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Abstract 
 
It is a study about pedagogue’s perception of the linguistic conflicts that Arabic speaking pupil expe-

riences in the education of mathematics.  It has been known that the Swedish language is a primal 

part of the education in math and therefor it becomes a problematic phenomenon. This difficulties 

appears because second language pupils have to show their mathematic knowledge and understanding 

in a foreign language. 

 

This purpose of this essay’s to examine and explain how pedagogues accommodate math education 

and how they experiences and work with math education and second language pupils. To examine 

the purpose of this study two qualitative interweaves has been done with two pedagogues who teaches 

Arabic speaking pupils (among others) in third grade. 

 

To examine and explain how these two pedagogues understands and experiences this phenomenon 

about math second languages pupils and math education has a phenomenological theory been used. 

The result of this study is represent in guidance with the previous science to analyze it’s outcome. 

This because to create lucidness in the text and to make it more readable. 

 

The conclusion that can been drawn from the result of this essay is that language developing work in 

mathematics education is an important and crucial part for second language pupils ability to success.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Mathematic, Linguistic difficul-
ties, adjustable education, Arabic speaking 
children, primary school, language develop-
ing work in mathematical education 
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Abstrakt 
 
Detta är en studie om de språkliga konflikter som pedagoger till arabisktalande elever upplever i 

matematikundervisningen. Det har visat sig vara ett problematiskt fenomen då det svenska språket är 

en central del av matematikundervisningen idag och därför kan vara svårt för andraspråkselever att 

kunna förankra och uttrycka sina kunskaper i matematik. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga anpassningar i matematik pedagoger anser 

sig göra för andraspråkselever. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer av två verksamma 

pedagoger med arabisktalande elever i årskurs 3.  

 

För att undersöka och förklara hur pedagoger förstår och upplever fenomenet kring matematikunder-

visning och andraspråkselever har en fenomenologisk teoriansats använts. Resultatet presenteras med 

hjälp av tidigare forskning och därmed sker analysen parallellt för att ge tydlighet och läsvänlighet.  

 
De slutsatser som kunnat dras utifrån studiens resultat är att språkutvecklande arbete är av stor vikt 

vid arbetet med andraspråkselever i matematik. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nyckelord: Matematik, språkliga svårigheter, 
anpassningar I undervisningen, arabisktalade 
elever, grundskolan, språkutvecklande arbete 
i matematikundervisningen.   
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1. Inledning  
 
Dagens Sverige har förändrats över tid och idag kan vi kalla Sverige för ett mångkulturellt samhälle 

med närmare 200 språk som talas av olika invandrargrupper enligt svenska institutet (2017). Idag 

har ca. 21 procent av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund och har invandrat inom de senaste 

fyra åren (Skolverkets officiella statistik).     

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)  beskrivs det i ett av syftena 

för matematik att: 

  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 

förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” s. 62 

 

Det krävs en välutvecklad språklig grund för att uppnå detta syfte som läroplanen förmedlar. Då 

matematikundervisningen i Sverige fokuserar mycket på att kunna kommunicera matematik på olika 

vis kan detta bli en svårighet för de elever som inte behärskar språket till fullo. Löwing & Kilborn 

(2010) bekräftar detta och beskriver att språkliga konflikter i matematikundervisningen är ett stort 

dilemma. Författarna poängterar även att ett språkutvecklande arbete även är viktigt när det kommer 

till undervisningen i matematik och att det tar lång tid innan en elev med ett annat modersmål kan 

bygga upp begreppsförståelse och kommunikationsförmågan väl på ett andraspråk. Det krävs därmed 

att läraren är uppmärksam och fångar elever som är i behov av ett språkutvecklande arbete tidigt i 

inlärningsprocessen.   

    

Elever av olika bakgrund och med olika språkerfarenheter ska ha lika förutsättningar i 

matematikundervisningen som vilket barn som helst. Ges det då möjlighet för alla att få sin 

undervisning upplagd på ett vis som kan kopplas till olika typer av vardagserfarenheter? Detta verkar 

vara ett dilemma som gör att dessa elever ofta blir missgynnade i undervisningen, vilket bekräftas 

både av Löwing & Kilborn (2010), Utbildningsdepartementet (2015) och Malmer (2002).   

 

De ökade antalet elever med annat modersmål än svenska ställer nya krav än tidigare på läraren och 

undervisningen, i huvudsak språkliga kunskapskrav. Detta är även något som regeringen 

uppmärksammat och utbildningsdepartementet arbetat för. Beslutet säger att lärare bör i alla ämnen 

ha en medvetenhet om de språkliga aspekterna i undervisningen för att kunna bejaka såväl elevernas 
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språk- och kunskapsutveckling i skolan. Elever som lär sig sitt andraspråk samtidigt som de 

undervisas på detta språk bör få all undervisning genomsyrad av språkutvecklande 

ämnesundervisning för att få förutsättningar att klara av att parallellt utveckla sina kunskaper i 

målspråket och i skolans alla ämnen. Detta medför dessa stora krav på både eleverna och på läraren 

då eleverna behöver arbeta med flera färdigheter och kunskapsnivåer samtidigt. Det behövs därför 

kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning hos läraren i alla ämnen (Regeringsbeslut 1:2 

Utbildningsdepartementet U2015/3356/S).            

    

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga anpassningar för andraspråkselever som 

pedagogerna anser att de gör, samt om de använder sig av ett språkutvecklande arbete i 

matematikundervisningen.   

I besvarandet av syftet och de kommande frågeställningarna kommer denna forskningsstudie att 

generera utökad kunskap och förståelse för några av förutsättningarna för att arbeta med ett 

språkutvecklande arbete i undervisningen i matematikundervisningen. Med studien vill jag även 

uppmärksamma komplexiteten med matematik och begreppsförståelse hos barn med annat 

modersmål än svenska, då matematiken idag är så mycket mer än att bara kunna göra uträkningar. 

 

 

Den första frågeställningen som leder denna forskningsstudie är en precisering av uppsatsens 

syfte. Fråga 2 och 3 är de undersökningsfrågor som uppsatsen kommer att undersöka och 

besvara. 

 

1. Vilka språkliga anpassningar i matematikundervisningen anser pedagoger att de för 

andraspråkselever i årskurs 3? 

  

2. Är det något pedagogen anser är extra viktigt i utformandet eller arbetet med exempelvis 

textuppgifter/problemlösningar när det finns elever i klassen med annat modersmål?  

 

3. Hur värderar pedagogerna i studien och förstår de behoven i matematik och språkutvecklande 

arbete eleverna är i behov av, utifrån elevtesten?  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3. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel framförs perspektiv kring utvecklande arbetssätt, språkliga anpassningar, planering av 

ett språkutvecklande arbete samt hur elevers kunskaper värderas. Kapitlet börjar med en definition 

av flerspråkighet vilket är den definition som kommer att användas i uppsatsen. Detta är med 

undantag för den inriktning som gjorts mot arabisktalande elever som smalnar av området och utgör 

grunden för resultaten i uppsatsen. Därefter genomsyras litteraturgenomgången av tidigare forskning 

kring ämnet med undantag för läroplanstexter som understryks av det som forskningen säger. 

 
3.1 Definition av begreppet flerspråkighet 
    
Det finns ett antal olika perspektiv som kan antas i förståelsen av flerspråkighet i ett 

lärandesammanhang. För denna uppsats har definitionen av flerspråkighet grundats i Wagners et al. 

(2010) förklaring av begreppet. 

Frågan ställs om ett barn flerspråkig när hen från ett land flyttat till ett annat och i introduktionsklass 

börjat lära sig och förstår ett andra språk. Eller är barnet flerspråkig om hen förstår ett språk men inte 

kan tala det? Wagner et al. (2010) förklarar att det inte finns några tydliga svar eller en konkret 

definition. Komplexiteten kring ämnet gör att man bör räkna med olika grader av flerspråkighet 

istället för att tala om att antingen kunna språket eller inte. Författarna påpekar även att ett barn som 

exempelvis har danska som modersmål men bott större delen av sitt liv i Norge automatiskt når en 

högre grad av flerspråkighet än ett barn som har turkiska som modersmål i samma jämförelse. 

Betraktar man elevers flerspråkighet som något graderbart blir även flexibiliteten bredare för lärarens 

utvärderingar och anpassningar av elevens språkliga förutsättningar. Nivåvärdering kan betraktas 

som ett lärarperspektiv där pedagogen intar särskilda punkter och förhållningssätt i undervisningen 

beroende på den eller de flerspråkiga elevernas olika nivåer. Ett annat perspektiv handlar om att 

läraren fokuserar på själva språkinlärningsprocessen. Läraren sätter så kallade villkor i främsta 

rummet för språkinlärningsprocessen och dessa benämns med hjälp av fem nyckelbegrepp: inlärare, 

omgivning, samspel, språk och utveckling. Elevernas tidigare språkerfarenheter är viktiga 

omständigheter för det fortsätta lärandet menar Wagner et al. (2010).   

3.1.1 Andraspråk och att lära sig på arabiska i matematik  

Enligt statistik från språktidningen.se är finska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), 

kurdiska, polska, spanska, persiska, danska och norska de tio mest talade språken i Sverige efter 

svenskan. Avgränsningen för denna studie har gjorts för att precisera studiens innehåll. Då arabiskan 

är ett av de större talande språken i Sverige och därmed även i svenska skolan baseras valet på detta 

dock kommer den generella betäckning andraspråkselever att användas.  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Löwing & Kilborn 2010 berättar att det arabiska språket består av olika dialekter som talas i olika 

länder som skiljs åt, den klassiska arabiskan som kallas högarabiska är ett skriftspråk och nyarabiska 

som är det talade språket som används i vardagliga situationer. I exempelvis Algeriet, Egypten, de 

förenade Arabemiraten, Libanon, Marocko, Syrien m.fl. talas den klassiska arabiskan som är dessa 

länders officiella språk.    

 Löwing & Kilborn (2010) betonar även vikten av att bygga upp begreppsförståelse först på sitt 

modersmål och därefter på sitt andraspråk. Detta är dock inte helt okomplicerat då överföringen från 

att kommunicera matematik på sitt modersmål till målspråket inte alltid är så lätt. Det finns flera 

aspekter som spelar in, exempelvis kan uppbyggnad av begrepp se helt olika ut beroende på hur 

ordföljden är i olika språk. Författarna beskriver ett exempel där en elev med arabiska som modersmål 

upplever en sådan typ av svårighet i en subtraktion som ska räkas ut: 14-5=9. Då elever med arabiska 

som modersmål skriver och läser arabiska från vänster till höger kan en sådan uppgift skapa 

interferens. Detta innebär att inlärningssvårigheter kan uppstå vid lösningen av denna typ av uppgift. 

En (enbart) arabiskskrivande- och läsande elev hade tecknat subtraktion spegelvänt, alltså: 9=5-14. 

Genom interferensen i denna lösning blir svaret ofta 5-14=9 vilket kan uppfattas som ett 

begreppsmässigt fel istället.   

 Elever som är starka i sitt modersmål och kan på modersmålet kommunicera begrepp inom 

matematik kan även ha svårt för sig i övergången till kommunikationen på målspråket. Det handlar 

om att det inte alltid är på samma sätt matematikbegrepp uttrycks på, utan det är beroende av språk 

och kultur. I arabiskan ser inte bara läsriktningen annorlunda ut i jämförelse med den svenska, siffror 

och alfabet skiljer sig även. Hur man uttrycker ett klockslag är ännu ett exempel på skiljaktigheter. 

På svenska uttrycker vi att klocka är tjugo över tio exempelvis, medan det på arabiska uttrycks tio 

och (en) tredjedel, på svenska är klockan tjugo i elva medan på arabiska är klockan elva fattas (en) 

tredjedel. De siffror vi använder i Sverige kallas för hinu-arabiska siffror, de arabiska siffrorna ser 

helt annorlunda ut. Även om läsriktningen är från höger till vänster i arabiskan så skrivs tal med 

siffror från vänster till höger. Exempel på detta är 1 och 2 som skrivs på arabiska ”۱ och ۲” och ska 

vi skriva 12 så skrivs det på arabiska ”۱۲” (Löwing, Kilborg 2010). 

3.2 Likvärdighet och kunskapsutveckling för alla elever 
 
Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet (2011) talar tydligt om alla elever 

rätt till likvärdig utbildning och främjan till varje elevs kunskapsutveckling utifrån hens 

förutsättningar och tidigare erfarenheter.  

 

Lgr11 beskriver i kunskapskravet i matematik för årskurs 3 att eleven ska ha grundläggande 
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kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dessa i vanligt förekommande sammanhang 

och kunna beskriva dessa. Eleven ska även kunna använda bl.a. lägesord för att beskriva olika 

geometriska objekt och dess egenskaper. Exemplifiera och använda olika samband i elevnära 

situationer är även ett av kunskapskraven. 

Ett annat kunskapskrav är att: 

 
”…Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget…” (s.67, Lgr 11) 

 

Det som kan ses i läroplanstexterna är hur viktigt det är att kunna uttrycka sig och visa 

sina kunskaper på flera olika sätt. Utan en välutvecklad språklig grund i det språk som 

undervisningen sker på kan detta vara stora svårigheter för andraspråkselever. Detta kan 

därmed göra det problematiskt att uppnå värdegrundsmålen och de kunskapskrav 

läroplanen förmedlar att pedagogerna ska ge alla barn möjlighet till att nå 

(Utbildningsdepartementet, 2015; Löwing & Kilborn,2010; Malmer, 2002). 

 

3.3 Att lära sig och kunna kommunicera matematik på ett andraspråk 
 
För att lära sig mer om vilka förutsättningar som finns för att undervisa med hjälp av ett 

språkutvecklande arbete krävs förkunskaper kring huruvida andraspråkselever lär sig att 

kommunicera och förstå ett andraspråk. Moschkovich (2002) skriver om att elever förväntas arbeta 

allt mer med kommunikation både skriftligt och muntligt. Således har matematikundervisningen 

blivit ett allt större hinder för andraspråkselever som inte uppnått full språklig kompetens.   

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) talar om att det debatterats om huruvida språket i nationella 

proven i matematik ofta orsakar problem för andraspråkselever och att fokus istället bör riktas mot 

de matematikkunskaper som ska prövas och inte språket. 

    

Lärare lägger oftast fokus på barnens språk vilket länge har ansetts vara en av de största och viktigaste 

uppgifterna, att ge eleverna ett korrekt och nyanserat språk. Det är enkelt som lärare att korrigera 

språket, tillrättalägga och ställa krav på eleverna, men detta medför dock mer hämningar än 

främjanden för eleverna menar Johansen Høines (2010). Författaren förklarar att det kan skapa 

osäkerhet och otrygghet i elevens användande av språket och vikten av innehållet läggs åt sidan för 

att uppmärksamheten riktas åt hur det ska uttryckas. Rekommendationen är låta eleven kommunicera 

i första hand på det språk de redan har och förmedla de kunskaper och erfarenheter eleven besitter. 
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Medan arbetet pågår menar Johansen Høines att eleven kommer att utveckla både kunskaper och 

språk och därefter går det vidare över till en bearbetning av språket mot ett målspråk. Språket ska inte 

fungera som enbart en färdighet i skolan, språket ska vara ett uttryck för hur barnet tänker och denna 

tankeverksamhet ska inte begränsas. 

    

Begrepp som introduceras bör ha en anknytning till elevers tidigare erfarenheter som gör att eleven 

kan associera till det som redan är känt. Elever befinner sig ofta i en annan begreppsvärld menar 

Johansen Høines (2010) i jämförelse med skolan eller de vuxnas begreppsvärld. Det är därför viktigt 

att anpassa och knyta an undervisningen till elevers erfarenheter och vardag. Skolmyndigheten (2008) 

bestyrker detta gällande matematikundervisningen och problematiserar att sammanhang i 

matematikuppgifter uppfattas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter eleven har. Om en 

textuppgift är knuten till en ”svensk” tradition eller svenska kulturförhållanden kan det innebära att 

andraspråkselever inte får samma stöd i kontexten som elever som har svenska som modersmål och 

därmed svårare att lösa uppgiften.   

  

Löwing & Kilborn (2010) uppmanar till att reflektera kring vad som händer när en elev från en annan 

kultur gått i skolan, där ett specifikt ramverk präglar inlärningen, byter till en skola med helt annan 

kultur och inramning än vad eleven är van vid. Det finns risk för negativ transfer i denna process då 

eleven ska lära sig ett nytt ramverk, nytt språk och nya spelregler som gäller för en ny skola i ett nytt 

land. Det gäller för eleven att på ett interrimspråk kunna tolka olika situationer och inlärningstillfällen, 

vilket kan vara svårt. Det är därav viktigt att eleven får tillgång till att fortsätta sin begreppsutveckling 

både på modersmålet och på målspråket för att effektivt lära sig och kommunicera olika begrepp. 

 

3.4 Svårigheter i matematik för andraspråkselever 
 
För att kunna anpassa och förstå andraspråkselevers behov i matematikundervisningen är det av stor 

vikt att medvetenhet och kunskap kring generella svårigheter som kan uppstå i inlärningen hos 

andraspråkselever finns. Wagner et al. (2010) understryker att ett bra språk är avgörande för en god 

skolutveckling för alla barn i alla ämnen. Det är mycket tidskrävande att utveckla ett bra skolspråk 

och betydelsen av att barnet får tillgång till tillräckligt varierat och mycket skolspråk är a och o menar 

författarna. Wagner et al. (2010) återger en studie för att visa hur språkliga kunskaper är av betydelse 

i ämnen där svenskan i huvudsak inte är det bedöms men ändå är av avgörande karaktär för 

undervisningen. Studien som gjorts är av Kilbrandstad (refererad i Wagner et al. 2010) där en norsk 

elev som bott i Norge hela sitt 15-åriga liv men har ett annat modersmål än norska. Eleven får all sin 

undervisning på norska och undervisas inte i sitt modersmål. En grupp censorer blev ombedda att 

utifrån ett tre minuter långt ljudklipp där eleven samtalar med Kilbrandstad att jämföra elevens 
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muntliga språkfärdigheter i norska med jämnåriga elever som har norska som modersmål. 5 av 12 

censorer svarade att de inte hörde någon skillnad mellan eleven med annat modersmål och de med 

norska som modersmål. Resterande tyckte sig höra en liten skillnad mellan dessa. Censorerna skulle 

därefter uttala sig om de ansåg om eleven skulle klara av att förstå en text från ett läromedel i 

samhällskunskap, varav 6 av 7 uttalade att de trodde att eleven skulle göra det. Kilbrandstad ställde 

frågan till eleven huruvida hon bedömer sin egen läsfärdighet varpå eleven svarar att hon läser mycket 

bra både på norska och på modersmålet. 

    

Eleven får läsa flera texter varav en var en kort text om samhällskunskap för åk. 8. En episod i texten 

ägnas åt att beskriva den så kallade Minamatasjukan som många drabbades av p.g.a. att en stor fabrik 

under lång tid släppt ut kvicksilver i en sjö. Genom detta blev fisken förgiftad och genom fisken fick 

människor i sig mycket kvicksilver. 

    

Efter att eleven läst denna text fick hon svara på några frågor gällande innehållet och på frågan om 

vilka nackdelar det finns med att bo i Japan svarar hon att hon inte kan se några, trots att största delen 

av texten handlar om just nackdelar. Även om lärarens bedömning av eleven som duktig 

andraspråksanvändare visade det sig finnas avgörande brister som gjorde elevens förståelse för hela 

kontexten problematisk. Även om en andraspråkselev som här talar perfekt norska kan de brista om 

exempelvis ett omfattat ordförråd inte ännu finns. 

 

Det som författarna här understryker utifrån denna forskningsstudie är hur viktigt det är att ha 

förståelse för hela kontexten för att inte gå miste om något, som i det här fallet var och ofta är viktigt. 

Löwing & Kilborn (2010) intygar att matematiken och språkförståelsen hänger ihop och menar att 

det är viktigt att använda sig av ett språkutvecklande arbete hela tiden, även i matematik så att 

framförallt andraspråkselever inte försummas av bristande språkstimulering. Yushau (2009) 

understryker i sin artikel att det inte är någon överdrift att säga att utvecklingen i matematik sker via 

språket och att befästningen av nya begrepp främjar andra tankesätt och förståelse för matematiska 

fenomen. 

   

Löwing & Kilborn (2012) poängterar att detta inte är en enkel, men ytterst nödvändig ekvation att få 

ihop undervisning där det krävs väl planering för att kunna arbeta språkutvecklande och även få ihop 

en utvecklad samarbetsplan mellan olika lärarkategorier. En välutvecklad kunskap om matematiken 

och dess didaktik krävs även så att man som lärare kan avgöra hur olika begrepp är uppbyggda och 

hur eleverna språkligt kan själva bygga upp dessa begrepp med stöd av modersmålet. Författarna 

klargör att det är viktigt att inte använda sig av ett allt förenklat språk och begränsa undervisningen 
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för andraspråkselever då detta kan negligera själva proceduren där eleven själv producerar nya 

språkliga element genom att tala och skriva. Istället för att minska nivån på undervisningen bör man 

hitta stöd åt de berörda eleverna som ger språklig stöttning för att klara av även den språkliga delen i 

matematiken. Johansson Høines (2010) understryker även att om läraren använder sig av ett medvetet 

språkbruk kommer det gynna elever som är i behov av extra stöd i matematiken. 

    

Engström, Engvall & Samuelsson (2007) påtalar att matematik inte är något endimensionellt utan 

matematikkunskapen är mycket mångfacetterat. Författarna beskriver en rad punkter utifrån en 

rapport från NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning: Hög tid för matematik) för att vara 

matematisk kompetent så måste eleven bl.a. behärska dessa förmågor vilka är begreppslig förståelse, 

där eleven ska ha förståelse för matematiska begrepp och operationer och hur dessa tillsammans 

bildar ett samspelande nätverk. Kommunikationsförmågan behärskas genom att i både tal och skrift 

kunna argumentera och diskutera kring olika frågeställningar i matematik. Argumentationsförmåga 

menas med att kunna tänka logiskt, kunna förklara och reflektera kring och troliggöra matematiska 

påståenden. 

    

Vissa ord i svenska språket har en dubbel betydelse om ordet har en vardaglig innebörd eller en 

matematisk. En elev som kommit så pass långt i sin språkutveckling att hen vet innebörden av ett 

begrepp som används i vardagen kan det bli problematiskt för när begreppet senare ska användas i 

ett annat sammanhang. Risken finns att eleven kopplar begreppet till vardagen och inte den 

matematiska betydelsen. Exempel på dessa ord kan vara volym, som i vardagen beskriver ljudets 

volym eller hårets volym. Ett annat är axel, som i vardaglig mening är en kroppsdel men i 

matematiken är t.ex. en axel i ett diagram. Det handlar inte om att undvika ord och begrepp som kan 

ha olika betydelser beroende på sammanhang, utan att arbeta med den matematiska betydelsen av ett 

ord vid sidan av den kunskap eleven redan har för att utöka elevens ordförråd och undvika sådan 

problematik. Ord som används både som ett matematiskt och vardagligt begrepp kan med stor risk 

blandas ihop om dessa skillnader inte tydliggörs för eleven. (Regeringsbeslut 1:2 

Utbildningsdepartementet U2015/3356/S).   

Skolverkets officiella statistik visar att elever med utländsk bakgrund har generellt svårare att nå de 
kunskapskrav i skolan som minst ska uppnås. 73 procent av eleverna med utländsk bakgrund lämnade 
grundskolan med behörighet till gymnasiet och endast 27 procent av de nyanlända eleverna, vilket 
man räknas som om man invandrat inom de senaste fyra åren.  

 
3.5 Flerspråkig undervisning 
  
Pedagogen och språkforskaren Jim Cummins (2000) menar utifrån sin forskning om 
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språkutvecklande undervisning i mångkulturella klassrum att det är viktig att på ett innehåll och en 

lärandemiljö som främjar elevens kulturella bakgrund. Han skriver även om att detta är viktigt för att 

öka den kognitiva förmågan och engagemanget hos eleven då en kulturell kontext har inverkan på 

elevens lärande. Undervisningens innehåll måste ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och 

vara begripligt för att ge en positiv effekt på elevens språkutveckling. Det är av stor vikt att inte 

hämma elevens språkliga självförtroende och där med i första hand fokusera på att eleven kan 

förmedla ett (kanske icke-korrekt) språkligt budskap. Fokus ska alltså inte läggas på språkets 

korrekthet i första hand utan det ska tas senare.   

 

Stier och Sandström (2009) beskriver fem dimensioner som bör tas hänsyn till vid undervisningen av 

flerspråkiga elever. Den första dimensionen talar om den innehållsintegriteten, vilket menas med att 

läraren ska använda sig av läromedel från olika kulturer som innehåll i undervisningen. Den andra 

dimensionen beskriver vikten av konstruktion av kunskap, vilket betyder att pedagogen tillsammans 

med eleven bestämmer och prövar hur implicita och kulturella referensramar har inverkar på hur 

kunskapen konstrueras. Den tredje dimensionen handlar om reduceringar av fördomar vilket menas 

med att pedagogen använder sig av undervisningsmaterial och metoder för att hjälpa eleverna att 

utveckla en positiv attityd till olika typer av arbetssätt. Fjärde dimensionen talar om rättvisepedagogik 

och betonar vikten av att lärarens arbetssätt och strategier varierar och förändras i ett klassrum där 

elever med olika kultur och språk. Detta medför att alla elever får likvärdiga chanser i undervisningen. 

Den sista och femte dimensionen är något som kallas ”empowering” som beskrivs som ett arbetssätt 

som både läraren och skolledningen bejakar för att ändra skolans miljö och kultur för att öka 

jämställdheten och få olika grupper att känna lika status i skolans olika utvecklingsnivåer. 

    

Som Malmer (2002) förklarar så bör matematikundervisningen kopplas till elevers vardags-

erfarenheter och genom detta ska även de elevers vardagserfarenheter som inte tillhör den homogena 

gruppen räknas in. I vardagslivet löser vi ofta problem tillsammans med andra, samarbete är viktigt 

och med en sådan syn måste matematikundervisningen rikta mer fokus åt just detta. Det är av stor 

vikt att alla elever får känna att de har möjlighet till att få arbeta med lämpligt stoff som är 

individanpassade för just dem. Även att de får förutsättningar till att arbeta i den takt och på den nivå 

som eleven ligger på kan bejaka lusten och glädjen för att lära sig menar Malmer. Tidigare 

erfarenheter i kombination med språklig förståelse är nödvändiga förutsättningar för att kunna förstå 

och bilda begreppsförståelse menar Malmer (2002). Ett avvikande ord som missuppfattas i en 

textfråga i matematik kan vinkla ett sammanhang till något obegripligt för en elev som inte har denna 

typ av grundkunskap i det svenska språket. Exempel på detta kan vara ord som har dubbel betydelse 

beroende på i vilket sammanhang det används, som t.ex. orden axel eller rymmer som kan ha olika 
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betydelser. Detta bekräftas även studien av Kulbrandstad (refererad av Wagner et al. (2010). Wagner 

et al. (2010) beskriver att studien visar att andraspråksinlärares läsförståelse ofta är lättbräcklig och 

att det inte krävs mycket för att förståelsen ska kunna försummas vid missuppfattningar i läsandet. 

Då matematikundervisningen kräver en del läsning drabbas även matematikämnet av denna 

problematik. 

  

4. Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkter för att analysera uppsatsens resultat utgår från Moschkovich (2002) tre 

perspektiv om andraspråksinlärares i matematik. Dessa tre perspektiv presenteras nedan. Utifrån 

dessa tre perspektiv kommer senare resultatet att kopplas till. 

 

4.1 Införskaffande av ett gott ordförråd 
 
Detta perspektiv lägger tyngdpunkten på elevernas ordförråd och dess utveckling inom 

matematikundervisningen. Perspektivet definierar problematiken kring bristande ordförråd i relation 

till andraspråksinlärare i matematik. Moschkovich (2002) beskriver att ordförrådet är perspektivets 

centrala tyngdpunkt och det som är en grundläggande faktor för att lära sig matematik. 

 

Elever som är svenskfödda eller talar svenska som modersmål hemma har oftast ett inbyggt lexikon 

med en lista av ord och morfem redan finns när de börjar skolan. Detta är däremot något som 

andraspråkselever saknar. Om fokus läggs på elevers avsaknad av ord och termer missas lätt elevernas 

kompetenser hur de konstruerar kunskap och betydelser genom andra resurser än språket. 

Moschkovich (2002) poängterar även att det är viktigt att se elevers kunskaper i matematik bortanför 

de språkliga hinder och det begränsade ordförrådet. 

 
4.2 Konstruering av ords flera betydelser 
  
Detta perspektiv fokuserar mer på elevers svårigheter med specifika matematiska ord och begrepp i 

relation till situation snarare än elevers svårigheter kopplat till ordförrådet. Inlärningsprocessen hos 

andraspråksinlärare ses här som en konstrueringsfråga där meningar med ord som kan ha flera 

betydelser är en svårighet istället för ett bristande ordförråd. I jämförelse med det tidigare perspektivet 

där eleverna har med sig ett lexikon ses det här som att eleven besitter ett register. Ett register innebär 

att förstå och kunna anpassa olika ord och meningars betydelse beroende på kontext och situation. 

Om sammanhanget är matematiskt refereras begreppen annorlunda än om begreppen används i 

vardagliga situationer med ett vardagsspråk. Att lära sig matematik innebär att kunna skifta mellan 
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dessa olika kontexter och betydelser av ord beroende på i vilken situation de används i. Detta beskrivs 

som något problematiskt för andraspråksinlärare i matematik då de måste ha en bredare förståelse för 

ords innebörd för att kunna utveckla sina matematiska förmågor (Moschkovich, 2002). 

 

4.3 Deltagande i matematikämnets sociokulturella praxis 
 
Till skillnad från de två andra perspektiven fokuserar inte detta på elevens brister utan mer på det 

kommunikativa med hjälp av mer än bara det verbala. Kommunikationen kan bestå av bilder, 

kroppsspråk eller gestikulerande. Moschkovich (2002) beskriver andraspråksinlärningen i matematik 

utifrån detta perspektiv som något som sker genom samspel och kommunikation med andra. Genom 

denna typ av samspel utgör även eleverna ett stöd för varandra och olika kulturella erfarenheter ses 

snarare som något bidragande till undervisningen än problematisk. Genom att se elevers olikheter 

som resurser vidgas synen på vad kunskap är och hur den kan förmedlas menar Moschkovich. Att ta 

stöd i det sociokulturella perspektivet ges möjlighet till att överväga de språkliga konflikterna för att 

med andra hjälpmedel se elevers matematiska kompetenser. Moschkovich (2002) talar om att se på 

eleverna med hjälp av ett s.k. sociokulturella glasögon vilket gör att man ser elevers kompetenser 

genom de resurser eleven faktiskt har. Exempelvis kan elev visa genom gester eller annan 

representationsform visa vad olika geometriska figurer är för något istället för att uttrycka detta 

verbalt. 

 

5. Metod 
 

I metodavsnittet kommer de val som gjorts för studien att presenteras och motiveras. De metoder som 

valts passar och arbetar väl för syftet med uppsatsen, vilket att undersöka hur pedagoger anser att de 

arbetar med språkliga anpassningar i matematikundervisningen. Då det är pedagogers erfarenheter 

och tankar om fenomenet som vill åts har valet av metoder riktats in på det kriteriet. De två elevtestens 

syfte och utformande kommer även att presenteras under detta avsnitt. 

 
5.1 Kvalitativa intervjuer  

För att besvara studiens syfte har den kvalitativa intervjumetoden valts, då stoffet som samlas och 

ska jämföras med forskning kommer från verksamma pedagogers erfarenheter. Målet med att 

använda sig av en kvalitativ intervju är att få detaljerade men även oväntade svar och även vidare 

förståelse om uppfattningar om ett visst fenomen utifrån intervjupersonen (Bryman 2011). Varför det 

är särskilt bra att få detaljerade och oväntade svar är för att komma åt pedagogernas uppfattningar 

och erfarenheter kring fenomenet som efterfrågas. Den kvalitativa intervjuformen riktar fokus åt 
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intervjupersonens erfarenheter och synpunkter och ger utrymme för flexibilitet hos intervjuaren då 

en intervjuguide kan avvikits ifrån i relativt stor utsträckning. Intervjun kan röra sig i olika riktningar 

och vara av öppen karaktär för att få vidare kunskap om det som intervjupersonen upplever sig vara 

intressant och relevant. Detta gör att den kvalitativa intervjumetoden är en följsam och flexibel 

process då frågorna i intervjuguiden kan ändras utifrån den riktning som intervjupersonens svar går i 

menar Bryman. Denna metod valdes för att efterforska pedagogers erfarenheter och tankar. Genom 

en kvalitativ intervju kan studiens syfte nås, vilket är att undersöka vilka språkliga anpassningar som 

pedagogen anser att de gör för andraspråkselever i matematikundervisningen.  

   

5.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
En semistrukturerad intervju beskrivs som en intervju där en intervjuguide med relativt specifika 

ämnen och utformade frågor finns med, men dessa frågor behöver inte komma i samma ordning så 

som i guiden när väl i intervjun sker. Intervjupersonen har möjlighet att utforma sina svar fritt på sitt 

eget vis och följdfrågor eller extra frågor som inte ingår i intervjuguiden kan även ställas om tillfälle 

ges, vilket är en av fördelarna med denna intervjuform. Intervjuprocessen är flexibel i denna typ av 

intervju och fokus ligger på intervjupersonens uppfattningar och tolkningar av olika frågor om 

fenomenet (Bryman, 2011). Fejes och Thornberg (2009) förklarar att det dock är en svårighet med 

denna metod, vilket är att få ut så mycket tankar och svar från den intervjuade som möjligt, i och med 

att intervjuguiden endast består av några frågor. Frågorna som ska ställas ska inte vara ledande frågor 

utan öppna, korta och tydliga frågor där den intervjuade kan associera fritt och berätta dennes tankar 

kring fenomenet. Bryman (2011) skriver även att det är av betydelse att ställa frågor som berör 

bakgrundsfakta för att kunna placera intervjupersonens svar i ett konkret sammanhang. 

 

Semistrukturerade intervjuer har valts eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger 

arbetar med språkliga anpassningar kring andraspråkselevers behov i matematikundervisningen. 

Denna metod ansågs vara passande då metoden är flexibel och öppen för att få tillgänglighet till 

respondentenars tankar och uppfattningar kring de fenomen som skulle studeras. Utifrån litteraturens 

riktlinjer och utifrån syftet och frågeställningarna för studien har en intervjuguide gjorts med öppna 

frågor (Se bilaga 4). Innan frågorna formulerades till intervjuguiden beaktades först de 

frågeställningar som ska besvara syftet och lämpliga teman som skapades så som språkliga 

svårigheter, anpassningar i undervisningen, språkutvecklande arbete och pedagogernas tankar kring 

och elevens behov utifrån de elevtest som utförts. Den utformade intervjuguiden var till hjälp för att 

undersöka det som avsågs att undersöka genom intervjufrågorna. Några frågor om intervjupersonens 

bakgrund, klassens uppbyggnad förbereddes inför intervjun för att ge en bakgrundsbild av 
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pedagogerna. När intervjuerna sedan gjordes ändrades frågorna vid behov och ordningsföljden kunde 

bli annan, detta för att hjälpa intervjupersonen att lättare kunna svara på frågorna och dela med sig 

av de erfarenheter frågorna syftade på. Nya följdfrågor kunde även ställas om så krävdes för att få 

mer omfattande svar eller reflektioner utifrån de svar intervjupersonen gav, detta för att säkerställa 

att tillräcklig information insamlats.  

 

Vid intervjuerna fick pedagogerna elevtesten till grund som två av deras elever hade gjort för att 

samtala kring, detta för att kunna skildra pedagogernas enskilda förståelse av andraspråkselevers 

inlärning. Samtliga intervjuer som gjorts spelades in och transkriberades för att sedan användas i 

analysen.  

 

5.3 Urval  

För att bestämma ett urval sågs studiens syfte över och vilka kriterier som pedagogen behövde 

uppfylla, för att kunna genomföra en intervju skulle pedagogen kunna svara på de frågeställningar 

som leder uppsatsen, vilka anpassningar i matematik hen gör i arbetet med andraspråkselever, om det 

är något extra pedagogen tänker på i utformandet av undervisningen då hen har andraspråkselever i 

klassrummet samt hur pedagogen i fråga värderar och förstår elevers behov utifrån elevtesten. 

Därefter kontaktades sju tidigare kända pedagoger på olika skolor med förfrågningar om intervjuer. 

Vid kontakten förklarades studiens syfte så att de pedagoger som passade in på de kriterier syftet 

kräver hade chans att tacka ja till intervjun. Två av de sju kontaktade lärarna hade tid, uppnådde 

kriterierna och var villiga att ställa upp på en intervju. 

 

Urvalet av frågeställningar som studien ska besvara har utformats för att kunna svara på uppsatsens 

syfte i relation till den tidigare forskningen. 

  
Ett målinriktat urval har använts i studien och Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat urval är en 

vanlig urvalsteknik inom kvalitativ forskning. Urvalet av intervjupersoner grundar sig i att försöka få 

de att stämma överens med forskningsfrågorna som ska besvaras och respondenterna fyller de 

kriterier som satts. De har då valts ut efter deras förmåga och position att besvara uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Då denna uppsats bygger på forskning kring pedagogers arbete och 

språkliga anpassningar i matematikundervisningen i relation till andraspråkselever i årskurs 3, så var 

det viktigt att urvalet stämde överens med dessa kriterier för att kunna genomföra studien.  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5.3.1 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna kommer att benämnas med fiktiva namn för att säkerställa intervjupersonernas 

anonymitet. Pedagogerna benämns som Esther som arbetar på en f-9 skola och har varit verksam som 

lärare i 19 år och Marie som arbetar på en f-5 skola och har varit verksam som lärare i 11 år. Esther 

har i sin klass 26 elever varav 9 talar ett annat modersmål än svenska och Marie har 18 elever varav 

6 talar ett annat modersmål.  

 

 5.3.2 Intervjusituationerna 

Den första intervjun skedde på Esthers arbetsplats i ett grupprum. Esther hade tidigare fått 

information om vad studien skulle handla om vad syftet var. Innan intervjun startade fick Esther läsa 

igenom ett informationsbrev och signera sitt samtycke för deltagandet i studien. Jag hade innan 

intervjun med Esther varit med två av hennes elever och gjort elevtesten så att de var klara som 

underlag innan intervjun. Den andra intervjun tog plats i Marias klassrum. Maria hade tidigare fått 

information om vad studien handlade om och hon höll även i elevtesten som två av hennes elever 

gjorde då vi inte fick ihop en tid för mig att komma och vara med eleverna när de skrev testen. 

 

5.3.3 Elevtestet 

Testet utformades utifrån Gudrun Malmers (1999) matematikordlista samt med stöd av en del av det 

centrala innehållet i läroplanen. Syftet med elevtestet var att ha dem ligga som grund för att nå 

pedagogernas erfarenheter kring fenomenet som skulle undersökas.  

 

När Esthers elever fått godkännande hemifrån tog jag med mig med mig dessa två elever till ett 

grupprum där jag förklarade testets innebörd. Under testets gång förklarade jag att om det är något 

begrepp man inte förstår så kan man bara stryka över det och skriva det. Annars handledde jag 

eleverna inte mer än att uppmuntra dem att läsa en extra gång om de hade en fråga om någon uppgift. 

Marias elever hade redan gjort testet när jag kom för att intervjua henne. Hon hade tidigare fått 

instruktioner om hur testet skulle utföras. 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra krav gällande samhällsvetenskaplig forskning. Detta för att 

säkerställa att forskningen behåller en god kvalitet och fokuserar på rätt saker. Dessa fyra krav är till 

för att skydda individers välfärd i forskningssammanhang. Kraven benämns som: Informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och nyttjandekravet. Vid första kontakt av 

intervjupersonerna skickades en kort beskrivning av studiens ämne och syfte via mejl till 

intervjupersonerna. Därefter blev de enligt informationskravet informerade om att deltagande var 

frivilligt och fick avbrytas när som. Intervjupersonerna av ett mer omfattande informationsbrev (Se 

bilaga 3), där de fick ta del av samtyckeskravet och ge sin signatur för att visa att de lämnar samtycke 

till att medverka i forskningsstudien. I samma informationsbrev fanns även konfidentialitetskravet 

som innebär att alla deltagares uppgifter kommer att hanteras så konfidentiellt som möjligt för att inte 

kunna identifiera varken skola eller enskilda personer. Nyttjandekravets innebörd fick 

intervjupersonerna även information om, som innebär att uppgifter som samlas in om personerna 

enbart får användas för den aktuella forskningsstudien.      
 

För att kunna använda elevsvaren till denna studie behövdes elevernas vårdnadshavares signaturer 

för att godkänna att barnet deltog i studien (se bilaga 1 & 2). Innan elevtesten utfördes tillfrågades de 

elever med arabiska som modersmål i pedagogens klass om de ville ställa upp och göra ett test för att 

bidra med forskning till en uppsats. De elever som svarade ja fick med sig en samtyckesblankett att 

ta med hem till sin vårdnadshavare som signerade och godkände att barnet var med och deltog i 

forskning. I samtyckesblanketten redogjordes syftet för studien, att eleverna är anonyma och att 

deltagandet är frivilligt. En översättning av blanketten på arabiska fanns även på baksidan ifall det 

skulle behövas för att få tillgång till full förståelse för innehållet. Vårdnadshavarna fick därmed ta del 

av informationskravet, samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och nyttjandekravet (se bilaga 3). 

   

5.4.1 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) skriver om att validitet handlar om att mäta det som avsiktligen ska mätas och relia-

bilitet handlar om hur tillförlitlig den insamlade datan är. Dessa begrepp är svåra att direkt överföra 

till en kvalitativ forskning då de är mer aktuella i den kvantitativa formningsmetoden. Med medve-

tenhet om detta har jag som författare till denna forskningsstudie aktivt endast mätt det som är aktuellt 

för min forskningsstudie vilket är hur lärare arbetar med och anpassar matematikundervisning för 

elever med arabiska som modersmål. Det bör även beaktas att människors föreställningar och åsikter 

om det omfrågade fenomenet kan förändras med tiden och att det inte finns någon garanti för att 

samma resultat skulle fås om intervjuerna utfördes ännu en gång med samma respondenter. För att 

kunna nå en så hög reliabilitet i denna studie har jag försökt förhålla mig så neutralt som möjligt vid 

respondenternas svar och inte tillägga egna värderingar eller åsikter för att låta respondenterna asso-

ciera och tänka fritt.  
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Endast en metod har använts i denna studie vilket är kvalitativ intervju, elevtesten användes endast 

som grund för samtalen i intervjun.  

Det som har undersökts uppnår en god validitet då intervjufrågorna handlar om det som skulle un-

dersökas och likväl analysen av empirin. Respondenternas svar i intervjuerna i jämförelse med tidi-

gare forskningen skapade resultat som visar reliabilitet då den egna insamlade empirin oftast stämde 

överens med det som forskningen säger om andraspråksinlärare och undervisning. 

5.5 Genomförande 

Inspelningar av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats. Båda intervjuerna skedde i 

grupprum på vardera pedagogs arbetsplats. Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas. 

 

5.6 Analysmetod och bearbetning av data 

Den insamlade data transkriberades utifrån ljudinspelningar ord för ord men med undantaget för ra-

deringar av otydliga ord eller meningar. Citaten skrevs i löpande text för att få det så läsvänligt som 

möjligt för läsaren. 

Den analysmetoden som valts är Giorgis analysmetod. Denna metod har tillämpats för att analysera 

och bearbeta den empirisk data i den här uppsatsen (Fejes och Thornberg 2015). 

Genom Giorgis analysmetod sker bearbetningen av data i fem steg. Steg ett innebär att en översiktlig 

genomgång görs över den insamlade empirin för att i huvudsak få grepp om vad innehållet, vilket i 

denna uppsats gjordes ett flertal gånger. Steg två sker genom att läsa igenom texten mer detaljerat 

och bryta ner det till meningsbärande enheter som säger något om det som ska efterforskas. Detta 

gjordes genom färgkodning av de mest intressanta meningarna som i sökandet hittats. Det tredje 

steget berör en mer detaljerad analys kring de meningsbärande enheternas sammanhang och hur de 

kan relateras till varandra. Forskaren genomgår varje mening och reflekterar över dess innehåll och 

olika tolkningar som kan göras. Detta gjordes mer generellt under hela analysprocessen än enbart 

under ett visst moment. Steg fyra handlar om att sätta ihop och analyser de meningsbärande enheter 

som tagits fram för att se hur beskrivningen av det som efterforskas är. Det sista och femte steget 

Studeras framställningen och besvarandet av forskningsfrågorna och dess generella struktur mer 

noggrant för att identifiera centrala teman som framträtt, vilket även gjordes, dock tidigare än som 

sista steg. Detta utfördes samtidigt som steg två och bearbetades även här genom färgkodning för att 

koppla ihop pedagogernas utsagor med tidigare forskning. 
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6. Resultat och analys  
 

Resultatet har analyserats fram och samband mellan pedagogernas utsagor och de teoretiska 

perspektiven har identifierats. Utifrån detta har lämpliga teman hittats och därefter har resultaten 

relaterats till tidigare forskning inom kunskapsområdet. Dessa består av språkliga svårigheter, 

anpassningar i undervisningen, språkutvecklande arbete och de tankar och reflektioner kring 

elevernas behov utifrån elevtesten.  

 

Nedan skildras andraspråkselever och undervisningen i matematik så som det framträtt i 

pedagogernas utsagor med hjälp av de teman som analyseras fram vilket visade sig vara både 

tongivande och motsägelsefullt i relation till den tidigare forskningen. 

 

6.1 Språkliga svårigheter 
 
Den gemensamma och främsta svårigheten som framkom utifrån de två pedagogernas utsagor och 

med stöd av elevsvaren var att språket är den största svårigheten. Det är en stor svårighet i 

matematiken för andraspråkselever och det är ofta språket som ställer till det för dessa elever, inte 

matematiken vilket bekräftas av både Esther och Marie utifrån deras uppfattningar. Detta 

problematiseras även av ett flertal författare till både forskning och matematikdidaktik. Språklig 

förståelse hos eleven och ett språkutvecklande arbetssätt i matematik av pedagogen understryks som 

viktigt av samtliga författare. Det poängteras att språklig kompetens och uppbyggnad av begrepp är 

en central del i andraspråkselevers utvecklingsprocess i lärandet av matematik. (Cummins, 2000; 

Engström m.fl., 2007; Johansen Høines, 2010; Yushau, 2009; Malmer, 2002; Löwing & Kilborn, 

2010; Utbildningsdepartementet, 2015). 

 

Exempel på språkliga svårigheter berättar Esther om där hon berättar att hon uppfattat att ett flertal 

elever med annat modersmål än svenska ofta har det svårt att förstå uppgifters kontext, viket även 

Moschkovich (2002) talar om i sitt första perspektiv. Avsaknaden av större delar av ordförrådet är 

den största bidragande faktorn för andraspråksinlärares svårigheter i matematik. Esther pratar om att 

det kan handla om att elever inte förstår olika begreppsliga betydelser. Hon resonerar även kring 

vilka orsaksfaktorerna kan vara och säger att hon tänker det kan handla om att eleven exempelvis 

inte får tillgång till, eller har intresse för att läsa utanför skolan. En annan faktor som Esther tänker 

på är att eleverna med annat modersmål oftast talar det språket hemma och genom detta inte utvecklar 
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sitt svenska ordförråd så mycket förutom i skolan. Hon berättar om hur hon upplever att detta 

hämmar eleverna i matematikundervisningen: 

 

”Många gånger är det ju inte matten som är det svåra utan det är ju att förstå 

vardagsorden, matteorden tror jag kanske att de har bättre koll på än 

vardagssvenska, för de orden förklarar vi ju mera för alla barn hela tiden medan 

många andra ord kanske man tror att de förstår fast de inte gör det.” 

 

När Marie berättar om de begreppsliga svårigheterna hon upplever i sin klass bekräftar även hon att 

det är språket som är det största problemet. Hon förklarar vidare att detta är något som arbetas aktivt 

med på hennes arbetsplats och i klassen hon undervisar har hon ofta en studiehandledare som 

förklarar på både arabiska och på svenska olika begrepp för att eleverna ska kunna ta till sig begreppen 

på båda språken. Som Moschkovich (2002) beskriver i sitt andra perspektiv är det viktigt att kunna 

begrepps olika betydelser för att få en bredare förståelse för hur de används i matematiken.                                     

 

Marie förklarar att de med de språkliga svårigheterna kan även kulturella skillnader komma till att 

visas och hon berättar om ett exempel om en elev i sin klass som räknar år andra hållet vid exempelvis 

uppställning där det traditionella svenska sättet som är att börja med att räkna från entalen till tiotalen 

till hundratalen osv. Hon kommenterar detta och säger:     

 

”ah men innan jag kom på det, först tänkte jag, men gud hur har hon räknat ut det 

här den här eleven men det var ju rätt på sitt sätt, jag fick ju liksom tänka om hur 

tänker hon på något sätt.” 

 

Som Johansen Høines (2010) skriver så rekommenderas det att eleven i första hand ska tillåtas 

kommunicera sina kunskaper på de språk eleven redan besitter. Detta för att elever ska kunna 

förmedla sina kunskaper och parallellt sedan arbeta med målspråket. Cummins (200) bekräftar även 

att fokus inte ska läggas på språkets korrekthet förrän senare i språkutvecklingsprocessen. 

 

6.2 Anpassningar i undervisningen 

 

De anpassningar som båda pedagogerna talar om är att vara noggrann med tydliga förklaringar.  

Esther berättar att det för henne är viktigt att se till att alla elever ber om hjälp när de inte förstår 

istället för att chansa. Hon har arbetat mycket med klassrumsklimatet för att skapa en trygg miljö där 

det inte är fel att ställa frågor eller diskutera, vilket anses som en viktig bidragande faktor för att 
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kunna arbeta utifrån Moschkovich (2002) tredje perspektiv med öppna samtal och diskussioner för 

att lära sig samtal och förstå matematik. Esther talar om att i tidigare klasser hon undervisat i kan 

genomgångar och uppgifter behövt anpassats så att man går igenom och skriver 05 samt 50 för att 

visa eleven skillnaden mellan det arabiska läsriktningen och den vänstra svenska läsriktningen. Hon 

berättar om detta och säger:’ 

 
”…Och sen när man jobbar kanske med eh, med talmönster såhär och man ska beskriva vad som 

händer i talmönstret, att man då poängterar att, åt vilket håll man ska titta på mönstret så att man kanske 

istället vill att mönstret ska öka med två och de tycker minska för de läser från fel håll, men det kan ju 

fler barn behöva få hjälp med…” 

 

Marie berättar om de anpassningar hon gör speciellt för sina andraspråkselever men hon poängterar 

att alla elever i klassen får ta del av dessa anpassningar i första citatet nedan. Att vara tydlig i sina 

förklaringar och att även använda sig av kroppsspråk anser Marie upplever att hennes arbetssätt med 

förstärkning via kroppsspråk, gester och bildstöd har en positiv inverkan på undervisningen. Hon 

berättar även att detta inte är något som gynnar enbart andraspråkselever utan alla eleverna i klassen. 

Detta kan även kopplas till Moschkovich (2002) tredje perspektiv som har det sociokulturellt synsätt 

som grund. Då Marie använder sig av olika representationsformer tillåts även eleverna att visa sina 

kunskaper med hjälp av dessa vilket bidrar till den vidgade synen på kunskap som Moschkovich 

pratar om. Marie arbetar på ett inkluderande sätt och menar att hon inte vill få någon att känna sig 

utpekad och därmed gör anpassningar som hela klassen får ta del av. Hon berättar i citatet nedan om 

detta: 

 

  ” jag använder mycket bilder och förklarar och jag jobbar mycket med kroppen, när man har jobbat 

på särskolan så använder man också tecken så jag använder tecken hela kroppen och bilder bildstöd 

för de här eleverna så det kan se väldigt roligt ut när jag, gestikulerar mycket men då ser jag att de 

förstår” 

 

Löwing och Kilborn (2010) betonar vikten av språklig stöttning åt de elever som är i behöv av extra 

stöd istället för att minska nivån på undervisningen. Av de fem dimensionerna som Stier och 

Sandström (2009) så arbetar Marie med utifrån detta med två av dem, reducering och 

rättvisepedagogik. Genom sitt inkluderande och tydliga arbetssätt förstärker hon att utveckla en 

positiv attityd till olika typer av arbetssätt och instruktioner, vilket kan ses som att hon arbetar med 

just reducering. Rättvisepedagogiken kommer till uttryck då hon anpassar och varierar 

undervisningen och olika strategier för elever med olika språk och kultur.  
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6.3 Språkutvecklande arbete  

Det språkutvecklande arbete som Marie använder sig av är att hon förklarar begrepp och vissa ord på 

olika sätt. Hon berättar att hon använder sig av mycket synonymer och sen har hon är 

studiehandledare med i klassen till sina nyanlända, arabisktalande elever som hjälper till. Hon 

påpekar även att hon anser att det är viktigt att låta eleverna få prata mycket tillsammans, vilket 

stämmer väl överens med Moschkovich (2002) tredje perspektiv där elever kan utgöra resurser åt 

varandra för att lära sig. Marie parar ofta ihop elever med annat modersmål med elever som har 

svenska som modersmål för att de ska få lära av varandra: 

 
”ja då blandar ja ju svensk och den som är födda i Sverige så att de får prata tillsammans jag tror att 

hjälpa jätte mycket av det inte bara får höra lärarens genomgångar hela tiden utan de får konversera i 

små grupper” 

 

 Marie berättar även om vikten av att arbeta med språkutveckling även i matematiken:  

 
”Det är begreppen som är jätteviktiga att arbeta med att de får på två olika språk, både på sitt 

modersmål och på det nya språket. Ta upp såna här ordlistor så de har dubbelt och vad det heter på 

deras språk och så där, ordlistor så att de har med sig hela tiden. Superviktigt med begreppen” 

 

Vikten av den språkutvecklande undervisningen tas även upp av ett flertal författare. 

Utbildningsdepartementet tar betonar att lärare i alla ämnen bör arbeta med elevernas språk och 

kunskapsutveckling för att eleven parallellt ska kunna lära sig både ämneskunskaper och målspråket. 

Både Cummins (2000) och Steiner och Sandström (2009) talar om hur viktigt de anser vara att arbeta 

språkutvecklande för att främja elevens kulturella bakgrund och språkstimulering.  

 

När frågan ställs om Esther gör några språkliga anpassningar kring textfrågor, utifrån att hon har 

elever med annat modersmål i matematik, svara hon att hon arbetar med tydlighet och ser till att 

förklara ordentligt, hon har även oftast flera vuxna i klassrummet som hjälper till att förklara för de 

elever som behöver extra hjälp, men annars anser hon inte att några fler anpassningar behövs. Hon 

berättar att hon försöker fokusera på de matematiska begreppen med hjälp utav ord och bild snarare 

än att arbeta språkutvecklande, vilket kan kopplas till både Moschkovich (2002) andra och tredje 

perspektiv. Det andra perspektivet då hon fokuserar på de matematiska termerna, alltså registret och 

de tredje perspektivet då hon tar hjälp av bildstöd i undervisningen och förklaringar av ords 

betydelser.  Esther menar att hon inte lägger fokus på det vardagliga språket så mycket, hon 
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säger ”…det andra tar vi vartefter som sagt, vardagssvenskan”. 

 

 Esther förklarar att det är den språkliga konflikten i matematikundervisningen som ställer till det för 

eleverna snarare än de matematiska. Hon anser att eleverna skulle förlora mer på det om hon skulle 

göra om textuppgifter än att använda de redan befintliga för att sedan förklara dem, hon säger:  

 

”Jag tycker inte att det blir någon vinning för liksom matematiken, direkt så. Tycker jag, utan det är 

oftast inte matten som är det svåra utan det är kanske det att jag inte vet vad parkeringshus är och 

uppgifterna blir också fattiga om jag inte använder de orden, men jag vet inte hur jag ska göra dem på 

ett bättre sätt, för pratar vi matte så är det ju oftast att man jobbar med våningar eller så och då är ju 

det ett väldigt bra sätt att förklara matematiken och då tycker jag liksom att uppgiften blir sämre om 

man förenklar svenskan på nått sätt det blir inte relevanta uppgifter, det blir såna här hittepå uppgifter, 

känner jag. ” 

 

Flertalet författare betonar vikten av att förstå en kontext för att inte gå miste om något. Det är viktigt 

att inte minska på nivån i undervisningen men samtidigt inte låta elevens språkliga självförtroende 

hämmas genom för svår undervisning. Att läraren använder sig av ett medvetet språkbruk och inte 

lägger fokus på ett icke-korrekt språkbruk är av avgörande karaktär för andaspråkselevers 

inlärningsprocess (Löwing, Kilborn, 2010; Cummins, 2000; Johansen, Høines 2010). 

 

 
6.4 Tankar kring & behov utifrån elevtestet 
 
Först presenteras Esther tankar kring testet hennes två elever gjort. Därefter presenteras Maries tankar, 

där har även två av hennes elever gjort testet. Det som bör beaktas i dessa resultat är att Esthers elever 

varit i Sverige en längre tid även om de räknas som nyanlända, medan Maries elever endast varit här 

drygt ett år. Maries elever har även haft hjälp av en studiehandledare som läst för dem på både svenska 

och arabiska medan Esthers elever läst själva och löst uppgifterna. Utifrån varje uppgift citeras 

pedagogens tankar kring dessa elevlösningar. 
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6.4.1 Esther  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevresultat 1  

 
Först talar Esther om elevens lösning på fråga a) och b): 

 

 ”Jag tycker att det är en bra förklaring man har ju visat på två sätt, dels att man delar och även att man kan 

visa det som en subtraktion också, och så kan man ju också tänka”    

 

Därefter resonerar Esther kring elevens svar på fråga c) och d): 
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”Jag tänker att den här eleven inte förstått i jämförelse, för vi brukar ofta fråga hur mycket mer eller hur 

mycket mindre, inte i jämförelse, det begreppet har inte vi arbetat med. Så det är ett helt nytt begrepp så jag 

kan tänka mig att den här eleven också vill vara duktig och inte be om hjälp och jag vet att personen i fråga är 

stark i matematik, men kanske inte riktigt vill känna att alla begrepp inte sitter där, så jag tror att hen har 

chansat lite.” 

 

Esther kommenterar därefter vad hon tänker att behovet tycks vara hos denna elev utifrån den här 

uppgiften:  ”Ja, det är ju att få uppgiften uppläst för sig och sen att förklara vad ordet jämförelse betyder. 

Och då tror jag att hen hade fixat det där galant” 

 

Utifrån Esthers resonemang kring dessa två elevers lösningsförslag kan kopplingar till Moschkovich 

(2002) första och andra perspektiv ses. Det fokuseras på de olika begreppens betydelser samt vad de 

i relation till matematikuppgifterna betyder, därav både första och andra av Moschkovich perspektiv. 
 

 

Elevresultat 2 

 

Ester kommenterar först elevens svar generellt på fråga a) och b): ” Har inte riktigt kommit lika långt 

som den första eleven skulle jag vilja säga, men har förstått innebörden av hälften… Eh, svårigheten är att 

förklara i ord där”  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Esther resonerar därefter kring elevens uppställning på fråga a): ”Kan det var så att hen visar sen att 100 

och 100 är 200 som de hade i början kanske… Om man har räknat ut svaret och sen har lagt till 100 och sen 

sett att det blir 200… kanske”   

 

Frågan ställs sedan om Marie skulle bedömt att den här elevens lösning var godtagbar: 

 ”Ah, det skulle jag göra, för jag ser att den svarat rätt och att den har använt rätt räknesätt och jag ser ju att ta 

bort hälften av 200… ah det skulle jag nog tycka.” 

 

Kopplingar som kan göras utifrån Esthers resonemang kring elev 1 svar på fråga a) och b) är att fokus 

ligger på elevens svårighet med begreppen. Detta talar Moschkovich (2002) om i sitt första perspektiv 

där tyngdpunkten ligger på det bristande ordförrådet hos eleven, vilket utgör svårigheter i 

matematikinlärningen. 
 

Därefter resonerar hon kring elevens svar på frågorna c) och d) och konstaterar även här att eleven 

har svårigheter med att uttrycka sig med ord men däremot kan förklara med matematiska tecken, 

siffror och tal. Eleven har även strukit över begreppet jämförelse men ändå lyckats lösa uppgiften. 

Esther talar om elevstrategi och kommenterar detta:  

 

 

 
 

” jag kan tänka mig att den här eleven som strukit över begreppet har en strategi och kanske vet vad 

jämför eller jämföra betyder och kanske utifrån det chansat efter vad hen tror, och kanske har grubblat 

ett steg längre än vad elev 1 har gjort, där jag tror att det går för fort och att man vill bli fort klar och 

har väldig tilltro till sin förmåga, så man stannar inte upp liksom och tänker vad vet jag, hur låter det 

här ordet och vad vet jag om det. Så tror jag…” 
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Esther anser att behovet hos eleven generellt utifrån dessa lösningar är att arbeta mer med 

kommunikationen och begreppen för att få en bättre förståelse och kunna uttrycka sig mer 

övergripande, vilket kan ses som att arbetssätt som används i Moschkovich (2002) tredje perspektiv 

för andraspråksinlärare då kommunikation är nyckeln till bättre förståelse för matematiken och dess 

begrepp.  

 

  

 
Elevresultat 1 och 2 

 

Esther kommenterar båda elevers resultat då eleverna satt ut alla mått på korrekt plats. Hon talar om 

att eleverna kunskaper om läsriktning och begrepp som höger och vänster vid den här tiden i skolan 

är väl befästa hos hennes elever. Hon citeras: 
”Jag tror ju att de här barnen har bott i Sverige så pass länge att de har det i sig nu att när vi jobbar 

med svenska så jobbar vi med läsriktningen från vänster till höger och när vi jobbar arabiska så är det 

höger till vänster, de har passerat det stadiet när man svänger på 15 och skriver 51 så de kan nog växla, 

de har nått den mognadsnivån, när de är medvetna om, tror jag. Eh, ah, så är det som sagt två stycken 

elever som har koll på matematiken, så.” 
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Elevresultat 1 

 
Esther pratar om svaren och de lösningarna som elev 1 har kommit fram till och konstaterar att eleven 

har koll på begreppen och förstår innebörden av uppgiften. Hon berättar att detta är en stark elev som 

lär sig snabbt. Därav resoneras det inte vidare om elevens svar och lösningar. 
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Elevresultat 2 

 

Esther kommenterar den andra elevens lösningar på frågorna a) och b) där elev 2 inte löst uppgiften 

på samma sätt som elev 1 och säger:  

 
” Jag skulle nog tycka att det var en helt godtagbar lösning, och att man kanske har slarvat med att läsa 

slutet där det står fyrhörningEN och läst fyrhörNING och tänkt att, åh jag ritar en egen och inte att det 

är en bestämd fyrhörning så…” 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När Esther resonerar kring elevens svar på fråga c) säger hon:  

 

” …eleven har ritat en liten triangel precis till vänster om uppgiften, vilket var lite rart tycker jag, och 

så står det, den ligger åt vänster och det är en triangel, så den eleven har ju också förstått vänster och 

höger men har då inte förstått att den här uppgiften bygger på den tidigare, men ändå visat sina 

kunskaper, tycker jag…”   

 

Esther berättar att hon hade frågat eleven om hur hen tänkte när hen läste och löste denna uppgift, om 

det handlar om slarv, att man inte orkar läsa klart för att det är mycket text, eller om det handlar om 

svårigheter med förståelsen för kontexten. Hon menar då att det hade varit enklare att se om det är 

det matematiska eller det språkliga som är en svårighet här.  

 

När Esther blir bedd om att jämföra testens resultat på fråga c) så resonerar hon kring svårigheter som 

kan uppstå utav ett extra ord som sätts in där betydelsen kan förändras, hon säger: 

 

”Nej… men jag kan tänka mig att den ena eleven kommit lite längre än vad den andra eleven har gjort, 

så det är helt värt att kolla upp, när det handlar om att det här lilla om:et kom till… och det är inte helt 

lätt att veta till höger om, till vänster om i relation till någonting så jag tycker ändå att båda eleverna 

har visat bra förståelse om just det begreppet om när det läggs till att man vet, vad är det jag ska utgå 

ifrån…För det är ju lätt att då tänka: Hm… till höger eller till vänster… Så en bit på vägen är de 

iallafall.”     

 

Resonemanget Esther gör om begreppet ”höger om” kan utifrån Moschkovich (2002) andra 

perspektiv ses som att eleven behöver arbeta med sitt register för att förstå innebörden av begreppet 

som för att nå den förståelse som Esther här talar om. 

 

Därefter går vi igenom elevens svar på fråga d) 

 
”Ah… Och den andra eleven har svarat: Om jag har en kvadrat så lägger jag en triangel över kvadraten. 

Återigen så har ju den ena eleven väldigt svårt att uttrycka sig förståeligt bara med ord, utan behöver 

säkert få komplettera med tillexempel en bild i texten och det är ju oftast så vi jobbar i matematik, att 

man ritar enkelt, man gör en liten matteritning och förklarar som förstärker lösningen… Det hade 

hjälpt den här eleven att rita”      

 

Det som Esther kommenterar här kan ses utifrån Moschkovich (2002) tredje perspektiv där det är 

viktigt att få uttrycka sina kunskaper på olika sätt med olika hjälpmedel och genom det visa den 
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kompetens man besitter bortanför språkliga hinder. 

 

Om elevens svar på fråga e) säger Esther samma sak som tidigare, att eleven har svårigheter med att 

hitta strategier att på ett generellt sätt beskriva något. Eleven skapar ett sammanhang för att få fram 

en förklaring för begreppets betydelse. 

 

Elevtest 1 

 

 

Elev 1 har löst alla uppgifter och när Esther resonerar och kommenterar svaren som elev 1 angett så 

förklarar hon att färst inte är ett begrepp som de arbetat med tidigare, hon säger så här: 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”Ja, eh… det kan jag direkt säga att färst är inget ord vi använder speciellt mycket, det är ett väldigt 

nytt ord, som är väldigt gammalt men ändå nytt för mig. Jag brukar mest använda mig av minst antal, 

eh… man ska väl helst undvika att använda minst för det handlar ju inte om storleken, utan minst antal. 

Så det kan jag direkt säga att jag kan ta på mig, för jag använder ofta fler och färre men färst står det 

sällan i både läromedel och hos mig, kan jag säga…”   

 

Trots att Esther inte arbetat med begreppet ”färst” så elev 1 ändå lyckats lösa uppgiften och då säger 

hon:  

 

”Absolut och det tycker jag ändå är imponerande, där tror jag att hen har strategin, hen vet vad flest 

är, hen vet var färre är och då har hen förstått vad färst är får någonting. Den eleven har ju inte heller 

varit i Sverige lika länge som elev 2, så den eleven har ju enorm kapacitet att dra slutsatser och hitta 

strategier måste jag säga.”  

 
Elevtest 2  



 35 

 

När Esther läser elevens lösning så konstateras det att eleven har förståelse för vad begreppet flest betyder men 

att det därefter blir för svårt. Dock har eleven i sin förklaring även kunnat förklara vad färre betyder på ett 

förståeligt vis. Att eleven inte vet vad färst betyder tar hon på sig ansvaret för då de inte arbetat med begreppet 

i klassen.  Hon säger därefter: 

 

”Ah, behoven är ju det här med begreppen, adjektiven och att komparera dem. För matematiken är 

inte svårt för den här eleven utan svårigheten ligger ju på den språkliga nivån och det har jag ju 

upptäckt, att förstår man begreppen och hela kontexten så är det inte svårt för eleven. Men här handlar 

det också om en självförtroende fråga, när jag inte förstår språket så tror jag mig inte kunna, fastän jag 

egentligen kan matematiken, att ja, jag tappar lite p.g.a. det medans i andra fallet så har man 

självförtroendet på topp för att man hittat en bättre strategi än vad den andra eleven har… Och kommer 

det då en elev som bott kortare tid i Sverige och visar den kunskapen så gör ju inte det bättre för 

självförtroendet för den andra eleven, skulle jag tro…”  

 

Här kan en tydlig koppling ses till Moschkovich (2002) första perspektiv där fokus ligger på enskilda 

begrepp, men samtidigt kan kopplingar även göras till Moschkovich andra perspektiv. Det andra 

perspektivet handlar om hur begreppen används i kontexten, vilket Esther här talar om, samt vilka 

betyder orden kan ha i olika sammanhang.  
 

Esther jämför de två elevernas resultat och upprepar ännu en gång att elev 1 kan på ett mer generellt sätt 

förklara olika begrepp medan elev 2 mer går in i specifika fall för att beskriva meningen av begreppet. Genom 

detta anser Esther att elev 1 ligger på en högre nivå än elev 2 då elev 1 kan utföra generaliseringar. Detta 

berättar Esther att det beror på att elev 1 har kommit längre i sin språkliga utveckling än vad elev 2 har och att 

det är det språkliga momenten i matematiken som ställer till det ibland. Hon berättar om att de språkliga 

svårigheterna fångat hennes uppmärksamhet under den period de skrivit nationella proven i matematik: 

 

” Ah, och det har ju jag sett nu på nationella proven, då har man ju verkligen sett tecken på elev 

nummer 2, där har jag verkligen varit och läst vare sig hen velat eller inte, så har jag varit och läst för 

att det inte ska vara svenskan som sätter dit honom utan att det ska handla om matematiken” 

 

Esther talar även om att hon anser att det är viktigt att lära eleverna att hjälp av de hjälpmedel och information 

som finns, som exempelvis att ta stöd av de bilder som finns i en uppgift. Många elever ska hinna klart snabbt 

och kan ibland vara slarviga. Esther menar att rita enkla mattebilder kan vara till stor hjälp får många elever, 

inte minst de elever som har svårigheter med språket. 

 

De generella behoven Esther tänker på hos dessa två elever är: 

”Elev 1 tycker jag visar goda kunskaper, tycker jag, förståelse för både text och bild, uteslutningsförmåga, 
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logiskt tänkande och generalisering eh… Där gäller det ju att hitta utmaningar för att komma vidare isåfall. 

Det klart att det är nått begrepp som dyker upp men ingenting som jag känner att vi absolut måste jobba vidare 

med utan det kommer att dyka upp.” 

 

 Om elev 2 ” Ja, jag skulle nog kunna tänka mig där att hjälpa hen med lite strategier ehm… bland annat att 

rita, att lägga ner tiden på att rita och sen förklara med mattespråk och sen förklara med ord. Eh… och att han 

tar den tiden till det, när han får sina uppgifter och att även jobba tillsammans med en kamrat och få öva på att 

jobba tillsammans och att förklara för varandra och få den kommunikativa förmågan, för jag tror att det är det 

som saknas mest där, att kunna uttrycka sig generellt.”   

 

Esther säger även att hon inte anser att matematiken är något problem alls för elev 2, det är svenskan 

som ställer till det för hen. Hon säger även att hon gärna skulle se att den här eleven läste lite mer på 

sin fritid och tittade mer på svensk film för att: 

 

” bli duschad av språket för jag tror att man pratar väldigt mycket arabiska hemma och med sina 

kamrater och syskon hen umgås mycket med. Men alltså ja, jobba på flera plan, jobba med bild med 

matematiska uttryck och med språket för att förstärka att det hänger ihop, det ska vara lättare att 

förklara utifrån en bild än vad det är att bara ta det från huvudet.” 

 

Esther avslutar intervjun med att tala om vad hon anser är viktigt när man arbetar med 

andraspråkselever, och säger:  

 

” Ja, framförallt är det att uppmuntra alla elever att säga till när de inte kan, när man stöter på ord och 

begrepp att man inte då hittar på en icke-fungerande strategi som kan vara att chansa vilt eller att titta 

på en kompis eller att fråga en kompis och den säger svarat och att man inte förstår eh… utan att 

försöka hjälpa till att hitta strategier och om en elev har en fungerande strategi, att bemöta den och 

säga det att du har en bra strategi och uppmuntra det.”   

 

Hon har aldrig upplevt att en elev som kommit nyanländ har använt sig av arabiska siffror, alla elever 

har kunnat skriva med hindu-arabiska siffror så hennes tankar kring matematiken och nyanlända barn 

beskriver hon:  

 

” Matten är ju ganska fantastik, jag tänker om man kommer helt nyanländ så är ju ändå det matematiska 

språket och tecknen väldigt tacksamt för att eleverna känner igen det när de kommer oavsett och det 

kanske känns lite som hemma eller att man känner sig bekant med det, så att alla har ju möjlighet att 

börja eller hoppa in där man är i sin utveckling, inte i alla steg men i den här aritmetiken tänker jag, 

problemlösningen sen det får man ju ta vartefter men får ju inte göra det för svårt men alla har ju 
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möjlighet att kunna komma till skolan och känna att jag förstår och det tycker jag är fint med 

matematik.”  

 
 
6.4.2 Marie 

 
Elevresultat 1 och 2 

 
Marie konstaterar att båda elever har löst uppgiften och hon anser att de är godtagbara lösningar 

utifrån de förutsättningar eleverna har. Första elevlösningen där eleven ritat en cirkel och delat på 

mitten kommenterar hen och säger ”det var väl jättebra lösningar på den, hen ritar ju, 1:an där och 
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förklarar på sitt sätt” Hen berättar att hen tror att eleverna har använt sig av huvudräkning, därav varför 

ingen av eleverna har använt sig av uppställningsrutorna och enbart skrivit ett svar. Marie 

kommenterar även det andra elevsvaret och säger ”ja.. halv är ju häften…” 

Elevrtest 1  

 
På fråga c) resoneras det kring svaren elev 1 angett om hen har missuppfattat uppgiften och skulle ha 

skrivit 100 men glömde bort en 0:a. Marie kommenterar därefter elevens svar på fråga d) och anser 

att eleven skrivit korrekt, hon säger ”ja aamen det är ju rätt det är ju dubbelt ” 

 

Utifrån Maries kommentarer anses eleven ändå visat sina kunskaper trots de språkliga brister som 

uppenbaras. I och med detta kan Maries synsätt kopplas till Moschkovich (2002) tredje perspektiv 

om att vidga synen på kunskap där språket inte har den avgörande rollen i bedömningen.  

 

 Elevtest 2  
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Fråga c) uppmärksammar Marie att eleven svarat rätt på frågan. På fråga d) förtydligar Marie elevsvar 

2 och läser upp det: ” dubbelt 50 är 100 har han skrivit ja” vilket hon tycker är bra förklarat av eleven 

och det verkar som att eleven förstår helheten av uppgiften.  

 

 

Elevtest 2   

 
 

Nästa uppgift gav inte elev 1 något svar på, men elev 2 svarade korrekt. Elev 2 beskriver Marie så 

här ”smart elev, han har det tufft när det är mkt text han måste få det förklarat får han bara det förklarat så 

är han en jätteduktig elev i matematik”. Marie berättar att hon tror att det blivit för mycket text för elev 
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1 och att det lätt blir förvirrande för elever som inte behärskar språket så väl. Hon säger ”de har inte 

en chans att lyckas när det är så mkt text, det ser man ju är det bara att räkna ut ett tal så fixar de det de flesta, 

våra nya barn. Men kommer det text har de inte en chans där”. Marie talar om att hon ofta ser att elever 

ger upp när det blir för svårt eller när de tror att de missförstått något eller är osäkra på svaret. 

Elevtest 1 

 
Marie: ”oj den har ritat en cirkel vid sidan om istället, vi har jobbat mkt med bråk så förra kapitlet, så jag 

kan tänka mig att hen är lite inne på det fortfarande” Marie berättar att de för en månad sedan ca. arbetade 

med bråk och att eleven verkar ha blandat ihop de geometriska begreppen fyrhörning och trehörning 

med fjärdedel och tredjedel. I och med att eleven delat upp cirkeln i fyra, respektive tre delar är det 

den kopplingen hon ser i elevlösningarna. 
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Här tittar Marie även på elevsvaren en annan typ av glasögon, som Moschkovich (2002) benämner 

som sociokulturella glasögon. Detta innebär att se på eleven som att hen använder sina resurser för 

att visa den kunskap hen besitter snarare än att konstatera de misstag som gjorts. 

 

Elevtest 2 

 
Marie berättar att denna elev är ” jättestark i matematik” och konstaterar att eleven löst uppgiften bra. 

Hon resonerar kring varför ingen av eleverna förklarat vart den valfria geometriska figuren ligger i 

relation till fyrhörningen och berättar att många elever har svårt med att orka läsa instruktioner. Hon 

säger att det antingen är det eller att eleverna inte förstått vad de ska göra. Marie menar att det är 



 42 

något generellt hos barnen i hennes klass, att inte orka läsa och hon säger så här ”ja alla barnen, det är 

för jobbigt att läsa text och instruktioner som är så viktigt”.  Hon bekräftar även elevens svar och tycker 

att de är godtagbara ” ja ovanför upp ja helt rätt och nedanför har han skrivit på ej ner, ja ner”. Eleven har 

uttryckt sig med ord för att visa sin förståelse även om det bara är med ett ord. 

  

Elevtest 2 

 
 

Marie konstaterar att denna uppgift var för svår för båda eleverna men att elev 2 ändå har försökt, 

vilket Marie är nöjd med. Hon säger även att det är viktigt att arbeta med begrepp på både 

modersmålet och på svenska så att de kan få in den dubbla språkliga förståelsen, vilket även 

Moschkovich (2002) poängterar i sitt andra perspektiv. 



 43 

7.  Diskussion  
 
7.1 Metoddiskussion 

Metoden som används i denna kvalitativa uppsats anser jag har passat bra i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställningar då det är pedagogernas erfarenhet och uppfattningar jag ville åt. Det som 

hade kunnat förbättra studien hade varit om observationer hade kompletterat resultaten från 

intervjuerna. Då för att se att det som pedagogerna säger att de gör stämmer överens med vad de 

faktiskt gör i undervisningen.  

 

Intervjuguiden hade även kunnat förbättrats med hjälp av fler förberedda följdfrågor som ledde 

intervjun vidare då det ibland kom korta svar från respondenterna och de inte kunde utveckla mer.  

 
7.2 Resultatdiskussion  

 

Det som kan ses utifrån resultatet och analysen är att ett språkutvecklande arbete är viktigt för 

andraspråkselevers framgång i matematik. Även om en av de två pedagogerna inte säger att hon 

arbetar med språkutveckling i sin matematikundervisning kan ändå inslag av språkutvecklande arbete 

ses. Exempelvis kan man koppla det som Esther säger att hon gör med det som forskningen säger om 

att undervisningen inte bör minska på kvalitén, då Esther inte förenklar något mer än att hon är tydlig 

vid instruktionerna hon ger. Det myndigheten för skolutveckling (2008) säger om att fokus bör riktas 

mot de matematikkunskaper som ska prövas och inte språket stämmer väl överens med Esthers syn 

och arbetssätt då hon väljer att rikta fokus åt de matematiska delarna förutom om det dyker upp en 

situation som kräver en mer språklig förklaring. Det kan alltså tolkas så att Esther inte arbetar 

medvetet aktivt med språkutveckling och en av förklaringarna till detta kan vara att hennes elever 

ändå har så pass språkliga kunskaper att det inte anses att det behövs. De kopplingar som kan ses 

utifrån det teoretiska ramverket som används, Moschkovich (2002) tre perspektiv, är att Esther 

arbetar med flera områden från alla de tre perspektiven men med största fokus på perspektiv ett och 

två. Detta då fokus mestadels verkar ligga på specifika ord och dess betydelser.  

 

Utifrån resultatet kanske det dock skulle gynna dessa elever och ge dem en ännu djupare förståelse 

om det arbetades aktivt med språkutveckling inklusive i matematik och mer av det sociokulturella 

perspektivet (perspektiv 3). Detta verkade även uppfattas av Esther utifrån resonemangen kring 

svaren och elevernas behov utifrån elevtesten. Den tidigare forskningen som tagits upp i denna 

uppsats är enade om att språkutvecklande arbete i matematik är av stor vikt för en andraspråkselev 

och hens utveckling, både gällande språk- och matematikkunskaper vilket även Moschkovich (2002) 
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tredje perspektiv pekar på.  

 

Maries elever som gjorde testen har inte kommit lika långt i sin språkutveckling som Esthers elever 

då de inte varit i Sverige mer än ett år. Detta kan vara en anledning till att Marie arbetar aktivt med 

språkutvecklande arbete och har en studiehandledare för sina elever med arabiska som modersmål. 

Maries arbetssätt med ordlistor, bilder samt tydlighet stödjs av flertal författare till forskning. 

Exempelvis stämmer hennes arbetssätt och tänk kring språkutvecklande arbete i matematik väl 

överens med det som författarna betonar som viktigt (Löwing, Kilborn, 2010; Cummins, 2000; 

Johansen, Høines 2010, Utbildningsdepartementet, 2015). Utifrån analysen av resultatet kan det ses 

att Marie arbetar mesta delen med Moschkovich (2002) tredje perspektiv med inslag av det andra 

perspektivet. Detta då hon låter eleverna visa sina kunskaper med hjälp av de resurser de har och 

språket arbetas aktivt med både med hjälp av studiehandledare och i grupparbeten.  

 

7.3 Avslutande diskussion 

 

Det som avslutningsvis kan diskuteras är hur viktigt det är med en medvetenhet kring andraspråks-

elevers lärande. Även om en pedagog lyckas bra med sin undervisning där andraspråkelever deltar 

betyder inte det att den inte kan bli ännu bättre. Denna studie har ändå visat på att aktivt 

språkutvecklande arbete i alla ämnen är varje andraspråkselevs rätt i utbildningen. Ett sociokulturellt 

synsätt och arbetsgrund bidrar även till att elever får visa och uttrycka sina kunskaper på den språkliga 

och matematiska nivå de är på. Även om elevens språkutvecklingsprocess har gått fort och eleven 

kommit längt kan det endast kräva ett främmande ord för att stjälpa omkull elever och deras 

kompetens kan missas p.g.a. dessa språkliga hinder.  

 

 

8.  Slutsatser och förslag på vidare forskning 
 

Förlag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att göra observationer i olika mångkulturella 

klassrum för att se hur aktivt lärare arbetar med språkutveckling i matematikundervisningen. Vidare 

skulle det även vara intressant att se på högre nivå vilka visioner rektorer har kring detta och hur det 

är tänkt att det ska fungera i praktiken.  
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Bilaga 1 & 2 (arabisk översättning) 
 
Godkännande av deltagande i forskningsstudie 
 
Hej! Mitt namn är Ellen Rönnberg och jag håller på att skriva min C-uppsats nu i ma-
tematik. Jag skulle vilja ha hjälp av ert barn om han eller hon skulle vilja ställa upp och 
göra ett test i matematik till min forskning. Deltagandet är frivilligt. Som vårdnadsha-
vare behöver jag dock ditt godkännande också för att få använda resultaten i min forsk-
ning. Resultatet i testet kommer att vara i fokus men eleven förblir anonym, elevens 
namn är inte relevant i min studie. Skolans namn kommer heller inte nämnas i studien, 
bara vilken årskurs eleven går i. 
 
Mitt mål med min forskningsstudie är att se hur lärare jobbar med elever med annat 
modersmål än svenska i matematik. Då matematiken som lärs ut i svenska skolan in-
nehåller mycket text och lästal är det viktigt att alla elever får samma förutsättningar 
för att lära sig. Genom min studie kommer jag bidra med mer kunskap om hur man 
undervisar och kopplar undervisningen i matematik till elever med olika modersmål 
och bakgrund.  
 
 
Jag skulle bli mycket glad om ni ville hjälpa mig med detta! Med vänliga hälsningar: 
 

Ellen Rönnberg 
 
Ni kan nå mig på: ellen.ronnberg@edu.arboga.se  
eller: 070-xxxxxxxx 
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bilaga 3 
 
Informationsbrev om deltagande i forskningsstudie 
 
Just nu studerar jag min sista termin på grundlärarprogammet på Örebro univer-
sitet. Jag har nu kommit till mitt självständiga arbete som jag har valt att skriva 
om anpassningar och undervisning för andraspråkselever i matematik.  
 
Syftet med min studie är att undersöka pedagogers erfarenheter kring arbetet med 
andraspråkselver i matematik.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt del-
tagande utan närmare motivering. Självklart tas det hänsyn till etiska aspekter i 
uppsatsen så som anonymitet av både intervjuperson och skola. Informationen 
till studien kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultaten kommer att 
behandlas konfidentiellt enligt de etiska aspekterna som tidigare tog upp, vill du 
ta del av studiens resultat går det bra att kontakta mig.  

Har du några frågor eller funderingar kring studien så kan du kontakta mig via 
mail eller telefon 

Mail: ellen.ronnberg@edu.arboga.se tele: 070xxxxxxx  

   

Mvh 

Ellen Rönnberg   

  

Genom min underskrift visar jag att jag tagit del av och godkänt den inform-
ationen som nämns ovan.  

Intervjupersonens namnteckning.................................................................  

Datum:..................  

Plats:...................................... 
 
Intervjuguide 
 
 

mailto:ellen.ronnberg@edu.arboga.se
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Bilaga 4 
 
INTERVJUGUIDE 
 
1. Hur många år har du arbetat som lärare och har du alltid undervisat i matematik? 
 
2. Hur många elever har du i din elevgrupp? 
• Hur många av dessa har ett annat modersmål? 
• Hur många av dessa har arabiska som modersmål?  
3. Upplever eller har du upplevt några begreppslig svårigheter hos dina elever med an-
nat modersmål i undervisningen av matematik? - Om ja, vilka? och vad tror du det beror 
på? Några svårigheter som du tänker direkt har med att eleven har arabiska som modersmål 
att göra?  
• Om nej, varför tänker du att det är så?  
 
4. Tänker du på något speciellt i utformandet av din undervisning med tanke på att du 
har elever med annat modersmål i klassen? (Om man tar arabiskan som exempel där te.x. 
läsritningen är annorlunda) - Varför? 
 
5. Gör du några språkliga anpassningar kring textfrågor utifrån att du har elever med 
annat modersmål än svenska när du undervisar i matematik? - Om ja, vilka? 
• Om nej, varför? 
 
6.  Arbetar du särskilt med språkutveckling i matematikundervisningen? - Om ja, kan 
du ge ett exempel? - Om nej, varför inte? 
n testets resultat: 
7. Kan du generellt se något som är genomgående i dessa elevsvar?  
• Om ja, varför tror du att det är så? 
• Om nej, varför tror du att det är så? 
 
8. Vad skulle du generellt säga att behovet är hos dessa elever utifrån svaren? - Varför? 
 
9. Varför tror du att dina elever hade eller inte hade svårigheter med ett sådant här test 
med där alla frågor innehöll en del text? 
 
10. Vill du tillägga något om undervisning i matematik för andraspråkselever? 
* Vilka språkliga anpassningar i matematikundervisningen gör pedagoger för 
andraspråkselever i årskurs 3?  * Är det något pedagogen tänker extra på i 
utformandet eller arbetet med exempelvis textuppgifter/problemlösningar när det finns 
elever i klassen med annat modersmål?  * Hur värderar pedagogerna i fråga och 
förstår elevers behov utifrån resultaten på det utformade elevtestet hens elever svarat 
på? 
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