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Abstrakt 

Studien är gjord i en klass med flerspråkiga elever i årskurs 4. Fokus ligger på att 

identifiera svårigheter för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Detta sker genom att 

identifiera svårigheter för dem i olika typer av matematiska uppgifter samt genom 

elevintervjuer om elevernas upplevelser om dessa uppgifter. Studien använder sig av 

variationsteorins kritiska aspekter för att identifiera och kategorisera dessa svårigheter 

medan fenomenografin är den centrala teori som studien utgår ifrån gällande elevers 

upplevelser om uppgifterna. Studien har samlat in sin empiri genom ett arbetsblad med 

matematikuppgifter som flerspråkiga elever har fått lösa samt elevintervjuer där elever 

har beskrivit sina upplevelser om dessa uppgifter. Resultatet visade hur textuppgifter och 

uppgifter med innehåll kopplat till svensk kultur skapade problematik för elever när de 

löste matematiska textuppgifter. Eleverna själva uttryckte även en frustration om dessa 

uppgifter då de själva ansåg att de hade klarat uppgifterna i stor utsträckning om de 

förstått vad uppgiften handlat om. Vidare i diskussionen förs en diskussion om hur dessa 

olika faktorer påverkar elever i skolämnet matematik och hur anpassning kan ske för att 

skapa en rättvis och lärorik skolgång för flerspråkiga elever i matematik. 

Nyckelord 

Flerspråkighet, matematisk förmåga, språklig förståelse, kontextuell förståelse, kulturell 

förståelse, kritiska aspekter, upplevelser. 

 

Ett tack till… 

De elever som ställt upp på att bidra till studien och göra den möjlig. Ett stort tack riktas 

även till min handledare Hanna Palmér, samt klasskompisar under opponeringstillfällen, 

som hjälpt mig på vägen att genomföra studien och kommit med kloka insikter i studien 

under arbetes gång. 
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1 Inledning 

I dagens svenska skola finns det en stor del elever vars modersmål inte är svenska. Dessa 

elever kan möta utmaningar i skolan, utöver de uppgifter och situationer som samtliga 

elever möter, på grund av deras bristande språkkunskaper. I denna studie kommer dessa 

elever benämnas som flerspråkiga elever. Kortfattat förklarar detta begreppet elever med 

annat modersmål än svenska. Däremot finns det en stor bredd på dessa elever. Vissa av 

dessa elever kan vara födda i Sverige medan andra har kommit hit under sin uppväxt, av 

olika anledningar. Eleverna kan ha olika förståelse för den svenska kulturen och ha med 

sig olika erfarenheter från andra kulturer. En del har även växt upp med svenska språket 

samtidigt som ett annat modersmål medan andra elever knappt kan uttrycka sig på 

svenska. Det finns en stor variation bland eleverna och alla dessa kommer gå under 

samma begrepp i denna studie. 

 

En tidigare systematisk litteraturstudie av Liljenrud (2017) har fokuserat på svårigheter 

för flerspråkiga elever och hur deras språkkunskaper påverkar dem i 

matematikundervisningen i skolan. Det blev bland annat tydligt, genom sammanställning 

av tidigare forskning, hur olika faktorer påverkar de flerspråkiga eleverna i matematiken 

där språket ofta var en gemensam nämnare. Studien baserades på både utländska och 

svenska studier och även om det finns skillnader i hur undervisning bedrivs i olika länder 

finns det likheter i hur flerspråkiga elever upplever problem av språkanvändandet i 

matematik. Det finns utrymme för missförstånd i stor del av den undervisning som 

bedrivs och lärare glömmer bort eller tar inte alltid hänsyn till den kunskap och de medel 

som finns för att minska dessa. 

 

En svensk forskare som belyst flerspråkiga elevers språksvårigheter i skolan är Norén 

(2010) som bland annat skriver om hur flerspråkiga elever påverkas positivt när de får 

kommunicera med varandra och på detta sätt förtydliga ett innehåll på deras nivå. Det 

arbete som sker i svenska klassrum idag fokuserar allt för ofta på individuellt elevarbete 

och anpassning efter elevers förutsättningar glöms bort, något som i detta fall gällande 

flerspråkiga elever kan vara extra viktigt för att nå deras fulla potential. Språket är en 

viktig faktor för att kunna kommunicera och nå fram till elever och arbetet att göra sig 

förstådd som lärare och låta eleverna förstå det innehåll de arbetar med är en central del 

för att eleverna ska lyckas prestera. 
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Sammanfattat visar den systematiska litteraturstudien (Liljenrud, 2017) att det finns 

brister och svårigheter i den svenska skolundervisningen för flerspråkiga elever. Utifrån 

den kommer denna studie fortsätta undersöka möjliga brister kopplat till språklig och 

kulturell förståelse och matematiska svårigheter för flerspråkiga elever i 

matematikuppgifter samt hur olika typer av matematikuppgifter upplevs av flerspråkiga 

elever. Studiens innehåll är aktuell i dagens skolverksamhet för samtliga lärare som möter 

flerspråkiga elever i matematik då den fokuserar på utmaningar flerspråkiga elever möter 

i sin dagliga matematikundervisning. Tanken är att studien, genom att synliggöra och 

problematisera svårigheter, kan ge en inblick för lärare hur dessa kan minskas i 

undervisningen. 

  



  
 

6 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga hur brister i den språkliga och/eller kulturella 

förståelsen kan medföra matematiska svårigheter för flerspråkiga elever när de löser 

matematikuppgifter i skolan. Studien riktar sitt fokus på relationen mellan olika typer av 

matematiska uppgifter och de svårigheter som flerspråkiga elever upplever med dessa i 

matematikundervisningen. 

 

• I relation till vilka typer av matematiska uppgifter uttrycker flerspråkiga elever 

språkliga och/eller kulturella brister? 

 

• Hur upplever flerspråkiga elever dessa brister och svårigheter i relation till sitt 

lärande i matematik? 
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3 Litteraturbakgrund 

Litteraturbakgrunden i denna studie är kopplad till tidigare forskning från Liljenrud 

(2017), en systematisk litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkkunskaper i 

skolmatematiken. Detta kapitel kommer, med hjälp av tidigare granskad forskning från 

den systematiska litteraturstudien, lyfta upp fyra delar inom ämnet för att skapa en god 

forskningsgrund utifrån följande perspektiv; elevansvar, kommunikation, 

språkkunskaper och kulturell förståelse. 

 

3.1 Elevansvar  

Hansson (2011) lyfter fram hur dagens svenska skola lämnar ett stort eget ansvar till 

eleverna för sin egen utbildning. Hon menar att den svenska skolan präglas av mycket 

eget arbete där hon ser låg anpassning till de eleverna med behov av extra stöd och hjälp. 

Även då flerspråkiga elever inte är en homogen elevgrupp visar forskning från bland 

annat Norén (2010) att dessa elever behöver ett språkstöd för att kunna prestera bästa 

tänkbara resultat i skolan. Däremot kan detta språkstöd se olika ut beroende på elevens 

situation och kunskaper men på något sätt behöver ofta eleverna något slags stöd. Sett till 

detta är alltså det undervisningsupplägget, som Hansson (2011) skriver om, inte optimalt 

för flerspråkiga elever i våra skolor. En tanke utifrån att flerspråkiga elever behöver 

språkstöd i undervisningen samtidigt som skolan lämnar ut ett stort eget ansvar genom 

självständigt arbete på lektionerna är att flerspråkiga elever inte ges rättvisa förhållanden 

att visa och utveckla sina matematiska förmågor. 

 

Planas (2014) belyser hur elever som ges utrymme att få uttrycka sig och diskutera, både 

med varandra och med lärare i klassrummet, har goda förutsättningar att klara av sin 

undervisning bättre jämfört med ovanstående förklarade elevsituationer. Då språket anses 

vara en gemensam nämnare bland de kritiska aspekter för lärande hos flerspråkiga elever 

kan dessa förminskas om elever får utbyta kunskap, förståelse och erfarenhet med 

varandra. Eleverna får flertalet synvinklar på lärandeinnehållet som de själva kan ta till 

sig för att skapa en egen förståelse. För att elever ska kunna hamna i dessa utbyten av 

information med varandra behöver en god kommunikation i klassrummet ske. 

 



  
 

8 

3.2 Kommunikation 

Norén (2010) belyser klassrumskommunikationen som en viktig framgångsfaktor i 

skolarbetet med flerspråkiga elever. Eleverna behöver känna att de är viktiga och synliga 

i undervisningen och att deras tankar och ord är värdefulla i klassen. Norén skriver om 

förberedelseklasser hon besökt där en god kommunikation har funnits och eleverna har 

visat god förståelse för matematiken. Eleverna själva uttrycker framför allt att den 

muntliga och gemensamma delen av lektionen är den stora skillnaden jämfört med de 

klassrum där de blir en i mängden av vanlig traditionell undervisning och eget arbete. Det 

är både svårare att förstå och på grund av bristande språkkunskaper är det lätt att hamna 

i skymundan. Tavares (2015) menar att dessa osäkra elever behöver ges utrymme att få 

visa sina kunskaper och bekräftelse att de också kan prestera goda resultat trots eventuella 

språkliga komplikationer. Hon belyser EPA-metoden (enskilt, par, alla) som en god och 

framgångsrik metod där eleverna får tid att tänka igenom och diskutera med en kompis 

först innan de behöver presentera sina tankar inför hela klassen. Här kan både ett utbyte 

av information ske samtidigt som eleverna kan få bekräftelse om de har tänkt "rätt". 

Genom att utnyttja denna kunskap och dessa metoder kan därmed lärare skapa ett mer 

interaktivt klassrum där framför allt flerspråkiga elever kan få och våga ta mer plats. 

Något som kan leda vidare till ökad kunskap, gott självförtroende och bättre förståelse 

för matematiken. 

 

3.3 Språkkunskaper  

En annan aspekt, som kan anses kritisk för flerspråkiga elevers lärande, är den faktiska 

språkförståelsen och missförstånden som finns och sker i ett kommunikativt klassrum. 

Elever från andra kulturer, med andra modersmål och olika livserfarenheter samlade i 

samma klassrum, är en utmaning för en lärare. Särskilt om läraren inte behärskar de olika 

språken som eleverna pratar och saknar ett givet språk att genomföra ett samtal på för 

bästa tänkbara kommunikation (Liljenrud, 2017). Norén (2010) skriver om hur eleverna 

upplevde sina lektioner i förberedelseklasserna som givande då deras lärare behärskade 

elevernas modersmål. Detta gav en stor fördel för läraren som kunde uttrycka sig på ett 

helt annat sätt och förklara ord, begrepp och uppgifter som eleverna ansåg vara krångliga. 

Elever behöver få en förståelse för det språkliga innehållet i de matematiska uppgifter de 

möter och få det tydligt förklarat för sig vilka metoder som kan användas för att lösa dem. 

När elever möter matematikuppgifter bör det vara det matematiska innehållet i sig som är 

det intressanta att testa av elever på, inte hur väl de kan läsa och förstå svenska texter.  
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Huruvida flerspråkiga elever får möjlighet att använda sitt modersmål eller inte i 

undervisningen ser olika ut beroende på vart man befinner sig i världen. I Sverige är det 

ungefär 85% av de flerspråkiga eleverna i våra skolor som har lektioner på sitt modersmål. 

Detta är en stor ökning i rätt riktning då endast 35% av våra flerspråkiga elever hade 

lektioner på sitt modersmål år 2005. Däremot är större delen av den vanliga 

matematikundervisningen i hela landet bedriven på svenska (Bengtsson, 2012). Tavares 

(2015) är en av forskarna som bland annat skriver om att elever ges en större 

utvecklingspotential om de får använda sitt modersmål kopplat till undervisningen. 

Framför allt pekade hennes forskning på att elever som kunde utnyttja sin kognitiva 

förmåga och tidigare erfarenheter med hjälp av sitt modersmål visade generellt en bättre 

förståelse för matematik.  

 

3.4 Kulturell förståelse  

Uppgifter i matematik kan se ut och presenteras på olika sätt i skolan. En del uppgifter 

utgörs av rutinuppgifter där mängdträning av räknesätt och liknande står i fokus. Andra 

uppgifter bygger på textproblem och verklighetsförankring. I en del textuppgifter är 

metoden given medan andra uppgifter är mer utformade som problemlösningar där eleven 

ska identifiera och välja rätt strategi för att lösa problemet. Oavsett om en strategi finns 

given eller inte i en textuppgift kräver ofta dessa problem mer än bara en matematisk 

förmåga, nämligen läsförståelse och kulturell förståelse (Liljenrud, 2017). Sjöblom 

(2015) skriver om den kulturella bakgrunden för fler elever i skolan och hur det kan ske 

en kulturell krock i skolans värld om matematikundervisningen inte tar hänsyn till alla 

elever i klassrummet. Sjöblom menar bland annat att lärare behöver ta sitt ansvar att 

intressera sig för sina elevers olika kulturella bakgrunder och bemöta dem med ett positivt 

och öppet sinne. Hon menar att den kulturella bredden i en klass kan ses som en fördel då 

undervisningen behöver bredda sin repertoar och vara genomtänkt och tydlig. Uppgifter 

som kan anses vara lätta att lösa, exempelvis ”uppskatta en älgs storlek, välj bland 

alternativen”, kan för vissa elever vara väldigt svåra att lösa om man inte vet vad en älg 

är eller hur de ser ut. Då kommer inte ens givna alternativ, enligt läraren, att vara till en 

hjälp då uppgiften inte är anpassad efter dessa elevers förståelse.  

 

Hansson (2011) menar att det är viktigt att tänka på den kulturella bakgrunden för att 

möta eleverna där de befinner sig och på en nivå som de förstår. Genom att lösa ett 

problem, som inte är kopplat till svensk kultur, kan elever med annan kulturell bakgrund 
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lösa samma typ av problem och visa upp sina matematiska förmågor utan att låta den 

svenska kulturen och svenska matematiken som skolämne stå i vägen för detta. Bengtsson 

(2012) skriver om hur lärare behöver anpassa sin undervisning efter elever och i detta fall, 

gällande kulturell och språklig förståelse, kanske det är extra viktigt i arbetet med 

flerspråkiga elever. Lärare behöver se till att använda ett anpassat språk, goda exempel 

och uppgifter som testar av eleverna på de saker som de är relevanta för matematik istället 

för att testa av förmågor som inte är centrala för det matematiska lärandet. Genom att bli 

kulturmedveten och hela tiden arbeta med att använda ett tydligt språk och förklara för 

eleverna så det förstår vad de lär sig kan rätt förmågor testat av och flerspråkiga elever 

behöver inte möta en dubbel problematik, en kopplat till språk/kultur och en kopplad till 

matematik, när de löser matematiska uppgifter. 
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4 Teori 

I detta kapitel kommer teorierna som används i studien presenteras. Studien utgår från 

delar av variationsteori och fenomenografi. Först kommer variationsteorin att presenteras 

där bland annat kritiska aspekter kommer vara i fokus. Därefter kommer fenomenografi 

att beskrivas där elevers uppfattningar är en central del. De både teorierna kopplas 

samman med varandra men har fokus på var sin del av det empiriska materialet och 

studiens frågeställningar. 

 

4.1 Variationsteori 

Variation kopplat till lärande är en viktig aspekt. Tack vare variation kan en individ se på 

ett innehåll på ett nytt sätt som tidigare inte varit känt och synligt. Det som tidigare varit 

en kritisk aspekt och ett hinder för förståelsen kan genom variationen bli något förståeligt 

(Marton & Booth, 2000). Manula, Magnusson och Echevarría (2011) beskriver hur 

kritiska aspekter är individuellt skapade av varje individ. En kritisk aspekt är en faktor 

som gör att ett innehåll är svårt att förstå för en individ. Det som upplevs som en kritisk 

aspekt för lärandet hos en individ behöver inte göra det hos en annan. Det är endast en 

kritisk aspekt så länge det är något oförståeligt för individen och orsakar att denne inte 

förstår det angivna innehållet. Variationsteorin intresserar sig för att finna och presentera 

variationer av ett innehåll för att ta bort dessa kritiska aspekter. För att göra detta behövs 

en variation som låter individen se innehållet på ett helt annat sätt, inte endast förklara 

samma problem med andra ord. Marton och Booth (2000) menar om en variation ska ske 

måste något av innehållet variera på en nivå att det inte visar samma sak med olika 

representationer, utan att variationen tydliggör och visar en annan situation för att bredda 

individens förståelse om innehållet. Lo (2012) skriver att elever som lär sig något, enligt 

variationsteorin, har ändrat sitt synsätt och öppnat upp sitt sinne för ett lärandeinnehåll 

som tidigare varit stängt och icke igenkännbart. Med detta menar hon att tack vare en 

variation i lärandet har en elev kunnat se ett fenomen på ett annat vis och på detta sätt 

ökat förståelsen för det. Med andra ord har en kritisk aspekt blivit något känt för eleven 

och upplevs inte som kritiskt för förståelsen längre. 

 

Magnusson och Manula (2013) skriver om hur de kritiska aspekterna inom 

variationsteorin kan ses som ett teoretiskt verktyg genom att utgå från att elever har vissa 

kritiska aspekter inom ett område. Sedan undersöks det vad som stämmer och vilka delar 
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som inte stämmer eller uppfattas olika. Därifrån kan sedan variationer presenteras för att 

försöka nå fram till eleverna och bearbeta bort dessa kritiska aspekter och uppnå en 

förståelse. På motsatt håll kan även kritiska aspekter identifieras genom variationer. När 

variationerna sker kan de kritiska aspekterna träda fram genom att exempelvis en lärare 

kan se vart bristerna hos eleven finns för att lösa ett visst problem. 

 

I denna studie kommer kritiska aspekter vara ett verktyg för att kategorisera svårigheter i 

olika matematiska uppgifter som eleverna arbetar med. Uppgifterna kommer att utgå från 

tidigare kända svårigheter för flerspråkiga elever i matematikuppgifter för att sedan testa 

av dem på eleverna. Därefter ska dessa svårigheter kategoriseras. De olika kategorierna 

kan sedan sammanställas till eventuella kritiska aspekter för eleverna när de löser olika 

typer av matematikuppgifter. Kategoriseringen sker främst på en generell nivå av hela 

klassen och intresserar sig för hur många elever som klarar av uppgifterna inom varje 

kategori. Däremot kan individuella elevlösningsblad hjälpa till under analysfasen av 

dessa kritiska aspekter genom att bekräfta att det är samma elev som löst en rutinuppgift 

rätt som sedan svarat fel på en textuppgift med liknande matematiskt innehåll. 

Identifieringen av kritiska aspekter sker först efter att kategorierna har sorterats och 

jämförts med varandra för att förtydliga vad som varit ett problem för eleven vid 

uppgiftslösningen. 

 

4.2 Fenomenografi 

Marton och Booth (2000) beskriver fenomenografin och dess intresse att förklara ett 

fenomen, en aspekt, utifrån olika människors olika sätt att erfara och uppleva dem. Ett 

fenomen förklaras på många sätt och det är omvärlden som tillsammans med sina 

definitioner om fenomenet som skapar betydelsen för det. Sättet att se på ett fenomen 

ligger i betraktarens erfarenhet och intresse, vad denne har möjlighet att se och vad den 

vill se. Detta kan därför vara en anledning till att olika individer skapar sig olika synsätt 

på det angivna innehållet.  

 

Manula, Magnusson och Echevarría (2011) skriver att variationsteorin kopplas samman 

och härstammar från fenomenografin och hur man kan se hur variationsteorins kritiska 

aspekter är en del av det fenomenografiska idéen. Fenomenografin bygger bland annat på 

att varje fenomen upplevs utifrån varje individs perspektiv där det inte finns någon rätt 

eller fel tolkning av fenomenet. På grund av olika erfarenheter och synsätt i betraktarens 



  
 

13 

ögon kan ett fenomen framstå och förklaras på olika sätt. De skriver också hur de olika 

tolkningarna som görs av ett fenomen sammanställs som den gemensamma förklaring på 

vad fenomenet betyder. Alltså finns det inga givna rätta svar, utan det ligger i betraktarens 

ögon och dess omvärlds föreställningar. 

 

I studien ligger det fenomenografiska intresset i hur elever har upplevt, tolkat och löst 

uppgifterna som de blivit tilldelade. Oavsett om svaren är rätt eller fel kan olika metoder 

ha använts och tolkningen av hur uppgifterna är gjorda kan se olika ut. När elever och 

lärare delar sina tankar om de lösta matematiska uppgifterna skapas en tolkning av 

fenomenet som ger olika förklaring på hur de kan lösas och vad uppgifterna egentligen 

har gått ut på. Fenomenografin blir därför en utgångspunkt för att synliggöra de olika 

upplevelserna och tolkningar av de matematiska uppgifterna som eleverna arbetat med. 
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5 Metod 

I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras. Det kommer bland annat bli synligt 

vilka metodval som har skett, hur urvalet har gått till, hur bearbetningen av insamlad data 

såg ut och hur studien har tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter. Syftet med detta 

kapitel är att ge en klar bild över hur alla steg inom studiens metod har gått till. 

 

5.1 Metodval 

Studiens val av metoder blev uppdelade i två delar. Dessa två presenteras här nedan samt 

hur kombinationen av dem kunde bidra till studien och ge ett uttömmande svar. 

 

5.1.1 Empiri genom matematiska elevuppgifter 

Den första delen fokuserade på språkliga och/eller kulturella brister och hur de kan skapa 

matematiska svårigheter i relation till matematikuppgifterna som eleverna arbetar med. 

Ett arbetsblad (bilaga 2) konstruerades till en klass med flerspråkiga elever med uppgifter 

anpassade för att testa av just dessa. En sammanställning av resultatet kunde sedan ge en 

preliminär bild över elevers färdighet att räkna ut en matematisk rutinuppgift kontra en 

textbaserad uppgift med samma matematikinnehåll. Fördelen med att använda 

matematikuppgifter i klassrummet var att hela processen blev avdramatiserad för eleverna 

när alla skulle lösa uppgifterna. Inga elever behövde känna pressen att de var utvalda och 

skulle prestera, utan alla elever i klassen genomförde dessa uppgifter på en vanlig 

matematiklektion. Ett förtydligande om hur dessa uppgifter var konstruerade och 

fungerade i klassrummet finns under underrubriken ”5.3.1.1 Uppgifter”. 

 

5.1.2 Empiri genom elevintervju 

Den andra delen fokuserade på elevernas upplevelser om uppgifterna som de arbetat med 

och vad de själva ansåg vara svårt med dem. Detta undersöktes genom intervjuer där 

eleverna blev indelade i par och fick berätta hur de löst uppgifterna och vad de ansåg om 

dem. Dessa intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas.  

 

Eleverna gjorde intervjuerna parvis, med undantag från en intervju där detta inte var 

möjligt. Anledning till att parintervjuer hölls var att eleverna skulle kunna känna en 

trygghet med varandra och hamna i en mindre utsatt situation då det var en stor 

åldersskillnad och även språkskillnad mellan informanter och intervjuare. Det blev 
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viktigt, för resultatets skull, att avdramatisera förhållandet mellan elev och vuxen vid ett 

sådant tillfälle för att eleven/eleverna inte skulle känna sig underlägsna och se mig som 

intervjuare i en översittande maktposition (Dalen, 2015). Då syftet med intervjun var att 

ta del av elevernas tankar och upplevelser om de matematikuppgifter de tidigare löst 

användes en mer fri och öppen intervju där eleverna inte var alltför styrda av fasta frågor. 

Dalen (2015) skriver att en sådan intervju kan upplevas mer avslappnad för informanten 

och kan vara avgörande för ett bra resultat då informanten kan känna sig mer fri i sitt 

uttrycksätt och ges utrymme att lyfta sina tankar på den nivå den känner sig redo för. 

Däremot sätter det en högre press på mig som intervjuare. Jag behöver vara aktiv och 

involverad för att se till att samtalet håller sig inom rätt ramar. Med endast ett fåtal 

förberedda frågor blev därför intervjun ett mer friare samtal där dessa blev den uppstyrda 

strukturen för att hålla samtalet vid liv och inom ”rätt” ramar för att sedan kunna nå ett 

resultat. 

 

Intervjuns innehåll hade sitt fokus på de uppgifter som eleverna hade löst i klassrummet. 

Alla elever som blev intervjuade hade arbetat med uppgifterna vilket gjorde att alla elever 

hade något att diskutera och relatera till vid intervjutillfället. Detta var även något som 

eleverna visste innan och ingen elev behövde bli överraskad vad huvudfokuset i intervjun 

var. Dalen (2015) skriver att intervjuer som låter informanten prata om saker som är känt 

för hen, och fritt kan använda sina egna ord om innehållet, ofta resulterar i bra och 

utförliga svar. Då eleverna arbetat med uppgifterna och blivit förberedda på att en intervju 

skulle ske om dem efteråt kunde eleverna förbereda sig då de delvis visste vad intervjun 

skulle handla om. 

 

5.1.3 Kombinationen av elevuppgifter och elevintervju 

Studien använde matematikuppgifter för att komma åt och synliggöra skillnader på 

matematikkunskaper och andra icke-matematikrelaterade färdigheter, som exempelvis 

språklig förståelse, bland flerspråkiga elever. Däremot hade uppgifterna inte tillräckligt 

med information för att säkerställa exakt vad bristerna berodde på och hur eleverna själva 

upplevde detta. Kvale och Brinkmann (2009) belyser hur en kvalitativ studie med fokus 

på intervju är ett användbart redskap för att just lysa upp dessa delar när man samlar 

empiri. De beskriver en kvalitativ intervju som ett redskap att få fram empiri ur ett samtal 

med en informant för att komma närmare hens tankar. Det är däremot viktigt att minimera 

sin påverkan på informanten och låta hen tala efter hens egna tankar och ord för att få 
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fram ett givande resultat. I intervjun med eleverna fick de tala fritt om hur just de hade 

upplevt och vad de tyckt om uppgifterna utan att jag som intervjuare behövde ha någon 

aktiv roll och försöka styra deras tankegångar om det. På det sätt blev intervjun en metod 

och ett komplement till matematikuppgifterna att närma sig eleverna och deras tankar.  

 

5.2 Urval 

Urval av informanter till studien har skett med hjälp av min handledare och hennes 

kontaktnät. Då studien är gjord över en begränsad tidsperiod och valet av informanter 

kräver en specifik elevgrupp ansågs detta alternativ som rimligt och relevant för att 

genomföra studien. Målgruppen som söktes var flerspråkiga elever på mellanstadiet. 

Sammanlagt plockades 19 flerspråkiga elever ut och genomförde studien. Alla eleverna 

gick i årkurs 4 i samma klass. Detta ansågs vara en rimlig mängd informanter för 

elevuppgiftsfasen och som kunde ge en rättvis bild av flerspråkiga elevers lösningar av 

matematiska uppgifter i en klass. Samtliga av dessa 19 elever hade godkänt att göra 

uppgifterna i klassrummet. Nio elever hade godkänt att bli intervjuade och därefter valdes 

sju av dessa ut då de var närvarande i skolan den dagen som intervjuerna hölls samtidigt 

som de hade intressanta uppgiftsblad att diskutera om på intervjun. 

 

De elever som genomförde intervjun valdes ut av olika anledningar. Först och främst var 

detta elever som godkänt att de ville och fick bli intervjuade. Elevernas föräldrar hade 

fyllt i en talong (bilaga 1) som sedan eleverna tagit med tillbaka till skolan och blev 

insamlad av deras lärare. Två av eleverna hade även föräldrar på skolan och kunde därmed 

godkänna intervjun på plats, då dessa två eleverna hade glömt sina lappar hemma. Sedan 

tog jag hänsyn till hur de presterat på de matematikuppgifter de löst i klassrummet. Här 

var det intressant att både få följa resonemang på uppgifter som var felaktiga, likväl som 

att få följa några elever som lyckats bättre men som hade gjort mindre fel eller visat 

tendenser till att ha missförstått någon uppgift. Detta urval skedde tillsammans med 

klassläraren som kunde hjälpa mig att sortera ut elever där anledning till resultatet stod 

ganska givet, exempelvis elever som fortfarande inte kunde svenska och därmed hoppat 

över alla textuppgifter. Jag fick även viss hjälp med att välja ut en tidigare känd variation, 

prestationsmässigt, från eleverna för att kunna möta elever som vanligtvis presterat bra i 

matematik kontra elever som upplever matematiken problematisk. På detta sätt minskade 

risken att endast intervjua elever som hade generella svårigheter med matematik och 

istället få med hela spektrumet av elever för att kunna fokusera på andra faktorer också. 
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En sista hjälp som jag fick av klassläraren var att para ihop elever som eventuellt kunde 

fungera bra med varandra och som helst hade samma modersmål, då tre av fyra intervjuer 

gjordes parvis. Anledning till detta var för att, kopplat tillbaka till kapitel 3.2, Tavares 

(2015) menar att elever som har problem med undervisningsspråket kan dra nytta av andra 

elever genom att prata med en kompis först. Eleverna fick under intervjutillfället prata 

sitt modersmål om de ville, om det var något de var osäkra på och kunde reda ut med 

varandra.   

 

5.3 Genomförande 

Nedan beskrivs hur metoden genomfördes. Först kommer datainsamlingens process att 

beskrivas för att ge en tydligare bild om hur data kunde samlas in genom 

matematikuppgifter från eleverna och elevintervjuer. Sedan kommer det presenteras hur 

denna data bearbetats för att kunna analyseras och användas till studiens resultat. 

 

5.3.1 Datainsamling 

Som tidigare skrivet använder sig studien av två datainsamlingsmetoder. Detta för att ge 

en god grund av data till syftets båda frågeställningar. Nedan kommer de båda 

insamlingsmetoderna beskrivas mer noggrant än tidigare samt bli förklarade hur de gick 

till i praktiken.  

 

5.3.1.1 Uppgifter 

Matematikuppgifternas syfte var främst att synliggöra möjliga brister i de flerspråkiga 

elevernas språkliga och/eller kulturella förståelse. För att kunna uppnå detta behövdes 

uppgifter som fokuserade på samma matematiska uträkningar men där det fanns en 

variation och möjlighet att se vad uppgifternas inramning eventuellt kunde ställa till det 

för eleverna. Genom inspiration från internet och matematikböcker plockades typiska 

textuppgifter ut, anpassade för mellanstadieelever. De blev indelade i tre kategorier, 

tidigare synliggjorda i den systematiska litteraturstudien av Liljenrud (2017), för att se till 

att alla möjliga delar fanns med. De tre kategorierna var språklig, kontextuell och kulturell 

förståelse i textuppgifter. Först skapades två olika textuppgifter som skulle fokusera på 

elevernas språkliga förståelse och som krävde en viss läsförståelse för att kunna bli lösta. 

Sedan togs två uppgifter fram där kontextuell och kulturell förståelse var centrala för att 

klara av uppgifterna. Sist skapades sex rutinuppgifter, där eleverna endast behövde räkna 

ut ett matematiktal, där det var tre additionstal och tre subtraktionstal. Additionstalen 
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skapades för att efterlikna de additioner som eleverna räknade med i de olika 

textuppgifterna. På detta sätt gick det att identifiera om det var matematiken eller 

textuppgiften i sig som skapade problematik för eleverna. Samma sak gällde 

subtraktionstalen där rutinuppgifterna återspeglade de tal som eleverna räknade med i 

textuppgifterna. Nedan finns några uppgiftsexempel på hur detta såg ut i praktiken, 

hämtade från elevernas uppgiftsblad (bilaga 2). 

 

Uppgiftsexempel 1: 

2 b) 80–35=_______    c) 300–145=_______ 

 

3. Joel, Anton och Tim tittar i en gammal bok om skatter. De hittar en bild på ett 

gammalt svärd med diamanter på. 

- Oj, säger Anton, det är värt 350kr! 

- Nja, säger Joel, det står här att eftersom det fattas några diamanter så får man dra av 

135kr på värdet. 

- Men det är fortfarande mycket mer pengar än vad jag har, säger Tim. 

Hur mycket kostar svärdet? 

 
Detta är tre uppgifter från elevernas arbetsblad (bilaga 2). Här får eleverna först möjlighet att 

räkna ut uppgift 2b och 2c med subtraktion där en progression sker för att sedan lösa en 

textuppgift baserad på samma matematiska uträkning.  
 

 

Den enda egentliga skillnaden mellan dessa tre uppgifter är att uppgift 3 består av text 

samt att talen som eleverna räknar ut är lite annorlunda men ändå relativt nära och lika 

varandra. Genom dessa uppgifter fanns det därför möjlighet att se vilken svårighet som 

eleven hade problem med. Kunde eleven räkna ut både 2b och 2c visade eleven upp sin 

matematiska förmåga. Kunde hen däremot inte räkna ut 350-135 i uppgift 3 fanns det 

indikatorer på att det var språket som var problemet och inte matematiken. 

 

Uppgiftsexempel 2: 

1. a) 6+9= _____       b) 57+38=_______    c) 115+90=_______ 

 

 
4. Innan Joel, Anton och Tim kan gå från biblioteket behöver de låna de böcker de vill 

ha med sig hem. 

- Jag har hittat sju böcker, säger Joel.  

- Jag också fast jag ska nog låna dessa två också, säger Anton (och plockar upp dem). 

- Jag har bara hittat tre böcker men jag är nöjd så, säger Tim. 

Hur många böcker lånar pojkarna tillsammans? 



  
 

19 

5. Tjorven och Stina sitter på bryggan och metar. De får nio abborrar och åtta mörtar. 

De får även några bottennapp och får då upp två gamla stövlar och fyra små kvistar. Hur 

många fiskar får de tillsammans? 
 

Uppgift 1a-c, 4 och 5 från elevernas arbetsblad (bilaga 2). Tre olika matematikuppgifter där 

samtliga av dem utgår från addition. 

 

Skillnaden på dessa uppgifter ligger även här i hur de är presenterade. Samtliga uppgifter 

berör addition där rutinuppgifterna i fråga 1a-c är en progression inom addition. Uppgift 

4 och 5 har sedan lägre additionstal att räkna med men där det är textuppgifter istället. 

Skillnaden på fråga 4 och 5 var här att elevernas språkkunskaper testade av i fråga 4, där 

inte de hade möjlighet till läshjälp medan fråga 5 är mer fokuserad på kontext och 

kulturell förståelse. Eleverna fick läshjälp på fråga 5 men de behövde själva veta vad 

begreppen betydde. Dessa tre uppgifter tillsammans kunde därför synliggöra både 

elevernas matematikförmåga, läsförståelse och kontextuella/kulturella förståelse. 

 

När uppgiftspappret var genomarbetat skickades det till klassläraren som kunde berätta 

att uppgifterna kunde genomföras på lektionstid i hela klassen och att uppgiftsnivån var 

lagom utmanande för eleverna. Eleverna hade blivit förberedda på att de skulle få jobba 

med något annat den lektionen av sin lärare men det blev jag som presenterade uppgiften 

och var närvarande i klassrummet för att förtydliga vad uppgiften gick ut på och varför 

den gjordes. 

 

På lektionen fick eleverna lösa uppgifterna i lugn och ro utan tidspress. Redan i 

instruktionerna innan hade eleverna fått veta att det var en enskild uppgift. Uppgifterna 

på första sidan av bilaga 2 gjordes helt enskilt och eleverna fick varken fråga varandra 

eller någon vuxen om läshjälp eller liknande, då dessa uppgifter framför allt var 

utformade för att kolla av elevernas språk och läsförståelse. Efter ca 15–20 minuter fick 

eleverna fråga en vuxen om läshjälp, men endast på de två frågorna som var på sida två 

(uppgift 5 och 6) eftersom de frågorna mer handlade om den kontextuella och kulturella 

förståelsen. Metoden att först jobba enskilt i början av lektionen och sedan få möjlighet 

att fråga en vuxen efter en stund var en etablerad metod i klassen sedan innan och därför 

valdes den då eleverna kunde känna igen sig i arbetssättet och den passade till 

uppgiftsupplägget. När alla elever var klara samlades uppgifterna in och rättades direkt. 

Uppgifterna blev uppkopierade så att det fanns möjlighet att kladda på pappret som jag 
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rättade på och kunna sätta eventuella kommentarer på om jag märkt att en elev frågat eller 

gjort något speciellt under lektionen på en viss uppgift. 

 

5.3.1.2 Elevintervju 

Intervjuerna baserades på de matematikuppgifter som eleverna löst tidigare. Innan 

intervjun startades klargjordes det för eleverna hur processen skulle se ut, ungefär vad de 

kunde vänta sig av intervjun och varför den gjordes. Det klargjordes även att de var tillåtet 

att prata valfritt språk under intervjun med varandra. Däremot behövde någon av dem 

svara på svenska om jag ställt en fråga som de skulle svara på eller om det handlade om 

hur de räknat ut något.  

 

Intervjun hölls på ett vardagligt språk men där informanterna behandlades på en formell 

och seriös nivå som om intervjun likväl varit utförd på vuxna. Dalen (2015) menar att 

detta är en viktig faktor där det finns forskning som visar på att detta tillvägagångssätt är 

framgångsrikt vid elevintervjuer. Eleverna känner sig som viktiga och seriösa informanter 

och ger därför ofta tillbaka seriösa och ärliga svar. Under intervjuerna fanns det vid vissa 

tillfällen tendenser till att eleverna började tramsa. Då fick man påminna eleverna om att 

det var viktigt att de svarade seriöst vad de tyckte, allt för att behålla en bra nivå på empiri-

materialet. 

 

De grundfrågor som styrde intervjun baserades på hur elever löst uppgiften, där de fick 

svara på liknande frågor oavsett om de räknat rätt eller fel. Avslutningsvis fanns det även 

tillfälle för att reflektera över vilka typer av uppgifter som var svårast och även varför 

vissa uppgifter var svårare än andra. En fråga som många elever diskuterade om var ”vad 

är det som gör just denna uppgiften svår”. Där fanns det utrymme både för ett lärande hos 

eleverna samtidigt som det bidrog till studien i flerspråkiga elevers upplevelser av 

matematikuppgifter och deras svårigheter. 

 

5.3.2 Bearbetning av data 

Efter att all empiri blivit insamlad skulle den sammanställas. Matematikuppgifterna som 

eleverna hade löst blev rättade direkt efter att de samlats in då de skulle finnas som grund 

även inför intervjun. Då låg endast fokus på om eleverna hade rätt eller fel, elev för elev. 

Senare sammanställdes även uppgifterna i ett större perspektiv där svaren blev samlade 

och sedda som en enhetlig grupp. På detta sätt gick det jämföra eleverna som helhet 
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mellan matematiska rutinuppgifter och textuppgifter som berörde samma innehåll. Det 

fanns möjlighet att se en generell bild över vad elevgruppen visade för resultat men även 

möjlighet att kunna gå in och jämföra varje elev och hur deras matematiska kontra 

språkliga/kulturella förståelse såg ut. 

 

Övrig data som skulle sammanställas var intervjumaterialet. De inspelade ljudfilerna 

transkriberades för att lättare kunna analysera och kategorisera elevernas svar. 

Transkriberingen var till största del ordagrann men små delar av vissa intervjuer blev 

endast sammanfattade eller bortplockade då det inte rörde studiens fokus. Däremot är 

större delen av intervjuerna korrekt transkriberade för att få en sanningsenlig bild om vad 

eleverna sagt och för att deras tankar ska kunna bli korrekt behandlade i resultat- och 

analyskapitlet. 

 

5.4 Analysmetod 

Nedan kommer studiens analysmetod att presenteras. Den är uppdelad i två delar där den 

första delen går igenom hur språkliga, kontextuella och kulturella brister och matematiska 

svårigheter synliggörs och analyseras. Här är det elevernas lösta uppgifter som står främst 

i fokus. Den andra delen fokuserar på elevernas upplevelser och är baserad på hur 

analysen av intervjumaterialet är behandlad. 

 

5.4.1 Språkliga, kontextuella och kulturella brister och matematiska svårigheter 

Som tidigare nämnt samlades elevernas uppgifter in för att rättas och sammanställas. De 

blev rättade för att kunna se rätt och fel för varje elev men även sammanställda i en tabell 

för att kunna bedöma den generella bilden av klassen. I studiens analys var det intressant 

att se hur liknande uppgifter, sett till hur de räknas ut matematiskt, kunde visa olika 

resultat baserade på hur uppgiften var gjord och presenterad. Det fokuserade på om hur 

elever som klarat av alla matematiska rutinuppgifter sedan presterade på textuppgifter 

med samma matematiska svårighetsgrad. Genom det schema som framställdes och de 

uppgifter som finns rättade gick det att genomföra en analys av vilka uppgifter som eleven 

klarade av och inte klarade av. Uppgifterna var uppdelade i olika kategorier, vilket sedan 

gjorde att det gick att identifiera vilken/vilka typer av uppgifter som verkade skapa störst 

problematik för eleverna. 
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I studien var variationsteorin och dess kritiska aspekter en central del för analyserandet 

av vilka eventuella språkliga, kontextuella och kulturella brister som fanns hos de 

flerspråkiga eleverna som kunde skapa matematiska svårigheter för dem. Det antogs att 

dessa brister och svårigheter var kritiska aspekter för elevernas lärande i matematik. 

Manula, Magnusson och Echevarría (2011) skriver att en kritisk aspekt är en individuell 

upplevelse av något problematiskt i ett innehåll. Olika kritiska aspekter kan identifieras 

och jämföras mellan elever för att finna likheter och skillnader bland de matematiska 

uppgifterna. Vissa kritiska aspekter kan vara helt individuella och skilda medan andra är 

generaliseringsbara på hela elevgruppen. Denna studies resultat presenterade elevernas 

uppgiftssvar på både individ- och gruppnivå vilket gjorde att det var lätt att jämföra 

likheter och skillnader. Resultatet kunde presentera och analysera fram en helhetsbild av 

kritiska aspekter för flerspråkiga elever samtidigt som det fanns möjlighet att analysera 

vissa elever på en individuell nivå då samtliga elevlösningar fanns tillgängliga. Då 

studiens fokus främst fokuserade på flerspråkiga elever som grupp var detta det primära 

målet med analysen och den individuella nivån kunde ses som ett komplement att jämföra 

och analysera det resultat som klassen som helhet visade upp, för att ge en mer rättvis 

bild av resultatet. 

 

Genom att kategorisera dessa kritiska aspekter och jämföra sammanställda elevresultat 

gick det att se vilka aspekter som fanns och hur stor del av klassen som var representerade 

i de olika kategorierna. Studien använde de tidigare kända svårigheterna för flerspråkiga 

elever, hämtade från Liljenrud (2017), för att utforma olika frågor som kunde testa av 

dessa på matematikuppgiftsbladet (bilaga 2). Två av dessa kritiska aspekter var elevers 

bristande språkkunskaper att förstå ett innehåll och att ha en kulturell kännedom om 

Sveriges kultur som återspeglas i matematikuppgifter. Genom att skapa uppgifter som 

testade av dessa kunskaper kunde sedan resultat visa om det var detta som skapade 

problematik för eleverna eller om det var andra faktorer som spelade roll. Om det uppkom 

andra faktorer under analysens gång identifierades även dessa och presenterades. Även 

då uppgifternas utformning var anpassade till att identifiera dessa tidigare kända kritiska 

aspekter blev det viktigt att ta fram samtliga kritiska aspekter som framkom under 

analysen för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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5.4.2 Elevernas upplevelser av matematikuppgifterna 

Denna del av analysen fokuserar på elevintervjuerna och hur eleverna upplevt 

matematikuppgifterna. De har fått svara på vilka typer av uppgifter som de tyckte är mest 

problematiska och även fört diskussioner om vad det är som gör just de uppgifterna mer 

svårräknade, både för deras egen del men även för andra elever. Analysen sker på det 

transkriberade materialet för att säkerställa att analysen görs på ett noga utförligt, 

genomarbetat och korrektciterat sätt.  

 

Fejes & Thornberg (2015) skriver om kvalitativ analys och beskriver en fenomenografisk 

analysmodell, något som användes för att analysera studiens resultatdel från 

elevintervjuerna. I korta drag beskriver de modellen genom några olika faser. Först 

bekantar man sig med det transkriberade materialet för att bli insatt i innehållet. När detta 

är gjort, genom att ha läst igenom transkriberingarna noggrant ett antal gånger, går det att 

kategorisera och sortera upp olika drag för att finna olika uppfattningar som uttalats. 

Sedan jämförs dessa olika kategoriseringar med varandra för att sedan grupperas ihop.  

 

För att förtydliga processen ytterligare går det förklara den genom ett exempel. Det fanns 

ett transkriberat material från varje intervju. I intervjuerna blev olika delar utplockade och 

sorterade i olika kategorier där först allting som handlade om språkförståelse blev i en 

kategori och allt som handlade om rimlighet hamnade i en kategori. Därefter 

sammanställdes kategorierna för att se att varje kategori innehöll ett specifikt innehåll. 

Kategorierna fick namn, exempelvis ”språkförståelse”, innan en avslutade jämförelse 

började. Den sista jämförelsen gjordes för att se att varje kategori, gruppering, var unik. 

Om det exempelvis fanns två kategorier som hette ”språkförståelse” och ”ord och 

begrepp” kunde dessa anses som liknande och att de skulle tillhöra varandra. På detta sätt 

blev därmed liknande grupperingar ihopslagna till endast några stora grupper fanns kvar 

med var sitt unikt innehåll. 

 

I studiens analys om elevernas upplevelser användes dessa steg inom den 

fenomenografiska analysmodellen. Genom att sedan lyckas framställa de slutgiltiga 

grupperingarna inom elevers olika uppfattningar om dessa matematikuppgifter synliggörs 

vad elevers tankar var om dem och vilka olika faktorer som spelar roll inom varje 

anledning och kategori. Det blev viktigt att hålla isär de olika grupperingarna som 
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framkom och beskriva varje grupperings innebörd för sig. Genom detta kunde sedan 

studien visa ett resultat som urskilde de små variationerna inom varje gruppering. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av kvalitativa undersökningar och intervjuer finns fyra stycken 

vetenskapsetiska krav. Dessa är information-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Hermerén, 2011). Nedan kommer det beskrivas vad dessa innebär och 

hur studien tar hänsyn till dem. Ett avslutande stycke kommer även beskriva etik om 

elevers deltagande i intervju och hur studien tagit hänsyn till detta. 

 

5.5.1 Informationskravet 

De som deltar i studien har rätt till att få veta vad det är de deltar i (Hermerén, 2011). Ett 

brev (bilaga 1) till samtliga elever skickades ut till deras lärare, som sedan gav det till 

eleverna, för att de skulle kunna bli informerade om vad studien handlar om och i vilket 

syfte den görs. Eleverna blev även än en gång informerade under första tillfället då jag 

träffade dem vad syftet var med både uppgifterna och intervjun. 

 

5.5.2 Samtyckekravet 

Innan insamling av empiri kan ske behövs samtycke från deltagarna (Hermerén, 2011). 

Detta samtycke fylldes i tillsammans med det utskickade brevet som gav information om 

studien. Då eleverna inte var myndiga behövde även deras föräldrar ge samtycke till att 

de deltog i studien. I brevet stod det även att eleverna har rätten att bryta sitt samtycke 

om att genomföra studien när som, vilket betyder att de kunde dra sig ur undersökningen 

när som helst under processen. Efter att talongen kommit tillbaka från föräldrarna stod 

det klart att 19 elever var godkända att genomföra uppgiften i klassrummet varav sju av 

dessa kunde genomföra en intervju. 

 

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

All empiri som samlas in ska avidentifieras (Hermerén, 2011). Eleverna fick information 

om att deras deltagande var anonymt och att studien inte heller kan påvisa vilken skola 

den var utförd på, allt för att säkerställa anonymiteten. Eleverna blev informerade en extra 

gång vid intervjutillfället vad som gällde angående deras anonymitet och att intervjun 

skulle spelas in för att sedan transkriberas. De blev även informerade om att alla namn 



  
 

25 

och liknande händelser som nämndes under intervjun skulle bli omskrivna till antingen 

fiktiva namn eller exempelvis ”elev 1, elev 2 o.s.v.”.    

 

5.5.4 Nyttjandekravet 

Det fjärde kravet har sitt fokus på hur det insamlade materialet behandlas och att det inte 

ska användas utanför forskningen och den gjorda studien (Hermerén, 2011). De personer 

som har tillgång till den insamlade empirin är författaren, handledaren och examinatorn. 

Utöver dessa tre skulle även den kunna bli synlig inom annan forskning om en granskning 

av publikationen sker. Vad gällde uppgifterna som löstes i klassrummet blev eleverna 

informerade om att både jag och deras lärare skulle få ta del av resultatet, men att däremot 

intervjun endast var avsedd för de tre tidigare nämnda. Anledningen till detta var en 

överenskommelse med läraren att göra uppgiften till en klassrumsaktivitet, medan 

intervjun endast var avsedd för studien. 

 

5.5.5 Intervju med elever 

Dalen (2015) skriver på vilket sätt det är viktigt att man förhåller sig till elever i ett 

intervjusammanhang. Hon menar bland annat att det är viktigt att visa eleven respekt för 

den situation den sätts i då en vuxen har lätt att hamna i en maktposition. Elever behöver 

behandlas korrekt som informanter där språket anpassas till deras nivå så att de kan hänga 

med på vad som diskuteras och inte prata till dem med ett språk de inte förstår. Under 

intervjun fick eleverna sitta parvis för att dels känna en trygghet, dels ha varandra som 

språkresurser. De flesta av eleverna hade mer än ett gemensamt språk att uttrycka sig på 

med varandra vilket gjorde att även de kunde känna en trygghet sett till att uttrycka sig 

korrekt. Jag som intervjuare försökte hålla ett väldigt korrekt men enkelt språk och 

undvika svåra ord för att göra intervjun avslappnad och lätt för eleverna att våga träda 

fram i, samtidigt som den var formell.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som kommit fram genom empirin. Först redovisas 

resultatet från elevernas matematikuppgifter för att sedan gå över till en analys om vad 

resultatet visar. Därefter presenteras och analyseras resultatet från elevintervjuerna som 

fokuserar på deras upplevelser om matematikuppgifterna. 

 

6.1 Kritiska aspekter i matematikuppgifterna 

Elevernas uppgiftslösningar är den första empiri som finns med i studiens resultat. Den 

börjar med att redovisas genom nedanstående tabell som har fokuserat på elevernas 

prestationer på uppgifter 1–5. Tabellen är endast intresserad av vad som varit rätt eller fel 

svar samt om någon elev hoppat över en uppgift. Det framgår inte här om en elev har 

försökt sig på en uppgift och varit på rätt väg men gjort någon matematisk miss i sin 

uträkning för att komma fram till rätt svar. 

 

Uppgifter Antal rätt Antal fel Antal inget svar 

1a 19st 0st 0st 

1b 16st 3st 0st 

1c 14st 5st 0st 

2a 19st 0st 0st 

2b 15st 4st 0st 

2c 7st 12st 0st 

3 10st 8st 1st 

4 6st 12st 1st 

5 10st 8st 1st 

 

Tabell 1 ovan visar elevernas resultat på de 5 första uppgifterna från elevernas uppgiftspapper 

(bilaga 2). Uppgifterna 1 och 2 är rutinuppgifter med addition och subtraktion, 3 och 4 är 

textuppgifter och fråga 5 är en textuppgift kopplad till kontext och kulturell förståelse. 

 

Den sjätte och sista uppgiften har inte blivit bedömd med rätt eller fel då uppgiften går ut 

på att eleverna ska argumentera utifrån ett påstående, se bilaga 2 uppgift 6a och 6b. Denna 
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frågan är kopplad till kontext och kulturell förståelse och blev besvarad av 17st elev. De 

övriga två eleverna hoppade över uppgiften.  

 

6.1.1 Rutinuppgifter 

1. a) 6+9= _____       b) 57+38=_______    c) 115+90=_______ 

 

2. a) 20–5=_____      b) 80–35=_______    c) 300–145=_______ 

 

Uppgift ett och två fokuserade endast på elevernas matematikkunskaper. Eleverna fick 

lösa uppgifterna på valfritt sätt men det fanns ingen text för eleverna att ta hänsyn till. Det 

var endast sex rutinuppgifter, tre med addition och tre med subtraktion. I tabellen syns 

goda resultat där samtliga elever klarade a-uppgiften både på fråga ett och två. Det tyder 

på att alla elever åtminstone förstår sig på lätta uträkningar inom både addition och 

subtraktion. Även då det finns elever som gör fel på resterande frågor är fortfarande 

siffrorna låga sett till antal elever i klassen. En annan intressant siffra i tabellen är att 

ingen elev har hoppat över någon fråga, oavsett svårighetgrad på uträkningen. 

 

Tittar man på elevernas resultat på en individuell nivå finns det elever som har haft fel på 

en uppgift men ändå lyckats lösa progressionen inom räknesättet på kommande uppgift. 

Även då detta inte gäller alla elever förkommer sådana situationer. Det går inte att dra en 

slutsats utan att fråga eleverna men ett antagande om detta resultat är att det finns elever 

som stressar igenom vissa ”enklare” rutinuppgifter och på detta sätt gör fel på 

matematikuppgifter de egentligen klarar av. Då dessa elever klarat både det enklaste och 

svåraste steget av exempelvis addition är detta ett antagande som är befogat för vissa av 

eleverna. 

 

Sammanfattningsvis presterar eleverna bra på dessa uppgifter och sett till tabellen är det 

endast sista frågan, 2c, som ställer till det för eleverna där det är fler elever som svarat fel 

än som svarat rätt. Klassen som grupp visar goda matematiska förmågor, kopplat till en 

rimlig men delvis utmanande nivå för årskurs fyra, och visar inte på några större 

svårigheter för matematik på det generella planet. Sett till en individuell nivå finns det ett 

fåtal elever som även har större problem med matematiken. De lyckas inte lösa flertalet 

av matematikuppgifterna. Det är däremot värt att nämna att denna siffran är låg och inte 

drastiskt drar ner klassens generella nivå i tabellen. 
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6.1.2 Textuppgifter med fokus på elevens språkkunskap 

3. Joel, Anton och Tim tittar i en gammal bok om skatter. De hittar en bild på ett 

gammalt svärd med diamanter på. 

- Oj, säger Anton, det är värt 350kr!  

- Nja, säger Joel, det står här att eftersom det fattas några diamanter så får man dra av 

135kr på värdet. 

- Men det är fortfarande mycket mer pengar än vad jag har, säger Tim. 

Hur mycket kostar svärdet? 

 

 
4. Innan Joel, Anton och Tim kan gå från biblioteket behöver de låna de böcker de vill 

ha med sig hem.  

- Jag har hittat sju böcker, säger Joel.  

- Jag också fast jag ska nog låna dessa två också, säger Anton (och plockar upp dem). 

- Jag har bara hittat tre böcker men jag är nöjd så, säger Tim. 

 Hur många böcker lånar pojkarna tillsammans? 

 

Uppgift tre och fyra var två uppgifter som utmanade elevernas språkförståelse. Där fick 

eleverna ingen läshjälp och de stötte på meningar som kräver en god läsförståelse för att 

kunna lösa uppgiften. I tabellen syns ett annorlunda resultat jämfört med rutinuppgifterna. 

Det är betydligt fler elever som inte lyckas komma fram till rätt svar. På uppgift tre är det 

lika fördelat i klassen vilka som klarar uppgiften och vilka som inte klarar den och på 

uppgift fyra är det fler som inte lyckas lösa uppgiften än elever som lyckas. I dessa två 

uppgifter finns det även en elev på varje fråga som har hoppat över båda uppgifterna. 

 

På elevnivå finns inga större anmärkningsvärda saker att belysa gentemot tabellen. Elever 

misstolkar frågans formuleringar och de elever som inte når fram till ett korrekt resultat 

har ofta missförstått vad de ska räkna ut eller besitter inte den matematiska förmågan att 

klara av uppgiften, synligt tidigare redan i rutinuppgifterna. Endast två felsvar, ett på 

vardera frågor gjort av olika elever, är svar där eleven räknat ut uppgiften rätt men sedan 

skrivit något annat på svaret. Exempel på detta från fråga tre är att eleven räknar ut svaret 

och får fram 215 genom uppställning med subtraktion. Sedan skriver eleven ”svar: 

216kr”. Denna elev var en av eleverna som blev intervjuade och som såg sitt misstag efter 

att jag bett eleverna kolla på sina uträkningar och svar för att sedan jämföra resultaten. I 

detta fall visar eleven att hen har förstått problemet men gjort ett redovisningsmisstag när 

hen räknade uppgiften. På motsatt håll var felet på fråga fyra ett räknefel där eleven 

lyckats plockat ut rätt siffror från uppgiften men fått fram talet 18 istället för 19 i sitt svar. 

Dessa två exempel visar hur eleverna förstår uppgifterna, visar sin matematiska förmåga 

om dem innan men gör ett misstag som leder till fel svar. 
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Sammanfattningsvis visar tabellen en större spridning på eleverna i textuppgifterna än i 

rutinuppgifterna. Fler elever når inte rätt svar och detta oftast på grund av att de inte kan 

plocka ut och räkna med rätt siffror från uppgiftstexten. Den uppgift som är svårast för 

eleverna, av tabellen att döma, är fråga fyra där endast sex av eleverna i klassen löste 

uppgiften. En uppgift med låga tal inom addition där läsförståelsen betydelse träder fram. 

 

6.1.3 Textuppgift med fokus på kontext och kulturell bakgrund 

5. Tjorven och Stina sitter på bryggan och metar. De får nio abborrar och åtta mörtar. 

De får även några bottennapp och får då upp två gamla stövlar och fyra små kvistar. Hur 

många fiskar får de tillsammans? 
 

 
6. Pippi Långstrump bär på Lilla gubben ibland.  

a) Tror du att du skulle kunna lyfta Lilla Gubben? 

Förklara! 

 

 

 
b) Vad tror du att Lilla gubben väger?  

 

 

De sista två frågorna, fråga fem och sex, fokuserade kontext och elevernas kulturella 

förståelse i matematiska textuppgifter. Uppgift fem presenteras i tabellen där det går att 

utläsa att ungefär hälften av klassen klarade av att lösa uppgiften. Även på denna uppgift 

finns det en elev som har hoppat över frågan helt och hållet. Fråga sex finns inte med i 

tabellen då den inte gick att bedöma på samma vis som övriga uppgifter. Uppgiften, som 

var baserade på Pippi Långstrump, intresserade sig för elevernas förståelse och 

resonemangsförmåga om ”det går att lyfta Lilla Gubben och hur mycket han väger”. I 

klassen fanns det 12st elever som gav ett rimligt svar på första frågan men där två av dem 

inte gav en förklaring till varför/varför inte. Dessa elever hade endast svarat nej och sett 

till resultatet blir det svårt att tyda om de chansat, kollat på en kompis eller faktiskt visste 

att Lilla Gubben i Pippi Långstrump är en stor häst. Fem elever hade svarat ja på första 

frågan där två vanliga argument var att det går om man tränar mycket eller att det går för 

han är en liten gubbe. De sista två eleverna hoppade över frågan helt och lämnade pappret 

blankt. På den andra frågan gällande Lilla Gubben, hur mycket eleverna trodde att han 

vägde, fanns det inga riktigt rimliga svar sett till att Lilla Gubben är en stor häst. Svaren 

som gavs hade ett spann mellan 20kg upp till 200kg där flest elever chansade på en vikt 
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mellan 90-120kg. Denna frågan besvarades av 17st elever medan de två elever som 

hoppat över första delfrågan även hoppade över denna. 

 

Sett till elevnivån på fråga fem är det tydligt vad som ställer till det för eleverna. Ingen 

elev gör en felaktig matematisk uträkning på frågan. Det som ställer till problem för halva 

klassen här är förståelsen för begreppen, och i detta fall vad som är fiskar och vad som 

inte är fiskar. De elever som blivit intervjuade uttrycker även att de inte är många som 

har fiskat innan och att fisksorter inte är något vanligt att prata om, vilket gör det svårt att 

särskilja de olika orden och sortera in dem i rätt kategori. Samtidigt förklarar de elever 

som har haft rätt på frågan att de bara kollade vilka som var fiskar och sedan struntade i 

de andra sakerna. Detta syntes även på de resultat från elever som inte blivit intervjuade 

då de flesta sorterat upp de olika begreppen under rubriker innan de löst uppgifterna för 

att slutligen plocka ut de tal som skulle användas och räkna ut uppgiften.  

 

Liknande problematik fanns gällande den sjätte frågan där eleverna som inte kommit fram 

till ett rimligt svar inte visste vem Lilla Gubben var. Även då det fanns en bild jämte 

frågan var det elever som tolkade han som en liten gubbe eller något litet. De elever som 

uttryckte att det gick om man tränade samt samtliga elever på sista delfrågan visade upp 

en bristfällig kunskap om hur stor en häst kan vara och vad den rimligtvis kan väga. De 

elever som under intervjun fick uttrycka sig kunde resonera om sin egen vikt och vad 

andra människor väger men ändå var det svårt att uppskatta hästens vikt. Det går dock 

inte att dra någon slutsats här om det är själva viktuppskattningen rent allmänt som är 

problematisk för eleverna eller om det beror på hästen. Däremot påstod några av eleverna 

under intervjun att de bara sett en häst på bild eller på långt avstånd, något som kan vara 

en bidragande faktor för uppskattningen. 

 

Sammanfattningsvis är det att sätta begrepp i en kontext och egna erfarenheter om dessa 

begrepp som är problematiska för eleverna. Dessa uppgifter visade tydligt att antingen 

förstod man vad uppgiften menade eller så gjorde man det inte och då blev det omöjligt 

för eleven att lösa den. Sett till elevernas lösningar fanns det inga klara mellanting här 

utan eleverna löste den matematiska delen men presenterade felaktiga svar då de använde 

fel tal i uppgiften. Liknande sammanfattning gäller sista frågan där elever som visste vem 

Lilla Gubben var hade rimliga argument medan de elever som inte visste något om honom 

inte kunde presentera argument med rimlighet. 
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6.1.4 Kontraster mellan uppgiftstyper 

Att jämföra elevernas resultat på uppgifterna, mellan de olika uppgiftstyperna, ger en 

bättre bild om vilka svårigheter som eleverna stöter på. I denna del kommer framför allt 

tre exempel lyftas upp och fokuseras. 

 

I textuppgift 3 behöver eleverna använda subtraktion för att lösa uppgiften. Motsvarande 

uppgifter bland rutinuppgifterna är 2b och 2c där främst 2c står i fokus då denna uppgifts 

subtraktion liknar de tal som eleven räknar med i uppgift 3.   

Uppgifter Antal rätt Antal fel Antal inget svar 

2b 15st 4st 0st 

2c 7st 12st 0st 

3 10st 8st 1st 

 

I tabellen syns det hur majoriteten av eleverna löser 2b medan uppgift 2c är betydligt mer 

problematisk för dem. Det intressanta här är däremot hur fler elever löser uppgift 3 

jämfört med 2c. I detta fall är alltså textuppgiften lättare för eleverna att lösa jämfört med 

rutinuppgiften.  

 

Ser man på elevernas lösningar har samtliga elever endast skrivit svar på rutinuppgifterna 

medan flertalet elever har använt sig av uppställning eller liknande för att räkna ut 

subtraktionen på uppgift 3. Svaret 255 är ett vanligt förekommande svar på uppgift 2c där 

det rätta svaret är 155. Då eleverna löser den likvärdiga uträkningen med uppställning på 

fråga 3 blir det tydligare för dem hur hundratalen ändras, då det sker en ”växling” mellan 

hundratal och tiotal i subtraktionen. Det tyder eventuellt på att eleverna har en matematisk 

förmåga att räkna ut matematiken med matematiska hjälpmedel, exempelvis uppställning, 

men att uppgiften är för svår för dem att räkna ut med huvudräkning. 

 

Texten ses inte som något större problem på uppgift 3, utöver den elev som hoppat över 

uppgiften helt. Även de elever som svarat fel har till största del plockat ut rätt siffror men 

sedan gjort något matematiskt fel som bidragit till fel svar. Med andra ord kan eleverna 

sortera ut de få talen som står i denna textuppgift och räkna ut att de ska använda 

subtraktion när det står ”..så får man dra av 135kr på värdet” i uppgiften. 
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Likt föregående jämförelse fokuserar dessa uppgifter på relationen mellan rutinuppgift 

och textuppgifter av elevernas resultat. Denna gång är det däremot addition som står i 

fokus istället för subtraktion. Uppgifterna som jämförs presenteras i tabellen nedan: 

Uppgifter Antal rätt Antal fel Antal inget svar 

1a 19st 0st 0st 

1b 16st 3st 0st 

1c 14st 5st 0st 

4 6st 12st 1st 

 

Eleverna visar generellt upp en god matematisk förmåga av addition och det är endast ett 

fåtal fel på den svåraste additionsuppgiften. Jämför man sedan dessa resultat med uppgift 

4 är det ungefär endast en tredjedel av klassen som klarar av uppgiften. Här verkar texten 

spela en större roll för elevernas lösningar än tidigare jämförelse mellan uppgifterna 2 

och 3. Eleverna visar här upp en god matematikkunskap av addition och de 

additionsuträkningar som skett på uppgift 4 är också rätt. Problemet här är att en stor del 

av klassen inte har adderat ihop rätt tal. Denna textuppgift kräver en mer utvecklad 

läsförståelse där framför allt ”jag också fast jag ska nog låna dessa två också” verkar vara 

problematisk för många elever. Från denna meningen plockar eleverna ut talen 0, 2, 7 och 

9 där 9 är det korrekta talet, eftersom det baseras på ”jag också” som är kopplat till 

personen som innan som har 7st böcker. Majoriteten av eleverna verkar ha svårt att förstå 

innehållet i uppgiften och texten blir ett hinder för att räkna ut uppgiften med rätt tal. 

Den sista jämförelsen görs mellan samma uppgifter som ovanstående jämförelse, där 

addition fortfarande står i fokus som matematiskt innehåll, men uppgift 5 tillkommer. I 

tabellen syns det hur fler elever klarar av uppgift 5 jämfört med uppgift 4, även då det 

berör ungefär samma matematiska tal och både är textuppgifter. 

Uppgifter Antal rätt Antal fel Antal inget svar 

1a 19st 0st 0st 

1b 16st 3st 0st 

1c 14st 5st 0st 

4 6st 12st 1st 

5 10st 8st 1st 
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En av de större skillnaderna på dessa två uppgifter (uppgift 4 och 5) är att i uppgift 4 

behövde eleverna läsa och förstå själva medan i uppgift 5 fanns läshjälp tillgänglig. Likt 

föregående jämförelse med addition som rutinuppgifter och textuppgifter lyckas eleverna 

lösa sin uträkning med addition i uppgift 5. Till skillnaden från elevernas läsförståelse 

och läsförmåga, som ansågs vara en svårighet i förgående exempel, visar eleverna istället 

upp en annan svårighet på denna uppgiften; begreppsförståelse. Uppgiften utmanar 

elevernas begreppsförmåga genom att presentera flera olika begrepp där endast två av 

dem är fisksorter som ska användas i uppgiften. Eleverna behöver därför ha en kontextuell 

förståelse för var olika begrepp passar in samt en kulturell förståelse för fiske. 

 

Synliga problematiska begrepp för eleverna, sedda genom att kolla på deras 

uppgiftslöningar, är: mörtar, bottennapp, kvistar och stövlar. Samtliga elever som försökt 

lösa uppgiften har räknat med ”nio abborrar” och därefter varierar talen som används i 

uträkningarna efter vilka övriga begrepp de valt att använda. 

 

Jämförs de tre olika typerna av uppgifter som uppgift 1, 4 och 5 är, blir det tydligt hur 

läsförståelse/läsförmåga och kontext/kulturell förståelse kan påverka elevresultaten på 

uppgifter där elever besitter den matematiska förmågan att lösa uppgiften. Det blir extra 

tydligt genom jämförelsen mellan uppgift 4 och 5 där det är två textuppgifter som 

presenteras på olika sätt, med samma matematiska innehåll, där elevresultatet skiljer sig 

åt. Strax under en tredjedel av klassen klarar av uppgift 4 medan strax över hälften av 

klassen löser uppgift 5. 

 

6.1.5 Identifierade kritiska aspekter hos eleverna 

För att kunna avsluta analysen om resultatet och strukturera upp vad som gjorts synligt 

används kritiska aspekter, hämtade från Maunulas, Magnussons, & Echevarrías 

(2011) text om variationsteori och dess kritiska aspekter. De faktorer som identifierats i 

elevresultaten hamnar under rubriker som kan ses som kritiska aspekter för dessa elevers 

förmåga att lösa olika matematiska uppgifter. De fyra kritiska aspekter som identifierats 

handlar om läsförståelse/läsförmåga, begreppsförståelse, uppgiftsmedvetenhet samt 

verklighetsanknytning. Samtliga av dessa fyra kritiska aspekter är framtagna genom 

analys av studiens empiri och presenteras här nedan. 
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6.1.5.1 Att kunna läsa en uppgift 

Den första identifierade kritiska aspekten utgår från elevernas läsförståelse och 

läsförmåga. Den blev främst tydlig i uppgift 4 där endast 6 av 19 elever klarade av att 

lösa uppgiften. Uppgiften var konstruerad för att sätta elevernas läskunskap i relation till 

matematik på prov och utgick från att testa av just denna, på förhand eventuella, kritiska 

aspekt. Magnusson och Manula (2013) skriver hur detta är en metod för att identifiera 

kritiska aspekter hos elever. Metoden försöker identifiera elever som får problem med 

uppgiften på grund av språket i den för att sedan jämföra med liknande rutinuppgifter. På 

detta sätt gick det att se om det var språket eller matematiken som gjorde att eleven inte 

klarade av att lösa den. Då eleverna visade upp en god matematisk förmåga på addition 

med låga tal gick det därför anta att dessa elever upplevde problematik med texten. 

 

Resultatet för uppgift 3, som också var en textfokuserad uppgift, visade inte samma 

problematik för eleverna kopplat till deras matematiska förmåga. Skillnaden på 

uppgifterna 3 och 4 var däremot att eleverna endast behövde plocka ut två tal och förstå 

en mening för att kunna komma fram till rätt uträkning och svar. Uppgift 4 kräver en 

större läsförståelse då den utmanar eleven på ett annat plan genom att ”gömma” talen i 

texten. 

 

Sett till flerspråkiga elevers förmåga att lösa matematikuppgifter med text blir det därför 

synligt att texten påverkar elevernas resultat beroende på vilken nivå texten befinner sig 

på och hur tydligt det är för eleverna vilka tal och räknesätt som ska användas för att lösa 

uppgiften. Flerspråkiga elever som inte besitter förmågan att läsa en uppgift, eller behöver 

arbeta med uppgifter vars texter är svårförstådda, visar sämre matematiska resultat. 

 

6.1.5.2 Vad olika begrepp betyder 

För att en elev ska kunna lösa en matematikuppgift behöver eleven förstå vad den innebär. 

I uppgift 5 och 6a testas bland annat detta av. Båda uppgifterna har en till synes enkel 

matematik och det är ungefär hälften av eleverna som inte lyckas lösa dem. Det som syns 

i elevernas lösningar är att de inte har kunskap och förståelse om de olika begrepp som 

finns med i uppgifterna. Dessa blir kritiska aspekter för eleverna när de försöka lösa 

matematikuppgifterna. Manula, Magnusson och Echevarría (2011) beskriver kritiska 

aspekter som något individuellt. Då olika begrepp i detta fall kan vara kritiska aspekter 
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för olika elever går det däremot att applicera begreppsförståelse som en generell kritisk 

aspekt för flerspråkiga elever i matematiska textuppgifter. 

 

6.1.5.3 Veta vad som ingår i uppgiften 

När en elev ska lösa en matematisk textuppgift behöver oftast inte eleven endast förstå 

vad som står i den. Hen behöver också förstå vilka delar av texten som representerar de 

delar som ska användas för att räkna ut uppgiften. Både uppgift 4 och 5 är exempel på 

uppgifter där eleven behöver läsa uppgiften och sortera och plocka ut rätt tal från texten 

för att kunna komma fram till rätt svar. 

 

Uppgift 4 hade främst förståelse för texten som fokus medan uppgift 5 fokuserade på 

kontextuell och kulturell förståelse hos de flerspråkiga eleverna. Då uppgifterna besitter 

liknande faktorer men är gjorda med tanke på att skapa en variation blev framför allt 

denna kritiska aspekt synlig. Magnusson och Manula (2013) lyfter fram hur kritiska 

aspekter kan bli sedda genom en variation då kritiska aspekter, orsaken till svårigheten, 

kan bli tydlig. I detta fall ger variationen i uppgifterna en bild av elever som kan visa på 

läskunnighet och begreppsförståelse men ändå inte når fram till rätt svar. Sett till 

elevernas resultat och svar är det förståelsen för vad som ska räknas ut i uppgiften som 

blir det problematiska och framställs som en kritisk aspekt när de löser uppgifterna. 

 

6.1.5.4 Verklighetsanknytning 

Den avslutande kritiska aspekten som blivit identifierad handlar om 

verklighetsanknytning. I denna aspekt är främst frågorna ”är detta rimligt?” och ”är detta 

ett trovärdigt svar om jag jämför med...?” centrala att lyfta upp för eleverna. Den kritiska 

aspekten baseras främst på fråga 6 men finns även med i fåtal matematiska uträkningar 

där exempelvis elever kommit fram till större differens än den första termen i en uträkning 

med subtraktion. 

 

I fråga 6 ska eleverna svara på om det är rimligt att lyfta Lilla Gubben (en häst) och även 

uppskatta hans vikt. I resultatet visar en stor majoritet av eleverna förståelse för att en 

häst är väldigt tung medan endast ett fåtal menar att det går att lyfta den om man tränar 

styrketräning. Däremot är det ingen elev som lyckas presentera rimliga svar angående 

Lilla Gubbens vikt. Ett exempel på detta är en elev som först svarar att ”Lilla Gubben är 

för tung för att han är en häst”, samtidigt som samma elev svarar att ”han väger ungefär 
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77kg”. Detta är ett exempel på ett svar där eleven verkar ha svårt att ha en 

verklighetsuppfattning om hur mycket 77kg är, då det skulle innebära att Lilla Gubben 

väger mindre än många vuxna män och kvinnor. Då hela elevgruppen har svårt för dessa 

frågorna tyder det på en generell kritisk aspekt som med vägledning eventuellt skulle 

kunna försvinna. Den fråga som eleverna skulle behöva ställa sig här är: ”Är det rimligt 

att en stor häst väger 77kg, vilket i jämförelse skulle innebära att en vuxen man eller 

kvinna väger mer?”. Lo (2012) skriver hur kritiska aspekter är tillfälliga och endast är 

kritiska aspekter så länge det är ett hinder för elevens lärande. Detta skulle därmed kunna 

betyda att även då hela klassen besitter denna kritiska aspekt, mer eller mindre, så skulle 

den kunna försvinna för några av dem om de lärde sig ett sätt att ställa sig kritiskt till sitt 

eget svar och fråga sig frågan: ”Är detta rimligt?”. 

 

6.2 Elevernas upplevelser av matematikuppgifterna 

Under elevintervjuerna stod främst elevernas egna upplevelser om matematikuppgifterna 

i fokus. Dessa blev sedan transkriberade för att kunna analyseras. I detta avsnitt 

presenteras tre teman baserade på de olika uppfattningar och tankar som kommit från 

eleverna. Varje tema ska ses som en huvudrubrik för olika delar inom samma 

uppfattningsområde. Dessa teman är baserade och framtagna med inspiration från den 

tidigare presenterade fenomenografiska analysmetoden av Fejes & Thornberg (2015). De 

tre slutgiltiga huvudteman som framkommit och presenteras är; förståelse för innehållet, 

elevernas jämförelseförmåga och noggrannhet. Resultatet utgår från de fyra intervjuerna 

varav tre av dem var parintervjuer. Elev A och elev B var med i den första parintervjun, 

elev C och D i den andra parintervjun och elev E och F var med i den tredje och sista 

parintervjun. Elev G gjorde sin intervju ensam. 

 

6.2.1 Förstår inte innehållet 

6.2.1.1 Ordkunskap 

Under intervjuerna fördes resonemang om svårighetsgraderna på de olika matematiska 

textuppgifterna. Det sammanställda resultatet från intervjuerna visade att vissa ord och 

begrepp var svåra att förstå, exempelvis ”mört” och ”kvist” i uppgift 5. Eleverna upplevde 

även svårigheter i uppgifter där det var viktigt att läsa och förstå varje ord för att komma 

fram till rätt svar. Där var bland annat uppgift 4 och meningarna ”jag har hittat sju böcker, 

säger Joel. Jag också fast jag ska nog låna dessa två också, säger Anton (och plockar upp 

dem)” bra exempel på detta enligt flera elever.  
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4. Innan Joel, Anton och Tim kan gå från biblioteket behöver de låna de böcker de vill 

ha med sig hem.  

- Jag har hittat sju böcker, säger Joel.  

- Jag också fast jag ska nog låna dessa två också, säger Anton (och plockar upp dem). 

- Jag har bara hittat tre böcker men jag är nöjd så, säger Tim. 

 Hur många böcker lånar pojkarna tillsammans? 

 

Elev G, som hade löst uppgiften korrekt, beskrev uppgift 4 som den uppgift som hen hade 

störst problem med. Hen sa: ”Asså först... till och med jag förstod inte så bra. Asså jag 

läste den jättemånga gånger, typ 4-5 gånger, sen förstod jag”. När eleven fick frågan om 

det var för att den var svår att läsa svarade hen:  

”Nee, inte svår att läsa. Du vet… det va svårt att förstå vad de menar med ”böckerna”.. 

för det är asso typ.. ”jag har hittat 7”. ”Jag också fast jag har..ska nog” asso hmm.. de 

är krångligt. Man tror att det är 7 bara, man läser inte klart. Det är svårt. Och då blir 

det 14, för man räknar inte ihop 7+2”. 

 

Elev G menar att texten i sig inte är svår att läsa men att det är viktigt att läsa varje ord 

för att kunna förstå uppgiften. Hen ger själv ett exempel på att om man inte läser klart 

meningen, och därmed missar det sista ” låna dessa två också”, kan man inte räkna ut rätt 

svar på uppgiften.  

 

På samma uppgift diskuterar även elev E och elev F hur man ska lösa uppgiften. Dessa 

två elever har inte kommit fram till samma svar. Elev E har fått fram svaret 2, medan elev 

F har fått fram svaret 19. När eleverna ska förklara och diskutera med varandra hur man 

löser uppgiften berättar elev E med säkerhet: ”..det står bara att han hittat sju. Det står 

inte att han har plockat upp dem eller tar dem med sig hem”. Elev F fyller i: ”Jaha, så 

du menar att det bara står han hittar två och plockar upp dem?”. Elev E säger ”Ja” och 

plötsligt verkar både eleverna lite osäkra på vilket svar som faktiskt är rätt. Denna typ av 

ordtolkning i uppgiften skapar därmed en osäkerhet hos eleverna där den ena eleven tolkar 

uppgiften så som den var tänkt och utformad från början, medan den andra eleven tänker 

ett steg längre och försöker lösa problemet utifrån vad hen läst ordagrant. Detta blir en 

annan svårighet för eleverna som tolkar ord på olika sätt, vilket i sin tur leder till olika 

uträkningar och svar. 

 

Båda typer av svårigheter i uppgift 4, först att man missar något ord och sen att man tolkar 

ord annorlunda, är två exempel på hur elevers ordkunskap och ordförståelse kan skapa 
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problem för dem när de löser textuppgifter. Marton och Booth (2000) lyfter upp elevers 

tolkningar som individuella och beskriver hur ett fenomen, i detta fall uppgift 4, kan ses 

på olika sätt. Fenomenets betydelse är tolkningsbart och dess definition skapas genom de 

olika tolkningar som finns om det. Därför går det inte döma elev E’s tolkning som felaktig 

på uppgift 4, då uppgiften och texten för hen betytt något annat som hen sedan svarat 

korrekt på. På samma sätt har elev F tolkat uppgiften på det sätt författaren av uppgiften 

gjort, vilket i detta fall gav hen ett rätt svar utifrån vad facit anser är rätt svar på uppgiften. 

 

Vidare under intervjun synliggörs det mer exempel på hur elevernas kunskap om ord och 

begrepp skapar problematik för dem när de löser textuppgifterna. I uppgift 5, som handlar 

om fiske, uttrycker några elever en frustration om de ord och begrepp som finns med i 

uppgiften.  

 

5. Tjorven och Stina sitter på bryggan och metar. De får nio abborrar och åtta mörtar. 

De får även några bottennapp och får då upp två gamla stövlar och fyra små kvistar. Hur 

många fiskar får de tillsammans? 
 

Elev E säger: ”För mig det står (läser uppgiften).. Jag vet inte vad mörtar är. Vad är 

mörtar? (läser vidare)… jag vet inte vad bottennapp är. Och sen gamla stövlar, jag har 

inte räknat dem, för jag vet inte vad det är”. Hen uttrycker en frustation om uppgiften då 

det finns massa ord som hen inte hört tidigare. Då hen endast visste vad abborrar var, har 

hen svarat 9. Elev F förklarar att även mörtar är fiskar och att svaret därför blir 17. 

 

På samma uppgift för elev C och elev D en diskussion om vad som är rätt svar på 

uppgiften. Elev C har kommit fram till svaret 17 medan elev D har fått svaret 21. Elev C 

säger: ”Det är abborrar och mörtar, jag vet att de är fiskar”. Elev D fyller i: ”…jag 

visste inte att det inte var fiskar. Vad är ens kvistar?”. Detta är ett liknande exempel på 

uppgiften där eleven har fått fram svaret 21 då hen har adderat ihop de tal som hen inte 

visste vad det betydde, istället för att hoppa över dem. Det som är gemensamt för både 

elev E och elev D är att båda saknade kunskap om de ord och begrepp som berördes i 

uppgiften, vilket ledde till ett felaktigt svar sett till facit. De två olika tolkningarna om 

fenomenet gav fel resultat men behandlades på två olika sätt. Elev E väljer att hoppa över 

de ord som hen inte vet är fiskar, då det står att eleven ska räkna hur många fiskar de fått 

tillsammans. I detta fallet visste elev E endast om att abborrar är fiskar och räknade därför 

endast dessa. Elev D väljer istället att inte räkna de begrepp som hen vet inte är fiskar, 
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vilket istället leder till att fler ord än just abborre och mört räknas. Båda eleverna visar 

däremot upp en frustration till uppgiften då de inte haft rätt förutsättningar för att kunna 

lösa den. 

 

6.2.1.2 Förförståelse 

Inom samma tema, förståelse för innehåll, finns även elevernas förförståelse med. Även 

då den i vissa fall är snarlik förståelsen för ord och begrepp är den värd att nämnas i en 

egen underkategori eftersom den i detta fall inte nödvändigtvis behöver vara 

sammankopplad med ord- och begreppsförståelse. Istället ligger fokus här på om eleverna 

förstår helheten av uppgiftens innebörd och kan identifiera vad det är de räknar med. I 

uppgift 6 är den kända svenska författaren Astrid Lindgren i fokus och hennes karaktärer 

Pippi Långstrump och Lilla Gubben. 

 

6. Pippi Långstrump bär på Lilla gubben ibland.  

a) Tror du att du skulle kunna lyfta Lilla Gubben?  

Förklara!  

 
b) Vad tror du att Lilla gubben väger?  
 

I detta fall behöver nödvändigtvis inte orden i sig vara svårlästa för att skapa problematik 

för eleverna. Elever som inte sett Pippi Långstrump kan uppleva större svårigheter i 

uppgiften, då det är en fördel att ha sett Pippi för att veta vem Lilla Gubben är. Elev C 

tror att hen kan lyfta Lilla Gubben och säger: ”För att jag tror att den är lätt. Eftersom 

det står ju Lilla Gubben”. När elev D säger att det inte går, för att Lilla Gubben är en 

häst, utbryter elev C: ”Är det hästen?! Varför han heter Lilla Gubben?”. Detta blir ett 

tydligt exempel på hur elevens förförståelse och kunskap om Pippi Långstrump skapat ett 

hinder för eleven att lösa uppgiften, som egentligen fokuserar på elevernas 

rimlighetsförmåga om de skulle kunna lyfta en häst. 

 

Elev A och elev B har en liknande diskussion om problematiken av att sakna kunskap om 

hästar. De vet båda att Lilla Gubben är en häst men är osäkra på hur en häst ser ut i 

verkligheten, då de endast har sett en häst på långt håll. Elev A förklarar hur hen inte är 

så intresserad av hästar och säger: ”jag har aldrig hört om dem? Jag läser inte fakta om 

hästar”. Elev B fyller sedan i diskussionen om hur mycket en häst kan väga med; ”det 

finns folk som kan väga mer än en häst… så det finns nog folk som kan lyfta”. Både dessa 
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elever saknar en god kunskap om hästar vilket gör att uppgiften blir svår för dem att lösa 

med rimliga resonemang. 

 

6.2.2 Svårt att jämföra och jämföras 

6.2.2.1 Jämföra 

I de diskussioner som fanns om uppgift 6 och hur mycket en häst väger framkom en faktor 

som var bidragande till att alla elever upplevde den uppgiften som svårt, nämligen att 

kunna jämföra en hästs vikt med något annat. Eleverna visade tendenser till att ha svårt 

att uppskatta och jämföra vikter med varandra, något som kan vara fördelaktigt i en 

uppgift som uppgift 6. Följande konversation hölls i den andra parintervjun mellan elev 

E och elev F: 

Intervjuare:Vad tror ni lilla gubben väger då? 

Elev E: Jag har inte försökt att väga den eller nått, jag bara gissade. 

Elev F: Ja, jag har bara gissat. Jag tror att han väger 150kg. 

Intervjuare: Du tror 150kg. 

Elev E: 20. 

Intervjuare: Och du skrev 20. Om jag säger såhär, hur mycket väger du? 

Elev E: Kanske 30. 

Intervjuare: Aa okej, och om en häst väger 20 kg. Väger en häst mindre än dig då? 

Elev E: Hmm.. 

Elev F: Men då hade du kunnat bära honom och du skrev ”nej, man kan inte bära 

honom”. 

Elev E: Men han är fortfarande 20, det är tung. 

 

Elev C ser inte logiken mellan att en häst som väger 10kg mindre än hen själv är något 

konstigt, utan håller kvar vid sitt argument att 20kg fortfarande är tungt. Förmågan att 

kunna uppskatta och jämföra vikter blir här en del av orsaken till att eleven ger ett orimligt 

svar på frågan. 

 

Ett annat problem som framkom under intervjun var förmågan att uppskatta och göra en 

rimlig bedömning av en bild jämfört med verkligheten. Elev C hade svårt att uppskatta 

Lilla Gubbens vikt då hen såg bilden på Pippi och Lilla Gubben som fanns jämte 

uppgiftens text. Hen beskrev uppgiften som den svåraste uppgiften då; ”den va svår, när 

man ser att den är liten. Och då tror man den är liten. Och sen faktiskt är den stor”. Då 

eleven tidigare hade uttryckt svårigheter om uppgiften gällande Lilla Gubben blev detta 

ett ytterligare hinder för att ge ett rimligt svar. Kopplat till Marton och Booth (2000) som 

belyser dessa olika tolkningar av ett fenomen som individuella är det intressant att följa 

detta resonemang. På bilden som tillhör uppgiften står Pippi Långstrump och lyfter Lilla 
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Gubben. Bilden är liten på pappret och Lilla Gubben är mindre i relation till Pippi sett till 

vad som vore en rimlig storlek på en häst jämfört med en liten tjej. Uppgiften kan därmed 

tolkas olika om eleverna som saknar kunskap om Pippi Långstrump och/eller hästar 

använder bildens skala för att bedöma en rimlighet jämfört med de elever som har en 

förståelse för hästars storlek jämfört med människor. 

 

6.2.2.2 Självförtroende 

Under rubriken som fokuserar på jämförelser ingår även delvis elevers självförtroende 

och egna förväntningar på sina resultat. Detta är något som är centralt för elevers 

uppfattningar om ett fenomen. Elevers uppfattningar är det som ska tolka och skapa en 

betydelse för fenomenet (Marton och Booth, 2000). Om eleverna har lågt självförtroende 

och inte själva ser sin tolkning och prestation som betydelsefull för fenomenet bidrar detta 

till en osäkerhet för dess definition. Under flertalet intervjuer visade eleverna upp en 

osäkerhet mot varandra när de skrivit olika svar. Om en elev visste att den andra eleven 

brukade prestera bättre än hen själv i matematik utgick hen ifrån att det var hens lösning 

som var felaktig, utan att först kontrollera vem som gjort en korrekt uträkning. Elevens 

bristande självförtroende att hen inte kunde prestera goda resultat i matematik är något 

som sedan kan påverka elevens framtida lärande i matematik. 

 

6.2.3 Noggrannhet 

6.2.3.1 Språklig noggrannhet 

Det sista temat som framkom under elevintervjuerna handlar om elevernas noggrannhet. 

Samma citat som tidigare används av elev G stödjer även denna uppfattning om vad som 

kan skapa svårigheter för eleverna när de löser uppgifterna. Elev G sa: ”Asså först... till 

och med jag förstod inte så bra. Asså jag läste den jättemånga gånger, typ 4-5 gånger, 

sen förstod jag”. Eleven lyfter fram hur viktigt det är att läsa en uppgift flera gånger om 

man inte förstår den och att det gäller att vara noggrann när man läser den så inget innehåll 

missas. När elev G får frågan varför hen tror att vissa elever få fel på dessa textuppgifter 

förklarar hen att de inte är tillräckligt noggranna när de läser uppgiften och inte alltid läser 

klart vad uppgiften handlar om innan de börjar räkna den. Detta gör att de kan missa 

någon viktig information som påverkar vilka tal som finns med i uträkningen. Hen menar 

att vissa elever misstolkar uppgifterna för att de inte läser uppgiften tillräckligt många 

gånger, så de vet exakt vad de ska räkna ut. Detta skapar flera olika tolkningar av vad 
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uppgiften går ut på där eleverna kan besitta rätt matematiska kunskaper för att lösa 

samtliga tolkningar men där endast en är rätt kopplad till vad uppgiften testar av.  

 

När elever ger olika svar på en uppgift behöver det redas ut vilka uträkningar eleverna 

har gjort och hur de tal som använts i uppgiften kan kopplas till deras uträkningar. Har 

läraren som avsikt att ”kolla av” elevernas förmåga i addition kan det eventuellt vara mer 

intressant att se om eleven klarat av uträkningen korrekt än om den tolkat uppgiften på 

samma sätt som facit. Kopplat till Marton och Booths (2000) text om elevers olika 

uppfattningar av fenomenet är det mer intressant att fokusera på den matematiska förmåga 

som inte är tolkningsbar. Detta eftersom elevernas tolkningsförmåga är en del av hur 

uppgiften, fenomenet, kan upplevas och tolkas och därför inte bör anses som ett fel utan 

snarare en variation på uppgiftens innebörd. 

 

6.2.3.2 Matematisk noggrannhet 

Till skillnad från den språkliga noggrannheten visar och uttrycker elever en matematisk 

noggrannhet, något som är mindre tolkningsbart kopplat till Marton och Booths (2000) 

beskrivning av ett fenomen. Ingen av de intervjuade eleverna hade rätt på samtliga frågor. 

Däremot uttryckte många elever en frustation över vissa fel, särskilt kopplat till 

rutinuppgifterna, där de ofta snabbt såg sitt matematiska misstag och kunde rätta till det. 

De uttryckte det själva som ”slarvfel” och menade att de egentligen kunde uppgiften men 

att det endast tänkt fel i skrivande stund. Denna del av elevers noggrannhet handlar främst 

inte om elevers tolkningsförmåga utan istället om elevers fokus när de räknar matematik 

och ska prestera. 

 

6.3 Sammanfattande slutsats 

Denna avslutande del av resultat och analys fokuserar på att sammanfatta de två olika 

resultaten som framkommit och sammanfatta svaren på studiens frågeställningar. Först 

kommer frågeställning ett att besvaras: I relation till vilka typer av matematiska 

uppgifter uttrycker flerspråkiga elever språkliga och/eller kulturella brister?. Därefter 

kommer frågeställning två att besvaras: Hur upplever flerspråkiga elever dessa brister 

och svårigheter i relation till sitt lärande i matematik?. 
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Frågeställning 1: 

Genom de matematikuppgifter som de flerspråkiga eleverna har arbetat med har det 

synliggjorts vilka typer av uppgifter som främst skapar problematik för eleverna. Dessa 

uppgifter är textuppgifter där språket i texten gör det svårt för eleverna att veta vad det är 

de ska räkna ut. Förutom de elever som har låg läsförmåga, då hela uppgiften i sig blir 

problematisk, är det främst begrepp och förmågan att sortera ut dem efter vad uppgiften 

frågar efter som skapar svårigheter för eleverna. Det blir viktigt att särskilja de olika 

typerna av textuppgifter där talen är lättare att plocka ut (uppgift 3) och de uppgifter där 

eleverna behöver en bättre läs- och begreppsförståelse för att förstå problemet (uppgift 4 

och 5). Det är endast de sistnämnda typer av uppgifter som eleverna har visat upp resultat 

som tyder på svårigheter, då resultatet på uppgift 3 är jämförbart med vad eleverna 

presterat på rutinuppgifterna. 

 

Generellt sett visar eleverna upp en variation på rätt och fel svar angående de uppgifter 

som fokuserar på elevernas kulturella förståelse. Däremot är det tydligt att eleverna klarar 

av matematiken i dessa uppgifter och det är den kulturella förståelsen för olika begrepp 

och fenomen som är anledningen till att de svarar fel på uppgifterna. Detta är tydligt i 

uppgift 5 och 6 där de elever som svarat fel på fråga 5 inte har en god kännedom om fiske 

och begreppen inom detta område. Liknande gäller fråga 6 där de elever som haft problem 

med 6a inte haft vetskapen om vem Lilla Gubben är. Uppgiften blir problematisk för 

eleverna att svara på om de inte sett eller hört talas om Pippi Långstrump tidigare. 

 

Frågeställning 2: 

Eleverna uttrycker själva tre saker, teman, som påverkar dem i matematiska sammanhang 

i skolan. Dessa är framtagna från intervjuerna, baserade på de matematikuppgifter som 

eleverna löst, men kan även återspegla större och mer generella delar av matematiken i 

skolan för flerspråkiga elever. 

 

Eleverna uttrycker en orättvisa i att kunna visa upp sina matematiska kunskaper i 

uppgifter där texten skapar problem för dem genom svåra ord och begrepp. Under 

intervjuerna framkom en frustration från eleverna när vissa uppgifter blev förklarade och 

de uttryckte en känsla av att känna sig besvikna över att inte kunna besvara en uppgift 

som de rent matematiskt hade kunnat lösa, bara de hade förstått den. Den andra 

uppfattningen som framkom från eleverna var hur svårt det var att ge rimliga svar på 



  
 

44 

uppgifter som berörde saker de inte hade någon tidigare kunskap om. Det framkom främst 

i uppgift 6 om Pippi Långstrump där eleverna hade svårt att uppskatta vikten på Pippis 

häst. Flera av eleverna förklarade att de inte hade en god kunskap om hästar och att det 

var svårt att uppskatta vikten på den när det saknades en logisk jämförelse för dem. Den 

sista uppfattningen som lyftes upp var främst baserad på frustrationen hos eleverna att 

deras noggrannhet, både språkligt och matematiskt, påverkade deras prestationer som de 

visade upp. Eleverna gjorde vissa språkliga och matematiska missar på vissa uppgifter 

där de själva uttryckte en frustation då de menade att de egentligen kunde uppgiften men 

att de hade slarvat. Eleverna ansåg i det anseendet att de inte lyckats visa sin bästa sida 

och gett mig en felaktig bild av dem. 

 

I jämförelser med de svårigheter som identifierades genom uppgiftslösningarna och som 

presenterats i den första frågeställningen syns likheter i hur eleverna beskriver 

upplevelser om svårigheter i uppgifterna. Kopplat till den språkliga och 

kontextuella/kulturella förståelsen förklarar eleverna sina frustrationer för avsaknad av 

kunskap om både språk och kultur i de matematiska uppgifter som de ska lösa. Framför 

allt är det frustrationen gällande hur dessa svårigheter blir ett hinder för dem att lösa 

matematiska uppgifter där svårigheten inte är baserat på matematiska färdighet utan andra 

faktorer som inte är kopplade till matematik.  
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7 Diskussion 

Detta avslutande kapitel diskuterar och problematiserar de resultat och val som 

framkommit och gjorts i studien. Först kommer en resultatdiskussion presenteras där 

studies resultat och slutsatser kopplas samman med tidigare forskning. Sedan kommer en 

metoddiskussion som problematiserar och diskuterar de val som gjorts under utförandet 

av studien. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning utifrån studiens 

slutsatser. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen diskuterar de slutsatser som studien kommit fram till. Diskussionen 

sker i relation till tidigare forskning om flerspråkiga elever, kopplat till 

litteraturbakgrunden och Liljenrud (2017). Först sker en diskussion om elevers 

språkkunskaper i matematik. Sedan förs en diskussion om elevers kulturella och 

kontextuella förståelse. Studiens frågeställningar och slutsatserna av dem finns med under 

de båda rubrikerna. 

 

7.1.1 Elevers språkkunskaper i matematik 

När elever ska lösa matematiska textuppgifter behöver de även besitta en god läsförmåga 

för att kunna lösa en uppgift. Detta visar studiens resultat som kunnat identifiera hur 

elever missförstått uppgifters innebörd och hur elevernas egna tankar om vissa 

textuppgifter handlat om hur svåra vissa uppgifter varit att förstå. 

 

Redan innan studien utfördes var det känt att flerspråkiga elever upplever svårigheter med 

matematiken på grund av språkliga skäl. Norén (2010) har i sin avhandling intervjuat 

flerspråkiga elever som menat att den undervisning som bedrivs enskilt för flerspråkiga 

elever och är mer anpassad efter deras modersmål och kulturella bakgrund framstått som 

bättre, med stor del tack vare språkanpassningen. Eleverna har där fått ett forum att kunna 

uttrycka sig i och fått arbeta med uppgifter som är lättare att förstå för dem. Utifrån denna 

studies intervjuer förstärks detta genom elever som uttryckt en frustation över uppgifter 

som de kan räkna ut men misslyckas på grund av att de inte klarar av att läsa uppgiften 

tillräckligt bra för att förstå vad de ska räkna ut. När eleverna själva reflekterar över vad 

som är svårt med uppgiften och hur de har räknat ut dem är det två saker som de framför 

allt lyfter fram om de textuppgifter som många upplevt som svåra. Dessa två saker är 



  
 

46 

noggrannhet och att läsa en uppgift många gånger för att förstå den. Detta blir såklart två 

viktiga faktorer för de elever som kan läsa och behöver nödvändigtvis inte hjälpa de 

elever som har en svårt med läsningen allmänt, även om det inte kan ge sämre resultat. 

Dessa två faktorer menar eleverna själva är viktiga och kan anses som extra viktiga om 

det just är språket som är ett problem. Genom att läsa en fråga långsamt och noggrant 

flertalet gånger kan eleverna tillslut lyckas förstå vad den innebär och lyckas lösa 

uppgiften korrekt. 

 

En problematik med ovanstående faktorer som eleverna själva lyft upp är vad eleverna 

behöver lägga sina kognitiva resurser på under en matematiklektion. Att komma fram till 

dessa strategier och kunna lösa svåra textuppgifter är goda egenskaper som eleverna visar 

upp. Frågan som läraren däremot behöver ställa sig är om det är dessa läskunskaper som 

är centrala att öva på under matematiklektionen? Om eleverna möter dessa typer av 

uppgifter ofta på sina matematiklektioner, har de då ork kvar att prestera matematisk 

utöver sina läsprestationer? Läraren behöver skaffa sig en klar bild över vad som är 

relevant för eleven och vad hen testar av vid olika moment. Skulle elevernas 

matematikförmåga bli bedömd utifrån det arbetsblad som de arbetade med i studien 

(bilaga 2) skulle troligtvis läraren få en skev bild av elevernas matematikkunskaper då 

det arbetsbladet snarare testar av andra förmågor än just de matematiska, utöver de två 

första uppgifterna som endast är kopplat till matematik. 

 

En annan intressant aspekt utifrån elevers språkkunskaper kopplat till textuppgifter i 

matematik, identifierad under analysen av elevlösningarna, är hur små skillnader i 

textuppgifter kan skapa olika stora svårigheter för eleverna. Den första textuppgiften 

(Bilaga 2 - Uppgift 3) som eleverna löste presenterade en relativt tydlig metod för 

eleverna hur de kunde räkna ut uppgiften samt att de tal som skulle användas stod med i 

uppgiften utan komplikationer. När eleverna däremot skulle lösa den andra textuppgiften 

(Bilaga 2 – Uppgift 4) mötte de större problem. Eleverna blev osäkra på vilka tal de skulle 

räkna med och hur de skulle räkna ut uppgiften, då denna uppgift var formulerad för att 

samtidigt sätta deras läskunskaper på prov. En intressant reflektion av detta är att 

textuppgifter fortfarande kan fylla sitt syfte om de presenteras på rätt sätt medan andra 

textuppgifter endast skapar problem för eleverna och inte ger dem möjlighet att visa sina 

matematiska kunskaper utan endast läskunskaper. Kopplat till tidigare stycke blir detta 

därmed ett tydligt exempel på en bra och en sämre uppgift för flerspråkiga elever när de 
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ska visa upp sin matematiska förmåga i textuppgifter, något som kan ses som nödvändigt 

för att bedriva en varierad och utmanande undervisning som lärare. 

 

Utöver läsförmåga kopplat till språket blev även kommunikationen mellan elev och elev, 

men även lärare och elev, tydlig i hur den kan påverka elevers matematiska prestationer. 

Elever som upplevde vissa uppgifter svåra, dels på grund av språket, kunde lösa uppgifter 

med hjälp av varandra och diskussioner om uppgiften. När eleverna kunde utbyta 

egenskaper med varandra och få uttrycka sig fritt om en uppgift kunde två elever som inte 

klarat av en uppgift tidigare själva lösa den snabbt och lätt tillsammans. Hansson (2011) 

kritiserar den svenska skolan på denna punkt som ”självständig” där eleverna får ett stort 

och missgynnsamt eget ansvar över sin utbildning och få interaktioner sker i klassrummet. 

Elever arbetar med uppgifter själva och har endast sig själva som resurser. Tavares (2015) 

lyfter fram EPA-metoden som en framgångsrik arbetsmetod där elever både kan känna 

sig mer bekväma i undervisningen då de får diskutera med en kompis innan de behöver 

svara inför klassen samtidigt som eleverna utbyter information när de diskuterar med 

varandra. Sett till studiens intervjuer, där elever först uttrycker en frustration om uppgifter 

de inte förstår för att sedan lösa dem tillsammans med sin kompis genom att använda 

varandra som resurser är det intressant hur elever kan visa upp goda resultat om de ges 

rätt förutsättningar och inte behöver hämmas av sitt språk. 

 

7.1.2 Elevers kulturella och kontextuella förståelse 

Elever som arbetar med textuppgifter i matematik möter ibland svårigheter med 

uppgifterna utan att ha en matematisk svårighet eller problem med att läsa vad som står i 

uppgiften. I dessa fall kan ett innehåll vara svårt att förstå där själva begreppet är orsaken 

till att eleven inte kan lösa uppgiften. 

 

Sjöblom (2015) skriver om hur kulturella skillnader och kulturella begrepp kan skapa 

problem för flerspråkiga elever att förstå kontexten av en uppgift. Ord och begrepp som 

de inte känner till tar mycket fokus från uppgiften och skapar ett hinder för eleven att 

prestera matematiskt, även då begreppet i sig inte behöver ha något större värde i 

uppgiften. Elever tappar kontext och sammanhang på grund av uppgifter som presenterar 

begrepp som eleverna inte har kännedom om. Studiens sista två uppgifter (bilaga 2 – 

uppgift 5 och 6) utgår och testar av dessa svårigheter för att se vilka problem de skapar 

för elevers matematiska lösningsförmåga. Elever som lyckats lösa enkla additionstal, 
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både bland rutinuppgifterna och på de första textuppgifterna, misslyckas ändå på uppgift 

5 där den slutgiltiga matematiska uträkningen är 8+9. Anledningen här tyder inte på att 

större delen av klassen inte klarar av uträkningen utan istället på att de inte förstår vad det 

är de ska räkna ut i uppgiften. De eleverna som räknar fel på uppgiften gör en korrekt 

matematisk uträkning, men använder fel tal och svarar därmed fel på uppgiften. Uppgiften 

handlar om fiske och centrala begrepp att hålla reda på för eleverna är abborrar, mörtar, 

kvistar och stövlar. Både i elevernas lösningar och under intervjuerna blev det synligt hur 

elevernas avsaknad av kunskap om dessa begrepp är orsaken till att stor del av eleverna 

inte svarar rätt på uppgiften. Bengtsson (2012) skriver hur kulturella begrepp skapar 

svårigheter för elever och hur innehåll bör anpassas efter de flerspråkiga elevernas 

kulturer för att kunna testa av de förmågor som är centrala för eleverna. Varken abborre, 

mört eller kvist har någon relevans inom matematikämnet. Genom att lära känna sina 

elever och låta dem arbeta med bekanta begrepp kan en sådan typ av uppgift testa av de 

typer av förmågor som den är ämnad för. Uppgiften testar dels elevers förmåga att sortera 

ut information från en uppgift, dels deras förmåga att sedan kunna göra en uträkning med 

den. Är informationen i uppgiften begriplig för eleverna ökar chansen att eleverna får visa 

upp sina ”rätta” förmågor och antalet elever som svarar fel på uppgiften hade troligtvis 

minskats. 

 

Det blir viktigt för läraren att själv veta vad som anses som viktigt och vad som anses 

som övrig information när hen ger sina elever matematiska uppgifter av dessa slag. 

Hansson (2011) skriver om en kulturell medvetenhet och om att utmana eleverna på rätt 

nivå för att nå de önskade resultat man vill åt som lärare med en uppgift. Det handlar om 

att lära känna sina elever och att inte kräva dem att visa upp förmågor som de inte besitter 

utan hela tiden utmana dem på den nivå som är rimlig för dem. En problematik inom detta 

är problemlösning och elevers förmåga att lösa uppgifter utan en given metod i uppgiften. 

Dessa typer av uppgifter, som ofta utgår från en vardaglig situation, kan skapa 

problematik sett till vad flerspråkiga elever har för förväntningar på sig att klara av som 

elever i svenska skolan. Gränsen var anpassning kan ske och i vilken utsträckning 

flerspråkiga elever förväntas att lära sig om den svenska kulturen och vardagslivet finns 

inte medskriven i de delar som fokuserar på matematik i våra svenska styrdokument. 

Därmed är det inte klart på vilken nivå eleverna behöver lära sig kulturella begrepp och 

till vilken utsträckning en anpassning kan ske. Läraren behöver istället ha en 

fingertoppkänsla och göra medvetna val om vad eleven övar med varje specifik uppgift 
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och anpassa det matematiska innehållet för att låta eleven utveckla sin matematiska 

förmåga i skolan samtidigt som hen ges möjlighet att utveckla den kulturella förståelsen 

över tid. 

 

Studien har genom både arbetsuppgifter och intervju påvisat att den kulturella och 

kontextuella förståelsen för uppgifter påverkar flerspråkiga elever och att enkla 

matematiska uppgifter kan skapa stora problem för elever på grund av okända begrepp 

och ord. Eleverna uttrycker en frustration om dessa begrepp och det blir ett viktigt 

uppdrag för dessa elevers lärare att anpassa undervisningen på det sätt att deras lust till 

lärande kvarstår och att eleverna ges möjlighet att visa upp de färdigheter som ska 

bedömas inom skolämnet matematik. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen går igenom och problematiserar de val som gjorts för att genomföra 

studien. Först presenteras valet av studiens två teorier. Sedan lyfts valet av insamling av 

empiri upp. Sist presenteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

7.2.1 Val av teori 

Studien använder sig av två olika teorier, en kopplad till varje frågeställning. Den första 

teorin som använts är variationsteorin och kopplas främst ihop med första 

frågeställningen. Studiens fokus är att identifiera vilka uppgifter som framkallar språkliga 

och/eller kulturella svårigheter för flerspråkiga elever. Inom variationsteorin finns ett 

begrepp som heter kritiska aspekter. Dessa förklaras av Manula, Magnusson och 

Echevarría (2011) som ett hinder eller en svårighet för en elev att förstå ett innehåll. 

Genom att utgå från detta tänk om kritiska aspekter för elever kunde svårigheter för 

eleverna identifieras och kategoriseras som kritiska aspekter genom elevlösningar på ett 

matematiskt arbetsblad. 

 

Med hjälp av de olika kategoriserade svårigheterna kunde dessa sedan analyseras för att 

se kritiska aspekter träda fram i elevlösningarna. Skillnaden mellan de kategoriserade 

svårigheterna och kritiska aspekterna är främst att kritiska aspekter kan ses som en större 

grupp där mer än en svårighet kan tillhöra den kritiska aspekten. Exempel på en kritisk 

aspekt som framkom i studiens resultat är ”svårt att läsa uppgiften”. Denna kritiska aspekt 

belyser hur olika textuppgifter kan vara svåra för eleverna att lösa då texten i uppgiften 
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är svårförstådd. Därmed finns det olika typer av svårigheter inom den kritiska aspekten 

som berör samma område. Vissa elever kan uppleva uppgiften som svårläst p.g.a. en 

anledning som andra elever inte har lika stort problem med. Det som däremot är likheten 

inom den kritiska aspekten är att samtliga elever som bidragit till att den identifierats har 

upplevt problematik av att läsa och förstå uppgiften. 

 

För att identifiera kritiska aspekter behöver en variation ske av ett innehåll, för att därefter 

leta efter den gemensamma nämnaren som skapar problem för eleven (Marton & Booth, 

2000). Studien använder sig att ett arbetsblad (bilaga 2) med olika typer av rutin- och 

textuppgifter. Variationen av uppgifter kunde sedan hjälpa till att identifiera var 

problemet låg genom att jämföra och analysera elevernas svar. Detta är en metod som 

testar av olika förmågor hos eleven när hen löser en matematikuppgift och visar även ett 

svar som pekar på vilka svårigheter eleven upplever med olika matematiska uppgifter. 

Därför blev variationsteorin och de kritiska aspekterna ett användbart verktyg för att 

identifiera och analysera de svårigheter som elever stöter på i matematiken. 

 

Avslutningsvis gällande kritiska aspekter är det däremot viktigt att komma ihåg att 

uppgifterna blivit granskade med ett verktyg inom variationsteorin. Hade en annan teori 

använts är det därför inte säkert att samma svårigheter hade hamnat i fokus. De 

svårigheter som blivit klassificerade som kritiska aspekter i studien behöver 

nödvändigtvis inte vara det. Studiens slutsats om detta har sitt belägg utifrån 

variationsteorin och är analyserade därefter genom elevernas uppgiftslösningar och vad 

dessa pekar på för svårigheter hos de flerspråkiga eleverna. 

 

Den andra frågeställningen fokuserar på elevernas upplevelser om uppgifterna som de 

fick arbeta med. Teorin som är i fokus för denna del av studien är fenomenografi. 

Fenomenografin har sin utgångspunkt i olika individers upplevelser av fenomen. Marton 

och Booth (2000) förklarar fenomenografin som att varje individ har en tolkning av ett 

fenomen och att dessa olika tolkningar sedan skapar definitionen och förklaring av 

fenomenet. Då olika elever upplever olika saker när de arbetar med ett matematiskt 

innehåll blev fenomenografin ett naturligt val att analysera elevernas upplevelser. 

Eleverna blev intervjuade och därefter transkriberade. Transkriberingen användes som 

analysmaterial när den fenomenografiska analysen skulle ske. 
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Analysens slutmål var att kunna kategorisera elevernas upplevelser och därmed skapa 

grupperingar med olika förklaringar inom varje fenomen. Eftersom olika elever upplevt 

olika saker blev det centralt att använda flera intervjuer och elever till varje fenomen för 

att kunna skapa grupperingar med mycket innehåll och flera tolkningar att definiera 

grupperingen med. Slutsatsen av dessa gav ett uttömmande svar och fenomenografin blev 

en god metod för att kategorisera upp elevers upplevelser om olika matematiska uppgifter 

eftersom flertalet olika uppfattningar som liknade varandra kunde definiera de olika 

grupperingarna som framkom. 

 

Som tidigare skrivet bygger fenomenografins idé på att det är flertalet individer som 

definierar ett fenomen genom sina tolkningar. Därför kan även de grupperingar som 

framkommit i studien anses som problematiska. Dessa grupperingar är endast baserade 

på sju elevers upplevelser om dem, vilket i ett större perspektiv hade kunnat se annorlunda 

ut. De grupperingar som står med i resultat och analys bör därför ses som grupperingar 

representerade av en liten grupp flerspråkiga elever. Eleverna som blev intervjuade var 

eniga och därför bör ändå resultatet ses som trovärdigt. Däremot är det inte säkerställt att 

dessa grupperingar är samma upplevelser som flerspråkiga elever hade visat upp om 

studien hade varit gjord på en mycket större grupp individer. 

 

7.2.2 Insamlingsval av empiri 

Studiens insamlingsmetod av empiri har skett genom både matematikuppgifter på ett 

arbetsblad (bilaga 2) som eleverna fick arbeta med och genom öppna och ostrukturerade 

parintervjuer med elever som löst dessa uppgifter. 

 

Uppgiftsbladet som eleverna fick arbeta med var upplagt för att eleverna skulle få pröva 

olika förmågor, så som språklig och kulturell förståelse, utöver sin matematiska förmåga. 

Genom dessa kunde sedan en analys ske för att identifiera var svårigheterna befann sig 

för eleverna. Frågorna blev även ett genomarbetat material av eleverna som var 

huvudufokuset vid intervjutillfället och ett stöd för dem när de diskuterade med varandra. 

Uppgifterna var inspirerade av redan befintliga matematikuppgifter och blev därefter 

anpassade efter studiens syfte. Att använda uppgiftsbladet som empiri blev ett lyckat 

resultat och visade var elever stötte på problem. Tack vare att uppgifterna var 

sammankopplade matematiskt med varandra gick det att analysera när det var 

matematiken och när det var andra faktorer som ställde till problem för eleverna. En 
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kritisk reflektion om uppgifternas upplägg är däremot hur rutinuppgifterna inte testar av 

addition av tre termer, något som behandlas i uppgift 4. Eleverna får aldrig visa upp sin 

förmåga att räkna addition med fler än två termer utöver textuppgiften, något som kan 

anses som problematiskt när dessa uppgifter jämförs. Däremot räknar eleverna med låga 

matematiska termer i denna uppgiften, vilket inte borde skapa några större matematiska 

problem för dem. Sett till de uträkningar som eleverna har visat upp är det inte de tre 

termerna som varit problemet, utan att identifiera exakt vad som ska räknas ut. Därmed 

behöver denna miss i arbetsbladet inte ses som någon större påverkande faktor även då 

den behöver poängteras. 

 

Det finns däremot en problematik med uppgifterna som empiri. Varje typ av uppgift 

representeras av en till två frågor, vilket är en rimlig mängd för att eleverna ska orka med 

att göra alla uppgifter på ett lektionstillfälle samtidigt som det är få uppgifter för att 

säkerställa ett resultat helt och hållet. Om en elev gör en miss på en uppgift kan det senare 

visa ett resultat som inte stämmer överens med elevens verkliga förmåga. För att undvika 

dessa felanvisningar i resultat användes därför 19 elever till analysen för att få ett så säkert 

svar som möjligt. Med den storleken på elevgruppen kunde felmarginalen minskas och 

genom en analys av gruppens resultat som helhet med endast stöd från individuella 

arbetsblad, där det var tydligt att exempelvis en elev klarat alla rutinuppgifter men inga 

textuppgifter, kunde en slutsats presenteras. 

  

Den andra empirin som samlades in skedde genom elevintervjuer. Sammanlagt 

intervjuades sju elever där det var tre parintervjuer och en enskild intervju. Intervjuerna 

var öppna och ostrukturerade med endast elevernas uppgiftslösningar som innehåll för att 

låta eleverna uttrycka sig fritt om sina upplevelser utan för stor inverkan från intervjuaren. 

Eleverna fick berätta hur det löst uppgifterna, både för varandra och för mig som 

intervjuare, samt förklara om det var något som var svårt och i så fall vad. Fördelen med 

denna typ av intervju är elevernas frihet att uttrycka vad de upplevt och resultatet behöver 

inte vara styrt och påverkat av ledande frågor under intervjun. Däremot finns det alltid en 

risk att eleverna blivit påverkade av hen som intervjuat dem, oavsett om det varit en öppen 

diskussion eller en uppstyrd. Under intervjutillfällena försökte jag som intervjuare vara 

passiv medan eleverna diskuterade med varandra och endast fylla ut diskussionen med 

frågor åt dem för att föra diskussionen vidare. På detta sätt minimerades risken av min 
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påverkan på dem och därmed kunde även resultatet anses som trovärdigt sett till vad 

eleverna upplevt och ansåg om uppgifterna. 

 

Tre av intervjuerna hölls parvis. Paren var anpassade på det vis att eleverna, så långt som 

det gick, fick sitta med en annan elev med samma modersmål. Detta var tänkt som ett 

stöd för eleverna om det var något som var svårt att förklara under intervjun och de var 

fria att använda vilket språk de ville när de diskuterade med varandra. Fördelen med 

denna typ av intervjuform är att språket inte behöver bli ett hinder för dem att uttrycka 

sig utan att deras tankar kunde komma fram, oavsett om de kunde uttrycka dem på 

svenska eller inte. Det fanns även andra fördelar under intervjun då eleverna kunde 

resonera med varandra på en elevnivå och inte hela tiden behöva redovisa sina tankar och 

lösningar för en vuxen person. En nackdel som däremot ska uppmärksammas till denna 

metod är elevernas påverkan och förväntningar på varandra. Då eleverna ska uttrycka sina 

tankar kan en klasskompis bli ett jobbigt hinder för eleven om det hen vill säga är känsligt 

att säga inför en kompis. Det kan handla om uppgifter och matematiska uträkningar som 

hen inte förstår och hen kan uppleva det som pinsamt att öppna upp sig inför sin 

klasskompis gällande detta. Eleverna visade inga större tendenser till att hålla igen under 

intervjutillfället men det är något som är värt att poängtera när denna typ av intervjumetod 

används. 

 

7.2.3 Trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

Nedan kommer studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet att beskrivas. 

Detta är tre begrepp som fokuserar på om studien har presenterats sanningsenligt, att den 

är korrekt genomförd och om resultat och slutsats går att applicera i andra sammanhang. 

 

7.2.3.1 Trovärdighet 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att en kvalitativ studie presenterar en empiri som 

stämmer överens med verkligheten. Forskaren behöver presentera ett sanningsenligt 

resultat och ha en empiri som besvarar forskningsfrågorna. I studien beskrivs uppgifternas 

upplägg och jämförs tydligt med varandra för att ge en sanningsenlig bild av elevernas 

lösningar. På samma sätt används citat från elevernas intervjuer för att underbygga 

resonemang i resultat och analys. Avslutningsvis används studiens båda frågeställningar 

som underrubriker för slutsatserna, utifrån analysen av empiri. På detta sätt har studien 

tagit hänsyn till Denscombes (2009) förklaring av trovärdighet. 
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7.2.3.2 Tillförlitlighet 

Forskaren ska beskriva samtliga steg av processen för studien och kunna redovisa arbetet 

med studien så att det går att följa den noggrant och se att den är gjord på ett korrekt sätt. 

Andra forskare ska kunna använda sig av studiens metod för att kunna göra samma studie 

och komma fram till samma resultat (Denscombe, 2009). Studiens metodavsnitt beskriver 

stegvis hur studien gått till och förklarar de olika stegen, inom både elevuppgifterna och 

elevintervjuerna, för att ge läsaren en bild av hur processen sett ut. Elevuppgifterna är 

däremot lättare att genomföra på nytt av en annan forskare jämfört med elevintervjuerna. 

Uppgifterna går att använda i en annan klass med flerspråkiga elever och skulle troligtvis 

visa ett liknande resultat, beroende på de elevernas språk-, kultur- och matematikförmåga. 

Däremot är intervjuerna svårare att genomföra igen och visa samma resultat. Resultatet 

skulle kunna visa ett liknande resultat, men behöver nödvändigtvis inte göra det. Det finns 

olika faktorer som spelar roll för varför det är svårt att göra om intervjuerna, även om det 

finns beskrivet i metodkapitlet. Vilka elever som intervjuas och hur de upplevt 

uppgifterna spelar en stor roll här. På samma sätt spelar det roll vilka eleverna intervjuas 

med och vad de har för relation till varandra i klassen, då det var tre stycken parintervjuer. 

Intervjun hade en öppen och ostrukturerad form, vilket även detta kan bidra till att det är 

svårt att nå samma resultat eftersom elevernas svar och egna tankar styrde en stor del av 

innehåll. Däremot är det inte otänkbart att en ny intervju med en annan forskare skulle 

kunna få ett liknande resultat då stora generella frågor om uppgifterna berördes och hur 

eleverna upplevde dem. Det viktiga här är att utgå från elevernas lösningar och hur de 

löst och upplevt frågorna. 

 

7.2.3.3 Överförbarhet 

Denscombe (2009) skriver om överförbarhet och syftar till att studiens resultat och 

slutsats ska kunna tillämpas i andra sammanhang. Med andra ord ska studien kunna bidra 

till något större än just dess egna två frågeställningar. Då studien fokuserar på flerspråkiga 

elevers språkliga och kulturella förståelse och hur de skapar svårigheter för eleverna i 

skolan finns det en överförbarhet av studiens resultat i andra sammanhang. Likt hur dessa 

två faktorer kan påverka flerspråkiga elever och skapa svårigheter i matematik kan detta 

även skapa svårigheter i andra ämnen där andra färdigheter, som inte är kopplade till 

språk och kultur, står i centrum. Studien har ett underliggande fokus på hur språk- och 

kulturinriktade färdigheter skapar svårigheter för elever där dessa inte är centrala för 

ämnet, något som kan gälla flertalet andra ämnen i skolan. 



  
 

55 

7.3 Fortsatt forskning om flerspråkiga elever i Sverige 

Studien har fokuserat på hur matematikuppgifter skapar svårigheter för flerspråkiga 

elever i svenska skolan genom textuppgifter som kräver en språklig och kulturell 

förståelse utöver en god matematikförmåga. Studien har både identifierat svårigheter 

genom att elever löst olika typer av matematikuppgifter och även elevintervjuer där 

elevernas egna åsikter har varit i fokus. Studien visar att både språk och kulturella 

skillnader skapar problem för flerspråkiga elever när de löser textuppgifter i skolämnet 

matematik. Däremot har inte elevers förutsättningar att klara av dessa uppgifter och 

svårigheter, sett till skolors arbete med eleverna samt sett till resurser, varit centralt i 

studien. Det har blivit känt hur elever upplever och har svårighet med matematik i skolan. 

Därför hade det varit intressant att rikta fokus mot skolarbetet att öka flerspråkiga elevers 

förståelse och resultat inom matematik. Frågor som hade varit intressant att ställa här är; 

vilka förutsättningar får flerspråkiga elever att visa sin matematiska förmåga i 

klassrummet och vilken anpassning sker för flerspråkiga elever som har språkliga 

och/eller kulturella svårigheter i det matematiska klassrummet? Tidigare forskning, 

presenterat i Liljenrud (2017), visar att även dessa är viktiga faktorer för flerspråkiga 

elevers framgångar i skolämnet matematik. Något som är intressant att fortsätta forskning 

om, när väl de språkliga och kulturella faktorerna är identifierade, för att utveckla 

vetskapen om ett framgångsrikt lärosätt för flerspråkiga elever inom matematik. 

  



  
 

56 

Sammanfattning 

Denna studies fokus har varit på flerspråkiga elever i skolämnet matematik och hur de 

möter och upplever svårigheter i olika typer av matematikuppgifter. Studien har 

undersökt i vilka olika typer av uppgifter som elever stöter på svårigheter. Flerspråkiga 

elever har löst rutinuppgifter där de endast behöver räkna ut ett tal för att sedan räkna ut 

olika textuppgifter med samma matematiska innehåll. På detta sätt har det gått att 

identifiera om det är matematiken eller andra språkliga och kulturella faktorer som skapar 

svårigheter för eleverna när de räknar ut uppgifterna. Sju elever har även blivit intervjuade 

med fokus utifrån de arbetsblad med uppgifter de arbetat med. Eleverna har förklarat hur 

de löst uppgifterna och diskuterat vad som varit svårt med olika uppgifter. På detta sätt 

har elevers upplevelser och egna tankar om dessa svårigheter framkommit. 

 

Studien har använt sig av variationsteori med kritiska aspekter i fokus när elevernas 

uppgiftslöningar analyserats. De kritiska aspekterna användes för att kategorisera de 

svårigheter som framkom under analysen för att kartlägga olika kritiska aspekter för 

flerspråkiga elever. Dessa kritiska aspekter är sedda som huvudkategorier för de olika 

svårigheter som framkommit. Sedan används fenomenografi som utgångspunkt när 

elevernas transkriberade intervjuer analyserades. Genom olika elevers tankar och 

upplevelser om uppgifterna har empirin sammanställts för att kategoriseras in i olika 

huvudgrupperingar. En huvudgruppering behandlar en viss typ av upplevelser där olika 

tolkningar inom samma gruppering definierar huvudgrupperings betydelse. 

 

Studiens resultat visar hur flerspråkiga elever har större problem med textuppgifter 

jämfört med rutinuppgifter där främst svåra och främmande ord eller textuppgifter som 

kräver en god läsförmåga skapar problematik för eleverna. Eleverna uttrycker en 

frustation över vissa uppgifter där de själva känner att de hade klarat uppgiften om de 

endast hade förstått vad ett ord betytt.  Studiens slutsats och diskussion lyfter att 

flerspråkiga elever får orättvisa förhållanden i skolmatematiken då uppgifter som testar 

av andra kunskaper än matematikkunskaper blir ett hinder för eleverna när de ska visa 

upp sina matematiska förmågor i skolan. Ett resonemang om hur uppgifternas utformning 

kan vara avgörande för elevers resultat i matematik förs utifrån de slutsatser som studien 

kommit fram till och visar hur uppgifternas utformning påverkar flerspråkiga elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1: 
 

Hej! 

 

Jag heter Oskar Liljenrud och läser min sista termin på lärarutbildning vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på med att skriva mitt andra självständiga 

arbete där jag undersöker hur flerspråkiga elever upplever olika typer av 

matematikuppgifter i skolan. 

 

I studien kommer eleverna individuellt på lektionstid få lösa några matematikuppgifter 

och därefter kommer jag genomföra en kort intervju med fokus på hur de löst uppgifterna 

och vad de upplevt som lätt eller vårt i uppgifterna. Intervjun kommer att spelas in för att 

jag ska kunna transkribera samtalet (skriva allt som sägs ordagrant efteråt). Det är 

frivilligt för eleverna att delta i studien men för att de ska få delta krävs godkännande från 

er vårdnadshavare. Om en elev först tackar ja till att delta men ändra sig får de hoppa av 

när de vill. Det jag får fram i studien är endast avsett för mitt självständiga arbete och 

kommer inte används till något annat. Det kommer inte kunna gå att avläsa vilka elever 

som deltagit, vilken skola de går på eller i vilken stad de kommer ifrån.  

 

Med detta brev vill jag söka tillstånd att er son/dotter deltar i detta arbete. Var vänlig och 

fyll i nedanstående talong och återlämna den till skolan så snart som möjligt. Är det något 

ni vill diskutera med mig eller om ni har några frågor så finns min mailadress  

nedan. 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar, Oskar Liljenrud 

OL222ce@student.lnu.se 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Samtycke till medverkan i studien (sätt kryss i lämplig ruta).  

       Jag samtycker till att min son/dotter medverkar i studien. 

       Jag samtycker inte till att min son/dotter medverkar i studien.  

 

 

Elevens namn _____________________________________ Klass ______________ 

 

 

  

____________________________________________________________________  

Vårdnadshavares namnteckning  

 

 

 

_____________________________________________________________________  

Namnförtydligande  

mailto:OL222ce@student.lnu.se
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Bilaga 2: 

1. a) 6+9= _____       b) 57+38=_______    c) 115+90=_______ 

 

2. a) 20–5=_____      b) 80–35=_______    c) 300–145=_______ 

 

 

 

 

3. Joel, Anton och Tim tittar i en gammal bok om skatter. De hittar en bild 

på ett gammalt svärd med diamanter på. 

- Oj, säger Anton, det är värt 350kr! 

- Nja, säger Joel, det står här att eftersom det fattas några diamanter så får 

man dra av 135kr på värdet. 

- Men det är fortfarande mycket mer pengar än vad jag har, säger Tim. 

Hur mycket kostar svärdet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Innan Joel, Anton och Tim kan gå från biblioteket behöver de låna de 

böcker de vill ha med sig hem.  

- Jag har hittat sju böcker, säger Joel.  

- Jag också fast jag ska nog låna dessa två också, säger Anton (och plockar 

upp dem). 

- Jag har bara hittat tre böcker men jag är nöjd så, säger Tim. 

 Hur många böcker lånar pojkarna tillsammans? 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

5. Tjorven och Stina sitter på bryggan och metar. De får nio abborrar och 

åtta mörtar. De får även några bottennapp och får då upp två gamla stövlar 

och fyra små kvistar. Hur många fiskar får de tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pippi Långstrump bär på Lilla gubben ibland.  

a) Tror du att du skulle kunna lyfta Lilla Gubben? 

Förklara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vad tror du att Lilla gubben väger?  
 


