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Enligt forskning lyckas andraspråkselever 

sämre i matematik än elever med svenska 

som modersmål. Tidigare forskning pekar 

på ett antal kända svårigheter för dessa 

elever, samt hur lärare bör arbeta för att 

gynna andraspråkselevers 

matematikutveckling. Utifrån detta är syftet 

med studien att undersöka hur de 

vanligaste matematikböckerna ser ut i 

förhållande till dessa svårigheter samt hur 

lärare på mångkulturella skolor arbetar i sin 

matematikundervisning. Hermeneutik har 

använts som teoretisk ansats vilken bygger 

på tolkningar. Frågeställningar och syfte 

har besvarats genom en dokumentanalys 

och intervjuer med lärare. Resultatet visade 

att många av de kända svårigheterna 

förekommer i majoriteten av 

matematikböckerna som ingick i studien. 

Lärarnas uppfattningar om vad som kan 

vara svårt för dessa elever överensstämmer 

också med vad forskningen pekar på. 

Enligt denna studie är många lärare duktiga 

på att använda gynnsamma metoder för 

andraspråkselever i undervisningen.  

According to research second language 

learners are less successful in mathematics 

than pupils who have Swedish as their 

mother tongue. Previous research points 

to a number of difficulties for second lan-

guage learners and how teachers should 

teach to benefit these students mathemat-

ical development. Based on this, the aim 

of this study is to investigate how the 

most common mathematics books are 

formed in relation to these difficulties and 

how teachers in multicultural schools are 

teaching. The theoretical approach used is 

the hermeneutic witch are based on inter-

pretation. The aim of the study have been 

answered through an analysis of docu-

ments and interviews with teachers. The 

results showed that many of the known 

difficulties occurring in the majority of the 

mathematics books that were included in 

the study. The teachers experiences is 

consistent with what research indicates 

can be difficult for these students. The 

study also shows that teachers are profi-

cient at using good methods when teach-

ing second language learners.  
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1. Inledning  

Måluppfyllelsen i matematik är lägre i mångkulturella områden i Sverige och för elever med 

ett annat modersmål än svenska, jämfört med elever som har svenska som modersmål 

(Svensson, 2014; Skolverket, 2008). Detta är även något som Skolverkets statistik (2014a, 

2014b) samt OECD:s (2006) undersökning visar. Sverige har blivit ett mer mångkulturellt 

land och fortsätter att växa åt det hållet. Skolan återspeglar samhället och därför är det viktigt 

att lärare har rätt kunskap för att kunna bemöta detta i sin undervisning (Lahdenperä, 2004).  

I föregående litteraturstudie undersöktes vilka svårigheter andraspråkselever kan stöta på i 

matematikundervisningen i den svenska skolan samt hur lärare bör arbeta för att gynna 

andraspråkselevers matematikutveckling i undervisningen. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2011b) har alla elever rätt till det stöd de behöver och det är alltså av största vikt att lärare 

känner till vad som kan vara svårt för elever med ett annat modersmål än svenska samt hur 

man kan arbeta för att gynna dem. Tidigare forskning visar bland annat att svårigheterna i 

matematik för dessa elever exempelvis ligger i språket, ord som signalerar fel räknesätt, olika 

sätt att räkna samt främmande kontexter i uppgifterna. Forskningen visar också att lärare bör 

arbeta språkutvecklande, uppmärksamma skillnader samt göra undervisningen meningsfull för 

att gynna andraspråkselever. Dessa aspekter belyses djupare i bakgrunden.  

Eftersom jag under mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningar erfarit att många lärare 

utgår från matematikböckerna i sin undervisning samt att många andraspråkselever stöter på 

problem när de räknar i böckerna kom idén om denna studie. Därför har jag valt att undersöka 

hur de vanligaste matematikläromedlen är anpassade och utformade utifrån de kända 

missgynnande faktorer som kan skapa svårigheter för andraspråkselever i 

matematikundervisningen samt hur sex lärare på mångkulturella skolor arbetar för att gynna 

andraspråkselevers matematikutveckling.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av relevanta begrepp för studien såsom elever med ett 

annat modersmål än svenska och andraspråkselever. Sedan presenteras möjliga orsaker till 

andraspråkselevers svårigheter och bristande resultat i matematik samt hur lärare bör arbeta 

för att gynna andraspråkselever i matematikundervisningen.  

2.1 Begreppsförtydligande 

Denna studie fokuseras på elever med ett annat modersmål än svenska vilket i denna studie 

innebär att de talar ett annat språk hemma samt har svenska som sitt andra-, tredje- eller 

fjärdespråk. Dessa elever benämns också i studien som andraspråkselever. Enligt Lindberg 

(2006) innebär ett andraspråk att eleverna har ett språk utöver modersmålet. De elever som 

fokuseras på i studien kan vara elever som nyligen kommit till Sverige, antingen före eller 

efter skolgången påbörjats eller elever som är födda i Sverige men talar ett annat språk 

hemma. 

2.2 Möjliga orsaker till andraspråkselevers svårigheter i matematik 

Det finns ett antal kända faktorer som påverkar andraspråkselevers prestationer i matematik. 

Precis som många forskare påvisar har språket stor betydelse för att utveckla tänkandet inom 

alla skolans ämnen (Rönnberg & Rönnberg, 2001; Parszyk, 1999; Moschkovich, 2005). Det 

finns dock ytterligare ett antal faktorer som gör att andraspråkselever lyckas sämre i 

matematik. Nedan presenteras möjliga orsaker till andraspråkselevers bristande prestationer i 

matematik.  

2.2.1 Språkets betydelse i matematik 

Tidigare ansågs det att matematik är det ämne där språket har minst betydelse (Hvenekilde, 

1991) men senare forskning visar att språket spelar en stor roll för matematikutvecklingen och 

för lärandet i matematik då språket är ett redskap för att utveckla tänkandet (Rönnberg & 

Rönnberg, 2001). Det är alltså inte tillräckligt att ha kunskaper i matematik utan det krävs 

också språkliga färdigheter för att lyckas i matematikämnet (Parszyk, 1999). Det finns alltså 

en risk att det är elevens språksvårigheter som synliggörs istället för elevens kompetens i 

matematik (Moschkovich, 2005). Matematikundervisningen i Sverige sker på svenska vilket 

är en nackdel för de eleverna med ett annat modersmål än svenska. Om elevernas andraspråk 

inte är tillräckligt utvecklat för kommunikation och lärande i matematikundervisningen 
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missgynnas elever med svenska som andraspråk då de inte får samma möjlighet till förståelse 

(Norén, 2010b). 

2.2.2 Kontexten i matematikuppgifterna 

Kontexten i uppgifterna i de svenska matematikböckerna är ofta skrivna ur ett svenskt 

perspektiv där innehållet är relaterat till svensk kultur och tradition. Det kan exempelvis 

handla om skidåkning, veckopeng eller skärgård, vilket andraspråkselever kanske inte har 

några erfarenheter av eller referensramar kring (Rönnberg & Rönnberg, 2006). När kontexten 

i uppgiften är främmande kan det försvåra förståelsen för det matematiska problemet då fokus 

hamnar på att förstå kontexten istället för på det matematiska. Det krävs alltså en större 

ansträngning för att förstå uppgiften när eleven inte får hjälp av sammanhanget (Parszyk, 

1999). Det kan innebära att eleverna inte uppfattar innehållet som meningsfullt vilket leder till 

att eleverna tappar motivationen och intresset för matematik (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

Både skriftliga och muntliga uppgifter har ofta kontexter som inte alltid är kända för elever 

med utländsk bakgrund men det är speciellt problemlösningsuppgifter och textuppgifter som 

är problematiska för andraspråkselever (Parszyk, 1999).  

2.2.3 Signalord som associeras till olika räknesätt 

Signalord är ord som förknippas med ett visst räknesätt, som exempelvis mer än som kopplas 

till addition och mindre än som kopplas till subtraktion (Hegarty, Mayer & Monk, 1995). Ord 

som förknippas med addition är exempelvis äldre, längre och tillsammans. Ord som 

förknippas med subtraktion är exempelvis ord som kvar, resten, återstår och yngre. Dessa ord 

kan göra att elever struntar i att läsa hela uppgiften och utgår från det räknesätt de förknippar 

signalordet med (Lingvall & Lockman Lundgren, 1993). Uppgifter som använder sig av 

denna typ av ord men som egentligen kräver ett annat räknesätt kan vara extra svåra för elever 

med ett annat modersmål än svenska då de inte får samma hjälp av sammanhanget i uppgiften 

(Parszyk, 1999).  

2.2.4 Det matematiska språkets uppbyggnad skiljer sig 

Inom vissa språk är det matematiska språket uppbyggt på andra sätt än vad vi är vana vid i 

Sverige. Det kan exempelvis gälla ord som har olika betydelse beroende på om det gäller det 

matematiska språket eller vardagsspråket. I svenska språket har vi exempelvis ordet rymmer 

som både kan tolkas som att man flyr eller vilken volym ett visst föremål har. Denna typ av 

dubbelbetydelse finns även i det engelska språket där orden sum och some uttalas likadant och 

kan vara svåra att skilja på för elever med engelska som andra språk medan orden summa och 
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några är enkla att skilja på i det svenska språket. I spanskan finns ordet cuarto som betyder 

både rum och fjärdedel (Moschkovich, 2002). Ord som har dubbelbetydelse på ett språk 

behöver alltså inte ha det i ett annat språk (Norén, 2010b). För elever som inte ser det som 

självklart vilken av betydelserna som menas kan dubbelbetydelser skapa missförstånd i 

matematikämnet (Moschkovich, 2002).  

Det matematiska språket kan även skilja sig när det kommer till hur man uttrycker bråk. I 

Sverige är vi vana vid att uttrycka bråken 
𝟏

𝟐
, 

𝟏 

𝟒
, 

𝟏 

𝟖
 som en halv, en fjärdedel och en åttondel 

medan man i det persiska språket uttrycker det som hälften, hälften av en halv och hälften av 

hälften av en halv (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Denna typ av skillnader är också en faktor 

som kan ha betydelse för elever som har ett annat modersmål än svenska när de ska räkna 

med bråk (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Ett annat exempel är de geometriska figurerna 

triangel, kvadrat och rektangel som inom exempelvis de kinesiska och japanska språken 

benämns som ”tre hörn form”, ”rät rektangulär form” och ”lång rektangulär form” och inom 

språket maori benämns dessa figurer som ”sida tre”, ”sida fyra” och ”sida fyra lång” 

(Hvenekilde, 1991). 

2.2.5 Olika sätt att räkna 

I olika språk, kulturer och länder används olika strukturer för hur man använder matematiska 

symboler och tal. För andraspråkselever kan svårigheten ligga i att växla mellan olika sätt att 

uttrycka och benämna tal då modersmålet kan ha en annan struktur för hur man anger och 

uttrycker tal. I många olika kulturer och språk uttrycks tvåsiffriga tal på andra sätt än vad vi 

gör i Sverige vilket kan påverka andraspråkselevers utveckling och förståelse kring hur olika 

tal och siffrors platsvärden ser ut i positionssystemet (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Detta 

gäller exempelvis i det arabiska språket där man har egna talsymboler samt ett annat alfabet 

än det latinska. En annan svårighet för elever med arabiska som modersmål kan vara att 

skriva från vänster till höger när de är vana vid att skriva både siffror och bokstäver från höger 

till vänster (Hvenekilde, 1991). Förutom att siffror kan skrivas på andra sätt än vi är vana vid 

kan också matematiska symboler se olika ut i olika länder (Rönnberg & Rönnberg, 2001; 

Parszyk, 1999; Hvenekilde, 1991). Detta gäller exempelvis multiplikationstecknet som 

internationellt betecknas med (x) och som i Sverige oftast betecknas med (∙) men som i 

många länder används som ett decimaltecken. Det tecken som vi i Sverige använder som 

decimaltecken (,) används i många andra länder för att markera tusental. Vi skriver en miljon 

som 1 000 000 eller 1.000.000, i exempelvis England skriver de 1,000,000. Det 
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internationella tecknet för division (/) används inte längre i Sverige, utan vi använder istället 

(÷) (Hvenekilde, 1991). Både uttal och hur siffror och symboler skrivs och används kan 

förvirra elever från andra delar av världen. I arabiskan uttalas exempelvis talet 25 som 52 

(Rönnberg & Rönnberg, 2006). I det arabiska språket liknar även siffran fem (٥) den 

internationella siffran noll (0) och den arabiska siffran noll (٠) liknar istället vår symbol för 

multiplikationstecken (∙). Även i det tibetanska språket finns exempel då siffran ett liknar den 

internationella siffran nio (Hvenekilde, 1991). 

Det matematiska språket kan skilja lika mycket som det vanliga språket skiljer mellan olika 

länder. Detta gäller särskilt i språk där olika baser används. I en del afrikanska länder används 

baser som 5, 12 och 20 istället för basen 10 som vi använder i Sverige. Elever som är vana vid 

att räkna med andra baser än 10 kan då få svårigheter när de ska räkna matematik i den 

svenska skolan (Whiteford, 2009). Det finns dessutom olika positionssystem som man 

använder sig av i olika delar av världen. Exempelvis i Etiopien används ett annat 

positionssystem där man har symboler även för de större talen vilket kan göra det svårt för 

elever som är vana vid deras positionssystem när de ska uttrycka tal enligt vårt 

positionssystem (Hvenekilde, 1991). En annan svårighet i matematik för andraspråkselever 

kan vara sätten att mäta längd och vikt på eftersom det skiljer sig mellan olika länder. I 

Sverige benämner vi vikt med exempelvis kilo, hekto och gram medan man i USA använder 

mått som pounds, ounces och gallons (Whiteford, 2009). Även i språk som swahili samt i 

delar av Indien benämner man vikt på andra sätt än vi gör och på swahili och maltesiska 

benämner man längdenheter på andra sätt än vi gör i Sverige (Hvenekilde, 1991).  

2.2.6 Olika undervisningstraditioner 

En annan skillnad mellan kulturer och länder är vilken del av matematiken man väljer att 

lägga störst vikt vid samt i vilken ordning olika matematiska områden tas upp. I Turkiet läggs 

exempelvis fokus på ren aritmetik, i Marocko fokuserar man på rumsrelationer så som över, 

under och mellan (Hvenekilde, 1991) och i Indien fokuserar man på minnesträning och 

språklig träning i de tidigare åren (Parszyk, 1999). Elever från andra delar av världen kan 

alltså ha kommit väldigt olika långt i sin matematikutveckling. Sverige och övriga nordiska 

länder har en lång obligatorisk skolgång vilket innebär att elever från vissa andra länder ligger 

långt efter sina jämnåriga klasskamrater i Sverige. Det finns även elever från andra länder 

som ligger betydligt längre fram än sina jämnåriga klasskamrater i Sverige och det är alltså 
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viktigt att läraren är medveten om vilken nivå eleverna ligger på för att kunna anpassa 

matematikundervisningen på bästa sätt (Hvenekilde, 1991). 

2.2.7 Lärarens inställning och klimatet I klassrummet 

Förutom faktorer som rör andraspråkselevers språk och erfarenheter kan också 

klassrumsklimatet vara en bidragande faktor till att andraspråkselever lyckas sämre i 

matematik (Norén, 2010b). Hansson (2011) menar att ett stökigt klassrum där många inte 

hänger med, exempelvis på grund av bristande språkkunskaper, påverkar hela gruppen. Norén 

(2010a) menar att lärarens inställning och förväntningar på elever kan påverka deras 

prestationer. Det förekommer exempelvis att lärare har lägre förväntningar på elever med ett 

annat modersmål vilket påverkar hur de ser på sig själva, deras lust att lära samt 

prestationerna. Det har dessutom varit vanligt att lärare anser att undervisningsspråket är 

svenska och alltså det språk som ska talas i klassrummet. Exempelvis har det ansetts att det är 

lättare att lära ut och lära sig om alla i klassrummet talar samma språk. Detta är som tidigare 

nämnt inget som gynnar andraspråkselever utan är bara en fördel för elever som har svenska 

som modersmål. Lärare har olika syn på undervisning och hur matematikundervisningen ska 

läggas upp vilket är ytterligare en faktor som kan påverka hur framgångsrika 

andraspråkselever är i matematik. Det har exempelvis varit vanligt att eleverna arbetar enskilt 

i sina matematikböcker där de själva får komma fram till lösningar (Norén, 2010a). Detta ger 

inte eleverna möjlighet att kommunicera matematik och bidrar till att eleverna inte får 

utrymme till kommunikation och argumentation för lösningsmetoder vilket är en viktig del för 

att skapa en ökad förståelse i matematik (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

2.3 Vad som gynnar andraspråkselevers matematikutveckling 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) ska skolan vara likvärdig vilket innebär att utbildningen 

ska utformas efter elevernas individuella behov. Detta innebär att skolan och lärare måste ta 

hänsyn till elevers olika förutsättningar för att kunna skapa en likvärdig utbildning. I dagens 

mångkulturella skola står lärare inför nya utmaningar i undervisningen och lärarna behöver 

utveckla sin pedagogiska kompetens och sitt förhållningssätt för att undervisningen ska gynna 

andraspråkselever (Parszyk, 1999). Elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen i utbildningen ska få tillgång till särskilt stöd (Skolverket, 2011b). Elevgrupper med 

bristande språkkunskaper behöver alltså extra stöd i matematikundervisningen för att främja 

matematik- och språkutvecklingen (Hansson, 2011).  
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2.3.1 Meningsfull matematikundervisning 

Rönnberg & Rönnberg (2006) menar att det finns forskare som är kritiska till att knyta an till 

andraspråkselevers kultur eftersom det finns en risk att eleverna då inte får möjlighet att 

utveckla en förståelse för sådana matematiska kontexter som de behöver för deras fortsatta 

utveckling och yrkesframtid. Läroplanen betonar dock att undervisningen i skolan ska 

organiseras så att eleverna upplever att kunskap är meningsfull (Skolverket, 2011b). För att 

göra undervisningen meningsfull bör lärare knyta an till elevernas erfarenheter. Därför är det 

viktigt att matematikuppgifterna hämtas ur en kontext som är bekant för eleverna, exempelvis 

genom att knyta an till elevernas vardag eller etniska kultur (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

För att knyta an till elevernas vardag och anpassa undervisningen på bästa sätt är det viktigt 

att man som lärare har goda relationer med eleverna. Beroende på elevernas ålder och 

erfarenheter kan vad som betraktas som vardagssituationer se olika ut (Skolverket, 2011a). 

För att skapa mening för andraspråkselever i matematikundervisningen är det också som 

tidigare nämnt en fördel att låta eleverna använda både modersmålet och svenska när de 

kommunicerar matematik. På så sätt kopplas hem och skola samman på ett naturligt sätt 

(Setati & Adler, 2000). 

2.3.2 Använda bilder och olika representationsformer 

Enligt Skolverket (2008) är bilder ett bra stöd när språket inte räcker till eller kontexten är 

svår. Bilder är till för att underlätta och det är därför viktigt att text och bild samverkar. Bilder 

kan göra att uppgiften blir tydligare men det är då viktigt att bilden är väl knuten till 

uppgiftens kontext. Om bilden inte är knuten till uppgiften eller om bilden gör att uppgiften 

kan missförstås är det istället missgynnande för andraspråkselever (Skolverket, 2008). Det är 

även gynnsamt att använda olika representationsformer för att öka förståelsen hos elever där 

språket brister eller att låta elever använda olika typer av konkret material för att förklara sina 

tankegångar (Whiteford, 2009). 

2.3.3 Ett språkutvecklande arbetssätt 

Att arbeta språkutvecklande innebär att läraren ställer frågor som är språkinriktade samtidigt 

som de är inriktade på matematiska lösningar. Fokus ligger alltså lika mycket på ord och 

begrepp som på det matematiska. Detta arbetssätt gör att både modersmålet och andraspråket 

får möjlighet att utvecklas vilket främjar andraspråkselevers matematikutveckling eftersom 

det ger eleverna en chans att börja tala matematik i klassrummet. Ett språkutvecklande 

arbetssätt är alltså positivt för att öka kommunikationen i klassrummet vilket också gynnar 
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matematikutvecklingen för andraspråkselever samt gör undervisningen meningsfull (Norén, 

2010b). 

2.3.4 Att använda två språk i matematikundervisningen 

När det kommer till att låta eleverna använda både det svenska språket och sitt modersmål i 

matematikundervisningen visar en undersökning av Norén (2010a) att personalen på skolorna 

är oeniga. Vissa lärare menar att det finns en risk att modersmålet har en ogynnsam inverkan 

på inlärningen av det svenska språket och många lärare är oroliga för att användningen av två 

språk i matematikundervisningen skulle missgynna elevernas utveckling i svenska (Norén, 

2010a). Enligt forskning gynnar dock användningen av modersmålet andraspråkselevers 

matematikutveckling eftersom fokus då inte främst läggs på språket utan på det matematiska 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001; Setati & Adler, 2000; Moschkovich, 2005; Norén, 2010b). Ett 

bra arbetssätt är att låta eleverna genomföra sina lösningar på modersmålet och därefter 

översätta och redogöra sin lösning för läraren. Vid det första steget läggs då fokus på 

matematiken och i det andra steget läggs fokus istället på språket eftersom lösningen redan är 

formulerad (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Två språk i undervisningen hjälper alltså elever att 

utvecklas inom både matematik och svenska och många elever anser själva att detta arbetssätt 

underlättar kommunikation och inlärning av matematik (Setati & Adler, 2000). Man kan 

exempelvis låta elever som talar samma modersmål kommunicera med varandra oavsett om 

läraren förstår elevernas modersmål eller inte (Norén, 2010b). Det kan således vara en fördel 

att sätta elever med samma modersmål tillsammans för att ge dem chans att bearbeta, 

översätta och förklara svåra begrepp (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Moschkovich, (2005) 

använder begreppet kodväxling när elever använder sig av två språk när de kommunicerar 

med varandra i matematik. Kodväxling underlättar för eleverna när de ska uttrycka sig och 

kommunicerar matematik med varandra vilket utvecklar lärandet i matematik (Moschkovich, 

2005). Det är också en fördel om läraren behärskar elevernas modersmål och kan undervisa på 

två språk genom att exempelvis översätta svåra begrepp. Det gör dessutom undervisningen 

mer meningsfull då det ger läraren en större möjlighet att knyta undervisningen till elevernas 

språkliga erfarenheter (Norén, 2010a). Att använda både modersmål och svenska utvecklar 

begreppsförståelse samt det matematiska registret vilket också ökar lärandet i matematik. 

Eftersom långt ifrån alla lärare behärskar de modersmål som eleverna har är det ett bra sätt att 

ta hjälp av elevernas modersmålslärare för att utveckla elevernas förståelse inom matematik. 

De kan exempelvis hjälpa till med att förtydliga begrepp och översätta (Parszyk, 1999). Språk 
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och lärande hänger samman och det är därför viktigt att låta eleverna samtala och 

kommunicera i olika ämnet för att på så sätt ge dem tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011b). Det viktiga är således att eleverna får kommunicera matematik på ett 

meningsfullt sätt, inte att de kommunicerar på svenska (Norén, 2010b; Parszyk, 1999).  

2.3.5 Uppmärksamma skillnader 

I olika delar av världen har man som tidigare nämnt olika sätt att räkna, skriva och benämna 

matematiska symboler (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Detta är något som läraren med fördel 

kan uppmärksamma i undervisningen om klassen består av elever från olika kulturer och med 

olika modersmål. Exempelvis kan man anknyta till elevernas olika sätt att utföra 

fingerräkning, beräkningar och hur olika talsystem kan se ut (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

Läraren behöver alltså ta hänsyn till elevernas olika språk, kulturer, erfarenheter och olika sätt 

att räkna (Whiteford, 2009). För att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas i 

matematikämnet samt kunna ge det stöd som behövs är det viktigt att lärare förstår hur elever 

tänker matematiskt på sitt förstaspråk samt veta var eleven ligger i sin matematikutveckling. 

För att få denna förståelse bör läraren engagera eleverna i samtal kring hur de har löst sina 

uppgifter och hur de har tänkt. Eleverna kan exempelvis få använda sig av bilder, teckningar 

och annat konkret material som underlättar vid kommunikation om språket inte skulle räcka 

till (Whiteford, 2009).  

2.3.6 Traditionellt orienterad eller reformorienterad undervisning?  

Traditionellt orienterad undervisning innebär att eleven måste ange korrekta svar medan den 

reformorienterade undervisningen går ut på att eleven behöver förklara och argumentera för 

sina lösningar, och fokus läggs alltså inte endast på det korrekta svaret. Vid en jämförelse 

mellan de två undervisningsmetoderna traditionellt orienterad undervisning och 

reformorienterad undervisning har det framkommit att den reformorienterade undervisningen 

ger jämlikhet vad gäller språk, bakgrund och klass. Läroplanen i den svenska skolan har länge 

bestått av mycket laborativ undervisning, vilken är reformorienterad (Boaler, 2002). I de 

svenska skolorna är alltså undervisningen ofta reformorienterad och laborativ vilket är en 

fördel för andraspråkselever då de får större möjlighet att lära sig matematik (Norén, 2010a). 

Laborativ undervisning där eleverna ska kommunicera med och om olika föremål både 

skriftligt och muntligt gynnar andraspråkselevers utveckling av matematiska begrepp. Detta 

arbetssätt gör att de skapar en inre föreställning av föremålen eftersom de får arbeta både 

skriftligt, muntligt och konkret (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Det är därför en fördel att 
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använda olika uttrycksformer i undervisningen eftersom fokus då inte bara ligger på språket. 

Olika uttrycksformer är ett sätt att konkretisera och förklara matematiska problem när språket 

är ett hinder (Moschkovich, 2002). Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att lärare ofta har en 

tendens att komma ifrån användningen av konkret material ju äldre eleverna blir. Eftersom 

konkret material ökar förståelsen för andraspråkselever i matematik är det viktigt att lärare 

fortsätter att använda sig av det i sin undervisning (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

2.4 Läroplanen 

För att nå upp till betyget E i matematik i slutet på årskurs 6 ska eleverna kunna lösa problem 

i elevnära situationer samt kunna föra resonemang och beskriva tillvägagångssätt på ett i 

huvudsak fungerande sätt. För betyget E ska eleverna i slutet av årskurs 6 också ha 

grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (Skolverket, 2011b). Detta innebär att 

eleven för att nå upp till en godtagbar nivå i matematik också måste ha god kunskap i det 

svenska språket och ett sådant språk tar flera år att lära sig (Thomas & Collier refererad i 

Carpman, 2013). Eftersom språket enligt Skolinspektionen (2010) har en avgörande betydelse 

för all kunskapsutveckling innebär det att flerspråkiga elever får sämre förutsättningar att 

lyckas i matematikämnet än elever som har svenska som modersmål.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur de vanligaste läromedlen i matematik är utformade 

utifrån andraspråkselevers svårigheter i matematik samt hur sex matematiklärare arbetar för 

att gynna andraspråkselevers matematikutveckling. 

Frågeställningar:  

– Vilka kända missgynnande faktorer kan identifieras i fem vanliga matematikläromedel?   

– Vilka anpassningar som skulle kunna hjälpa elever med svenska som andraspråk finns i fem 

vanliga matematikläromedel?  

– Hur beskriver matematiklärare att de undervisar för att kompensera brister i 

matematikläromedlen? 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder och instrument som har används för att samla in och 

tolka empirin. I metodkapitlet presenteras även hur genomförandet och analysen har gått till 

samt vilka forskningsetiska aspekter som har tagits hänsyn till i samband med 

undersökningen.  

4.1 Teoretisk utgångspunkt  

I denna kvalitativa studie har hermeneutiken använts som teoretisk ansats. Hemeneutik kan 

inom forskning både ses som en teori om hur man ska få den bästa möjliga vetenskapliga 

uppfattning om något samt som en metod för att göra tolkningar av den insamlade empirin 

(Ödman, 2007). Ordet hermeneutik översätts till tolkningslära och bygger på tolkningar som 

beror på tolkarens egna erfarenheter (Thurén, 2007; Ödman, 2007). Hermeneutiken används 

exempelvis för att tolka eller förstå texter och dokument (Bryman, 2011) vilket är en del av 

denna studie. Både analyser av matematikböcker och intervjuer med lärare bygger på mina 

tolkningar av vad jag kan se i böckerna samt vad lärarna beskriver. Vid intervjuer med lärare 

beskriver de även sina egna tolkningar av matematikböcker och andraspråkselever vilket blir 

ytterligare en tolkning.  

Enligt Ödman (2007) kan hermeneutik som analysmetod liknas vid att lägga ett pussel. Detta 

innebär att man går från del till helhet där pusselbitarna till en början ligger i en stor hög för 

att sedan sorteras upp. Till en början kan det upplevas svårt att veta var man ska börja men 

man försöker genom att exempelvis börja med hörn och kanter på pusslet. Tillslut börjar 

pusselbitarna falla på plats och slutligen bildas en tydlig helhet (Ödman, 2007). Denna 

liknelse beskriver hur man enligt hermeneutiken analyserar det empiriska materialet del för 

del för att få svar på sina frågor.  

4.2 Val av metod 

För att undersöka vilka kända missgynnande faktorer som kan skapa svårigheter för 

andraspråkselever samt vilka anpassningar som förekommer i de vanligaste 

matematikböckerna valde jag att göra en kvalitativ dokumentanalys eftersom fokus ligger på 

ord snarare än på kvantifiering och siffror (Bryman, 2011; Kvale & Birkman, 2009). Denna 

kvalitativa metod är relevant då studien syftar till att undersöka vilka av de kända 

missgynnande faktorer som finns med i matematikböckerna. Dokumentanalys är enligt Berg 

(2003) ett redskap för att klargöra vad ett dokument innehåller samt tolka de innebörder som 
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inte finns tydligt utskrivet. Vidare menar Berg (2003) att dokumentanalys är en bra metod för 

att få en tydlig uppfattning i matematikböckernas innehåll vilket är viktigt för att kunna göra 

en bra analys. Eftersom matematikläromedlen ska analyseras och tolkas både vad gäller det 

som är tydligt utskrivet samt det som inte är tydligt utskrivet är denna metod passande för 

studien.  

För att få information om lärares erfarenheter samt hur de arbetar för att anpassa 

undervisningen för att kompensera bristerna i matematikläromedlen valde jag att göra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I kvalitativa intervjuer får man en bättre bild av vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt och det finns dessutom möjlighet till 

följdfrågor då denna typ av intervjuer är mer flexibla (Bryman, 2011). 

4.3 Datainsamlingsinstrument 

För att ta reda på vilka missgynnande faktorer och anpassningar som finns i fem vanliga 

matematikläromedel i skolan har jag gjort en så kallad dokumentanalys (Berg, 2003). För att 

på ett enkelt och strukturerat sätt kunna analysera matematikläromedlen har jag använt mig av 

ett slags schema inspirerat av Bryman (2011). Detta schema fungerade som en 

granskningsmall och innehöll olika kolumner med rubriker utifrån vad tidigare forskning 

visar kan vara svårt eller gynna andraspråkselever i matematikämnet samt nya faktorer som 

jag fann under analysen (Se bilaga 2). Kategorin ”övrigt” fanns med ifall något behövde 

tilläggas för att ha utrymme att skriva lite mer. 

För att kunna besvara frågan kring hur matematiklärare arbetar och anpassar undervisningen 

för att kompensera bristerna i matematikläromedlen har jag dessutom använt mig av 

intervjufrågor genom att genomföra vad Bryman (2011) kallar för semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att det också finns möjlighet att ställa följdfrågor (Se bilaga 1). För 

att kunna göra en detaljerad analys och inte förlora viktig information valde jag att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera dem vilket enligt Bryman (2011) är det vanligaste vid 

kvalitativa undersökningar. Svaren sorterades sedan i kategorier för att få en tydlig bild av de 

olika frågeområdena. Kategorierna utformades utifrån vad lärarna svarat och de anpassningar 

och arbetssätt som nämndes under intervjuerna och är dessutom vad de olika rubrikerna i 

resultatet kring lärarnas arbetssätt handlar om. På detta sätt plockades informationen isär för 

att sedan sorteras ihop till ett resultat, vilket kan liknas vid att lägga ett pussel likt Ödmans 

beskrivning (2007). 
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4.4 Urval 

För att samla in data till studien har jag dels använt mig av fem olika matematikläromedel för 

årskurs fem som jag funnit i skolorna i Jönköpings kommun. Vid urvalet av 

matematikläromedel undersökte jag vilka läromedel som var vanligast förekommande på 

skolorna i Jönköping och valde sedan ut tre läromedel som var vanligt förekommande. Detta 

gjordes genom kontakter med lärare eller VFU-studenter på ett tiotal skolor i Jönköping. 

Eftersom kontakterna bestod av lärare och studenter som jag kände till är detta vad Bryman 

(2011) kallar för ett bekvämlighetsurval. De läromedel som sedan valdes ut var Matteborgen 

5B, Formula och Beta. På en av skolorna hade man dessutom köpt in ett helt nytt läromedel 

som heter Koll på matematik som planerades att använda i framtiden. Jag valde därför att 

analysera denna mattebok också för att kunna jämföra de något äldre med den helt nya. Jag 

valde dessutom att använda ett läromedel som fortfarande används på vissa skolor men som 

var ännu vanligare förr, som kallas för Mattestegen. Jag valde sedan att använda mig av 

upplagan inriktad till årskurs fem när det gäller alla läromedel för att alla matematikläromedel 

i studien skulle vara inriktade för samma årskurs. Även detta var ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då det av praktiska skäl var lättast att få tag i böcker från 

årskurs fem.  

Vid urvalet av matematiklärare för intervjuerna valdes sex lärare på två skolor i Jönköpings 

kommun som har en stor andel elever med annat modersmål än svenska. Detta för att lärarna 

ska vara väl insatta i mitt problemområde samt ha goda beskrivningar för hur de arbetar med 

detta. Det var även ett krav att lärarna var behöriga och undervisade i matematik i årskurs 4-6.  

4.5 Genomförande 

Inför analysen av läromedel skapades ett schema (se bilaga 2) med olika kategorier vilket 

användes för att samla information kring de olika missgynnande och gynnsamma faktorer 

som låg i fokus vid analysen. Kategorierna utgick från vad tidigare forskning beskriver som 

svårigheter för andraspråkselever i matematik samt vad som kan gynna deras 

matematikutveckling. Vid granskningen av de fem matematikböckerna fylldes kolumnerna 

med vad som gick att finna i de olika böckerna kring varje kategori. På så sätt gavs en tydlig 

bild av de olika möjliga svårigheter eller anpassningar som finns med i matematikläromedlen. 

Under analysen kunde dessutom nya faktorer finnas utöver de som jag först funnit utifrån 

tidigare forskning. Efter att ha sökt ytterligare information kring dessa missgynnande faktorer 
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lades också dessa till som faktorer i analysen. Detta innebär att alla kategorier inte var 

förutbestämda från början. 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie vilket gav goda möjligheter att redigera 

frågorna exempelvis genom att lägga till några som saknades eller tydliggöra frågor som 

missuppfattades (Bryman, 2011). Syftet med en pilotstudie var att få så tydliga och givande 

frågor som möjligt inför intervjuerna för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av dem. 

Inför intervjuerna fick de berörda lärarna information kring vad studiens och intervjuns syfte 

var. Lärarna fick inte möjlighet att läsa frågorna innan mötet på grund av att jag ville ha 

svaren så spontana och ärliga som möjligt. De fick istället möjlighet att se frågorna precis 

innan intervjun om de så önskade. Under intervjun ställdes till en början bakgrundsfrågor 

kring hur länge läraren arbetat som lärare samt hur länge läraren arbetat på en mångkulturell 

skola. Detta för att lättare kunna sätta in svaren i ett sammanhang (Bryman, 2011). Sedan 

följde ett antal öppna frågor följt av några mer specifika om de föregående inte gav tillräckligt 

med information. Det fanns också möjlighet att ställa följdfrågor på det lärarna berättade 

vilket var användbart vid flera tillfällen. För att kunna ta reda på hur lärarna arbetar för att 

kompensera bristerna i läromedlen behövde jag också ta reda på vilka missgynnande faktorer 

lärarna upplever finns i böckerna. Det som var i fokus var alltså både vilka missgynnande 

faktorer lärarna upplever  i böckerna samt hur de arbetar för att kompensera detta. 

Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter och alla intervjuer spelades in och transkriberades. Det 

transkriberade materialet sorterades i kategorier för att lättare kunna urskilja mönster och för 

att få tydliga svar på var och en av mina frågor. 

4.6 Analys av empiri 

Vid analysen av matematikläromedlen utgick jag från ett schema (se bilaga 2) med olika 

kategorier där jag fyllde i vad jag kunde finna under varje kategori när jag studerade de olika 

matematikböckerna. Vid analysen samlades de missgynnande faktorerna under rätt kategori i 

schemat. Dessa kategorier utgick från de missgynnande faktorer som tidigare forskning menar 

kan skapa svårigheter för andraspråkselever och som är presenterade i bakgrunden. 

Kategorierna blev fler under analysen eftersom jag kunde finna ytterligare missgynnande 

faktorer att söka ytterligare information kring och som fick tilläggas i bakgrunden. Jag 

jämförde alltså vad forskning pekar på kring vad som kan missgynna och gynna 

andraspråkselever med vad jag kunde finna i matematikböckerna. På detta sättet fick jag en 
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tydlig överblick över vad de vanligaste matematikläromedlen har för brister exempelvis när 

det kommer till kontexter, språket, signalord och bilder. I alla läromedel förekom de 

missgynnande faktorerna mer än ett fåtal gånger vilket gjorde att jag inte behövde ta ställning 

till i vilken omfattning faktorerna behövde förekomma.  

För att kunna anlysera intervjuerna på ett bra sätt spelades dessa in och transkriberades. Det 

första som gjordes var att noggrant läsa transkriberingarna för att försöka hitta mönster. De 

frågor som ställdes till det transkriberade materialet var: ”Vilka missgynnande faktorer 

upplever lärarna att läromedlen innehåller?”, ”Vilka gynnsamma faktorer upplever lärarna att 

matematikläromedlen har?”, ”Vilka arbetssätt använder sig lärare av för att kompensera de 

missgynnande faktorerna i matematikböckerna?”. Utifrån granskningen av transkriberingarna 

med utgångspunkt i frågorna kunde materialet sorteras och kategorier finnas. Exempelvis 

svarade flera lärare att de arbetar mycket gemensamt vilket då blev en kategori. Dessa 

kategorier utgör underrubrikerna i resultatet kring hur lärare arbetar för att gynna 

andraspråkselever i undervisningen (5.3). Kategorierna växte alltså fram när materialet 

sorterades då lärarnas svar gav tydliga kategorier kring hur de arbetade. Kategorierna 

sorterades därför efter de olika arbetssätt som lärarna beskrev i intervjuerna. Samma sak 

gjordes för att ta reda på vilka svårigheter lärarna upplever i matematikläromedlen.  

4.7 Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudprinciper som gäller för svensk forskning vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer rör bland annat 

frivillighet, integritet, konfidientalitet samt anonymitet (Bryman, 2011).  

Det var dessa riktlinjer som var utgångspunkt i samband med intervjuerna med lärarna som 

ingick i studien. Enligt informationskravet måste alla som ingår i studien vara medvetna om 

syftet med studien samt att deras deltagande är frivilligt vilket innebär att de kan välja att 

hoppa av när som helst. Innan intervjun fick lärarna information kring vad studien handlar om 

samt möjlighet att läsa igenom frågorna om de så önskade. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan och 

intervjupersonerna fick därför information om att de kunde välja att avsluta intervjun när de 

ville. Konfidentialitetskravet finns för att de som deltar i undersökningar och intervjuer ska 

känna sig trygga och behandlas med respekt. I enlighet med detta krav behandlades lärarna i 

studien konfidentiellt vilket innebär att lärarnas namn och dylikt inte presenteras i studien. 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast är menade att användas för 

studien. Dessa krav gör bland annat att det insamlade materialet samt personuppgifter inte är 

åtkomligt för obehöriga (a.a.). 
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5. Resultat  

I resultatet presenteras vilka av de kända missgynnande faktorer som har identifierats i de 

vanligaste matematikläromedlen i skolorna idag samt vilka anpassningar som finns med i 

böckerna. Här presenteras också hur lärare i mångkulturella skolor upplever 

matematikläromedel samt hur de arbetar i sin undervisning för att gynna andraspråkselever.  

5.1 Dokumentanalys  

Vid analysen av de matematikläromedel som valts ut fann jag att det finns ett antal faktorer i 

böckerna som kan försvåra för andraspråkselever. Detta gäller exempelvis främmande 

kontexter i uppgifterna, svårt språk i matematikböckerna, signalord som signalerar om ett 

visst räknesätt som ibland är fel för att lösa uppgiften, bilder som förvirrar samt symboler som 

kan misstolkas av andraspråkselever. Nedan presenteras vilka missgynnande faktorer som går 

att finna i matematikläromedlen samt vilka faktorer som kan hjälpa andraspråkselever som 

går att finna.  

5.1.1 Tabell över missgynnande faktorer i läromedlen 

Nedan presenteras en tabell över förekomsten av missgynnande faktorer i de analyserade 

läromedlen. Detta är en kvalitativ studie och det är alltså inte kvantiteten som är avgörande 

utan tabellen är endast till för att tydliggöra vilka missgynnande faktorer jag har funnit i vilka 

läromedel. I tabellen tas ingen hänsyn till i vilken omfattning dessa faktorer förekommer då 

tabellen endast är en översikt.  

 Främmande kontexter Svårt språk Signalord Förvirrande bilder 

Matteborgen 5B x x x x 

Formula x x x  

Koll på matematik x  x x 

Beta x  x x 

Mattestegen x  x  

Tabell 1: Översikt över missgynnande faktorer i fem vanliga matematikläromedel.  

5.1.2 Främmande kontexter i uppgifterna 

Majoriteten av matematikläromedlen som ingick i analysen har en hel del kontexter som kan 

vara främmande för andraspråkselever vilket missgynnar deras förståelse för uppgiften. 

Boken Matteborgen 5B beskrivs som vardagsnära (Falck & Picetti, 2013) men enligt min 

analys innehåller boken en hel del kontexter som kan vara främmande för andraspråkselever 



 

19 

 

men även för elever som har svenska som modersmål. Bokens tema handlar om en borg där 

det är mycket slott och riddare. Hela boken är uppbyggd utifrån avsnitt i kapitel som är tagna 

utifrån rum som finns i en borg, exempelvis rustkammaren, borggården och tornet. Många 

uppgifter fortsätter på slotts- och riddartemat med uppgifter som har speciella kontexter som 

exempelvis juvelkammare med ädelstenar som topaser, safirer och turkoser. Dessa kontexter 

kan inte anses vardagsnära eftersom detta inte är något som många elever har erfarenheter av 

eller möter i sin vardag. Det förekommer också kontexter med djur som kan vara ovanliga för 

elever som kommer från andra kulturer exempelvis där man ska para ihop vilka som hör ihop, 

vilket kan vara svårt om man inte har någon aning om vad djuret heter eller har sett eller hört 

om djuret tidigare. I matematikboken Formula (Sjöström & Sjöström, 2012) finns också 

kontexter i uppgifter som kan vara främmande för andraspråkselever. Ett exempel på en 

kontext som kan vara främmande för elever från andra kulturer är exempelvis tivoli. I 

matematikboken Beta (Undvall & Melin, 2014) finns kontexter kring fiske där det nämns 

olika sorters fiskar som exempelvis Abborre. Om man aldrig har hört ordet Aborre tidigare 

kan uppgiften vara förvirrande. I denna matematikbok finns också uppgifter där kontexten 

handlar om en cirkus vilket kan ligga ganska långt ifrån andraspråkselevernas vardag. Även 

matematikböckerna Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2016) och Mattestegen 

(Rosenlund & Backström, 2006) har kontexter kring fiske på olika sätt. Mattestegen (a.a.) har 

exempelvis kontexter knutna till en stuga i fjällen och barn som får månadspeng vilket kan 

ligga utanför andraspråkselevers referensramar. Dessa exempel är väldigt lika de som 

forskningen betonar som främmande för andraspråkselever, som gäller exempelvis skärgården 

eller veckopeng (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Ett annat exempel på svårare kontexter från 

matematikboken Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2016) är en uppgift kring namn 

på blommor vilket kanske inte är känt för andraspråkselever. Detta gäller exempelvis 

blommorna Krysantemum, Gerbera och Nejlika. Flera av de ovan nämnda kontexterna är mer 

förknippat till svensk kultur och tradition och kan innebära att andraspråkselever inte har 

några referensramar knutna till kontexten, vilket  missgynnar andraspråkselevers förståelse för 

uppgifterna.  

5.1.3 Svårt språk 

Många ord som är självklara för någon som har svenska som modersmål kan vara svårt för 

elever som har ett annat modersmål än svenska. I de matematikböckerna som ingick i studien 

kan språket ibland göra att förståelsen för det matematiska missgynnas. Böckerna som ingick 

i studien är olika svåra när det kommer till språket. Analysen visar exempelvis att Formula 
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har ett svårare språk både när det kommer till ord, meningar och textmängd än de övriga 

matematikböckerna. I alla böcker förekommer dock svåra ord och meningar.  

 I Matteborgen 5B (Falck & Picetti, 2013) står det exempelvis i en uppgift att solen har gått 

ner. Om man inte kan uttrycket solnedgång eller att solen går ner kan det vara förvirrande för 

en andraspråkselev att solen går någonstans. Detta kan anses vara en slags dubbelbetydelse 

eftersom ordet ”går” i vanliga fall har en annan betydelse än vad som menas när solen ”går 

ner”. Även att någon är tokig i ärtsoppa skulle kunna vara svårt att förstå vilket också är ett 

uttryck som finns i boken. I Formula (Sjöström & Sjöström, 2012) fann jag exempelvis ord 

som regionala nyheter, rapport och displayer vilket också kan anses onödigt svårt för elever 

med ett annat modersmål än svenska. I denna bok är dessutom textmängden en faktor som 

kan försvåra för andraspråkselever. I boken Mattestegen (Rosenlund & Backström, 2006) 

förekommer på några ställen enstaka ord i texten som kan ställa till det för andraspråkselever 

när de ska förstå uppgiften. Ett exempel är en uppgift där man pratar om en ”trave böcker” där 

det är viktigt att eleven vet vad en ”trave” innebär. Exempel på svårare ord från läromedlet 

Beta (Undvall & Melin, 2014) är ravin, gäss och dold. I matematikboken Koll på matematik 

(Björklund & Dahlsmyr, 2016) upplever inte jag att det förekommer lika många svåra ord 

som i de övriga böckerna men det finns exempel på ord som föredrog, vimpel samt svåra 

namn på blommor som möjligen skulle kunna vara svåra. Ord som inte används i elevernas 

vardag på samma sätt kan vara svårare eftersom chansen är mindre att eleverna har stött på 

ordet och vet vad det betyder. I flera av dessa böcker finns ord som med enkelhet hade kunnat 

bytas ut mot något enklare vilket gör att det är matematikkunskaper som synliggörs istället för 

språkkunskaper.  

5.1.4 Signalord 

I alla de granskade matematikläromedlen finns olika signalord som signalerar ett visst 

räknesätt. Exempel på ord som finns med i majoriteten av de läromedel som har analyserats är 

tillsammans, längre, kortare, mer än, större än, äldre än, yngre än, högre och liknande ord. I 

Matteborgen 5B (Falck & Picetti, 2013) finns exempelvis en uppgift som innehåller ett 

signalord som signalerar addition, men för att lösa uppgiften ska man använda subtraktion. Ett 

exempel är följande uppgift: 

”Hur mycket högre är strutsen än flamingon?”   

Struts: 2,05 m Flamingo: 1,27 m (Falck & Picetti, 2013, s.111) 
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För en elev som inte förstår sammanhanget i uppgiften kan ordet högre signalera addition 

vilket medför att uträkningen blir fel då subtraktion behöver användas för att lösa uppgiften 

på ett korrekt sätt. Ett annat exempel är en uppgift där man frågar efter hur mycket längre 

anakondan är än mamban där båda ormarnas längd är angivna. För att lösa uppgiften krävs 

subtraktion som räknesätt men ordet längre signalerar addition vilket medför samma 

problematik som föregående uppgift kring fåglarna.  

Samma typer av exempel går att finna i matematikboken Formula (Sjöström & Sjöström, 

2012). Exempelvis finns en uppgift kring längd på eleverna i en klass. En av frågorna handlar 

om hur mycket längre Lena är än Arvid. Ordet längre signalerar addition men för att ta reda 

på hur mycket längre Lena är än Arvid bör man ta Lenas längd subtraherat med Arvids längd. 

Även i matematikboken Beta (Undvall & Melin, 2014) finns uppgifter med signalord som kan 

försvåra förståelsen för uppgiften för andraspråkselever. Det finns exempelvis en uppgift där 

det beskrivs att Amina var bäst i kulstötning då hon stötte 9,85 m. ”Det var ½ meter längre än 

Isak som kom tvåa. Hur långt stötte Isak?”(Undvall & Melin, 2014, s.89). Ordet längre 

signalerar även här för räknesättet addition medan uppgiften kräver subtraktion för att ta reda 

på hur långt Isak stötte kulan. I Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2016) finns också 

exempel där signalord signalerar fel räknesätt. Det gäller exempelvis i en uppgift där ordet 

sammanlagt signalerar addition när eleverna behöver använda subtraktion för att lösa 

uppgiften.  

I matematikböckerna finns också signalord med i uppgifter där ordet signalerar rätt räknesätt. 

Ett exempel är uppgiften nedan:   

”Hur mycket är ljusstakarna värda tillsammans?”(Falck & Picetti, 2013, s.14) 

Här förknippas ordet tillsammans med addition och det är också addition som är det räknesätt 

som bör användas för att läsa uppgiften.  Denna typ av uppgifter finns även exempel på i 

matematikboken Beta (Undvall & Melin, 2014): 

”Under flottfärden fick Andreas grupp tre fiskar, två abborrar och en gädda. Den ena 

abborren vägde 170 g och den andra 235 g. Gäddan vägde dubbelt så mycket som de båda 

abborrarna tillsammans. Hur mycket vägde alla tre fiskarna sammanlagt?”(Undvall & Melin, 

2014, s.45).  
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Ord som dubbelt, tillsammans och sammanlagt är ord som signalerar addition vilket är det 

räknesätt som ska användas för att lösa uppgiften. Här är alltså signalorden snarare till hjälp. 

5.1.5 Förvirrande bilder 

Att ha bilder som ett hjälpmedel för att förstå sammanhang är som tidigare nämnt en fördel 

för andraspråkselever. I en del av de matematikläromedel som jag har undersökt är bilderna 

inte alltid logiska och knutna till uppgiften. I Matteborgen 5b (Falck & Pincetti, 2013) finns 

det exempelvis en bild på en pojke som spelar dator till en uppgift kring vinklar och dess 

grader. Vid en fråga om trianglar fanns bilder på ett dominospel och en bild på en häst vid en 

uppgift där man skulle räkna rest. I Beta (Undvall & Melin, 2014) förekommer bilder som 

inte alltid har att göra med uppgifterna på sidan. Ett exempel är en bild på en hund när 

uppgiften handlar om hur många sidor Lotta har läst i en bok. Även i Koll på matematik 

(Björnlund & Dahlsmyr, 2016) förekommer ologiska bilder exempelvis finns det en bild på en 

kanin trots att ingen uppgift på sidan handlar om kaniner.  

5.1.6 Anpassningar som gynnar andraspråkselever i matematikläromedlen 

Trots att många kontexter kan anses svåra finns det även uppgifter med kontexter som är 

anpassade för att passa många elever. I Matteborgen 5B (Falck & Picetti, 2013) kan man 

exempelvis finna uppgifter som handlar om godis, pennor och andra skolmaterial, kläder, 

skolämnen och färger. Det är flera uppgifter som är knutna till klassrummet och material som 

finns där som exempelvis linjal, böcker och limstift. Det är dock inte kontexter som är 

anpassade för elever från andra länder eller kulturer utan kontexter som passar många barn i 

mellanstadieåldern. Även Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2016) och Mattestegen 

(Rosenlund & Backström, 2006) innehåller kontexter som går att relatera till skolan. 

Exempelvis gäller detta material som går att finna i klassrummen så som pennor och linjaler 

men också skolmat, frukter och kakor. I Formula (Sjöström & Sjöström, 2012) förekommer 

uppgifter som handlar om flaggor från olika länder vilket eventuellt kan uppmuntra elever 

från andra länder. Även i Beta (Undvall & Melin, 2014) finns kontexter som är väl anpassade 

för att vara vardagsnära för så många elever som möjligt. Detta gäller exempelvis kontexter 

som fotboll, glass, idrottslektioner och vägen till skolan. Dessa kontexter är något som 

eleverna stöter på i sin vardag eftersom de flesta har en väg till skolan, har idrottslektioner där 

de någon gång spelar fotboll, kanske spelar fotboll på fritiden och troligast äter glass ibland.  

Många matematikläromedel använder sig dock av bilder för att underlätta förståelsen för 

uppgiften och kontexten. Exempelvis bild på några som spelar fotboll, bild på någon som 
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köper glass, bild på ädelstenar när det är vad uppgifterna handlar om. Vissa matematikböcker 

innehåller fler bilder än andra och exempelvis Beta (Undvall & Melin, 2013) och 

Matteborgen (Falck & Picetti, 2013) innehåller betydligt mer hjälpsamma bilder än 

Mattestegen (Rosenlund & Backström, 2006). De bilder som finns i Mattestegen (a.a) är dock 

väl knutna till uppgiften vilket det som tidigare nämnt inte alltid är i några av de andra 

läromedlen. Matematikboken Koll på matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2016) innehåller 

begreppsförklaringar till varje kapitel som förklarar vissa matematiska begrepp vilket också är 

något som kan underlätta förståelsen för andraspråkselever.  

Uppgifter i matematikböckerna innehåller olika namn för att beskriva händelser. En 

anpassning i matematikböckerna som tillkommit då Sverige blir allt mer mångkulturellt är att 

namnen är anpassade för att vara igenkännbara för elever från andra kulturer och länder. Vid 

analys av matematikböckerna kunde jag finna namn som är hämtade från andra kulturer och 

länder. Namn som finns med i uppgifterna i Matteborgen 5B (Falck & Picetti, 2013) är 

exempelvis Amina, Karim, Stavros, Filippo och Kari. I Formula (Sjöström & Sjöström, 2012) 

går att finna namn som Reza, Felex, Cesar, Zelda och Diba. Även matematikboken Beta 

(Undvall & Melin, 2014) använder bland annat utländska namn så som Rodrigo, Pascal, 

Emine och Ghiselle. Detta gäller även i den nyaste matematikboken Koll på matematik 5B 

(Björklund & Dahlsmyr, 2016) där en stor andel av namnen i uppgifterna har anpassats i och 

med den ökade invandringen. Här finner man namn som Leyla, Ahmad, Figen, Hassan och 

Nicolas. Detta är dock inget nytt utan analysen av den något äldre matematikboken 

Mattestegen 4-6 (Rosenlund & Backström, 2006) har också anpassat namnen i uppgifterna 

och innehåller namn som Samir, Miriam, Winnie, Jamila, Mary och Arif.  

5.2 Lärares erfarenheter av matematikläromedel 

Ovan presenterades min analys av missgynnande faktorer i läromedlen. Vid intervjuer med 

lärarna framkom deras erfarenheter av andraspråkselevers svårigheter i matematik samt vilka 

missgynnande faktorer de har erfarit i matematikläromedlen, vilka är värda att presentera. För 

att få en bild av hur lärarna arbetar för att kompensera bristerna i matematikläromedlen är det 

också relevant att få en bild av hur lärarna upplever matematikböckerna. Nedan presenteras 

därför lärarnas erfarenheter av missgynnande faktorer samt anpassningar i 

matematikläromedlen. 
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5.2.1 Språket är för svårt 

När lärarna i studien får frågan kring vad som är den största svårigheten i matematikböckerna 

svarar de att det är just språket. De flesta läromedlen innehåller alldeles för svåra ord och 

mycket text vilket lärarna menar kan vara svårt. En lärare nämnde just Formula (Sjöström & 

Sjöström, 2012) som en matematikbok som är extra svår när det gäller språket. En av lärarna 

sa följande:  

” […]Matteboken vi har, det är ju uppgifter som ställer till problem vid varenda uppgift. Det 

blir stopp. Det är ingen bok man kan ge eleverna om man vill att de ska räkna ett helt kapitel. 

Det är alldeles för kämpigt med språket”. (Lärare 1) 

En annan av lärarna betonade också svårigheterna när det kommer till språket genom att ge ett 

exempel från matematikboken:  

”Det är ett för avancerat språk […] i matematikboken tas det för givet många uttryck […] som 

exempelvis ordet färre. När det sitter färre elever i detta klassrum än i det andra […] Det är 

sådana svårigheter som är lätt för oss som är helsvenska som har ett gediget språk. Det är 

självklart. För de här eleverna kan det vara svårt”. (Lärare 2) 

Dock upplever en del lärare att språket ibland är tänkt att vara förenklat men istället blir det 

förenklat på fel nivå. Språket är begränsat till en sådan grad att man skalar bort så mycket av 

sammanhanget att det blir svårt för andraspråkseleverna att förstå. Enligt en av lärarna kan det 

ibland vara en fördel för andraspråkselever att läsa mycket om någonting istället för bara 

något lösryckt. På så sätt kan de få en större förståelse för sammanhanget då det är mer 

utförliga förklaringar. De lärare som arbetar med matematikboken Formula framhåller också 

att denna bok inte bara innehåller för svåra ord, utan att den också innehåller för mycket text 

genom hela boken.  

5.2.2 Böckerna är inte anpassade efter andraspråkselevers behov 

Vid intervjuer med de lärare som ingick i studien framkom att majoriteten av lärarna inte 

anser att matematikböckerna innehåller några särskilda anpassningar just för 

andraspråkselever. Det finns kontexter och uppgifter där eleverna får arbeta mer praktiskt och 

med olika representationsformer som kan vara gynnsamt för andraspråkselever men lärarna 

upplever inte att det är anpassningar som är gjorda särskilt för att gynna andraspråkselever. 

Den enda anpassningen som lärarna kunde se som är ett resultat av den ökade invandringen 

och andelen andraspråkselever i skolorna är att man väljer att använda namn från andra länder 

och kulturer. En av lärarna menar dock att detta inte är särskilt genomtänkt och att det är på 
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samma nivå som att byta till att en flicka är snickare istället för en pojke ur ett 

genusperspektiv. Sammanfattningsvis menar lärarna att matematikläromedlen inte går att 

använda som något man arbetar i från pärm till pärm för elever som inte behärskar språket 

tillräckligt bra. Den kan istället användas som inspiration att plocka uppgifter ifrån och som 

läraren själv kan göra om för att passa elevgruppen. Vid intervjuerna framkom dock att 

majoriteten av lärarna i studien föredrar Matteborgen framför Formula eftersom de anser att 

språket är lättare och textmängden mer överkomlig i Matteborgen.  

5.3 Hur matematiklärare i mångkulturella skolor arbetar för att främja 

andraspråkselevers matematikutveckling 

Eftersom matematikböckerna i den svenska skolan innehåller en mängd faktorer som skulle 

kunna försvåra förståelsen och matematikutvecklingen för andraspråkselever måste lärarna 

kompensera detta i sin matematikundervisning. Vid intervjuer med de lärare som ingick i 

studien framkom det att lärare arbetar medvetet för att främja andraspråkselevers 

matematikutveckling, språk och begreppsförståelse. 

5.3.1 Fokus på språket och att lära tillsammans 

Flera lärare i studien arbetar mycket språkutvecklande med diskussioner och olika sätt att 

förklara samma sak på. EPA-metoden är exempelvis ett återkommande arbetssätt vilket ger 

möjlighet till repetition och förklaringar på olika sätt samt möjlighet att lära av varandra. 

Detta arbetssätt innebär att eleverna först får tänka enskilt, sedan i par och sedan pratar alla 

tillsammans. Lärarna i studien beskriver också att de arbetar mycket med matematiska ord 

och begrepp under matematiklektionerna. Det behöver dock inte alltid vara matematiska 

begrepp utan det finns även andra ord som kan vara fallgropar för eleverna i 

matematikundervisningen.  

”Man måste alltid prata om de ämnesspecifika matematiska orden, men här är det ju inte 

bara de ämnesspecifika orden som man måste ta upp utan det är så mycket vardagsord som 

man förväntar sig att eleverna redan har” (Lärare 3) 

Det är alltså mycket fokus på språket under matematiklektionerna när andelen 

andraspråkselever är stor. En av lärarna i studien arbetar också med en så kallad begreppsbok 

där eleverna får klistra in begrepp och förklara dem. Denna bok kan de sedan ta fram när de 

behöver få ordet förklarat igen. Detta beskrivs som ett bra sätt för att underlätta för eleverna 

då de slipper fråga gång på gång. En annan av lärarna i studien beskriver också att affischer 
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på väggarna med olika matematiska begrepp är framgångsrikt för elever med svenska som 

andraspråk. På så sätt är begreppen alltid synliga och eleverna har möjlighet att kolla på dem 

när de behöver.  

Ett arbetssätt som alla lärare betonar som positivt för dessa elever är att arbeta mycket 

gemensamt antingen i helklass, grupp eller par. Ett bra sätt är dessutom att låta eleverna skapa 

egna uppgifter för att på så sätt blir de tvingade att använda språket och det kräver dessutom 

att de har förstått det matematiska innehållet. Detta beskriver en av lärarna som otroligt 

framgångsrikt när det gäller både språkutveckling och matematikutveckling.  

När det gäller modersmålet är lärarna i studien inte eniga om det ska få användas i 

matematikklassrummet eller inte. Majoriteten menar dock att modersmålet kan användas 

elever emellan som har samma modersmål, för att exempelvis räkna ut något där de sedan 

översätter. På så sätt hamnar fokus inte på språket till en början. De menar också att detta är 

särskilt användbart om man har nyanlända elever då elever som kan svenska bättre kan hjälpa 

till om det inte finns tillgång till studiehandledare eller modersmålslärare. En av lärarna 

känner dock att modersmålet bör användas i minsta möjliga grad eftersom det svenska 

matematiska språket också måste få en chans att utvecklas.  

5.3.2 Fokus på metoder snarare än på rätt svar 

I samband med intervjuerna visar det sig också att lärare fokuserar mer på metoder än på det 

rätta svaret. De fokuserar alltså mer på vägen dit och hur man har räknat istället för på det 

rätta svaret. Lärarna arbetar mycket med att låta eleverna redogöra för sina tillvägagångssätt 

och metoder på matematiklektionerna och de pratar också mycket om olika typer av 

lösningar. Några av lärarna betonar vikten av att både lyfta fram korrekta och felaktiga 

lösningar och samtala om dem tillsammans i klassen. 

”[…] Vi poängterar ju väldigt mycket vägen. Vi söker, eller jag, jag söker efter vad har du 

gjort rätt. Svaret kan vara helt fel men du har ändå gjort en riktig algoritm till exempel”. 

(Lärare 4) 

Lärarna betonar alltså att det är viktigt att också söka efter vad som har blivit rätt istället för 

bara på vad som är fel vilket också synliggör vägen dit istället för endast det rätta svaret.  

5.3.3 Repetitioner och egna uppgifter 

Alla lärare i studien beskriver vikten av att skapa egna och anpassade uppgifter. De menar 

också att matematikboken inte går att använda som ett läromedel där eleverna ska räkna från 
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pärm till pärm eftersom uppgifterna antingen är för svåra språkmässigt eller kontextmässigt 

De betonar istället att matteboken fungerar som en uppgiftsbank eller inspiration när de ska 

välja eller skapa egna uppgifter. Anledningen till att det är så viktigt att skapa egna uppgifter 

är för att uppgifterna behöver vara anpassade efter elevernas tidigare erfarenheter och 

språkliga nivå. Lärarna menar dock att det är viktigt att det inte blir på en för enkel nivå utan 

att eleverna får möjlighet att utvecklas och lära sig nya ord och begrepp.  

Några av lärarna upplever att matematikboken har för mycket av samma och menar att när 

eleverna greppat något finns det ingen anledning att ”mala på”. Dock menar alla att det är 

otroligt viktigt med repetition både kring det matematiska men särskilt kring begrepp och 

kontexter som de vet att eleverna kommer att behöva i framtiden.  

”Det är viktigt med mycket upprepad undervisning, samma moment återkommer många 

gånger”(Lärare 3) 

Lärarna trycker på vikten att repetera begrepp på olika sätt, exempelvis genom att sätta upp 

ord på väggarna eller genom att skapa egna begreppsböcker. Det handlar alltså inte alltid om 

att förenkla språket för mycket, utan att repetera för att eleverna ska utvecklas.  

5.3.4 Olika representationsformer 

När språket inte räcker till använder sig många lärare av olika typer av konkret material och 

olika representationsformer för att visa på så många olika sätt som möjligt. Exempelvis 

används klossar och liknande material för att eleverna ska få arbeta med händerna. Det är 

också vanligt att använda olika typer av bilder för att öka förståelsen när något förklaras. 

Många lärare betonar vikten av att göra det så vardagsnära som möjligt. Ett exempel som 

angavs var att referera till linjalen som en godisrem vid bråkräkning eftersom det är viktigt för 

eleverna att godis delas lika mellan dem. Att måla egna bilder för att förklara ett 

händelseförlopp beskrivs också som ett otroligt bra sätt att komma runt språkliga svårigheter.  

”Jag jobbar mer bildmässigt. Jag menar inte bildmässigt att jag visar bilder men det är mer 

än att jag bara pratar om det. Det kan vara att arbeta mer praktiskt. Film har jag också 

upptäckt flera bra sidor med.  Så enkelt att på Youtube finns det jättemycket hjälp som kan 

vara ett bra sätt. Webmatte.se finns ju också” (Lärare 5)  

Lärarna i studien är överens om vikten av att visa eleverna vad man pratar om, istället för att 

bara prata om det. De betonar fördelen med att det blir konkret och verkligt för eleverna vilket 

är en bra hjälp när språket brister eftersom de får använda flera sinnen.  
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5.3.5 Uppmärksammar skillnader 

Matematikböckerna i Sverige utgår ifrån vårt sätt att skriva och använda olika matematiska 

symboler. Generellt sätt har matematikböckerna inte med olika sätt att räkna för att visa på 

skillnader. Majoriteten av lärarna i studien upplever inte dessa skillnader i någon hög grad i 

sin undervisning. När det kommer till skillnader på hur man benämner tal eller använder 

symboler har ingen av lärarna varit med om det. Däremot finns det en viss skillnad när det 

kommer till hur man räknar.  

”Vi har två ganska nyanlända nu och när vi började jobba med kort division så hade 

de fortfarande någon form av liggande stol eller trappan, någon variant som jag inte 

sett tidigare som de löste det med” (Lärare 3) 

Av de sex lärare som intervjuades i denna studie var det bara Lärare 6 som betonade vikten av 

att uppmärksamma dessa skillnader. Denna lärare brukade även bjuda in föräldrar någon gång 

om året för att uppmärksamma just detta. Hon menar också att eleverna på detta sätt kan finna 

nya vägar och metoder för att räkna på som passar just dem bättre. Om en elev har lärt sig en 

annan metod från tidigare skolgång eller från föräldrar brukar klassen dessutom döpa metoden 

efter eleven vilket också får eleven att känna sig speciell. Exempelvis hade denna lärare nu en 

nyanländ som ofta visade på andra sätt att exempelvis utföra beräkningar på vilket gav honom 

självförtroende och en större möjlighet att komma in i klassen som ny eftersom 

klasskompisarna gärna tog åt sig av metoderna som presenterades. 

5.3.6 Resultatsammanfattning 

Vid genomförandet av studien sökte jag svar på vilka kända missgynnande faktorer som går 

att finna i de vanligaste matematikläromedlen i skolan. Jag sökte också svar på hur lärare 

arbetar för att kompensera bristerna i läromedlen för att gynna andraspråkselevers 

matematikutveckling.  

Slutsatsen av studien är att majoriteten av matematikböckerna innehåller de flesta av de kända 

missgynnande faktorer som kan skapa svårigheter, vilka presenterades i bakgrunden. Alla 

matematikböcker innehåller kontexter som kan vara svåra för andraspråkselever samt 

signalord som signalerar om fel räknesätt. De flesta matematikböckerna innehåller dessutom 

svårt språk vilket innebär svåra ord eller tunga textmängder. Många matematikböcker har 

också ologiska bilder som kan förvirra förståelsen för en uppgift. Det framkom också att 

matematikböckerna inte innehåller några särskilda anpassningar för att underlätta förståelsen 

för andraspråkselever. Vissa kontexter är relaterade till skolan och till mat och liknande vilket 
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de flesta elever kan relatera till, men det är inte mycket som är gjort för att särskilt passa 

andraspråkselever. Det enda som gick att urskilja som en följd av den ökande invandringen 

var fler namn från olika kulturer och länder.  

Vid intervjuerna med lärarna framkom att deras erfarenheter överensstämmer med vad 

forskningen säger kan vara svårt för andraspråkselever och de betonade det svåra språket i 

matematikböckerna. Lärarna kunde heller inte finna några särskilda anpassningar i böckerna 

mer än att några uppgifter är mer praktiska och att namnen är mer mångkulturella.  

Vid intervjuerna framkom också att många lärare har flera bra tips och metoder för hur man 

kan arbeta för att främja andraspråkselevers matematikutveckling. Lärarna framhåller 

gemensamma diskussioner som en viktig del i matematikundervisningen när andelen 

andraspråkselever är stor. Det är mycket samtal kring hur man har tänkt, kring olika sätt att 

tänka och mycket fokus på språket. Lärarna betonar också att det är en stor fördel att arbeta 

språkutvecklande vilket görs exempelvis genom begreppsböcker, affischer på väggarna och 

samtal kring språket. Lärarna arbetar dessutom mycket med olika representationsformer och 

olika sätt att visa samma sak på. Det används exempelvis mycket bilder, filmer och konkret 

material i undervisningen.  
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6. Diskussion 

I metoddiskussionen (6.1) diskuteras för- och nackdelar med metoden för studien. I 

resultatdiskussionen (6.2) diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning vilken är 

presenterad i bakgrunden. I detta kapitel diskuteras också studien i relation till teoretisk 

utgångspunkt samt styrdokument.  

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet två kriterier som ofta anses viktiga vid 

vetenskapliga undersökningar. Dessa begrepp ger en bild av kvaliteten i undersökningen. 

Dessa begrepp anses dock inte vara lika viktiga när det kommer till kvalitativa 

undersökningar utan är mer relevanta för kvantitativa undersökningar. Reliabilitet innebär att 

mätningen är tillförlitlig och att undersökningen är gjord så att exempelvis val av personer 

inte ska påverka resultatet (Bryman, 2011). Denna studie utgår från en hermeneutisk ansats 

genom tolkningar vilket innebär att resultatet hade kunnat se olika ut beroende på vem som 

gör tolkningen exempelvis på grund av olika förkunskaper och förförståelse för ämnet. 

Resultatet hade möjligtvis också sett annorlunda ut om man valt lärare på mångkulturella 

skolor i andra delar av Sverige eller om man inte lagt samma fokus på att lärarna arbetar på 

just mångkulturella skolor. Lärare som bara har ett fåtal elever med annat modersmål än 

svenska arbetar troligen på andra sätt vilket också hade kunnat vara relevant för studien 

eftersom de eventuellt hade kunnat lyfta fram andra arbetssätt med anpassningar när det inte 

gäller majoriteten av eleverna. Fördelarna med att välja mångkulturella skolor anser jag är att 

de har större förståelse och är mer insatta i problemområdet. Detta innebär dock att studien 

inte kan anses vara helt reliabel då resultatet hade kunnat se annorlunda ut beroende på vem 

som gör tolkningen, vilka förkunskaper denna person har, vilka lärare som intervjuas och så 

vidare. Det är alltså viktigt att påpeka att resultatet i studien inte går att använda för att 

generalisera hur alla lärare i den svenska skolan arbetar för att främja andraspråkselever i 

matematikundervisningen.  

Jag anser att en dokumentanalys är en bra metod för denna studie eftersom syftet är att 

granska läromedel både efter vad som tydligt syns samt vad som går att tolka och läsa mellan 

raderna i förhållande till de kända svårigheter som finns för andraspråkselever i matematik. 

Det var också en fördel att sortera materialet efter schemat (bilaga 2) eftersom det gav en 

tydlig bild av förekomsten av de olika missgynnande faktorerna. Dokumentanalysen är en 
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tolkning med inspiration av hermeneutiken då jag från början hade en aning om vad jag letade 

efter men trots detta fann nya missgynnande faktorer att studera.  

För att ta del av lärares erfarenheter kring undervisning av andraspråkselever och deras 

svårigheter använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Jag anser att detta var en bra 

metod eftersom det fanns utrymme för följdfrågor. Denna möjlighet gjorde att lärarna kunde 

reflektera mer och mer information synliggjordes. Även Dalen (2015) menar att 

semistrukturerade intervjuer är den mest passande metoden för att undersöka hur andra 

uppfattar något. Majoriteten av lärarna i studien upplevdes mycket engagerade och 

intresserade av ämnet och på grund av detta ville de också dela med sig av så mycket av sina 

erfarenheter som möjligt vilket var mycket positivt. En annan fördel var också att ha 

intervjuguiden att utgå från för att vara säker på att få svar på allt som behövdes. Dessa 

intervjuer spelades in och transkriberades vilket gav mig en möjlighet att lyssna på det flera 

gånger samt sortera svaren i kategorier vilket underlättade när resultatet skulle utformas.  

För att få ytterligare information kring vilka missgynnande faktorer andraspråkselever kan 

stöta på i matematikböckerna och i undervisningen hade jag kunnat genomföra elevintervjuer 

kring vad de upplever som svårt i matematikböckerna. Detta hade dock troligen inte gett 

särskilt mycket eftersom eleverna förmodligen inte reflekterat över det på samma sätt. Jag 

hade dessutom kunnat göra en observation kring hur lärare undervisar för att gynna 

andraspråkselever. Min uppfattning är dock att intervjuerna är tillräckliga för att ta reda på hur 

lärarna medvetet arbetar för att gynna dessa elever i matematikundervisningen. Jag är också 

medveten om att sex lärare kan upplevas vara ett sparsamt underlagt för att kunna generalisera 

hur lärare arbetar för att gynna andraspråkselever i matematikundervisningen. Dock anser jag 

att jag har fått en bra variation samt att informationen dessa lärare gav täcker syfte och 

frågeställningar. Ännu en förbättring hade kunnat vara att välja lärare från fler mångkulturella 

skolor. Av de skolor där andelen andraspråkselever är stor i Jönköpings län var det dock bara 

två skolor där lärare hade möjlighet att ställa upp. Jag valde medvetet att bara ta lärare från 

mångkulturella skolor för att lärarna skulle vara väl insatta i ämnet. Dock hade en jämförelse 

kunnat göras mellan lärare som har många elever med ett annat modersmål än svenska och 

lärare som bara har ett fåtal elever med ett annat modersmål än svenska. Situationen kan 

troligen se ganska annorlunda ut beroende på om du anpassar all din undervisning när en stor 

andel elever har ett annat modersmål jämfört med om du bara gör anpassningar för ett fåtal. 

Detta valde jag dock medvetet att inte göra i denna studie.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Det är sedan tidigare känt att andraspråkselever lyckas sämre i matematik än elever med 

svenska som modersmål. Tidigare forskning visar dessutom vilka möjliga missgynnande 

faktorer som kan ställa till det för andraspråkselever samt hur lärare bör arbeta för att främja 

andraspråkselevers matematikutveckling. Utbildningen ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

vara likvärdig vilket innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Skolan har dessutom ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2011b). Detta innebär också att pedagoger på 

skolorna behöver ha kunskap om hur de på bästa sätt kan hjälpa andraspråkselever som har 

svårigheter att nå målen i matematik. Detta exempelvis genom att välja gynnsamma läromedel 

och behärska bra undervisningsmetoder. Syftet med undersökningen var att undersöka hur de 

vanligaste läromedlen i matematik ser ut i förhållande till de kända svårigheter som finns för 

andraspråkselever i matematik. Syftet var dessutom att ta reda på hur matematiklärare 

undervisar för att kompensera de brister som finns i matematikläromedlen samt för att gynna 

andraspråkselevers matematikutveckling. Jag ville alltså undersöka om lärarna undervisar i 

enlighet med vad forskningen säger att de bör göra samt synliggöra deras bästa tips och 

beprövade erfarenhet.  

Resultatet visar att matematikläromedlen innehåller en hel del av de missgynnande faktorer 

som kan bidra till svårigheter för andraspråkselever. Då läromedlen innehåller så pass många 

faktorer som kan för svåra för andraspråkselever kan detta bli ett problem. Enligt skollagen 

(2010:800) ska utbildningen vara likvärdig. Detta innebär att lärare ska ta hänsyn till 

elevernas förutsättningar och behov i undervisningen. Om lärare utgår från läromedel på det 

sätt som jag har sett på flera av mina verksamhetsförlagda utbildningar på olika skolor i 

Jönköping får andraspråkseleverna inte samma möjlighet att utveckla sina matematiska 

förmågor som sina klasskamrater med svenska som modersmål. Enligt kunskapskraven för 

kursplanen i matematik ska eleverna dessutom kunna argumentera och resonera vilket också 

kan vara ett problem när undervisningen sker på ett andraspråk. Detta innebär att dessa elever 

inte får samma möjlighet att lyckas eftersom det finns en risk att eleverna inte behärskar det 

svenska språket på en sådan nivå att de kan föra sina matematiska resonemang och 

argumentera. Om eleverna istället fått framföra det på sitt modersmål hade de kanske lyckats 

bättre. Det finns dock vissa fall där andraspråkselever kan få hjälp av studiehandledning på 
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modersmålet men enligt mina erfarenheter fungerar detta inte alltid som det ska på skolorna 

och gäller inte alla som behöver det utan främst de som är nyanlända. 

Vid intervjuer med lärarna framkom det att deras upplevelser om vad som är svårt för 

andraspråkselever överensstämmer med vad tidigare forskning säger. Alla lärare betonar 

språket som ett stort problem vilket betyder att mer fokus kanske bör läggas på att ta fram bra 

material på olika modersmål som lärare kan ta hjälp av. Man kan också fråga sig hur det 

kommer sig att matematikböckerna innehåller så pass många fallgropar som de gör. Vem är 

det som utformar läromedlen? Är de lärare i grunden? Vilken utbildning har de? När det 

gäller de nationella proven språkgranskas de utifrån andraspråkselevers perspektiv för att 

proven inte ska ställa till det i onödan. Även om dessa prov innehåller få fallgropar finns det 

ändå möjliga svårigheter med proven. Man kan då ställa sig frågan om matematikböckerna 

granskas på samma sätt?  

Syftet var inte att jämföra gamla läromedel med de nya, men eftersom jag hade tillgång till ett 

lite äldre samt ett helt nytt är det ändå värt att nämna. Det visar sig att matematikböckerna inte 

har utvecklats särskilt mycket de senaste tio åren när det gäller anpassningar för 

andraspråkselever. Den äldsta matematikboken från 2006 innehåller enligt min analys minst 

missgynnande faktorer för andraspråkselever då språket är relativt lätt och bilderna inte 

förvirrande på samma sätt som de kan vara i vissa läromedel. Varken Mattestegen (2006) eller 

Koll på matematik (2016) hade särskilt svårt språk och båda böckerna använder sig av namn 

från olika kulturer. Det är som tidigare nämnt en av de få anpassningar som går att finna i 

matematikböckerna. Enligt min analys är Matteborgen den matematikbok som innehåller flest 

missgynnande faktorer. Detta var dock den bok som många lärare jämförde med Formula där 

deras upplevelse var att Matteborgen var betydligt lättare än Formula. När de gjorde denna 

jämförelse låg dock språket i fokus då lärarna inte fokuserade exempelvis på signalord, bilder 

eller kontexter på samma sätt som jag gör i denna studie.  

Resultatet visar också att lärare till stora delar arbetar på de sätt som forskningen lyfter fram 

och att de har en hel del tips på hur man kan främja andraspråkselevers matematikutveckling. 

Vid intervjuerna framkom det att lärare arbetar mycket med gemensamma diskussioner kring 

metoder och hur man har räknat istället för att fokusera bara på det rätta svaret. Enligt min 

tolkning innebär detta att lärarna i studien arbetar reformorienterat snarare än traditionellt 

orienterat. I bakgrunden beskrevs vikten av att arbeta på detta sätt för att gynna 
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andraspråkselever i matematikundervisningen (Boaler, 2002). Detta är något som alla lärare i 

studien använder som ett centralt arbetssätt i sin undervisning vilket alltså är mycket positivt 

för att utveckla språket samt det matematiska hos elever med ett annat modersmål än svenska. 

I bakgrunden beskrivs också vikten av att göra undervisningen meningsfull och att arbeta på 

ett språkutvecklande arbetssätt. Detta var också något som alla lärare i studien beskrev som 

framgångsrika metoder för att utveckla andraspråkselevers matematiska förmåga.  

Även om lärare i mångkulturella skolor till stora delar arbetar enligt vad forskning säger att de 

bör finns det också delar som kan utvecklas. Enligt forskning är det viktigt att lärare 

uppmärksammar skillnader som gäller hur man räknar och benämner tal och symboler i 

undervisningen (Rönnberg & Rönnberg, 2006). I studien framkom det att detta är ganska 

ovanligt i skolan. Endast en av lärarna i studien framhöll detta som en bra metod. Denna 

lärare betonade hur viktigt och givande detta var och är alltså något som fler lärare bör 

använda sig av. Enligt en rad forskare (Rönnberg & Rönnberg, 2006; Setati & Adler, 2000; 

Moschkovich, 2005; Noren, 2010b) är det en stor fördel att låta andraspråkselever använda sig 

av sitt modersmål i matematikundervisningen. Detta gör att fokus först kan läggas på att lösa 

det matematiska och sedan kan fokus läggas på att översätta. Några få lärare i studien 

upplevde att det är positivt att låta eleverna använda modersmålet på matematiklektionerna, 

medan majoriteten tyckte att det var mest gynnsamt att bara använda det svenska språket i 

klassrummet. Vissa lärare anser att det kan vara svårt att låta eleverna använda två språk i 

matematikundervisningen eftersom läraren själv inte behärskar elevernas modersmål och 

därför varken kan förklara eller veta vad eleverna säger. Många lärare håller sig till 

argumentet att eleverna behöver använda svenska i matematikklassrummet för att kunna 

utveckla det matematiska språket på svenska. Enligt forskning kan eleverna dock utveckla det 

svenska språket genom att översätta efter att lösningen är formulerad på modersmålet 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

En tydlig skillnad som jag kan se är att lärare på mångkulturella skolor har en annan syn på 

matematikböckerna än vad jag har uppfattat att lärare på skolor där jag gjort tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder har. Enligt min uppfattning utgår många lärare från 

en matematikbok helt och hållet där eleverna i stort sett räknar från pärm till pärm och där 

undervisningen inte har särskilt många andra inslag. Vid intervjuerna framkom att de lärarna 

som ingick i studien ser på matematikboken som en uppgiftsbank där de kan hämta uppgifter 

och inspiration till egengjorda uppgifter och alla betonar att matematikboken inte bör vara 
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något man helt och hållet utgår ifrån. På en av skolorna hade man medvetet valt en bok som 

var svår för att meningen var att boken skulle användas mer som en bank och inspiration att 

hämta uppgifter ifrån. 

6.3 Avslutande ord och vidare forskning 

Både vilka svårigheter som finns för andraspråkselever och hur matematikböckerna är 

utformade utifrån detta samt hur matematiklärare bör undervisa för att gynna 

andraspråkselever är viktiga kunskaper för alla matematiklärare i skolan. I studien 

uppmärksammas också lärare som har stor erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i 

matematik och deras bästa tips för att gynna andraspråkselevers matematikutveckling. Även 

detta är nyttiga kunskaper för matematiklärare då majoriteten av skolorna i Sverige har en 

eller flera elever med ett annat modersmål än svenska och då invandringen fortsätter att öka 

kommer dessa kunskaper bli allt viktigare. 

Som vidare forskning hade det varit intressant att ta reda på hur de som utformar läromedel 

tänker, exempelvis genom intervjuer med läromedelsförfattare. Tänker de utifrån 

andraspråkselevers perspektiv? Hur definierar de andraspråkselever? Har de kunskap om 

deras svårigheter? Jag vet exempelvis att de som utformar de nationella proven språkgranskar 

provet utifrån andraspråkselevers perspektiv. Granskas matematikböckerna på samma sätt? 

En annan intressant vinkel hade kunnat vara att observera lärarna och deras undervisning samt 

ta reda på hur eleverna upplever undervisningen och matematikböckerna. Det finns alltså 

enligt mig flera olika delar att undersöka vad gäller andraspråkselevers svårigheter som hade 

kunnat vara intressant och bra kunskap att uppmärksamma.  

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de sju lärare som ställde upp på intervjuer samt 

pilotstudien och som delade med sig av sina erfarenheter och tips vilket gjorde denna studie 

möjlig. Jag vill också tacka de lärare och studenter som hjälpte mig att undersöka vilka 

matematikböcker som är vanliga samt få fram fysiska böcker som kunde analyseras i 

dokumentanalysen.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Är du behörig lärare i matematik? 

- Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

 Beskriv dina erfarenheter av att undervisa andraspråkselever i matematik 

 Gör du några anpassningar i din undervisning? Beskriv. 

 Beskriv hur ni arbetar språkutvecklande 

 Brukar du låta elever med ett annat modersmål än svenska använda sitt modersmål 

i undervisningen? 

 Vilka svårigheter kan du se i matematikboken för andraspråkselever? 

 Hur gör du när svåra ord eller kontexter dyker upp i matematikboken? 

 Finns det något fördelaktigt i matematikböckerna för andraspråkselever? Är de 

anpassade på något sätt för andraspråkselever? 

 Hur undervisar du för att kompensera de brister som finns i matematikböckerna? 

 Ser du några skillnader mellan olika kulturer och språk jämfört med Sveriges 

matematik? (Exempelvis när det gäller symboler, hur tal benämns och så vidare).  
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Bilaga 2: Analysschema 
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