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Sammanfattning 

Denna studie handlar om språkets påverkan på elevens förståelse i matematik i åk 4-6. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur elever och speciellt de som har invandrarbakgrund kan stöttas för att skapa bättre 

språkförståelse i matematik. I denna studie undersöks hur gruppsamtal kan bidra till bättre förståelse i 

matematik och vilka slags ord är svåra för invandrarelever respektive svenska elever när det gäller lärandet i 

matematik. Detta är en jämförande studie som bygger på observationer gjorda i en skola med invandrarelever 

i majoritet och en annan med elever i svensk majoritet. Två intervjuer genomfördes, den ena med en lärare i 

mellanstadiet och den andra med en speciallärare. Undersökningen visar att gruppsamtal har stor betydelse 

för bättre förståelse i matematik speciellt bland invandrarelever, invandrarelever har visat bättre 

gruppsamarbete än de svenska eleverna. Svenska elever har svårigheter med terminologiord i matematik 

medan invandrarelever har svårigheter både med terminologiord och med andra specifika matematikord. 
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1. Inledning 

Många elever uppfattar matematiken som ett främmande språk som tillhör bara skolan och inte 

verkligheten (Malmer, 2002). Vi kan fatta och gripa tag i något med hjälp av tumme och det är samma 

sak med språket, vi förstår med hjälp av språket. Bratt & Wyndhamn (1996) menar att språket hjälper oss 

att förstå olika moment i matematik. 

 

I en holländsk grundskola undersöktes elevers förståelse av ord och begrepp under samarbete för att lösa 

matematiska problem i ett mångkulturellt klassrum (Elbers & de Haan, 2005). Under grupparbetet 

studerades elevdiskussioner och hur de hjälpte varandra för att förstå ord och begrepp som var främmande 

för vissa elever i gruppen. Undersökningen visar att uppmuntran till elevdiskussioner och elevsamtal med 

varandra om ord och begrepps betydelse, skulle vara mycket givande både för barnens språkutveckling 

och för matematikinlärning (Elbers & de Haan, 2005). Ett förslag var att eleverna ska stimuleras att inte 

avsluta sina diskussioner förrän de har kommit fram till en lösning som alla kan enas om, så att inga 

elever är undantagna från dialogen (Elbers & de Haan, 2005). Det var spännande att upptäcka att eleverna 

inte behandlar språksvårigheter som rena problem med ordförråd, utan en del av den matematiska 

problemlösningen. Elbers & de Haan (2005) menar att eleverna hjälptes åt för att förstå sammanhanget av 

matematiska uppgifter utan att behöva slå upp varje ord och begrepp i uppgiften. Det gör eleverna genom 

att ersätta främmande ord som inte påverkar syftet med uppgiften med andra ord som eleverna förstår. 

Alltså om eleverna t ex får i uppgift att räkna hur mycket man får tillbaka på 50 kr om man köper en 

smörförpackning som kostar 24 kr, och om en elev inte förstår vad smörförpackning betyder, behöver 

eleven inte ta sig tid för att slå upp ordet. Det skulle räcka att läraren eller klasskamraterna ersätter ordet 

med ett annat som eleven förstår t ex en bok eller en tröja, utan att påverka matematiska situationen eller 

sättet att lösa problemet. Eleverna använde det matematiska samtal som verktyg för att bygga en speciell 

matematisk innebörd av orden. Därför var matematiska samtal ett stimulerande verktyg för att lära känna 

och lösa språkliga problem (Elbers & de Haan, 2005). (min översättning) 

 

I årskurs 6 och 7 i Östra Kapprovinsen i Sydafrika undersöktes matematiska samtal och 

undervisningsmetoder som hjälper eleverna att få bättre förståelse i matematik (Pourdavood, Carignan, 

King, 2005). Studien visar hur språket spelar en central roll i klassrumsdialogen. Resultatet av 

undersökningen tyder på att arbetet med jämnåriga elever på deras modersmål (i detta fall Xhosa) kan 

underlätta elevernas kunskaper och utveckling av begreppsförståelse i matematik. Vidare visar studien att 

de verbala diskussioner som endast skedde på engelska i klassrummet begränsade elevernas framgång att 

visa sin matematiska förståelse, vilket i sin tur fick dem att få lägre betyg än de som hade engelskan som 

sitt modersmål. (Min översättning)  

 

Malmer (2002) menar att arbeta i par eller i mindre grupp är mest utvecklande, eftersom eleverna då får 

tillgång till fler uppslag och begrepp när de diskuterar med varandra. 

 

En viktig del av syftet med kursplanen i matematik för grundskolan är att: 
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Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s. 63). 

I ett regeringsuppdrag studerades betygen hos barn med svensk och barn med utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2004). Jämfört med elever med svensk bakgrund, har elever med utländsk bakgrund ett lägre 

genomsnittligt betygsvärde. Resultatet i denna rapport visar att boendesegregation och familjens 

integration i det svenska samhället påverkar möjligheterna till måluppfyllelse för dessa elever i den 

svenska skolan, och det är inte bara den utländska bakgrunden som påverkar betygen utan även andra 

faktorer, som t ex föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation som påverkar starkt elevens 

skolprestation (Skolverket, 2004).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever och speciellt de som har invandrarbakgrund kan 

stöttas för att skapa bättre språkförståelse i matematik. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur kan gruppsamtal bidra till bättre förståelse i matematik? 

 

2. Vilka slags ord är svåra för invandrarelever respektive svenska elever när det gäller lärandet i 

matematik? 
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2. Bakgrund 

2.1 Språk och matematik 

Språket är mycket viktigt för matematik. Det är mycket mer än bara ett kommunikationsmedel mellan 

människor. Språket är djupt integrerat i vårt medvetna jag, det talar om allt vad vi är och företar oss (Bratt 

& Wyndhamn, 1996). Det är många elever som saknar en del vanliga ord för att uttrycka jämförelser 

såsom äldre, yngre, dyrare och billigare (Malmer, 2002). 

 

Många barn saknar faktiskt ord för att formulera hur de tänkt. De använder då kanske i stället 

ord de känner till och tror att den som frågar vill höra, vilket inte behöver vara identiskt med 

vad de tänkt. Andra barn skakar bara på axlarna och säger ”vet inte” i hopp om att den frågande 

då skall lämna dem ifred (Malmer, 2002, s. 45-46). 

Det är många elever som inte kan förstå matematik hur mycket de än anstränger sig (Malmer, 2002). Det 

språk som talas stämmer inte med deras ordförråd och hör inte ihop med deras erfarenhetsvärld. Eftersom 

arbetet i matematik kräver en hel del abstrakta termer och uttryck, är det inte så konstigt om det uppstår 

en klyfta mellan det barnen känner till och problemställningar som läraren formulerar (Malmer, 2002). 

Därför menar Malmer vidare att lärarens språk måste variera beroende på vilka elever det riktas till, och 

att varje lärare bör ta hänsyn till elevernas språkliga nivåer. Hon tillägger också att det är viktigt då att 

läraren själv förstår meningen av de matematiska processerna. Tyvärr händer det ofta så att lärarna 

använder sig av färdiga modeller som många elever är helt nöjda med, eftersom det inte kräver lika 

mycket av intellektuell anpassning. Läraren hör ofta av eleven: ”Förklara inte så mycket, tala bara om hur 

jag ska göra” (Malmer, 2002, s. 61). Dessa elever har gett upp, de har tappat tilltron till sin förmåga under 

lång tid så att det blir svårt att ändra deras ställning, menar Malmer (2002). Det är därför viktigt menar 

hon att en del elever som har språksvårigheter måste få stöd att komma till tals, i annat fall kan deras 

situation försämras ännu mer. Det är extra viktigt för de här eleverna att de får formulera sina tankar och 

att de bemöts positivt. Vissa har skräckfyllda minnen av hur kamraternas och lärarnas attityd tydligt visat 

att man inte hänger med. Då är det inte konstigt att de ger upp och dumförklarar sig själva(Malmer, 

2002). 

 

Om man i vardagen strukturerar undervisningen och hela tiden tillåter och förutsätter språkanvändning, 

kommer elevernas språk att stärkas tycker Nordheden (1996). Det förstärker Norén (2010) när hon hävdar 

att det är viktigt att vi tillåter nyanlända elever att uttrycka sig på matematiklektionen på sitt modersmål, 

även om läraren inte förstår språket finns det säkert andra elever som har samma modersmål och som kan 

använda det i sin kommunikation med varandra. Hon tycker att det skulle knyta samman hem och skola 

för de nyanlända eleverna. Nordheden (1996) påstår att om ämnet intresserar eleverna kommer de att 

utveckla sitt språk genom diskussioner och funderingar. Ämnet måste fånga elevernas intresse så att de 

reagerar. Det måste beröra dem och det blir ännu bättre om de ilsknar till och ville agera (Nordheden, 

1996). Strandberg (1996) hävdar att uppgifterna i matematikläroboken är svåra även för invandrarelever 

som annars har lätt för matematik. Uppgifterna är skrivna utifrån en svensk kontext. Ett barn som aldrig 

har sett ett villastaket, har svårare att räkna staketets längd jämfört med elever som bor i ett villaområde 

(Strandberg, 1996). 
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2.2 Grupparbete 

Att arbeta i grupp innebär att gruppen tillsammans jobbar med uppgifter. De löser tillsammans det läraren 

presenterar och de rättar varandras läxor (Runesson, 1996). Wistedt (1996) förklarar att eleverna genom 

matematiska samtal får möjlighet att uttrycka och reflektera över sina tankar och de får en chans att pröva 

dem i samspel med de andra. Här skulle missuppfattningar kunna rättas till. Wistedt (1996) fortsätter 

vidare att det inte hjälper att eleverna arbetar i grupp för att lösa en gemensam uppgift. Även om det är 

samma uppgift för alla, så är deras inlärningsprocess olika och elever som kämpar med att hitta en egen 

lösning, får svårt att sätta sig in i helt andra sätt att resonera kring uppgiften. Men det är ändå ett bra 

tillfälle att låta eleverna prata matematik med varandra, resonera om lösningar och att lyssna på andras 

resonemang menar Wistedt (1996). Malmer (2002) tycker också att det är mycket utvecklande att få igång 

gruppsamtal, då många kommer på hur de kan lösa ett problem. Här märker man att själva 

frågeformuläret också kan bidra till en lösningsstrategi(Malmer, 2002). 

 

Jag hade själv och inte för länge sedan problem med vissa ord och begrepp när jag lärde mig svenska 

språket. Därför är det lättare för mig att känna igen de ord och begrepp som kan vara svåra för eleverna 

att förstå. Jag är därför mycket intresserad av att nu undersöka språkets påverkan på elevens förståelse i 

matematik. 
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3. Metod 

3.1 Metodurval 

För att kunna svara på frågorna ovan har jag använt deltagande observationer och kvalitativa intervjuer 

som metod för denna studie. 

Deltagande observation innebär att man är med i rummet och gör iakttagelser som sedan dokumenteras i 

form av observationsprotokoll (Johansson & Svedner, 2010). Det är två grupper som observerades under 

två matematiklektioner i två olika skolor. Den ena observationen genomfördes i åk 6 i en 4-9 skola som 

har invandrarelever i majoritet. Den andra observationen genomfördes i åk 5 i en f-6 skola. Denna skola 

har elever i svensk majoritet. Observationerna inriktades på ord och begrepp som är svåra för eleverna att 

förstå och som påverkar elevens förståelse i matematik. Observationerna fokuserade också på elevsamtal 

under grupparbete och om det kan bidra till bättre förståelse i matematik och i så fall på vilket sätt. 

Observationerna filmades och/eller spelades in. 

Kvalitativa intervjun innebär att frågeområdena redan är bestämda medan frågorna varieras från intervju 

till intervju, beroende på den intervjuades svar. Detta för att få så fullständiga svar som möjligt 

(Johansson & Svedner, 2010). I denna studie har två intervjuer genomförts, den ena med en lärare i 

mellanstadiet och den andra med en speciallärare. Intervjumetoden ger oftast enligt Johansson & Svedner 

(2010) intressanta resultat om lärarnas syn på elever, förhållningssätt, planering, och undervisning och 

därför valde jag den som metod till min studie.  

3.2 Urval  

Observationer till två matematiklektioner valdes slumpmässigt. Den ena är med åk 6 i en skola med 

invandrarelever i majoritet och den andra med åk 5 i en skola med svenska elever i majoritet. Jag hade 

haft kontakt med många skolor innan jag fick svar från en biträdande rektor som skickade mig vidare till 

en lärare i åk 6 i deras skola. Läraren gav sitt godkännande för observationen och hjälpte mig att dela ut 

samtyckesblanketter till klassens alla 29 elever. Sedan fick jag kontakta en lärare i åk 5 i en annan skola 

och som också ville ställa upp. Antal elever i denna klass är 26. Tanken var att försöka göra en jämförelse 

mellan de två olika skolorna på ord och begrepp som kan påverka elevens förståelse i matematik med 

hänsyn till att ena skola har mest invandrarelever och den andra mest svenskfödda elever. Tanken var 

även att jämföra grupparbetet i de två olika skolorna. Intervjuerna genomfördes med två lärare, den ena 

med läraren i åk 5 för att kunna väva ihop mina observationer och iakttagelser med lärarens tanker och 

erfarenheter, för att få en klar bild av situationen. Den andra intervjun genomfördes med en speciallärare 

som länge har jobbat med invandrarelever. 
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3.3 Etiskt perspektiv 

Innan jag gjorde mina observationer, hade jag haft kontakt med lärarna, presenterat mig och berättat om 

min undersökning och syftet med den. Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste forskaren meddela och 

informera undersökningsdeltagare om deras roll i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Det är viktigt att de även får information om att deltagandet är frivilligt enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Jag har skickat samtycke till alla föräldrar och berättat om syftet och om att jag 

kommer att observera eleverna under lektionen. Jag har också informerat om att jag kommer att filma 

och/eller spela in elevsamtal under lektionen. Jag har garanterat anonymitet genom att skriva att inga 

namn eller annan information som kan identifiera eleverna kommer att användas.  Jag har vidare 

informerat att ljudinspelningarna/videofilmerna kommer att lagras på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kan få tillgång till dem. Jag har dessutom informerat om att ljudinspelningarna/videofilmerna kommer att 

vara tillgängliga för forskare som eventuellt vill kontrollera resultaten av undersökningen. Forskaren skall 

inhämta samtycke från föräldrar/vårdnadshavare till elever som är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.4 Genomförandet 

Jag började med den skola som har invandrarelever i majoritet och av 29 elever fick jag 23 samtycken 

tillbaka, varav alla var positiva. Många av eleverna som jag observerade var nyanlända till Sverige. Jag 

bokade sedan tid för att göra min observation i åk 6 under deras matematiklektion. Jag träffade läraren en 

halvtimme innan för att få mer information om eleverna och om hur lektionen kommer att se ut. Läraren 

ville ha genomgången med alla elever först innan hon skickade ut de elever som inte har lämnat 

samtycken till ett grupprum.  

 

Jag började med att presentera mig för eleverna och berätta att jag ska observera och filma lektionen och 

elevernas samtal med varandra under tiden de jobbade i par eller i grupp. Jag informerade att de därför 

inte behöver ta hänsyn varken till mig eller till kameran. Jag berättade också att jag kommer att sitta med 

olika grupper men jag kommer inte att hjälpa dem med uppgifterna. En del elever frågade ifall jag kan 

prata deras språk, jag svarade ja, för att se ifall jag kan utnyttja den möjligheten i min undersökning. 

Efter genomgången började jag gå runt och observera elevsamtal under grupparbetet. Efter ett tag slutade 

kameran att fungera, då valde jag att spela in resten av lektionen med min mobil istället. På slutet av 

lektionen tackade jag både lärare och elever för att de gav mig möjligheten att observera deras lektion. 

 

Efter en vecka gjorde jag min andra observation och av 26 elever fick jag 15 samtycken tillbaka, alla var 

positiva. Läraren träffade jag en halvtimme innan lektionen började och hon berättade om vad de för 

tillfället arbetar med i matematiken. Jag frågade ifall det fanns möjlighet att skicka elever som inte fick 

vara med till ett grupprum, och det var okej. Jag frågade också om jag kunde få en kopia av elevsvar och 

det var också okej. Jag fick fritt filma hela lektionen eftersom de elever som inte fick vara med fick lämna 

klassrummet när matematik lektionen började. Eleverna delades i fyra grupper och jag flyttade runt och 

satte mig ett tag vid varje grupp och filmade deras samtal med varandra för att lösa matematiska problem. 

Efter lektionen tackade jag alla elever och lärare för bra bemötande och för att jag fick vara med och 

observera. 
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När observationerna var färdiga genomfördes två intervjuer. Den ena med läraren i åk 5 i den skolan med 

elever i svensk majoritet, och den andra med en speciallärare. Jag kontaktade först lärarna och 

presenterade mig och syftet med min undersökning. Jag frågade om det var okej att jag intervjuade dem i 

ca en timme, och när de tyckte att det var okej bokade jag tid för intervjuerna. Båda intervjuade fick svara 

på samma typ frågor med lite variation och uppföljningsfrågor, beroende på lärarens svar och bakgrund.  

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen och på två olika platser, båda platserna var lugna och 

intervjuerna genomfördes och spelades in utan avbrott och utan problem.  
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4. Resultat  

4.1 Observation 1 

Första observationen var i åk 6 i en skola med invandrarelever i majoritet. Lektionen började med lärarens 

genomgång. De arbetade med bråk och jag stod nära tavlan för att lättare kunna filma utan att riskera att 

en elev som inte fått samtycke att delta skulle komma med på filmen. Läraren ville, som tidigare nämnts 

att ha genomgången med alla elever innan hon skickade de elever som inte har lämnat samtycke till en 

annan sal. Läraren började med att förklara skillnaden mellan en hel och en del på tavlan, hon förklarade 

också hur stor en del är av en hel. Hon använde magnetfigurer för att visa det på tavlan, och började med 

att visa en röd kvadrat och skriva en hel = 1. Hon hämtade sedan två blåa trianglar som tillsammans 

täcker den röda kvadraten och frågade eleverna om hur stor del den ena triangeln var av den hela? En elev 

kom fram till tavlan och skrev ½ och läraren förtydligade att det också kallas för en halv. Läraren frågad 

hur stor del de båda trianglarna utgjorde av det hela och en elev kom fram och skrev 2/2 = 1. Hon 

fortsatte vidare med att visa tre delar och fyra delar och jämföra dem med det hela och hon förklarade 

också hur man adderar tal i bråkform. Läraren var noga med att använda rätt terminologiord på sin 

genomgång. Terminologiord är fackord som är knutna till ett ämne och i det fallet är de knutna till 

matematik t ex olika räknesätt som addition, addera, termer och summa.  

 

Innan läraren delade in eleverna i grupper, försökte hon gå igenom gruppuppgifterna och förklara en del 

uppgifter som kan vara svåra för en del elever att svara på. Uppgifterna innehöll några frågor och 

talberättelser som handlade om tal i bråkform.  

 

När läraren sedan delade ut uppgifterna till alla elever och när de elever som inte fick vara med gick till 

ett grupprum, började jag gå runt och observerade elevsamtal. Alla elever hade fått uppgiftspapper för att 

svara på och de fick prata med varandra när det behövdes. Arbetet var inte direkt grupparbete utan det var 

mest individuellt arbete med möjlighet till samarbete vid behov. Jag noterade att eleverna med svensk 

bakgrund jobbade individuellt och endast pratade med bänkgrannen för att se hur många uppgifter denna 

hittills gjort, inte för att jämföra svaren. När de behövde hjälp valde de att inte fråga varandra, utan vände 

sig istället till läraren med sina frågor eller hoppade över den uppgift som de kört fast på. Under den korta 

tid jag observerade dem lade jag märke till att elever med svensk bakgrund inte hade stora svårigheter 

med matematikord utan oftast med en del av terminologiord som t ex täljaren, nämnaren och bråkstreck. 

Elever med invandrarbakgrund pratade mer med varandra. De frågade varandra om hjälp och diskuterade 

svaren med varandra, läraren gick runt och satte sig bredvid dem som satt själva för att förklara 

uppgifterna.  

 

 Läraren skickade tre elever för att jobba i ett grupprum, det var samma elever som frågade mig om jag 

kunde prata deras språk. Jag gick efter ett tag för att observera och spela in elevernas samtal med 

varandra. Alla tre elever hade samma modersmål men en elev hade svagare språk i svenska än de andra. 

Den eleven satt och frågade de andra om ordens betydelse och de var mycket snälla och hjälpte henne så 

gott de kunde. Hon försökte hela tiden översätta högt till sitt modersmål, speciellt terminologiord som t ex 

en fjärdedel, tre åttondelar, täljaren och nämnaren och matematikord som t ex resten, hur stor del av, 

kvar, större, över och andra ord (se tabell 1).  Hon frågade sedan sina kompisar ifall hon översatt rätt, 
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ibland kunde de svara och ibland inte eftersom de emellanåt hade svårigheter med samma ord. De 

diskuterade ändå och kom fram till rätt svar även om det ibland kunde ta lite tid. Eleven frågade mig en 

gång för att förtydliga en fråga. Jag läste frågan en mening i taget och frågade ifall hon förstod. Hon 

översatt då till sitt modersmål och frågade mig om det var rätt. Eftersom jag kan hennes modersmål så var 

det lättare för mig att kontrollera vilka slags ord som var svåra för henne. Eleverna var annars mycket 

duktiga på matematik och de hjälptes åt för att svara på frågorna. De kompletterade varandra och 

samarbetade mycket bra.  De hade alla olika kompetenser och tillsammans lyckades de svara rätt på alla 

frågor som de hann ta sig an under lektionen.   

 

 För att jag skulle lättare kunna lista ut ord som är svåra för invandrarelever respektive svenska elever 

kommer jag i tabell 1 och 2 att dela ut orden till två delar, terminologiord som innehåller fackord som är 

specifika för matematik och som kommer sällan i vardagslivet. Andra ord är matematikord som omfattar 

ord som också är specifika för matematik men de använder vi ofta i vardagssituationer också. 

 

Terminologiord Matematikord 

 

Bråk Halv  

Bråkform Hälften så mycket 

Täljare Dubbelt  

Nämnare Ungefär  

En fjärdedel Mindre än 

Tre åttondelar Sedan  

En tredjedel Resten  

En hel Kvar  

En del Större  

bråkstreck  Över 

 

Tabell 1. Ord och begrepp som fanns med på observation 1och som var svåra för invandrareleverna att 

förstå. 

 

 

4.2 Observation 2 

Andra observationen var i åk 5 i en skola med elever i svensk majoritet men i denna klass fanns inga 

invandrarelever. När lektionen började skickade läraren iväg eleverna som inte fick vara med på 

observationen till ett grupprum tillsammans med en resurs. Läraren började lektionen med en fortsättning 

av en genomgång om decimaltal som hon dagen innan hade påbörjat. Detta enligt ett samtal som vi hade 

innan lektionsstart. Hon var mycket noga med terminologiord och förklarade skillnaden mellan en hel och 

en del. Hon förklarade innebörden av decimaltal och decimaltecken och skillnaden mellan ental, tiondel, 

hundradel och vad varje tal har för position (värde). Hon visade också hur man på olika sätt kan läsa 

decimaltal, t ex 3,5 man säger tre komma fem, tre och en halv eller tre hel och fem tiondelar.  Det 

sistnämnda sättet var det mest förekommande bland eleverna, både under genomgången och när de löste 

uppgifterna. Läraren använde också andra matematikord som öka och minska. Exempelvis frågade hon 
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eleverna vad händer om vi minskar 0,5 med femhundradelar? När eleverna inte kunde svara skrev hon på 

tavlan 0,5 – 0,05 och hon förtydligade den ännu mer när hon sedan skrev 0,50–0,05 på tavlan då svarade 

eleverna 0,45. En mycket stor del av eleverna i klassen visade att de kunde svara på frågorna redan vid 

genomgången.  

 

När läraren var färdig med genomgången delade hon ut eleverna i fyra grupper. Varje grupp fick från 

början utse en sekreterare som skriver ner det svaret som alla i gruppen var eniga om. Varje grupp fick 

uppgifter att svara på tillsammans och som handlade om decimaltal. Där fanns förutom terminologiord 

även andra matematikord som större, mindre och färre (se tabell 2). Alla elever var engagerade i arbetet 

och diskuterade olika svarsalternativ, men de duktiga elever pratade mest och det var oftast de som kom 

fram till det rätta svaret. När en duktig elev i en grupp tyckte att uppgiften som innehöll additioner och 

subtraktioner med en okänd term var svår att förstå fick en annan elev förklara uppgiften så att han 

förstod. En elev i samma grupp försökte engagera sig men uppgiften var alldeles för svår för honom och 

han utbrast ganska snart Jag fattar inget.  Ingen i gruppen lyssnade på honom eller försökte förklara, de 

tog sig inte tid att fråga eleven vad det var som han inte förstod, och det mönstret var genomgående i alla 

grupper. D.v.s. två elever som var mer aktiva än de andra, och det fanns minst en elev som satt och var 

med, men inte riktigt verkade förstå. I varje grupp fanns det en eller flera elever som använde 

terminologiord i sitt samtal med varandra men en del elever kunde inte de här orden och de blandade 

mellan dem, alltså de blandade t ex mellan addition och subtraktion eller multiplikation och division. Men 

genom gruppsamtal och med hjälp av andra elever i gruppen kunde de förstå det som krävdes. Läraren 

gick runt och hjälpte eleverna med sina uppgifter och med att använda rätt terminologiord när de 

samtalade med varandra. Hon uppmuntrade eleverna att säga t ex addera i stället för att säga plussa på, 

och subtrahera i stället för ta bort.  

 

Varken under min observation, under granskningen av observationsfilmen eller de elevsvar som jag gick 

igenom efteråt tyder på att det finns stora svårigheter med matematikord hos de här eleverna, utan den 

största svårigheten ligger på en del terminologiord, med undantag till elever med språksvårigheter (se 

tabell 2).   
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Terminologiord 

 

Matematikord 

Addera  öka 

Subtrahera  Minska  

Decimal   

Decimaltal   

Decimaltecken   

Differens   

En hel  

En del  

Tiondel   

Hundradel   

Tiotal   

Hundratal   

 

Tabell 2. Ord och begrepp som fanns med på observation 2 och som var svåra för elever med svensk 

bakgrund att förstå. 

4.3 Intervju 1 

Intervju 1 har jag gjort med läraren i åk 5 i den skolan med svenska elever i majoritet. Jag behövde inte 

presentera mig och mitt arbete eftersom jag hade gjort det tidigare när jag gjorde min observation i hennes 

klass. Hon har jobbat i nio år som lärare. Först jobbade hon i en kommun som har invandrare i majoritet 

fast inte i det området hon jobbade i. hon hade bara två invandrarelever i klassen och dessa hade 

högutbildade föräldrar vilket kanske förklarar att de inte hade några språksvårigheter. Hon jobbar nu i en 

skola som ligger i en kommun som har svenska elever i majoritet. Inga invandrare går i klassen, men hon 

har en del elever i klassen som har språksvårigheter. Annars märker hon inga språksvårigheter hos de 

andra eleverna i klassen, men däremot tycker hon att nästan alla elever i klassen ändå har svårt med 

terminologiord. Läraren trodde själv att det var för att hon inte använder orden så mycket och erkände 

vidare att det först var efter att vi bokade tid för observation som hon började använda terminologiord mer 

frekvent. Hon förklarade vidare att hon måste börja använda dessa ord eftersom den nya läroplanen 

trycker mycket på det och nu började hon förstå vikten av att eleverna lär sig de orden ganska tidigt i 

grundskolan. Detta för att det ska bli lättare för eleverna att sedan använda dem i högstadiet, då det annars 

kan vara svårt att lära sig nya ord och begrepp, säger hon. 

 

Läraren berättade att eleverna inte vågar fråga direkt vid genomgången utan de frågar ofta om hjälp efter 

att de ha börjat arbeta med uppgifterna, speciellt vid problemlösning. De vill bara veta vilket räknesätt de 

ska använda utan att bry sig om att förstå frågan. Hon fortsätter vidare och säger att de bara vill gå vidare 

i matematikboken. Det brukar räcka med att läraren läser frågan, betonar och förtydligar vissa ord som t 

ex sammanlagt (att lägga samman) så att eleverna kan svara på frågan, och det gäller ju bara språksvaga 

elever. De andra eleverna brukar läsa och svara själva på frågorna, tycker hon.  

 

Läraren tycker att det skulle vara bättre om hon hade tid att planera till en praktisk lektion, då skulle 

eleverna förstå bättre och det skulle vara lättare för dem att förstå matematik. Hon berättade också att hon 
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inte behöver tänka på sitt språk vid genomgången eftersom hon förväntar sig att eleverna själva frågar när 

de inte förstår. Hon förklarar de specifika terminologiorden i början av varje kapitel och det brukar räcka 

för elever som inte har andra språksvårigheter.  

 

Som svar på min fråga om tips till nyblivna lärare för att hjälpa eleverna till bättre förståelse i matematik, 

tyckte läraren att det är oerhört viktigt att de gör en genomgång på matematik varje lektion och att de 

pratar mycket matematik så att det blir självklart för eleverna. Läraren tycker att det är mycket viktigt att 

lärarna förtydligar ord och begrepp och skriver dem på tavlan samt att försöker använda samma ord som 

finns i boken. Hon tycker dessutom att det är bra om de hittar tid för att planera en praktisk lektion 

åtminstone en gång i veckan. Hon berättar också att hon oftast glömmer att avsluta lektionen med att 

sammanfatta det som eleverna har lärt sig under lektionen, fast hon vet hur viktigt det är. 

4.4 Intervju 2 

Intervju 2 har jag gjort med en speciallärare. Jag har startat intervjun med att presentera mig och syftet 

med mitt arbete. Läraren har jobbat i 21 år med både grundskoleelever, särskoleelever och särvuxelever. 

Just nu jobbar hon i en grundskola som har invandrarelever i majoritet. Fast en del är födda i Sverige, är 

de barn till invandrarföräldrar vilket också påverkar deras språk negativt, enligt specialläraren. Det är 

många elever som har språksvårigheter i skolan och en mycket stor del av dem är invandrare eller 

nyanlända till Sverige, tillägger hon. Det är stor skillnad mellan elever med svensk bakgrund och elever 

med invandrarbakgrund när det gäller deras förståelse i matematik. Invandrarelever saknar många ord och 

begrepp och därför behöver de mycket förklaring för att klara sig i matematik. Oftast är det ord som färre, 

mindre, kvar och så vidare. Läraren har märkt att det är svårare för invandrarelever att förstå 

enhetsbegreppen som kilometer, kilogram, hektogram, osv. än vad det är för elever med svensk bakgrund. 

 

Specialläraren berättade också att hon ofta är medveten om vilka ord hon använder och att hon brukar 

fråga eleverna ifall de förstår, och får ofta nej som svar. I skolan använder de lexikon för att hjälpa 

nyanlända elever att förstå. Många har höga betyg i matematik i sitt hemland och det är troligt att det är 

språket som påverkar deras förståelse i matematik nu. Specialläraren själv har konkreta material som hon 

använder för att hjälpa elever med svårigheter. Hon tycker att hon är införstådd med att det är många ord 

som hon behöver förtydliga och att hon kan se på eleverna om det är något som de inte förstår, speciellt 

om det är en lätt fråga rent matematiskt. Hon erkände att hon inte använde terminologiord först nu när 

läroplanen börjar satsa mycket på det, men nu förstår hon att det är mycket viktigt och att eleverna måste 

lära sig det från början. Hon märker dessutom att eleverna vågar mer fråga om de sitter i smågrupper, och 

att de i skolan har testat grupparbetet och det har visat sig att det har stor betydelse för lärandet i 

matematik. 

 

Som svar på min fråga om tips till nyblivna lärare för att hjälpa eleverna till bättre förståelse i matematik, 

tycker specialläraren att det är viktigt att de använder konkreta material länge och inte bara i lågstadiet. 

Man kan lösa ganska svåra matematikuppgifter med hjälp av konkreta material, och därför är det viktigt 

att de låter materialen vara tillgängliga för elever som behöver använda det. Hon tycker dessutom att det 

är viktigt att använda rätt terminologiord och begrepp från början så att inte blir svårt för eleverna att lära 

sig dem i sjuan. Det är ju lättare att lära småbarn än att lära äldre barn, tycker hon. Det vad den första 

lärare jag intervjuade också tyckte. 
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4.5 Slutsats 

Av mina observationer i två olika skolor och mina intervjuer med två lärare kan jag dra följande 

slutsatser: 

1. Lärarna behöver vara mycket tydliga i sin matematikundervisning och i sin begreppsförklaring 

för att hjälpa eleverna till bättre förståelse i matematik. Denna slutsats såg jag tydligt på min 

undersökning fast jag inte hade en frågeställning om från början. 

2. Invandrarelever har visat bättre samarbete med varandra än elever med svensk bakgrund. 

3. Elever med svensk bakgrund har för det mesta svårigheter med specifika terminologiord, medan 

invandrarelever har svårigheter både med specifika terminologiord och med andra matematikord 

som påverkar lärandet i matematik. 

 

Av ovanstående slutsatser ser jag direkt koppling och svar på mina frågeställningar. 

 

1. Hur kan gruppsamtal bidra till bättre förståelse i matematik? 

Gruppsamtal kan bidra till bättre förståelse i matematik genom att eleverna får samarbeta, 

diskutera och resonera kring matematiska problem. Det har visat sig att elever i grupp är 

duktiga på olika saker vilket gör att de kan samarbeta för att komplettera varandra och hjälpa 

varandra till bättre förståelse i matematik. Men det har även visat sig att invandrarelever har 

bättre samarbete med varandra än vad svenska elever har. De kan dessutom diskutera och 

resonera på sitt modersmål när det behövs för att få bättre förståelse i matematik.  

 

2. Vilka slags ord är svåra för invandrarelever respektive svenska elever när det gäller lärande i 

matematik? 

På min undersökning har det visat sig att invandrarelever har stora brister och svårigheter 

både med specifika terminologiord och med andra matematikord som kan påverka lärandet i 

matematik. Medan svenska elever bara har visat svårigheter med terminologiord som också 

kan påverka elevernas lärande i matematik (se tabellerna 1 och 2). Detta ledar till att det tar 

längre tid för invandrarelever att lära sig matematik än vad det gör för svenska elever. 
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Diskussion 

Det talas ofta om invandrarelever och deras språksvårigheter som påverkar deras förståelse i matematik. I 

studien som Skolverket (2004) hade gjort på uppdrag från regeringen, visade resultatet att 

boendesegregation och familjens integration i det svenska samhället påverkar möjligheterna till 

måluppfyllelse för dessa elever i den svenska skolan, och det är inte bara den utländska bakgrunden 

som påverkar betygen utan även andra faktorer, som t ex föräldrarnas utbildningsnivå och deras 

arbetssituation som också påverkar elevens skolprestation (Skolverket, 2004). Denna rapport omfattar 

hela Sverige när det gäller olika faktorer som påverkar elevens måluppfyllelse både i matematik och i de 

andra ämnen, men den talar inte om hur det är i mindre sammanhang t ex hur allt fungerar i en vardaglig 

klassrumssituation, hur gruppsamtal kan bidra till bättre förståelse i matematik och vilka slags ord är 

svåra för invandrarelever respektive svenska elever när det gäller lärandet i matematik. Detta försökte jag 

undersöka och ta reda på i min studie här.  

 

Metoden som jag använde i min undersökning var både klassrumsobservationer och intervjuer. Jag hade 

berättat till lärarna vid första kontakten att jag gärna ville observera elevsamtal i grupp. Första 

observationen i den skolan med invandrarelever i majoritet, gick inte som jag hade önskat mig att den ska 

vara, läraren ville inte ändra något i vad de brukar göra och därför fick eleverna jobba enskilt med 

uppgifterna och inte i grupp. Det var bara en grupp som läraren skickade till ett grupprum och det var tur 

att jag fick observera dem också, annars skulle jag kanske inte ha kunnat dra samma slutsatser. Den 

läraren ville inte heller ställa upp för intervju när jag frågade om det, hon hade ”ingen tid” för det, annars 

skulle ha varit kanske mer givande om jag hade intervjuat henne, jag kanske hade fått svar på några 

funderingar som jag hade från observationen. Det var ju bra att jag fick tag i en speciallärare som har så 

stor erfarenhet av att undervisa invandrarelever, vilket kunde ersätta i stor grad min intervju med den där 

läraren.  

 

Undersökningen visar att gruppsamtal har stor betydelse för elevförståelse i matematik vare sig på 

svenska eller på elevernas modersmål. Men det visar sig samtidigt att invandrarelever har bättre 

gruppsamarbete än elever med svensk bakgrund. Invandrarelever har också visat stort intresse av att 

hjälpa varandra genom att diskutera och samtala på sitt modersmål för att förtydliga ord och begrepp som 

en del elever inte förstod. Det är vad Norén (2010) också betonar när hon skriver att det är bra om läraren 

tillåter att eleverna resonerar på deras modersmål även om läraren inte behärskar det. Det finns ju andra 

elever i klassen som kan det språket och kan använda det på deras samtal i matematik tycker Norén. Det 

stödjer också en tidigare studie i Östra Kapprovinsen i Sydafrika som visade att arbetet med elever på 

deras modersmål underlättar deras kunskaper och utvecklar deras begreppsförståelse i matematik 

(Pourdavood, et al, 2005). Tyvärr arbetar inte alla lärare på det sättet.  

 

Man undrar om varför läraren i åk 6 på observation 1 ville ha genomgången med alla elever först, innan 

hon skickade de elever som inte har lämnat samtycke till en annan sal. Förmodligen valde hon detta för 

att alla elever skulle få samma information för att få så lika förutsättningar som möjligt för att kunna 

besvara frågorna. Jag märkte också att läraren var noga med att använda rätt terminologiord i sin 

undervisning vilket är bra tycker jag. På det sättet kommer eleverna så småningom att lära sig de här 

orden och kanske börja använda dem efter ett tag när de är mer säkra på det. Det är viktigt enligt Malmer 
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(2002) att läraren själv använder terminologiord som är viktiga för matematiken, även om hon inte ställer 

krav på eleverna att använder dem. Det är ändå viktigt fortsätter Malmer att de får höra orden så att så 

småningom integrera dem i sitt ordförråd. Det var ändå märkligt att läraren direkt började lektionen med 

att visa skillnaden mellan en hel och en del utan att inleda lektionen med vad de hade pratat om lektionen 

innan, eller att börja med att t ex förklara ord och begrepp som är specifika för bråk.  

 

Jag märkte också i observation 1 att eleverna med svensk bakgrund pratade endast med bänkgrannen för 

att se hur många uppgifter denna hittills gjort, inte för att jämföra svaren. Förmodligen tävlade de med 

varandra som många elever brukar göra när de jobbar i matematikboken och det är ibland lärarna som 

stimulerar eleverna att göra det. En del lärare kräver exempelvis av eleverna att ta matematikboken med 

sig hem över helgen för att göra uppgifterna som eleverna inte hann med under lektionen, vilket gör att 

eleverna tänker bara göra klart uppgifterna hursomhelst för att slippa göra det under helgen. 

 

När eleverna i observation 2 fick jobba i grupper och eftersom jag känner eleverna sedan tidigare märkte 

jag tydligt att läraren tänkte ha minst en duktig elev och en elev med matematiksvårigheter i varje grupp. 

Det var förmodligen för att de skulle så mycket som möjligt kunna diskutera och samtala med varandra 

för att lösa matematiska problem. Genom matematiska samtal får eleverna möjlighet att uttrycka och 

reflektera över sina tankar och de får en chans att pröva dem i samspel med de andra, här skulle 

missuppfattningar kunna rättas (Wistedt, 1996). Elever med svensk bakgrund visade tyvärr inte lika stort 

intresse att hjälpa varandra som invandrarelever gjorde. Detta var extra tydligt under observation 2 när de 

hjälpte den duktiga eleven när han inte förstod men de gjorde inte det för en annan elev i samma grupp 

när han sa jag fattar inget. Vad kan det bero på? Är det så att eleverna var fullt upptagna med uppgiften 

att de inte hörde vad eleven sa, eller är de vana vid att den eleven har svårt att förstå och att han inte visar 

intresse så att de inte ens försöker förklara? Eleven själv såg uppgiven ut men varför? Kan det vara så att 

den eleven misslyckats flera gånger, gett upp och sedan börjat dumförklara sig själv? Detta fenomen 

beskrivs av Malmer (2002). Jag menar att det är oerhört viktigt att läraren är uppmärksam på sådana 

situationer och kan börja arbeta mer i grupp och ha samarbetsövningar för att träna eleverna på att ta 

hänsyn till alla i gruppen oavsett vilken kunskapsnivå de ligger på.  

 

Men varför invandrarelever är mer sjysta mot varandra än svenska elever och varför de har bättre 

samarbete med varandra. Det kan vara därför att de har samma kultur, eller lever under samma villkor 

som gör att de får mer förståelse för varandra. De kanske själva har varit nyanlända någon gång och de 

kanske fortfarande kommer ihåg vilka svårigheter de hade med andra elever och när ingen kunde hjälpa 

dem att få bättre förståelse i matematik.  

 

En del lärare låter eleverna endast jobba enskilt med matematikuppgifter, vilket gör det svårare för dem 

att lära sig matematik. Det är vad jag har sett på min observation i den skola med invandrarelever i 

majoritet. Där satt alla eleverna utom tre och jobbade själva med uppgifterna. De övriga tre satt i ett 

grupprum. Men jag såg tydligt att det var lättare för de elever som jobbade i grupp att komma fram till det 

rätta svaret än de elever som satt själva och fick vänta på hjälp från läraren. Läraren kommer kanske inte 

att hinna sätta sig med alla elever och hjälpa dem att lösa alla uppgifter och därför tycker jag att det är 

viktigt att lärarna satsar mer på grupparbete än enskilt arbete. Min undersökning stärker den holländska 

undersökningen (Elbers & de Haan, 2005) som visade att gruppsamtal är mycket givande både för 

barnens språkutveckling och för matematikinlärning. 
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Det har också visat sig att den största svårigheten som svenska elever har är med terminologiord, med 

undantag för elever med språksvårigheter. Medan invandrarelever har stora svårigheter med både 

terminologiord och andra matematikord vilket leder till att invandrarelever behöver längre tid för att klara 

matematiska uppgifter. Det kanske är därför elever med utländsk bakgrund enligt Skolverket(2004) har 

ett lägre genomsnittligt betygsvärde än de med svensk bakgrund.  

 

På mina observationer var båda lärarna noga med att använda specifika terminologiord i sin undervisning, 

men den ena var inte lika tydlig som den andra med att förklara och förtydliga ord och begrepp. Hon var 

inte heller tydlig med att formulera uppgifterna som eleverna skulle arbeta med, speciellt uppgiften: ”Gör 

nu ett eget tal som handlar om ”bråk” på något sätt …. Du ska själv kunna svaret!”. Vad menade läraren 

med att göra eget tal som handlar om bråk? Hon kanske menar att eleven ska formulera talberättelser eller 

en fråga som handlar om tal i bråkform. Jag undrar om eleverna och speciellt de med invandrarbakgrund 

förstår uppgiften. Jag kan tänka mig att elever som har svensk bakgrund kan förstår att läraren vill att de 

ska göra en egen uppgift eller talberättelser som handlar om bråk, eftersom de är vana vid att kalla fel 

matteuppgifter för tal och säga t ex ”jag har gjort tio tal i matematikboken idag” då de menar att de har 

gjort tio uppgifter i matematikboken. Men även om invandrarelever har hunnit lära sig det, så har de i så 

fall lärt sig fel begrepp, vilket gör det svårt för dem att sedan lära sig det rätta begreppet. Det är precis 

som Malmer (2002) säger att lärarens språk måste variera beroende på vilka elever det riktas till, och att 

varje lärare bör ta hänsyn till elevernas språkliga nivåer. Hon tillägger också att det är viktigt att läraren 

själv förstår meningen av de matematiska processerna. Jag har tyvärr inte kunnat se elevsvar på denna 

fråga eftersom eleverna inte hade hunnit komma fram till den sista uppgiften innan lektionen slutade.  

 

Jag vet inte om de lärare som jag har observerat verkligen använder terminologiord varje dag eller om det 

är som den ena läraren erkände vid intervjun att det varefter att jag påminde henne om det när jag 

presenterade syftet med mitt arbete som hon började använda dem. När det gäller observation 1, verkade 

det som att de hade pratat och jobbat med bråk tidigare eftersom läraren inte gick igen om 

begreppsbetydelsen för eleverna som t ex nämnaren och täljaren fast hon använde dem i sin 

undervisning. Eller kanske hon inte hade gjort det tidigare och hon tog bara för givet att eleverna förstår 

för det var bara enstaka elever som räckte upp handen för att svara på lärarens frågor. Hon var möjligtvis 

stressad över att jag var där och hoppade därför över det momentet. Det kan också bero på att läraren inte 

är van att göra det och hon kanske inte brukar ha en genomgång överhuvudtaget, vilket är ännu värre i 

min mening. Både mina observationer och intervjuer som jag har gjort tyder på att det är mycket viktigt 

att lärarna har en tydlig genomgång vid varje matematiklektion. Det har visat sin effekt på observation 2 

när läraren förklarade ord och begrepp som var specificerade för decimaltal, då en mycket stor del av 

eleverna i denna klass visade att de kunde svara på lärarens frågor redan vid genomgången och det var för 

att läraren var mycket tydlig med begreppsförklaring i sin undervisning. Detta visar att lärarens tydlighet 

och begreppsförklaring hjälper eleverna att förstå och lösa matematiska problem. Specialläraren berättade 

på intervjun att hon vet att det är många ord som eleverna inte förstår och som hon behöver vara extra 

tydlig och förklara dem, vilket stödjer i stort sätt min slutsats att läraren behöver ha en mycket tydlig 

genomgång och begreppsförklaring för att hjälpa eleverna till bättre förståelse i matematik. 

 

På min intervju med läraren som har svenska elever sa hon att hon inte behöver tänka på ord som hon 

använder eftersom hon förväntar sig att eleverna frågar om de inte förstår. Hur kan hon lita på att eleverna 
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frågar när de inte förstår? Speciellt när hon motsätter sig själv och säga att eleverna inte vågar fråga direkt 

vid genomgången utan de gör det sedan när de börjar jobba med uppgifterna. Jag tror att den läraren har 

tagit för givet att eleverna förstår allt hon säger eftersom de har svenska som modersmål, utan att tänka på 

att även de elever kan ha svårigheter med vissa ord och begrepp, speciellt ord som eleverna inte använder 

dagligen som t ex minska eller öka. Eleverna kunde inte svara på lärarens fråga när hon frågade om vad 

som händer om de minskar 0,5 med femhundradelar. Tills hon skrev 0,50 – 0,05, då de kunde svaret. Det 

visar kanske tydligt att eleverna inte förstår riktigt innebörden av de här orden innan läraren visar det med 

siffror. 

 

Alla mina slutsatser tyder på att språket har stor påverkan på lärandet i matematik och att eleverna och 

speciellt de med invandrarbakgrund behöver mycket hjälp för att kunna klara målen i kursplanen för 

matematik i grundskolan. Där står det tydligt i syften med kursplanen för matematik att: 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s. 63). 

 

Till sist vill jag säga att jag bara har gjort en liten studie och undersökte bara två skolor och därför kan jag 

inte generalisera mina slutsatser. Det som gäller i de här skolorna är inte säkert att den gäller i alla andra 

skolor. Det finns säkert andra faktorer som påverkar resultatet, t ex elevernas sociala och emotionella 

bakgrund, föräldrautbildning, lärarens sätt att undervisa och andra faktorer som kan vara intressant att 

undersöka i framtiden. 

 

Utifrån min studie skriver jag några tips som kan vara bra för att förbättra elevernas lärande i matematik: 

 

 Att låta invandrareleverna jobba i grupp för att de ska kunna använda sitt modersmål för att 

hjälpa varandra till bättre förståelse i matematik. 

 

 Att jobba med samarbetsövningar för att stärka gruppsamarbetet bland eleverna. 

 

 Att läraren börjar använda terminologiord, så tidigt som möjligt i grundskolan och gärna redan i 

sexårs klassen. 

 

 Läraren måste vara noga med de ord som hon använder både i sin undervisning och i de uppgifter 

som hon lämnar till eleverna. Det är viktigt att läraren själv använder rätt ord i rätt sammanhang. 

 

 Att läraren använder ”dubbelt språk” i sin undervisning för att förklara terminologiord som 

brukar vara svåra för eleverna att komma ihåg. T ex att säga addera och förtydliga det med att 

säga lägga samman eller lägga ihop, dividera och dela upp. 
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Jag skulle vilja gärna undersöka vidare i framtiden de laborativa material som finns eller som vi kan 

producera speciellt för att hjälpa invandrarelever och elever med matematiksvårigheter till bättre 

förståelse i matematik. 
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Bilaga 1 

Informerat Samtycke till föräldrar 

 

 

Hej, 

 

Jag arbetar med ett forskningsprojekt om lärande i matematik i grundskolans tidigare år. Det finns ganska 

mycket forskning om olika svårigheter som eleverna har på matematik och hur språket kan spela en stor 

roll i det hela. Därför vill jag undersöka de matematiska ord som är extra svåra för eleverna att förstå och 

hur eleverna uppfattar det som läraren försöker uttrycka på matematik. För att få material till den 

forskningen behöver jag spela in eller filma samtal mellan elever, när de pratar under lektionen. Konkret 

innebär det att ljudinspelningar/videofilmer kommer att göras av elevsamtal. Resultaten av projektet 

kommer att utmynna i vetenskapliga rapporter och ett examensarbete.  

 

Under hela arbetet kommer eleverna att vara anonyma, d v s inga namn eller andra saker kommer att 

användas som gör att det går att identifiera dem. Ljudinspelningarna/videofilmer kommer att lagras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Enligt god forskningssed ska dock 

ljudinspelningarna vara tillgängliga för forskare som eventuellt vill kontrollera resultaten av projektet. 

 

Min fråga är om ni som målsman samtycker till att jag videofilmar ert barns arbete under en 

matematiklektion. Jag är tacksam om ni samtalar om detta med ert barn, fyller i nedanstående talong och 

lämnar in den till ert barns lärare. Om ni vill komma i kontakt med mig så går det bra att ringa (tfn. 0737 

103054) eller maila (suha.mariosh@gmail.com). 

Elevens namn: ………………………………………………………………………………………… 

 

 Ringa in! 

 

Jag samtycker till att ljudinspelning/videofilm används såsom det är beskrivet ovan: Ja  

 Nej 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(målsmans underskrift) 

 

 

 

mailto:suha.mariosh@gmail.com
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor för lärare 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

 

2. Vilka årskurser har du undervisat? 

 

 

3. Har du jobbat med invandrarelever?  

 

 

4. Om ja, ser du skillnad på elevförståelse i matematik än de som har svenska som modersmål? 

 

5. Märker du språksvårigheter i matematik hos dina nuvarande elever? 

 

6. Vilka språkliga svårigheter ser du hos dina elever och som påverkar deras förståelse i 

matematik? 

 

7. Hur brukar du hjälpa elever som har sådana svårigheter? 

 

8. Brukar du tänka på ord som du använder när du har matematikgenomgånger, eller gör du det 

bara spontant? 

 

9. Brukar eleverna säga till när de inte förstår det du försöker presentera och hur märker du det 

annars? 

 

10. Har du testat grupparbetet med eleverna? 

 

11. Om ja, tycker du att det kan bidra till bättre förståelse i matematik? 

 

12. Vad har du för tips till en nybliven lärare för att hjälpa eleverna att få bättre förståelse i 

matematik? 
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