jag har gått in i 

studien med förkunskaper från tidigare forskning (kap.2) och även egna erfarenheter, har delvis 

lärarnas svar påverkats för att svaren har tolkats utifrån mina förkunskaper. Studien blir alltså 

inte helt objektiv då sex lärare har intervjuats utifrån sina egna erfarenheter och tolkningar, och 

för att jag också har egna tolkningar av deras svar. Dessutom kan inte mina och lärarnas uppfatt-

ningar och tolkningar svara på hur andraspråkselever upplever de nationella provens utformning.  

En annan anledning som gör att studien inte blir helt objektiv och inte helt tillförlitlig är att in-

tervjuerna möjligtvis hade sett annorlunda ut om intervjuerna hade genomförts på en skola där 

det finns mindre elever med annat modersmål än svenska. Andra lärare kanske upplever att pro-

ven är väldigt genomtänkta och anpassade för andraspråkselever. Eftersom intervjuerna har ut-

förts på endast två olika skolor inom samma kommun så är inte resultatet generaliserbart. En 

annan faktor som kan påverka resultatet är tidpunkten när intervjuerna genomfördes på grund av 

att de nationella proven förnyas och provens innehåll förändras, vilket kan påverka lärares upp-

fattningar om proven. Lärarintervjuerna genomfördes under vårterminen år 2016 och därför kan 

deras uppfattningar vara annorlunda idag på grund av att proven förnyas varje år.  

Reliabilitet avser hur tillförlitliga mätningar är och att de är korrekt gjorda (Bryman, 2011; 

Thurén, 2007). Antalet lärarintervjuer i denna studie är för få för att kunna generalisera till alla 

lärares uppfattningar av de nationella proven. Det gav mig dock ett tillräckligt underlag och en 

inblick i dessa lärares uppfattningar och utgjorde ett underlag för resultatdelen. Eftersom jag 

utgick från ett bekvämligheturval, som Bryman (2011) benämner det, valde jag två kända kom-

munala skolor. Skolorna ligger i områden med många elever som har ett annat modersmål än 

svenska och lärarna har många års erfarenheter. En pilotstudie genomfördes för att pröva hur 

intervjufrågorna uppfattades. Efter pilotstudien plockades två frågeställningar bort, då de två frå-

geställningarna från pilotstudien var formulerade på ett sätt som gjorde att frågorna kunde upp-

fattas väldigt olika. Frågorna omformulerades för att bli mer specificerade och det gjorde att 

frågorna uppfattades mer lika, vilket gav bättre och tydligare svar från respondenterna.     
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Resultatframställningen hade kunnat se annorlunda ut om elevintervjuer genomfördes i årskurs 

6. Dock kunde inte detta ske på grund av tidsbrist. Eleverna skulle även kunna ha svårt att minnas 

vad som var negativt och vad som var positivt i de nationella proven. En annan faktor som gjorde 

att jag endast valde att intervjua lärare kring de nationella provens utformning var för att eleverna 

kanske inte är lika insatta i ämnet som en erfaren lärare. Elever tänker möjligtvis inte på provens 

utformning och därför skulle elevintervjuer troligtvis inte ge tillräckligt underlag. Ett annat kom-

plement i studien för att öka tillförlitligheten är observationer av hur lärare arbetar i sin matema-

tikundervisning för att andraspråkselever inte ska missgynnas. Detta berör den tredje frågeställ-

ningen i syftet och då hade ett observationsschema kunnat användas, vilket hade gett en helhets-

bild av hur deras undervisning går till.  
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6.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning (kap.2) att ställas i relation till studiens resultat (kap.5) 

där de båda delarna jämförs, problematiseras och diskuteras.  

6.2.1 Dokumentanalys 

Resultatet från dokumentanalysen visade att det fanns missgynnande uppgifter för elever med 

annat modersmål än svenska. Uppgifter vars lösningar var beroende av kontextuell förståelse, 

bilder, svåra ord, eller långa meningar var några exempel på missgynnande uppgifter.  

Ord som kan misstolkas 

Av de granskade uppgifterna från de nationella proven förekom både svåra ord och meningar. 

Orden ”följande” och ”dags” är exempel på dubbelbetydelse. Moschkovich (2005) och Norén 

(2010a) menar att ord som har dubbelbetydelse kan medföra att andraspråkselever misstolkar 

orden för att de har fler än en betydelse (ibid). Dubbelbetydelse skulle även kunna misstolkas av 

elever som har svenska som modersmål, men eftersom de har svenska som förstaspråk, har de 

med stor sannolikhet ett större ordförråd i svenska och därmed enklare att skilja på ordens bety-

delse. Egentligen kan orden ”följande” och ”dags” upplevas som relativt enkla vardagsuttryck 

men för de som inte är vana att använda sådana ord kan det vara svårt att förstå. Ordet ”följande” 

kan tolkas som att man ska skriva nästa tal men egentligen går uppgiften ut på att de ska skriva 

exakt samma tal med siffror istället för bokstäver (se kap.5). Ordet ”dags” kan tolkas som vilken 

dag hon åker hemifrån men egentligen handlar det om vilken tid hon åker hemifrån. Uppgiften 

hade med fördel kunnat formuleras som ”Vilken tid/ När åker hon hemifrån?” för att göra den 

enklare att förstå. Orden ”nitlott” och ”by” är också ord som kan bli svåra att förstå för elever 

med annat modersmål än svenska i årskurs 4–6, eftersom dessa ord sällan används till exempel i 

undervisningssammanhang eller som vardagsspråk. De två orden kan egentligen översättas till 

många andra språk men används sällan bland elever som är mellan 10-12 år och därför kan det 

vara svårt för elever att relatera orden till något sammanhang. Lärare behöver vara medvetna om 

att elever kanske inte känner igen vissa ord som förekommer i olika textuppgifter, vilket i sin tur 

kan medföra att elever med annat modersmål fastnar vid olika uppgifter eller misstolkar ord som 

de inte är bekanta med. För många lärare kan orden anses vara enkla men lärare behöver vara 

medvetna om att ord faktiskt kan påverka elevers förståelse och resultat, vilket även tidigare 

forskning påvisar.   
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Kontexter 

Provet från år 2015 var tematiskt uppbyggt med uppgifter som handlade om Australien. En av 

uppgifterna handlade om en annorlunda segelbåtstävling i Australien. Segelbåtstävlingen som 

beskrivs i uppgiften har annorlunda regler och är en annorlunda tävling som elever behöver för-

stå. Det skulle kunna vara så att andraspråkselever, eller till och med elever med svenska som 

modersmål, saknar referensramar för att förstå segelbåtstävlingen som beskrivs i uppgiften. Dess-

utom kan det vara svårare för elever med annat modersmål än svenska att relatera till kontexten 

segelbåt på grund av att de inte förstår vad ordet ”segelbåt” innebär. Till uppgiften som handlade 

om segelbåtstävlingen fanns det en bild bredvid som visar hur tävlingen går till och kan därför 

ha underlättat förståelsen för elever med annat modersmål än svenska. Australien präglas av väs-

terländsk kultur och tradition, därför kan elever som är uppväxta i liknande kulturer och tradit-

ioner relatera till en sådan kontext, jämfört med elever som exempelvis har mellanöstern tradit-

ioner och som därmed har mindre referensramar till en sådan kontext.   

Studiens dokumentanalys visar att det förekommer uppgifter med kontexter som skulle kunna 

vara utanför andraspråkselevers vardag. Andraspråkselever behöver dock kunna plocka ut rele-

vant information i en textuppgift för att visa att de förstår och kan lösa det matematiska innehållet. 

En av förmågorna i kunskapskraven är att eleven ska kunna lösa enkla problem i elevnära situat-

ioner. Vem avgör om en kontext/ ett sammanhang är elevnära för andraspråkselever? Rönnberg 

och Rönnberg (2006) menar att många uppgifter är kopplade till svensk kultur och tradition, 

såsom skärgård och midsommar vilket ofta ligger utanför de flesta andraspråkselevers vardag 

(ibid). Eftersom andraspråkselever inte har andra kunskapskrav innebär det att de ska kunna lösa 

kontextbundna uppgifter både i nationella prov och i matematikundervisningen. Då andraspråk-

selever utgår från samma kunskapskrav kan det upplevas orättvist på grund av de kan ha mindre 

referensramar till vissa kontexter som förekommer i Sverige. Det kan också upplevas orättvist 

för att andraspråkselever kan ha mer språkbegränsningar jämfört med elever som har svenska 

som modersmål. Däremot har andraspråkselever till exempel rätt till att använda lexikon under 

nationella prov för att förstå vissa ord eller begrepp, om skolan anser att någon elev behöver det. 

Utöver det får även lärare anpassa provet genom att förklara ord i en obekant kontext för alla 

elever. Något annat som också är värt att nämna är att elever med annat modersmål har möjlighet 

att ändra sina svar om lärare misstänker att eleven har misstolkat någon uppgift. 

Hur gör lärare för att elever med annat modersmål än svenska inte ska missgynnas vid kontext-

bundna uppgifter i matematik? Ett förslag är att använda icke sekretessbelagda nationella prov i 
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undervisningen för att eleverna ska möta bekanta såväl som obekanta kontexter för att hitta kon-

kreta strategier och råd om hur de kan lösa sådana textuppgifter. Österholm (2009) menar att elever 

har ofta bristande strategier i hur de ska lösa textuppgifter eftersom de sällan får möta läsning och 

träna på att finna strategier. Trots att majoriteten av lärarna upplevde att kontexter kan ställa till 

det vid de nationella proven, var det endast en lärare som förklarade hur hen låter eleverna träna 

på olika uppgifter som liknar de nationella provens utformning för att förbereda dem. Hur arbetar 

lärare egentligen för att andraspråkselever inte ska missgynnas vid textuppgifter?  

Muntliga delen i de nationella proven 

I den muntliga delen från provet 2012 ska eleverna redogöra muntligt för vilka geometriska fi-

gurer de har fått på sina kort. När andraspråkselever ska använda geometriska begrepp kan ele-

verna uttrycka geometriska figurer på det sätt som de är vana vid, alltså översatt från sitt moders-

mål till svenska. Det står i kunskapskraven i matematik för årskurs 6 att elever ska kunna argu-

mentera och resonera, vilket kan vara svårt för elever med annat modersmål. Det skulle kunna 

bero på att andraspråkselever kan ha otillräckliga språkkunskaper för att kunna framföra det som 

de vill få sagt. Andraspråkselever ges alltså inte samma förutsättningar att kunna argumentera 

och resonera muntligt för att de kanske inte befinner sig på samma språkliga och resonabla nivå, 

jämfört med elever med svenska som modersmål. Om andraspråkselever hade haft möjlighet att 

framföra argument och resonemang på sitt modersmål hade det möjligtvis fungerat bättre. Detta 

gäller dock inte alla elever med svenska som andraspråk. Elever som har svenska som modersmål 

kan få det enklare att beskriva och uttrycka geometriska figurer muntligt eftersom de har ett större 

ordförråd jämfört med en elev som inte har svenska som modersmål.  

En lärare förklarade att andraspråkselever är oftast medvetna om vad de vill få sagt i den muntliga 

delen men att de saknar ord och uttryck när de ska beskriva något. Räcker det att andraspråkse-

lever tänker rätt men inte kan begreppet på svenska? Förstår läraren vilken figur eleven vill be-

skriva? Lärare som ska bedöma andraspråkselevers muntliga del förstår möjligtvis inte vilken 

geometrisk figur eleven syftar på. Skolan skulle också kunna bedöma att vissa elever inte behöver 

en studiehandledare till de nationella proven, vilket kan vara en felbedömning av skolan kring 

andraspråkselevers språkkunskaper. Både lärares bedömning och skolans bedömning angående 

extra stöd vid den muntliga delen, kan påverka elevers resultat i de nationella proven.  

Från mina verksamhetsförlagda utbildningar och från mina yrkeserfarenheter har jag upptäckt att 

bedömningsanvisningarna till de nationella proven inte alltid underlättar förståelsen för hur lärare 
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ska bedöma andraspråkselevers muntliga förmåga. Det kan skapa funderingar och felbedöm-

ningar då lärare bedömer andraspråkselever på provet. Alla funderingar och frågor kring bedöm-

ningen i de nationella proven kan bero på att det saknas ordentliga och konkreta exempel för just 

elever som har ett annat modersmål än svenska när det gäller den muntliga delen i nationella 

provet.  

6.2.2 Lärarnas uppfattning om de nationella provens utformning 

Lärarna som intervjuades hade varierade uppfattningar om de nationella provens utformning. De 

flesta lärarna ansåg att språket, textuppgifter samt kontexter var det som kunde ställa till det mest 

för elever med annat modersmål. 

Hur gör lärare för att ta reda på om elever har missuppfattat en uppgift? Två lärare nämnde att 

det är tillåtet att be eleverna kontrollera uppgiften ytterligare en gång och därmed få möjlighet 

att förklara hur de har tänkt. Lärare kan då uppmärksamma om andraspråkselever har förstått 

uppgiften eller inte. Om det framgår att någon elev har missuppfattat uppgiften eller något ord, 

har eleven rätt att ändra sitt svar men det förutsätter att de inte får någon hjälp av lärare under 

tillfället. Enligt Parszyk (1999) ställer språket till det vid matematiska uppgifter, men av lärarnas 

beskrivningar framgår det enligt min tolkning, att andraspråkselever har en fördel i de nationella 

proven eftersom de får möjlighet att förklara och rätta svar om de har misstolkat något. Frågan 

är då; Hur ofta får elever som har svenska som modersmål förklara och ändra sina svar i de 

nationella proven? Det sker troligtvis sällan eftersom lärare anser att elever som har svenska som 

modersmål inte har samma språksvårigheter som andraspråkselever och därför är det mindre 

sannolikt att elever som har svenska som förstaspråk har misstolkat någon uppgift.  

Två lärare uttryckte att det är positivt när elever med annat modersmål får räkna vanliga räkne-

uppgifter eftersom sådana uppgifter inte är kontextbundna. Det finns dock en motsägelse till de-

ras uppfattning angående vanliga räkneuppgifter. Tidigare forskning och studiens dokumentana-

lys visar att i vanliga räkneuppgifter förekommer symboler som kan ställa till det för andraspråk-

selever. Ett exempel är decimaltecknet eller arabiska siffror som kan förväxlas och missuppfattas 

av andraspråkselever (tabell 1&2). Dessutom räcker det inte att andraspråkselever endast visar 

tillvägagångssätt och metoder i vanliga räkneuppgifter för att det ingår fler kompetenser som ska 

bedömas i de nationella proven och i matematikundervisningen. Elever med annat modersmål 

ska visa att de kan plocka ut relevant information från textuppgifter, då det ingår i kunskapskra-

ven för att nå målen. 
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Några lärare upplevde att det är positivt om elever har tillgång till modersmålslärare för att få 

stöd med att översätta vissa ord och begrepp på andraspråkselevers modersmål. Dock måste dessa 

elever ha fått godkänt om särskilda anpassningar till nationella proven och det är rektorn som 

avgör det. Utifrån verksamhetsförlagd utbildning och egna yrkeserfarenheter har jag upplevt 

motsatsen, då vissa skolor sällan använder sig av studiehandledare till de nationella proven för 

elever som har ett annat modersmål än svenska. Studiehandledare används oftast till elever som 

är relativt nyanlända eller till elever som exempelvis har dyslexi eller andra begräsningar. 

6.2.3 Lärares anpassningar i matematikundervisningen 

Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att de arbetar språkutvecklande men lärarnas under-

visning är uppbyggda på olika sätt. Skolverket (2011b) understryker att språkutvecklande arbets-

sätt är en positiv del i matematikundervisningen, då det gynnar alla elever på skolan, främst ele-

ver som har ett annat modersmål än svenska.  

I matematikundervisningen finns det lärare som tillåter elever med samma modersmål att an-

vända modersmålet för att underlätta deras förståelse i matematik. En lärare ansåg att det är 

mindre bra att andraspråkselever får använda sitt modersmål i undervisningen. De flesta lärarna 

upplevde dock att det är positivt när elever får använda modersmålet på något sätt, för att sedan 

underlätta förståelsen i matematik. Flera lärare uttryckte att de fokuserar på att lyfta fram olika 

begrepp och ord (vardagliga och matematiska) som en viktig del i matematikundervisningen. Det 

framgick även att bildstöd var användbart, att använda Youtube-klipp men också att tillåta elever 

skapa egna matematiska textuppgifter för att språket utvecklas då de själva får prova att utforma 

textuppgifter. En lärare berättade att hen arbetar med cirkelmodellen, vilket enligt läraren var en 

fördel då alla elever gemensamt får arbeta med att bygga upp kunskap av ämnet. Cirkelmodellen 

är enligt mig ett språkutvecklande arbetssätt eftersom elever får bygga upp kunskap om ämnet i 

första hand, innan de sätter igång med att till exempel skriva en text. Från mina yrkeserfarenheter 

är cirkelmodellen ett givande arbetssätt. Cirkelmodellen skulle kunna användas i matematikun-

dervisningen där elever får prova på att utforma egna uppgifter och på så sätt gynnas deras språk- 

och kunskapsutveckling i matematik. Sammanfattningsvis upplever jag utifrån lärarnas beskriv-

ningar att språkutvecklande arbetssätt kan ske på många olika sätt. Frågan är vad som fungerar 

bäst för elever med annat modersmål. Enligt mig handlar det om att lära känna elevgruppen först 

och därefter se över vilka behov som finns för att sedan kunna anpassa undervisningen.  
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Frågan är om de intervjuade lärarna arbetar språkutvecklande som de uttryckt att de gör? Jag som 

har intervjuat lärarna kan inte avgöra om de arbetar språkutvecklande. Lärarna kan ha uttryckt 

att de arbetar språkutvecklande för att det ska låta bra. Jag upplever dock att några lärare har på 

ett tydligt sätt uttryckt hur de arbetar för att det ska bli språkutvecklande. Från egna yrkeserfa-

renheter och från verksamhetsförlagd utbildning har jag erfarit att många lärare arbetar medvetet 

med ett språkutvecklande arbetssätt, och därför kan lärarnas yttranden stämma överens med hur 

de arbetar i matematikundervisningen.  

Ska elever få använda sitt modersmål i undervisningen? Det kan bli svårt eftersom lärare inte kan 

bedöma det som elever med annat modersmål har diskuterat och redogjort. Om elever inte får 

möjlighet att träna på undervisningsspråket (svenska), kan det bli svårare för dem när de ska 

uttrycka sig muntligt och skriftligt i det svenska språket under provtillfällen. Enligt mig är det 

nyttigt att träna svenska språket tidigt för att det gynnar andraspråkselever i framtiden. Moders-

målet är givetvis ett redskap i undervisningen för att underlätta förståelsen vid exempelvis text-

uppgifter men det beror på i hur stor utsträckning de får använda sitt modersmål. Språket behöver 

tränas och stärkas men som hjälp och extra anpassning kan till exempel bildstöd användas. Men 

som tidigare forskning påvisar, så är modersmålet en viktig förutsättning för andraspråkselevers 

lärande i matematik. 

I styrdokumenten står det att eleven ska kunna redovisa och samtala om tillvägagångssätt i ma-

tematik (Skolverket, 2011a). Ett språkutvecklande arbetssätt skulle därför kunna vara fördelakt-

igt för andraspråkselever om exempelvis modersmålslärare (studiehandledare) finns tillhands 

och följer upp dessa elever. Däremot är syftet i matematik att elever ska kunna använda och 

redogöra för sina tillvägagångssätt på svenska, eftersom lärare bedömer eleverna och inte mo-

dersmålslärare. Dessutom krävs i de nationella proven att elever talar eller skriver på det svenska 

språket för att lärare ska kunna bedöma elevers resultat. Andraspråkselever behöver få möjlighet 

att träna på det svenska språket under matematiklektioner eftersom svenska språket är en del av 

bedömningen när de redogör muntligt eller skriftligt under lektionstid eller vid provtillfällen. 

Resonemangsförmågan och delaktigheten i muntliga och skriftliga moment är en del av lärarens 

formativa bedömning (lektionstid) och summativa bedömning (prov) och därför är det positivt 

om andraspråkselever visar att de kan använda det svenska språket. Utifrån tidigare forskning 

framgår det att det finns varierade uppfattningar om andraspråkselever ska få använda sitt första-

språk i undervisningen. Det är viktigt att lärare har en gemensam syn angående språket i under-

visningen för att andraspråkselever ska ges samma förutsättningar i matematikundervisningen på 
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alla andra skolor. Att lärare har olika syn på språket i undervisningen, kan vara en förklaring till 

varför (Skolinspektionen, 2010) visar att lärare har otillräckliga kunskaper om hur de ska främja 

andraspråkselevers lärande men också en orsak till varför elever har bristfälliga resultat i mate-

matik (Skolverket 2014b). 

Endast en av lärare synliggör skillnader mellan symbolspråk i undervisningen och utifrån studi-

ens dokumentanalys och tidigare forskning, är det viktigt att lärare uppmärksammar symbolsprå-

ket för alla elever. Detta eftersom att det förekommer skillnader i hur symboler används och 

därför kan symboler missuppfattas, vilken tidigare forskning (Rönnberg& Rönnberg, 2006) 

också påvisar. Genom att belysa symbolers olika användning i undervisningen, får alla elever 

och även läraren en insikt om varför exempelvis en mexikansk eller arabisk elev kan ha miss-

uppfattat multiplikationstecknet (se tabell 1 och 2).  

Flera lärare betonade att de arbetar mycket med begreppsförståelsen och gemensamma genom-

gångar för att elever inte ska arbeta på egen hand. Alla intervjuade lärare utgick från EPA (En-

skilt- Parvis- Alla) som arbetssätt i undervisningen, där alla elever inkluderas. Forskare som 

Norén (2010a) samt Bergqvist och Österholm (2013) menar att många lärare arbetar på ett trad-

itionellt sätt, där elever ofta arbetar enskilt och i matematikböcker (ibid). Den bilden stämmer 

inte överens från lärarintervjuerna. Från intervjuerna framgår det tydligt att lärare arbetar på ett 

sätt där elever får arbeta enskilt, samarbeta med andra och ha lärarledda genomgångar. Många 

lärare har kunskap om hur de ska undervisa för att alla elever ska lyckas i olika ämnen. Det kan 

bero på att många skolor och lärare ingår i en del projekt för kompetensutveckling, till exempel 

läslyftet och matematiklyftet eller andra fortutbildningar.  

Avslutande ord och vidare forskning  

I den här studien framgår vad som påverkar elever med annat modersmål än svenska i de tre 

nationella proven. Det framgår även hur lärare uppfattar de nationella provens utformning och 

hur lärare anpassar matematikundervisningen för elever som inte har svenska som modersmål. 

De intervjuade lärarna har en bred kunskap och erfarenhet av att undervisa elever med annat 

modersmål i matematik och alla lärare hade olika tips om hur undervisningen kan gå till. Deras 

erfarenheter är sådant som andra lärare kan ta del av för att veta hur elever inte ska missgynnas i 

matematikundervisningen. Eftersom skolorna blir mer mångkulturella och många skolor samt 

pedagoger har varit otillräckligt förberedda på hur de ska undervisa och främja andraspråksele-

vers lärande, är detta en nyttig kunskap att ta del av från erfarna lärare. 
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Inför vidare forskning hade det varit intressant och givande att få undersöka hur andraspråksele-

ver i årskurs 6 upplever de nationella proven. En framtida studie kan vara att observera olika 

mångkulturella skolor med olika mycket andel av elever som har annat modersmål än svenska, 

för att ta reda på hur lärare exempelvis i ett klassrum med tre elever som har ett annat modersmål 

anpassar matematikundervisningen, jämfört med en lärare som har majoriteten av elever med ett 

annat modersmål. Det hade även varit intressant att undersöka hur de som utformar nationella 

proven tar hänsyn till ett andraspråksperspektiv, vilket Skolverket betonade att de tar hänsyn till. 

Avslutningsvis vill jag tacka de sju medverkande lärarna som bidrog till givande intervjuer. Lä-

rarnas erfarenheter och kunskaper bidrog till många användbara tips och till att den här studien 

kunde genomföras. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till min handledare som väglett mig under 

arbetets gång.     
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 Bilagor 

Nedan dokumentanalysen bifogad. Genom denna mall/schema har jag analyserat de olika nat-

ionella proven.  

 Dokumentanalys 

Kända svårigheter Fördelar Nackdelar Övrigt 

Kontexter    

Svårt språk    

Symboler    

Bilder    
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Intervjufrågor   

Nedan presenteras de frågor som ställdes till informanterna under intervjun. Dock förekommer det 

följdfrågor under intervjun som inte har lyfts fram i detta kapitel, eftersom det är sådana spontana 

följdfrågor som inte var förutbestämda och berodde på vilket samtalsämne lärarna riktade sig in på.  

Inledande frågor till lärarna: 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Är du behörig lärare i matematik?  

• Hur länge har du arbetat på den här skolan?  

 

Frågor som berör uppsatsen: 

1. Beskriv hur din matematikundervisning ser ut?   

2. Beskriv dina erfarenheter av att undervisa andraspråkselever i matematik? Finns det några skillnader? 

Vilka? Varför? Vilka möjligheter finns? Vilka hinder finns?  

3. Gör du några anpassningar i din matematikundervisning för andraspråkselever? Beskriv hur dina an-

passningar ser ut? 

4. Vilka svårigheter kan du se i de nationella proven för andraspråkselever?  

5. Finns det något fördelaktigt med de nationella proven i matematik för andraspråkselever?  

6. Hur tycker du att de nationella proven är utformade och anpassade för andraspråkselever?   

7. Hur förbereder du din matematikundervisning för att förbereda de elever som har svenska som andra-

språk inför de nationella proven?  

8. Märker du av skillnader mellan olika länders matematiska språk? Hur och vilka? Exempel (symboler, 

hur tal benämns osv) 

9. Har du några övriga kommentarer eller tillägg som du vill ta upp?



 

 

 


