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Sammandrag 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om, och i så fall hur, språket i 

matematikundervisningen påverkar matematikförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk i årskurs 1 på gymnasiet, samt vilka orsaker matematiklärare anser ligga bakom 

de vikande resultaten i matematik. 

Undersökningens resultatet grundas på en analys av ett matematikprov, ett 

ordförståelsetest samt intervjuer med två matematiklärare. De ord som undersökts har 

förekommit under lektioner och i ett matematikprov. 

Resultatet visar att språket i matematikundervisningen spelar en stor roll för 

matematikförståelsen, främst hos andraspråkseleverna men också hos eleverna med svenska 

som förstaspråk. Värt att beakta är att de elever som är födda i ett annat land är bäst på de 

numeriska uppgifterna, som inte kräver så mycket språkkunskaper, och sämst på 

textuppgifterna som kräver ett gott ordförråd och en skriftspråkskompetens. Samtidigt är 

dessa elever bäst på ordförståelsetestet. Detta tyder på att ordförståelsen endast är en av 

många faktorer som påverkar förståelsen i en textuppgift. Okänd kontext, missledande och 

onödig information samt komplicerad struktur kan vara ytterligare orsaker till svårigheter 

med textuppgifter. 

Lärarna i undersökningen överskattar elevernas ordkunskap när det gäller vardagliga och 

skriftspråksaktiga ord, men har ganska klart för sig vilka ämnesspecifika ord, både 

matematiska facktermer och andra ämnesrelaterade ord, som eleverna inte förstår. 

Slutsatsen är att det är det är viktigt att man behärskar orden i provuppgifterna, framför allt 

i textuppgifterna, om man ska lyckas lösa dem matematiskt och nå framgång i 

matematikstudierna. 
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1 Inledning 

Den svenska skolan och elevernas resultat står ständigt i centrum för samhällets och 

mediernas intresse. Sedan år 2000 har man kunnat läsa om undersökningar där man 

konstaterat att matematikresultaten i grundskolan successivt har sjunkit. Den gymnasieskola 

som denna undersökning genomförts på, har redovisat sjunkande resultat i matematik särskilt 

under perioden 2011, då eleverna läste Matematik A, fram till 2012 då den nya läroplanen GY 

11 och därmed ett nytt betygssystem genomfördes. Man kunde då se att problemen gällde de 

nya kurserna Matematik 1a, 1b och 1c. År 2011 var andelen elever med betyget IG 10,11% 

och år 2012 i september var det 34,16 % av eleverna i dessa kurser som hade underkänt 

resultat på ett ämnesprov och betyget F.  

I kommunens resultatrapport, där undersökningen gjorts, görs analysen att kraven i 

ämnesplanen för den nya kursen Matematik 1 är hårdare än de som fanns för den tidigare 

kursen Matematik A. Medan eleverna tidigare repeterade delar av den matematik de lärt sig i 

årskurs nio i Matematik A, så sker detta inte längre i Matematik 1. Nu förutsätter man i den 

nya kursplanen att eleverna i årskurs 1 har med sig tillräckliga kunskaper till gymnasiet, så att 

man där kan bygga vidare på dem direkt. Detta kan vara en av anledningarna till det 

sjunkande resultatet. En annan anledning till att andelen elever med underkänt resultat ökar 

kan vara att en allt större del av eleverna har svenska som sitt andraspråk, och därför inte fullt 

ut behärskar det svenska språk som förekommer i matematikundervisningen.  

Mot bakgrund av ovan nämnda situation kommer min undersökning att handla om 

sambandet mellan språk och matematikförståelse.  

 1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om språket i matematikundervisningen påverkar 

matematikförståelsen hos elever med svenska som andraspråk. Jag vill också undersöka vilka 

orsaker matematiklärare anser ligga bakom de vikande resultaten i matematik. 

Mina frågeställningar är: 

• Hur behärskar första- respektive andraspråkseleverna språket i 

matematikundervisningen? 

• Finns det ett samband mellan elevernas ordkunskap och deras matematikresultat, och 

om så är fallet, vilket är sambandet? 

• Vad i språket är det som i så fall påverkar förståelsen?  
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1.2 Disposition 

Del två inleder jag med att informera om resultaten från en internationell undersökning av 

matematik och läsförståelse. Därefter följer tidigare forskning om språkets betydelse för 

framgång i matematikstudier, forskning om tvåspråkig matematikundervisning. I del tre 

redovisas den metod och det material jag har använt. I del fyra redovisas resultatet av 

undersökningen och i del fem en diskussion om resultaten. I del sex redovisar jag min 

slutsats. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas resultaten från tre av de fem PISA-undersökningar som gjorts mellan 

år 2000 och 2012. Jag har här valt att fokusera på resultaten i matematik och läsförståelse. 

Därefter följer tidigare forskning som handlar om sambandet mellan språk och matematik. 

2.1 PISA-undersökningar 

I rapporter från en rad internationella undersökningar, PISA-undersökningarna (Programme 

for International Student Assessment), har man vart tredje år från år 2000 till 2009 kunnat 

konstatera (Skolverket 2010a), (Skolverket 2010b) och (Skolverket 2010c) att svenska 15-

åriga elever halkat efter jämfört med övriga deltagande länders 15-åringar, vad gäller 

läsförståelse, naturkunskap och matematik. Man vill genom undersökningarna se om dessa 

länders femtonåringar har de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara livet som 

vuxen, för att fullt ut kunna delta i samhällslivet. 

Sverige har deltagit i fem undersökningar, vart tredje år från 2000 till 2012. År 2000 

(Skolverket 2010a) låg fokus på läsförståelse och resultaten visade att infödda svenska elever 

presterade över medelvärdet i läsförståelse men att elever i Sverige med ett annat förstaspråk 

än svenska klarade sig betydligt sämre. Även i matematik låg svenska elever över 

medelvärdet. Något särskilt matematikresultat för andraspråkselever i Sverige redovisades 

inte vid undersökningen 2000 (Skolverket 2010a) Vid detta tillfälle kunde man också 

konstatera att det generellt fanns ett starkt samband mellan läsförståelse och matematik 

(Skolverket 2010a).  

I PISA 2003 (Skolverket 2010b) låg fokus på matematiken, och undersökningen visade att 

Sveriges resultat i matematik var signifikant över OECD-genomsnittet men också att 

nyanlända elever i Sverige lyckats sämre i matematik än de gör i de flesta OECD-länderna. 

Det var framför allt de sent anlända eleverna som hade svårt att nå målen i matematik för 

årskurs 9.  
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År 2009 (Skolverket 2010d) konstaterades i samma undersökning att matematikresultaten 

i Sverige hade försämrats i förhållande till övriga OECD-länderna, då Sverige hade halkat ner 

till en genomsnittsnivå. I Sverige var det skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever 

som hade ökat och så även betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är alltså 

de mest utsatta eleverna som sedan år 2000 gradvis fått sämre resultat, och skillnaden i 

resultat mellan de högpresterande och de lågpresterande har blivit allt större.  

Även åk 9-elevernas läsförståelse har enligt undersökningarna försämrats, och 2009 var 

det nästan en femtedel av de svenska eleverna som inte nådde den nivå som ses som 

grundläggande för fortsatt lärande (Skolverket 2010c). 

Resultaten från ovanstående undersökningar visar alltså att såväl läsförståelse som 

matematikresultat har försämrats i Sverige sedan år 2000. samt att nyanlända elever hade 

svårt att klara proven i matematik. Dessutom fann man ett starkt samband mellan 

läsförståelse och matematik.  

2.2 Tidigare forskning 

Jag redovisar i detta avsnitt forskning som handlar om sambandet mellan språk och 

matematik. Här redogörs för läsförståelsens och ordförståelsens betydelse för matematiken 

samt hur man kan bedöma ett skolrelaterat ordförråd. Vidare redovisas forskning om 

tvåspråkig matematikundervisning och slutligen forskning om textuppgifter i matematikprov. 

2.2.1 Läsförståelsens och ordförrådets betydelse  

En stor del av eleverna i våra skolor har svenska som andraspråk och använder sig av två 

eller flera språk i sin vardag (Kjellström m.fl. 2008:6). Eftersom undervisningsspråket oftast 

är svenska innebär det att dessa elever måste studera på ett språk som de inte helt behärskar. I 

en undervisningsgrupp kan det därför finnas elever som befinner sig på olika nivåer i sin 

andraspråksutveckling. Också elever som är födda i Sverige, har svenska föräldrar, och 

endast använder svenska som kommunikationsspråk, kan ha problem med det språk som de 

möter i undervisning och läromedel i skolan (ibid. 2008:6). 

Hur språk och matematik hör ihop, har också Svensson (2002, 2003) undersökt. I artikeln 

”Matematik och språk” som publicerades i tidskriften Nämnaren (2002:3) uppmärksammar 

hon att många gymnasieelever som har en god läsförståelse och god ordkunskap också är bra 

i många andra ämnen. Vid tester har hon funnit att korrelationen mellan läsförståelse 

respektive ordkunskap och matematik är stark. Sambandet mellan stavning och matematik 

samt läshastighet och matematik är däremot inte alls så påtagligt. 
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Att sambandet mellan matematiksvårigheter och språksvårigheter är fastslaget, konstaterar  

Svensson (2003) men frågan är hur de hör samman. Studien lyfter fram flera möjliga 

samband. Bl.a. s.k. benämnda tal anses kunna skapa problem för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt Sterner & Lundberg (2002:8f) kan texten i benämnda tal vara alltför 

”målande, och skymma sikten för det matematiska innehållet”. Samtidigt menar man från 

pedagogiskt håll att eleverna blir hjälpta av att man utgår från deras vardagskunskaper när de 

ska bygga upp en ny kunskap. Här finns ett motsatsförhållande, och Svensson (2003) 

kommer i sin undersökning fram till ett samband mellan förekomst av text i 

matematikuppgifter och lösningsfrekvens mellan olika elevgrupper. Elever med annat 

modersmål än svenska tycks, enligt undersökningen, vara en elevgrupp som överlag verkar 

ha svårare att klara av matematikuppgifter med mycket text, även om innehållet knyter an till 

vardagen. 

2.2.2 Vardagligt språk och matematiskt språk 

För studier på högre nivåer är språkutvecklingen knuten till varje särskilt ämne en 

förutsättning för full förståelse av texter och därmed studieframgång (Lindberg 2006:84). 

Således har också matematiken sitt eget språk. Det matematiska språket är komprimerat och 

informationstätt och mottagaren får den relevanta informationen endast en gång. Varje enskilt 

ord kan vara avgörande för hur man ska lösa en uppgift (Kjellström m.fl. 2008:18). 

Vissa ord i svenska språket har både en vardaglig betydelse och en matematisk betydelse. 

Om en andraspråkselev känner till endast den vardagliga betydelsen av ett ord kan det uppstå 

problem i matematikundervisningen. Kjellström m.fl. (2008:16f) presenterar i Mer än 

matematik: om språkliga dimensioner i matematikuppgifter en lista med ord där den 

vardagliga och den matematiska betydelsen är helt olika. Det matematiska ordet udda kan 

tolkas som konstiga och rymmer som flyr. Andra exempel på matematiska ord som kan 

misstolkas är skillnad – olikhet, volym – ljudvolym, hårvolym och term – ord. 

Risken med ord som dessa är att eleven tolkar orden efter den vardagliga betydelsen, inte 

förstår texten till fullo och får då svårt att lösa uppgiften. Matematiklärare måste här vara 

medvetna om sitt medansvar för elevernas språkliga utveckling och bearbeta att den 

matematiska betydelsen av ett ord vid sidan av den vardagliga (Kjellström 2008:16f). 

2.2.3 Matematiska textuppgifter  

Om man ska förstå vad man läser så måste man ha ett gott ordförråd (Kjellström m. fl. 

2008:29). Internationell forskning har visat att man bör känna till åtminstone 95 % av orden i 

en text för att man ska förstå och ta till sig innehållet och flera skandinaviska 
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läsundersökningar har visat att andraspråkselever som grupp läser sämre än 

förstaspråkselever mycket beroende på ett begränsat ordförråd (Lindberg 2006:91) Att läsa på 

ett språk som man inte behärskar fullt ut är tröttsamt för den som läser på sitt andraspråk och 

som måste lägga ner mer kraft på att koda av texten än den som läser en text på sitt 

förstaspråk. Läsningen blir därför långsammare. Elever med utländsk bakgrund, och som inte 

till fullo behärskar svenska, kan få omotiverade svårigheter med att lösa matematiska 

textuppgifter på grund av texternas utformning och kontextuella faktorer (Kjellström m.fl. 

2008:10). Referensramar som eleverna har med sig avgör om de ska förstå texten i en 

matematikuppgift. Om en textuppgift handlar om svenska förhållanden och svenska 

traditioner betyder det att andraspråkselever som inte känner igen sig, inte har samma stöd i 

kontexten som förstaspråkseleverna. Om textuppgiften har en struktur som liknar tankens, är 

den lättare att förstå. Det vanligaste är dock att uppgifterna är uppbyggda som en helhet där 

eleven själv ska försöka hitta formeln för lösningen. Missledande information i uppgiften kan 

också förvirra och få elever att börja tänka på fel sätt om nya eller ovanliga ord i textuppgifter 

kan vara svåra att förstå. (Kjellström m.fl. 2008:27f). 

Språkets roll för skolframgång i olika ämnen och på olika stadier är viktig och goda 

färdigheter i undervisningsspråket ger förutsättningar för att man ska kunna lära sig och få 

framgång i studierna (Lindberg 2006:84). Huvuddelen av allt lärande inom skolan sker 

genom språket och dessutom utgår nästan all bedömning från att elever språkligt kan redovisa 

sina kunskaper. Lindberg (2006:85) skiljer mellan vardagsspråk och skolspråk och det är 

skolspråket eller det akademiska språket som eleverna förväntas använda i de olika ämnena i 

skolan. Eftersom eleverna förväntas klara kognitivt krävande aktiviteter och uppgifter måste 

de ha ett väl utvecklat skolspråk som ett tankeverktyg när kunskaper ska utvecklas, fördjupas 

och redovisas. Ordförrådet har framställts som den enskilt viktigaste faktorn för den som 

studerar på sitt andraspråk. (Lindberg 2006:91) Matematiklärare bör därför inte undvika nya 

ord och förenkla språket på lektionerna utan istället ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

språkbehärskning genom att möta nya ord och uttryck (Kjellström m.fl. 2008:29). Enligt 

Sterner & Lundberg (2002:48) kan det underlätta elevers inlärning av nya ord om läraren 

låter eleverna göra personliga ordlistor med de matematiska ord som de arbetar med. 

Andraspråkseleverna måste lägga ner ett mycket större arbete än de andra eleverna bara på 

att förstå texten i läroböcker och på prov. Sedan tillkommer att de ska använda språket som 

ett tankeverktyg och kunna värdera informationen och kunskapen ur ett kritiskt perspektiv. 

Andraspråkselever behöver en anpassad ämnesundervisning där man tar hänsyn till deras 
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särskilda behov av språklig anpassning. Eleverna måste ofta få ämnesrelaterad undervisning 

och studiehandledning på sitt modersmål (Lindberg 2006:84). 

I projektet OrdiL gjordes 2007 vid Göteborgs Universitet, en kartläggning av orden i 

läroböcker i matematik, SO och NO för grundskolans senare år, och där pekar man på att 

brister i ordförrådet kan ha stor betydelse för hur andraspråkselever tillägnar sig kunskaper i 

skolans alla fackämnen. Brister i ordförrådet påverkar dessutom också dessa elevers förmåga 

att redovisa sina kunskaper på ett rättvisande sätt (OrdiL 2007:38).  

Genom att utgå från ett empiriskt belagt ordförråd har man med hjälp av ordtest kunnat se 

vilka ord eleverna behärskar och vilka de behöver hjälp med för att kunna förstå ämnestexten. 

Här är det viktigt för testets validitet att testorden representerar det ordförråd som presenteras 

i undervisningen. I OrdiL (2007:86) delar man in orden i två huvudgrupper som var och en 

har två undergrupper: 

Ämnesneutrala ord förekommer allmänt i alla läromedel. 

• Allmänspråkliga, frekventa ord som är mycket frekventa i alla sammanhang. 

• Allmänna, ofta abstrakta, ”skriftspråksaktiga” ord (”academic words”) som 

förekommer i mer skriftspråksaktiga sammanhang. 

Ämnesspecifika ord förekommer särskilt i läromedel i ett speciellt ämne eller i en grupp av 

ämnen  

• Allmänspråkliga, snedfördelade ord förknippade med visst ämne är allmänspråkliga 

ord som förknippas med ett speciellt ämne. 

• Facktermer med specifik teknisk betydelse, ofta unika för ett ämne 

Det är inte alltid de ovanliga orden som är mest problematiska för andraspråkselever eftersom 

dessa ofta förklaras i texten eller av läraren. Den ordgrupp som flerspråkiga elever har 

särskilda svårigheter med är ämnesneutrala, abstrakta och skriftspråksaktiga ord. 

Anledningen till det är att många lärare uppfattar dessa ord som kända för eleverna och därför 

inte förklarar dem närmare. Exempel på sådana ord är ersätta, redovisa, uttrycka och 

fastställa. Men även vardagliga ämnesspecifika ord och fraser som ibland dyker upp, och 

som eleverna kanske endast kommit i kontakt med genom sitt modersmål, kan vara svåra  

(Lindberg 2007:96). 

Enström (2004:173) har gjort en liknande indelning av ord som är viktiga på en avancerad 

studienivå. Hon har kommit fram till att de ämnesrelaterade orden, facktermerna, som är 

speciella för varje ämne, måste läras in, inte bara av elever med svenska som andraspråk, utan 
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förmodligen också av elever födda i Sverige med svenska som förstaspråk, om man vill 

tillgodogöra sig en text inom ett särskilt område. 

2.2.4 Tvåspråkig matematikundervisning  

Eva Norén skriver om Stockholms stads projekt Matematik på modersmål som startade 2004, 

där elever mellan 8 och 16 år med svenska som andraspråk undervisades av tvåspråkiga 

matematiklärare. De fick alltså sin matematikundersvisning både på svenska och på sitt 

modersmål. I projektet såg man elevernas modersmål som en resurs, som något de skulle utgå 

från när de skulle lära sig matematik. Man menade att matematikundervisningen skulle börja 

på det språk eleverna lärt sig att tänka på och som de tidigare använt för att skaffa sig 

kunskaper, men att man samtidigt skulle studera ämnet och svenska som andraspråk. Det 

kunde inte vara rimligt att först behöva lära sig ett nytt språk innan man kunde studera olika 

ämnen. Enligt Cummins (2000), som Norén refererar till, tar det flera år att utveckla den 

avancerade språkbehärskning som behövs för skolämnen om det sker isolerat från ämnen. 

Slutsatser som Norén (2007:4:20) drar från projektet är att de elever som undervisades på sitt 

modersmål var mer aktiva och pratsamma och kände sig trygga. De upplevde att de lärde sig 

bättre och mer när de kunde använda båda sina språk. Under projektlektionerna var lärarledda 

genomgångar med självständiga förklaringar mera vanligt förekommande och eleverna var 

involverade i lärandet genom att de förklarade för sina kamrater, skrev på whiteboarden och 

samtalade med varandra. 

I matematikundervisning på andraspråket förekommer sällan, enligt Skolverkets rapport 

”Lusten att lära – fokus på att lära matematik”(2003:20), gemensamma genomgångar och 

”tyst arbete i egen takt” är den vanligaste arbetsformen. Enligt Norén (2007:4:20) är det 

vanligt att elever som undervisas endast på sitt andraspråk blir tysta i klassrummet. I Läs- och 

skrivsvårigheter och lärande i matematik menar Sterner & Lundberg (2002:8) att en elev som 

har svenska som sitt andraspråk mycket väl kan förstå matematisk begrepp på sitt förstaspråk 

men inte på svenska, och måste då få tillfälle att uttrycka sitt kunnande på sitt förstaspråk. 

Det är ett misstag att tro att en tvåspråkig person normalt sett behärskar matematikens språk 

lika bra på båda språken (se Rönnberg & Rönnberg 2001:27). Att använda det språk som 

eleven behärskar bäst när man ska utveckla nya begrepp i matematiken, är den grundläggande 

principen (se Rönnberg & Rönnberg 2001:78).  

2.2.5 Matematikprov  

Kjellström m.fl.(2008:7) diskuterar syftet med nationella prov i matematik och ifrågasätter 

om proven verkligen mäter elevernas matematiska kunskaper eller om det är de språkliga 
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kunskaperna som mäts. Den viktiga frågan är hur mycket texten i uppgifterna orsakar 

problem för eleverna under provet. Det är i vissa fall själva läsandet som skapar problem i 

matematiska uppgifter.  

Det finns enligt forskning (Svensson 2002:16) ett starkt samband mellan läs- resp. 

ordförståelse och matematik och det krävs att elever har en god språkutveckling, inte bara i 

svenska utan i alla ämnen, för att nå framgång i studierna (Lindberg 2006:83). Detta ställer 

krav på matematiklärarna när det gäller att ta ansvar för den språkliga utvecklingen i 

matematiken. Den språkliga dimensionen i matematik är viktig för såväl enspråkiga, 

svensktalande elever, som för flerspråkiga elever (Kjellström m.fl. 2008:8). 

Det är, enligt Kjellström m.fl. (2008:29), inte lämpligt att presentera obekanta ord i en 

provsituation om man inte samtidigt kan ge en förklaring, och då kan det vara bättre att välja 

ett enklare ord. Det är under lektionerna som eleverna ska komma i kontakt med de nya 

orden. Om de regelbundet får höra och arbeta med nya ord och deras betydelse, kommer 

dessa snart att ingå i deras eget ordförråd. Det är viktigt att det matematiska ordförrådet 

utvecklas eftersom det senare ska användas som verktyg vid problemlösningar. Läraren bör 

förvissa sig om att de olika matematiska orden och uttrycken är etablerade hos eleverna innan 

de börjar användas i matematikprov. Eleverna måste alltså förstå texten i uppgiften om den 

ska vara relevant vid ett prov. Om så inte är fallet är det inte de matematiska kunskaperna 

som testas (Kjellström m.fl. 2008:7). 

3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs undersökningens metod utifrån följande disposition: Urvalet skildras 

och följs av en beskrivning av den kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder som 

använts. Därefter beskrivs genomförandet av respektive metod samt hur materialet bearbetats. 

Så följer en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna tagits i beaktande och sist 

redogörs för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.1 Urval  

Undersökningen genomfördes genom klusterurval (Denscombe 2012:35) i två 

gymnasieklasser i en medelstor stad i södra Sverige. Båda klasserna studerade på 

samhällsprogrammet i årskurs ett. De två matematiklärare som undervisade i klasserna deltog 

också i undersökningen som informanter. I de båda klasserna fanns sammanlagt 37 elever 

med svenska som modersmål och 14 elever som har ett annat modersmål än svenska. Sju av 
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de fjorton eleverna med svenska som andraspråk är födda i Sverige. Gruppen elever födda i 

Sverige med svenska som förstaspråk benämner jag SVE, elever med svenska som 

andraspråk födda i Sverige SVA1 och elever med svenska som andraspråk födda i annat land 

än Sverige SVA2.  

3.2 Metod och material 

För att undersöka sambandet mellan språk och matematikförståelse valde jag att använda mig 

av en metodkombination bestående av en kvantitativ undersökning av resultaten på ett 

matematikprov, ett kvalitativt ordtest samt två semistrukturerade intervjuer (Denscombe 

2009:234). Med denna metodtriangulering ville jag ur flera perspektiv studera hur språket 

och matematikförståelsen förhåller sig till varandra och på så sätt få en bättre förståelse för 

sambandet (Denscombe 2012:184). 

3.2.1 Genomförande av matematikprov och ordförråd 

De två klasserna hade ett matematikprov under undersökningsperioden. Vid provtillfället fick 

jag hjälp av lärarna med att be eleverna att på försättsbladet ange modersmål, antal år i 

Sverige, födelseland samt om de läste svenska som förstaspråk eller svenska som andraspråk. 

Läraren förde in resultat, betyg och vilka provuppgifter som eleven haft problem med att lösa 

på försättsbladet och sedan avskiljdes detta från själva provuppgifterna. Jag har alltså enbart 

haft tillgång till uppgifterna på försättsbladet och inte studerat hur eleverna har löst 

matematikuppgifterna. Däremot undersökte jag ordförrådet i matematikprovet. Ur de 

uppgifter som visat sig vara svåra för många av eleverna, har jag valt ut ord som jag sedan 

använt i ett ordtest.  

Elevernas provresultat jämfördes beträffande betyg på provet samt hur många som lyckats 

lösa de olika uppgifterna. I provet kunde tre typer av uppgifter urskiljas, de som i huvudsak 

var numeriska och således inte innehöll text mer än en nödvändig instruktion med kända ord, 

textuppgifter som innehöll mycket text med ämnesspecifika ord och ett mer akademiskt 

språk. Den tredje typen, övriga uppgifter, kunde inte hänföras helt till någon av de två första 

grupperna.  

3.2.2 Genomförande av ordtest 

Jag använde orden från lektionerna och från provet och gjorde ett ordtest för kvalitativ 

bedömning av ordförrådet. I samband med ordtestet bad jag testdeltagarna att ange 

födelseland och förstaspråk. Testdeltagarna presenterades en lista med ord där de, på en skala 

indelad från ett till fyra, skulle ange hur väl de kände till varje ord enligt följande:  
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o Jag känner inte igen ordet. 

o Jag känner igen ordet men vet inte vad det betyder. 

o Jag känner igen ordet och tror att jag vet vad det betyder. 

o Jag kan ordet och det betyder… 

Detta test gjordes av 35 av de deltagande 37 SVE-eleverna, 7 av de 7 SVA1-eleverna och 5 

av de 7 SVA2-eleverna. Ordlistan innehöll 57 ord vilka förekommit på matematikprovet. 

Testuppgifterna kan därför anses vara representativa och relevanta (OrdiL 2007:44). Syftet 

med testet var att undersöka hur väl eleverna kände till de ord som använts under lektionerna 

och på matematikprovet. Jag försökte då se om det fanns några särskilda kategorier av ord 

eller språkliga uttryck som var mindre kända av eleverna och som därmed skulle kunna vara 

ett hinder för matematikförståelsen.  

Jag valde att fokusera på svarsalternativ fyra på ordtestet ”Jag kan ordet och vet vad det 

betyder”, då jag anser att detta alternativ är det mest relevanta när det gäller att förstå en 

matematikuppgift. De sammanlagda procentsatserna för hur många som förstått orden i de 

respektive grupperna delades med antalet ord, för att få fram genomsnittliga procentsatser 

som kunde jämföras med varandra. Syftet var att se vilken grupp, SVE, SVA1 eller SVA2, 

som hade bäst respektive sämst resultat på ordtestet. 

I tre ordlistor, en för varje elevkategori, sammanställde jag orden i grupper efter hur 

många som förstått dem (bilaga 4 och 5). Jag sammanförde orden i procentsatser om 10 % (0 

– 10 %, 10 – 20 % osv.) Dessa ordlistor använde jag mig av vid de intervjuer som jag senare 

gjorde med de två deltagande lärarna. Då kunde jag visa vilka av orden som varit svåra att 

förstå för deras elever i respektive grupp. Jag undersökte också vilka av orden som ingen ens 

hade känt igen.  

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

I intervjuerna med elevernas två lärare, 30 minuter + 40 minuter, talade de om sina 

erfarenheter och uppfattningar om matematikuppgifter och matematikspråk, vilka ord som de 

uppfattade kunde vara svåra för eleverna och på vilket sätt de själva skulle kunna påverka 

matematikförståelsen. Jag frågade också hur de tycker att man ska arbeta med ordförståelse i 

klassen. Jag använde mig av en semistrukturerad intervju där de intervjuade fick ta del av 

frågorna i förväg för att kunna förbereda sig (bilaga 3). De fick också bedöma 

svårighetsgraden på orden i ordtestet, vilka ord de trodde var lätta, medelsvåra eller svåra för 

eleverna. Jag valde formen av intervju då jag ville att de intervjuade skulle få möjlighet att 
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utveckla sina tankar och synpunkter inom en viss ram (Denscombe 2012:232 – 235). 

Intervjuerna spelade jag in, och transkriberade sedan de delar som rör mina forskningsfrågor 

dvs. sambandet mellan språk och matematik. Transkriptionen valde jag att göra 

skriftspråksaktig.  

3.3 Etiska regler och metodkritik 

Vetenskapsrådet rekommenderar (2002:7ff) att man vid forskning ska ta hänsyn till fyra 

forskningsetiska principer och garantera testdeltagare information om syftet med testet, 

anonymitet samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om och när de vill. Dessa 

principer har jag följt genom att testdeltagarna (eleverna) skriftligen informerades om 

ovanstående principer (se bilaga 1). De gav sitt samtycke till att medverka i undersökningen 

med sin namnteckning innan jag studerade matematiktestet. Dessutom gav de även vid ett 

senare tillfälle på samma sätt sitt samtycke till att delta i ordtestet (se bilaga 2). Inför 

intervjuerna informerades de deltagande lärarna och gavs också tillfälle att läsa igenom 

intervjufrågorna före intervjun för att kunna ta ställning till om de då fortfarande ville 

medverka. De fick också läsa igenom intervjusvaren innan jag redovisade resultatet. 

3.4 Metodkritik 

Undersökningen innehåller inte tillräckligt många respondenter för att den ska vara 

generaliserbar, då gruppen andraspråksrespondenter endast utgörs av 14 elever varav sju är 

födda i Sverige. En metodologisk triangulering av kvantitativa och kvalitativa metoder 

(Denscombe 2012:184) har dock gjort det möjligt att jämföra resultaten från de respektive 

metoderna. På så sätt har sambandet mellan språk och matematikförståelse kunnat betraktas 

ur flera olika perspektiv och förståelsen har ökat, vilket innebär att resultat kan anses vara 

trovärdigt och tillförlitligt. 

4 Resultat 

I resultatdelen presenteras först de övergripande resultaten på matematikprovet och ordtestet. 

Sedan följer resultaten på de numeriska uppgifter och textuppgifter som ingår i provet samt 

en redovisning av ordtestet. Resultaten för varje elevgrupp, SVE, SVA1 och SVA2, 

presenteras vart och ett för sig. Därpå presenteras de betyg elevgrupperna har på 

matematikprovet. Sedan följer de tankar och åsikter som framkommit vid de två intervjuerna. 

Sist redovisas analyser av matematikuppgifter kopplade till orden i ordtestet samt till 

intervjuerna.  
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4.1 Övergripande resultat på matematikprov och ordtest 

I tabell 1 och 2 redovisas vilken grupp som har bäst respektive sämst resultat på 

matematikprovet och på ordtestet. 

Tabell 1. Matematikprov  Tabell 2. Ordtest  

  medel      medel   

SVE 58,12 Bäst  SVE 68,6   

SVA1 51,96 Sämst  SVA1 52,1 Sämst 

SVA2 54,2    SVA2 70,7 Bäst 

 

På matematikprovet som helhet har SVE bäst resultat med 58,12 procent rätt lösta uppgifter 

och SVA1 har sämst resultat med 51,96 procent. Däremellan ligger SVA2 med 54,2 %. 

På ordtestet har SVA2 bäst resultat med 70,7 % medan SVA1 har sämst resultat med 52,1 %. 

SVE ligger här mellan SVA2 och SVA1 med 68,6 %.  

SVA2 är alltså bäst på ordtestet och SVE är bäst på matematikprovet. SVA1 har sämst 

resultat på både matematikprovet och ordtestet. 

4.2 Resultatet på olika typer av uppgifter 

I provet finns tretton numeriska uppgifter som inte innehåller någon text, mer än en 

nödvändig instruktion med kända ord samt nio textuppgifter som innehåller mycket text med 

ämnesspecifika ord och ett mer skriftspråksaktigt språk. Den tredje typen, övriga uppgifter, 

kan inte helt hänföras till någon av de två första typerna av uppgifter. 

Jag har valt att jämföra resultaten på de numeriska uppgifterna med resultaten på 

textuppgifterna. Jag kan konstatera att (bilaga 8) SVE är den grupp som sämst har klarat de 

numeriska uppgifterna med en lösningsfrekvens på 63 %. SVA1 har 64,8 % och SVA2 är 

bäst med 68,1 %. 

Vad gäller textuppgifterna (bilaga 8) så är resultatet här det omvända. Här har SVA2 lägst 

lösningsfrekvens med 31,7 %, SVA1 har 34,9 % och SVE är bäst med 68,1 %. SVE är alltså 

bäst på de uppgifter som innehåller mycket text och SVA2 är bäst på de uppgifter som 

innehållet endast litet text med kända ord. 

Sammanfattningsvis kan man av resultaten på matematikprovet konstatera att SVE är bäst 

på textuppgifterna och sämst på de numeriska uppgifterna medan SVA2 lyckats bäst på de 

numeriska uppgifterna och sämst på textuppgifterna. SVA1 har inte bäst resultat på någon typ 

av uppgifter. 
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4.3 Resultat på ordtestet 

I tabell 6 redovisas hur väl de olika elevgrupperna förstod orden i ordtestet. 

Tabell 6. Andel i procent av eleverna i respektive grupp som: 

 känner inte   känner igen ordet känner igen ordet kan ordet och 

 igen ordet  men vet inte vad och tror att de vet vet vad det  

    det betyder  vad det betyder betyder  

 SVE SVA1 SVA2 SVE SVA1 SVA2 SVE SVA1 SVA2 SVE SVA1 SVA2 

Medeltal i 
procent  5,4 6,6 6,4 4 6 4,2 23,8 36,8 20,3 68,6 52,1 70,7 

 

I resultatet på ordtestet, som bestod av 57 ord, och där jag kvalitativt har undersökt hur väl 

eleverna förstod ord som jag valt ut från ett matematikprov, kan man se de genomsnittliga 

procentsatserna för hur väl eleverna i de respektive grupperna förstod orden. 

Man kan utläsa att det är SVA1 som klarat sig sämst när det gäller elever som kan orden 

och vet vad de betyder, den grad av ordförståelse som är relevant när det gäller att förstå 

innehållet i textuppgifter. SVE och SVA2 har ett, i stort sett, likvärdigt resultat med en liten 

övervikt för SVA2. Av de elever som känner igen ordet och tror att de vet vad det betyder 

finns den största procentuella andelen i SVA1-gruppen. Här finns många av de elever som 

tror att de förstår men som har angett en felaktig förklaring till ordet. Enskilda ord ur 

ordtestet redovisas i samband med analysen av matematikuppgifter. 

4.3.1 Lärarnas bedömning av orden 

I bilaga 9 presenteras de 25 svåraste orden i ordtestet, för hela elevgruppen och för respektive 

elevgrupp. Lärarnas bedömning av ordens svårighetsgrad presenteras i bilaga 7.  

Lärarnas bedömning stämmer väl med elevernas kunskaper när det gäller de svåra orden 

(bilaga 9). Kvasistruktur, myriad, tesselering och ickekonvex, är ämnesspecifika ord (OrdiL 

2007:86) som förekommer i uppgift 5 och som ingen eller endast ett fåtal elever klarat. Alla 

de 11 ord som lärarna bedömt som svåra finns med bland de 25 ord som eleverna klarat 

sämst. Vad gäller ord som bedömts som lätta finns inte samma överensstämmelse. Lärarna 

tror att orden mineral, mer eller mindre, höststorm och typ är lätta eller ganska lätta att förstå, 

men alla tre elevgrupperna har dessa ord bland de svåraste. Varav, bråkform och fördelade 
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finns också bland de 25 svåraste i två av elevgrupperna och asfalteras, rosett och samtliga i 

en av elevgrupperna. Dessa ord uppfattades av lärarna också som ganska lätta eller lätta. 

4.4 Betyg på matematikprovet 

I nedanstående diagram ser man de betyg som eleverna i undersökningen fick på ett 

matematikprov som genomfördes under undersökningsperioden. Betyget F är ej godkänt 

resultat, E är godkänt och A är det högsta betyget. SVE är gruppen elever, födda i Sverige, 

med svenska som förstaspråk, SVA1 är elever med svenska som andraspråk och födda i 

Sverige och SVA2 elever med svenska som andraspråk men födda i annat land.   
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Figur 1. Betyg på matematikprovet i grupperna SVE, SVA1 och SVA2 
 

Diagrammet visar att mer än 40 % av SVE och SVA1 inte har godkänt resultat på provet 

jämfört med 14 % av SVA2 som har samma betyg. 

När det gäller de högre betygen klarar sig SVA2-eleverna bra upp till betyget C men de 

elever som får det högsta betyget på detta prov är födda i Sverige (SVE och SVA1). 

Spridningen är större i SVA1 än i SVA2.   

4.5 Intervjuer med lärare 

De två intervjuade matematiklärarna kallas här A och B. A menar att det finns ett självklart 

samband mellan språk och matematik, och har lagt märke till att utländska elever inte lyckas 

så bra på prov i matematik A, eftersom detta mycket är ett ordförståelseprov. A menar att 

texten i proven är för svår att förstå, och säger att… 

(1) …i en lätt ekvation så lindar de in den i flera, flera meningar. Jag tycker inte att det är OK. Då mäter de 
inte matematik. Förstår du inte vad det handlar om så kan du inte lösa det. 
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I nationella prov är meningarna långa i uppgifterna och många fastnar på det, och då är det 

många som inte förstår, säger A och berättar om en tidigare elev som vid ett prov sagt: 

(2) Läsfrågor det gör jag bara inte. 

En del uppgifter där innehållet är känt bör man kunna förstå med ren vanlig logik, säger A. B 

menar att många av eleverna som kan de grundläggande matematiska reglerna, fastnar på 

förståelsen i uppgiften när de läser textuppgifterna. De förstår inte de matematiska orden och 

inte heller andra vanliga ord som de behöver för att komma vidare i sin lösning av uppgiften. 

B försöker förklara: 

(3) Jag menar att om jag hade skrivit uppgiften som siffror, bara med ett likamedtecken så hade de klarat det 
lätt, men när de själva ska överföra orden till en matematisk modell och skriva en beräkningsmodell med 
något av de fyra räknesätten, då börjar det bli svårt att hitta räknesätt och kanske förstå vissa av orden i 
texten. 

 
Både A och B menar att eleverna lär sig de matematiska orden under lektionerna och borde 

kunna dem. B har dock märkt att det finns många andra svåra ord som eleverna inte kan. 

Ordet kvasistruktur som fanns i en av provuppgifterna tror ingen av lärarna att eleverna har 

förstått.  

Om man inte riktigt förstår orden i en uppgift så tappar man ju också sammanhanget 

beroende på hur viktigt ordet är i det hela, säger B. och menar att även ett litet ord, som man 

kanske kunde ha tagit bort i uppgiften, kan ställa till det väldigt mycket. Eleverna tror att det 

är viktigt men egentligen är det bara ett utfyllnadsord eller ett förtydligande. B har märkt att 

det varit så i flera uppgifter under den senaste tiden och menar att…  

(4) ......om man tar bort det ordet så funkar det för eleven. 

 
A anser att de nationella proven i Ma 1 är svåra, eftersom de innehåller mycket och svår text 

som förvirrar, jämfört med proven i Ma 2, Ma 3 och Ma 4. På högre stadier är frågorna mer 

exakta och innehåller inte så mycket text. A menar att om en utländsk elev klarar den första 

kursen Ma 1 och har lätt för matematik, så kommer matematiken att bli allt lättare eftersom 

språket inte kommer att vara i vägen på samma sätt i de högre kurserna. Nationella provet blir 

då inte samma ordförståelseprov som det är i den första kursen. A menar att språket ställer till 

det för andraspråkselever som inte lyckas bra på proven trots att de läst mycket matematik i 

sitt hemland och de riskerar därmed att få ett sämre betyg än vad de kanske är värda. 

(5) Elever som har läst mycket matte i sitt hemland som kommer hit och så får de sämre betyg även om de är 
jätteduktiga, för att de inte kan tolka frågorna. 
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A skulle önska att man ändrar på provuppgifterna, men säger att man inte kan påverka de 

nationella proven. Övriga prov konstrueras på skolan så att de ska likna NP, eftersom man 

vill att eleverna ska veta hur de typerna av uppgifter ser ut. 

B anar att man i NP formulerar texten för att uppgiften ska bli svår att förstå. Om man ska 

kunna förstå det matematiska problemet så måste man först lösa problemet med texten. Det är 

ganska många uppgifter som är uppbyggda så att man sätter in problemlösningen i ett onödigt 

stort sammanhang och ger mycket onödig information, och så är det bara en liten del som 

man använder. Elever med ett begränsat ordförråd måste då jobba hårt för att förstå vad de 

egentligen ska göra. 

(6)  Man liksom trollar bort uppgiften, man måste jobba hårt för att hitta uppgiften i texten och så ta bort det 

som inte är viktigt. 

B har inte tänkt närmare på om det finns en skillnad mellan första- och andraspråkselever när 

det gäller matematikinlärning och kunskaper i matematik, och säger sig inte ha någon 

uppfattning där. B har haft invandrarelever som inte kunnat så mycket svenska men som haft 

mycket bra matematiska kunskaper. B menar att många klarar sig ganska bra ändå. A menar 

att eleverna med svenska som andraspråk blir fler och fler och att de inte har samma 

förutsättningar som de som har svenska som förstaspråk, och anser att detta måste man ta 

hänsyn till i undervisningen. 

(7) …om det ska vara på lika villkor så får man ju ändra… 

A anser att man kan jobba mer med orden på lektionerna och förtydliga uppgifterna. A som 

tidigare har haft mer högt motiverade och mycket duktiga elever, har inte behövt tänka så 

mycket på detta, har insett att man måste anpassa sig efter de elever man har. A anser sig 

redan göra detta men menar att man kan göra det i större utsträckning. A har också försökt att 

få sina elever att skriva upp ord de gått igenom på tavlan för att de sedan ska lära sig dem, 

men inte lyckats. 

B anser att man borde göra ordförståelseövningar inför varje nytt avsnitt och ta ut de nya 

orden och öva dem, kanske vid sidan av eller under tiden. Då kanske det skulle flyta bättre på 

lektionerna när eleverna ska börja jobba med uppgifterna. B har också uppfattningen att 

uppgifterna är för långa och att man inte kan hantera all text på en gång. Eleverna har därför 

svårt att se strukturen i textuppgifterna Man bör träna eleverna att analysera textuppgifterna 

bit för bit istället så att de kan hitta strukturen. 

(8) När jag tittar på uppgifterna, jag som är litet van, så ser ju jag strukturen i textuppgifterna. Där är den 
biten och där är den biten och det däremellan betyder ingenting och så plockar jag ut de viktiga bitarna. 
Det har eleverna väldigt svårt för att se. 
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B har börjat fundera över hur viktigt språket på matematiklektionerna är och säger… 

(9) …och förr förklarade jag bara orden för eleverna en gång och sen tänkte jag inte med på det. Nu har jag 
börjat tänka mer på vad det ställer till med.” 

 4.6 Analys av matematikuppgifter 

Nedan redovisas analyser av fem provuppgifter, indelade i en numerisk uppgift och fyra 

textuppgifter, vilka ingick i matematikprovet. Jag finner dem extra intressanta eftersom de 

visar ett samband mellan språket i uppgifterna och matematikförståelsen. Efter varje uppgift 

följer mina egna tolkningar av vad som kan ha bidragit till ett bra eller ett dåligt resultat i 

respektive grupp. 

4.6.1 Numeriska uppgifter 

Här redovisas resultatet på ett typexempel på en numerisk uppgift. I den följande analysen 

redovisas hur väl eleverna förstår utvalda ord i uppgiften (bilaga 9). 

Uppgift 1 

Beräkna och svara på bråkform     

Utfall matematikuppgift. Andel elever i procent som har klarat uppgiften. 

Elevgrupp SVE SVA1 SVA2 

Andel elever i procent 

som har klarat 

uppgiften 

59 % 57 % 71 % 

Utfall ordtest. Andel elever som förstår ordet. 

Ord i texten SVE SVA1 SVA2 

bråkform  68,5% 0 % 100 % 

beräkna  94,2% 71,4 % 100 % 

 

Här finns endast litet text och uppgiften kan räknas ut även om man inte känner till vad texten 

betyder. Den matematiska uppställningen är tydlig och kan inte missuppfattas. Ordet 

bråkform i uppgiften förstår 100 % av SVA2, 0 % av SVA1 och 68,5 % av SVE. Beräkna är 

ett annat ord som SVA2 också kan till 100 %, SVA1 till 71,4 % och SVE till 94 %. SVA2 

förstår orden bäst och SVA1 förstår dem sämst. SVA2 har bäst resultat på 

matematikuppgiften. Sämst resultat både på matematikuppgift och ordförståelse har SVA1. 
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Det skiljer 100 % i ordförståelse mellan SVA1 som har 0 % och SVA2 som har 100 % vid 

ordet bråkform, ett ord som av lärarna bedömts som lätt till medelsvårt. SVA2 förstår orden 

bäst. ”En del uppgifter bör man kunna förstå med ren vanlig logik.” säger en av lärarna. och 

frågan är alltså om man ens behöver förstå ett enda ord i texten för att lösa denna uppgift. 

4.6.2 Textuppgifter 

Här redovisas resultatet på fyra av textuppgifterna från matematiktestet I den följande 

analysen redovisas hur väl eleverna förstår utvalda ord i uppgifterna. 

Uppgift 2 

Ange förändringsfaktor vid en ökning på 250 %. Endast svar.  

 

Utfall matematikprov. 

Elevgrupp SVE SVA1 SVA2 

Andel elever i procent 

som har klarat 

uppgiften 

16 % 0 % 0 % 

Utfall ordtest. Andel elever som förstår ordet. 

Ord i texten SVE SVA1 SVA2 

ange 68 % 42 % 80 % 

förändringsfaktor 34,2 % 28,5 % 20 % 

ökning 97,1 % 85,7 % 100 % 

 

Uppgiften har text som innehåller flera ord vilka också ingår i ordtestet, som uttrycket 

förändringsfaktor samt ökning och ange. SVE har bäst resultat på uppgiften även om endast 

16 % av dessa elever har klarat den, vilket inte någon av SVA1 eller SVA2 har gjort. Man 

kan anta att ordet ökning inte orsakat några större problem för förståelsen i någon av 

grupperna då de flesta har förstått ordet på ordtestet. Ange är man generellt mindre säker på 

medan förändringsfaktor är det ord man förstår minst med 34,2 % i SVE, 28,5 % i SVA1 och 

endast 20 % i SVA2. Lärarnas bedömning är att ange är medelsvårt, ökning är ett ord som de 

flesta borde förstå och förändringsfaktor är svårt, vilket stämmer med elevernas resultat på 

ordtestet. Förändringsfaktor är ett i sammanhanget betydelsebärande ord och kan ha varit 

avgörande för att eleverna skulle veta hur de skulle lösa uppgiften. Man kan därför anta att 

det här finns ett samband mellan ordförståelse och matematikresultat. 
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Uppgift 3 

 

Ett träd har knäckts i en höststorm. Hur högt var trädet innan den knäcktes? Ta hjälp av     

    nedanstående figur.      

 

 

 

 

Utfall matematikuppgift 

Elevgrupp SVE SVA1 SVA2 

Andel elever i procent 

som har klarat uppgiften 
57 % 43 % 57 % 

Utfall ordtest. Andel elever som förstår ordet. 

Ord i texten SVE SVA1 SVA2 

höststorm 71,4 % 42,8 % 40 % 

knäckts 91,4 % 100 % 100 % 

 

Detta är ett tydligt exempel på en uppgift där man har satt in matematiken i ett sammanhang 

så att eleverna lättare ska kunna förstå. Ordet höststorm är dock enligt ordförståelsetestet inte 

så välkänt som man skulle kunna tro, då endast 40 % av SVA2 och 42,8 % av SVA1 förstår 

ordet. Inte ens alla elever med svenska som förstaspråk förstår.(71,4 %). Det är 

anmärkningsvärt att närmare 30 % av SVE inte kan ett ord som deras lärare bedömt som lätt. 

Bilden som lagts in, ökar den matematiska förståelsen. SVE och SVA2 har bäst resultat på 

matematikuppgiften. 

8 

4,5 

(m) 
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Uppgift 4 

Genom historien finns det mer eller mindre märkliga namn på stora tal.  

Som exempel kan nämnas att Arkimedes(250 f.Kr.) i sin bok Sandräknaren benämner  

10000 med myriad. Skriv myriad2 som en tiopotens.   

Utfall matematikprov 

Elevgrupp SVE SVA1 SVA2 

Andel elever i procent 

som har klarat 

uppgiften 

62 % 29 % 14 % 

Utfall ordtest. Andel elever som förstår ordet. 

Ord i texten SVE SVA1 SVA2 

mer eller mindre 57,1 % 28,5 % 40 % 

märkliga 97,1 % 85,7 % 100 % 

benämner 28,5 % 42,8 % 0 % 

myriad 2,8 % 0 % 0 % 

 

Uppgiften har mycket text och innehåller ord som inte alla elever förstår. Uttrycket ”mer eller 

mindre” behärskas av 57,1 % av SVE, 28,5 % av SVA1 och 40 % av SVA2. Andra ord som 

kan utgöra hinder för förståelsen är benämner (SVE 28,5 %, SVA1 42,8 %, och SVA2 0 %) 

och myriad (SVE 2,8 %, SVA1 0 %, SVA2 0 %) vilka fanns med i ordtestet. Förutom dessa 

ord kan man misstänka att Arkimedes och Sandräknaren är obekanta ord för eleverna. Bäst 

resultat på matematikuppgiften har SVE med 62 % medan SVA1 har 29 % och SVA2 har 

endast 14 %. Elever med svenska som förstaspråk klarar således uppgiften ganska bra men 

för SVA1 och SVA2, som har ett mycket sämre resultat, kan man misstänka att texten 

försvårar.  

En av lärarna säger i intervjun att man i de nationella proven försöker väva in uppgifterna i 

ett sammanhang, vilket kan vara förvirrande för SVA-elever och menar att man måste ändra 

på provuppgifterna så ”att det är matten man testar och inte ordförståelsen”. Denna uppgift är 

ett bra exempel på hur texten ”skymmer sikten” för eleverna så att de inte förstår vad som är 

viktig information i uppgiften. (se Sterner & Lundberg, 2002:8f) 
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Uppgift 5 

Girihmönster är en typ av heltäckande mosaikmönster s.k. tesselering som har använts under lång tid inom 
Islamisk arkitektur. Man känner till mönster som kan dateras till 1200-talet. Ett fint exempel på 
Girihmönster är den stora moskén i Isfahan (Iran), Darb-i-imam. Girihmönster är också besläktat med 
s.k. kvasistrukturer som uppträder i en del hittills okända mineral s.k. kvasikristaller. Dan Schechtman 
tilldelades ensam Nobelpriset i kemi 2011 efter sitt arbete med s.k. kvasikristaller (upptäckten gjordes 
redan 1982).  Girihmönster bygger på fem olika figurer,  

• En regelbunden decagon (tiohörning) med de inre vinklarna på 144o; 
• En oregelbunden hexagon (sexhörning) med inre vinklar på 72°, 144°, 144°, 72°, 144°, 144° 
• En ickekonvex hexagon (eller fluga, rosett) med inre vinklarna 72°, 72°, 216°, 72°, 72°, 216° 
• En romb med inre vinklarna 72°, 108°, 72°, 108° 
• En regelbunden pentagon(femhörning) med inre vinklarna 108o.  

Du kan se bitarna nedan. 

 

Förklara varför det inte går att bygga upp tesselering med enbart regelbundna pentagoner.  (0/0/2 

Utfall matematikuppgift Andel elever i procent som har klarat uppgiften 

SVE SVA1 SVA2 

41 % 14 % 0 % 

Utfallet i ordtestet redovisas i bilaga 6. 

Texten, som är mycket omfattande, behandlar ett område som förmodligen är okänt för de 

flesta utom för dem som känner till islamisk arkitektur eller nobelpristagare i kemi och deras 

upptäckter. Ett mycket stort antal ord i texten är mer eller mindre okända för eleverna när de 

möter dem i matematikuppgiften. Kvasistruktur känner ingen igen, tesselering liksom ordet 

mineral kan ingen i SVA1 och SVA2.  Andra ord som är särskilt svåra är dateras, besläktad, 

ickekonvex, rosett, romb och pentagon. Intressant är att av dessa ord är det SVA1 som förstår 

sämst med undantag för ordet besläktad där SVA2 har sämre resultat. Lärarnas bedömning är 

att dateras är medelsvårt, besläktad är medelsvårt till svårt, ickekonvex är svårt, rosett är lätt, 

romb är svårt, pentagon är lätt till medelsvårt samt att typ är lätt. De vardagliga orden som de 

båda lärarna ser som lätta, rosett och typ, visar sig vara ganska svåra att förstå, framför allt 

typ där SVE har 34,2 %, SVA1 har 14,2 % och SVA2 40 %.  
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Här är det förmodligen en kombination av faktorer som försvårar förståelsen av uppgiften. 

Kontexten är okänd för de flesta och texten innehåller ett stort antal ord som är mer eller 

mindre är okända för eleverna. Bäst resultat på matematikuppgiften har uppgiften har SVE 

med 41 % medan SVA1 har 14 % och SVA2 har 0 %. Här kan man se ett klart samband 

mellan språk och matematikförståelse. 

5 Diskussion av resultatet 

I detta kapitel kopplar jag ihop den forskning som presenteras i bakgrundskapitlet med 

resultatet. Diskussionen görs tematiskt enligt de metoder jag har använt i studien, 

matematikprovet, ordtestet och intervjuerna. 

5.1 Matematikprovet 

I min studie undersökte jag hur väl elever i två klasser på samhällsprogrammet i årskurs 1 

klarade att lösa olika typer av uppgifter på ett matematikprov. Jag kom fram till att 

andraspråkseleverna hade sämre resultat på matematikprovet än förstaspråkseleverna. Detta 

var inte oväntat att med tanke på vad PISA - undersökningar under de senaste åren har visat 

(Skolverket 2010a, b, c och d).  

Jag fann också att förstaspråkselevernas (SVE) resultat skiljde sig från 

andraspråkselevernas (SVA) resultat vad gäller typen av provuppgifter. De numeriska 

uppgifterna var andraspråkseleverna bäst på att lösa och förstaspråkseleverna var sämst. 

Detta var uppgifter som innehöll endast litet text, ofta bara en kort instruktion. Ibland var den 

matematiska formeln synlig i uppgiften, så det var bara att räkna, man behövde sällan förstå 

orden för att veta vad man skulle göra. Lärare B hade i intervjun en liknande åsikt och 

menade att man kan lösa vissa uppgifter med hjälp av enbart logik om man känner till 

kontexten.  

I gruppen med andraspråkselever kunde jag se en skillnad mellan resultaten hos de 

andraspråkselever som är födda i annat land (SVA2) och de andraspråkselever som är födda i 

Sverige (SVA1), SVA2 hade bättre resultat än på matematikprovet än SVA1. Man kan tänka 

sig att SVA2 elever, som gått i skola i flera år i ett land där de lärt sig mycket matematik 

innan de flyttade till Sverige, är matematisk kunniga. De känner till de matematiska 

symbolerna och kan därför klara numeriska uppgifter trots att de har ett mindre ordförråd. 

Lärare B har haft invandrarelever som inte kunnat så mycket svenska men som har haft 

mycket bra matematiska kunskaper, och menar att många klarar sig ganska bra ändå. Detta 
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överensstämmer med vad Sterner & Lundberg (2002:8) kommit fram till, att en elev som har 

svenska som sitt andraspråk mycket väl kan förstå matematiska begrepp på sitt förstaspråk 

trots att man ännu inte kan dem på svenska,  

Resultaten på textuppgifterna ser emellertid ut på ett helt annat sätt. Här fann jag att det 

var förstaspråkseleverna (SVE) som hade det överlägset bästa resultatet med hela 16,3 fler 

procentenheter än SVA2, som hade det sämsta resultatet. Detta bekräftas av lärarna som hade 

uppfattningen att det är många av andraspråkseleverna som kan de grundläggande 

matematiska reglerna men som inte förstår vad de ska göra när de läser textuppgifterna. De 

förstår inte de matematiska orden och inte heller andra vanliga ord som de behöver för att 

komma vidare i sin lösning av uppgiften. Det finns, enligt lärarna, ett självklart samband 

mellan språk och matematik, och de menade att många andraspråkselever inte lyckas så bra 

på prov där det är mycket text i uppgifterna. 

Också genom forskning har man funnit att elever med annat modersmål än svenska, tycks 

som grupp ha svårare att klara av matematikuppgifter med mycket text. (Svensson 2003). 

Man kan anta att texten har påverkat resultaten i textuppgifterna. I ordtestet fann jag att det 

fanns ett visst samband mellan uppgifter som SVA1 och SVA2 lyckats dåligt med och hur de 

förstod ord i texten. I textuppgift 4 som 14 % av SVA2, 29 % av SVA1 och 62 % i SVE löst, 

fanns fyra av orden i ordtestet. Tre av dessa ord fanns med bland de 25 svåraste orden för 

eleverna. Det ämnesspecifika ordet myriad hade ingen, i varken SVA1 eller SVA2 förstått 

och det ämnesneutrala skriftspråksaktiga benämner hade ingen i SVA2 heller förstått. Även 

det talspråksaktiga uttrycket ”mer eller mindre” var svårt att förstå för framför allt SVA1 och 

SVA2. Man kan också misstänka att kontexten i uppgift 4 förmodligen är ganska okänd och 

förvirrande för eleverna. Detta överensstämmer med vad Kjellström m.fl. (2008) hävdaratt 

missledande information i uppgiften kan förvirra och få elever att börja tänka på fel sätt och 

att nya eller ovanliga ord i textuppgifter kan vara svåra att förstå. (Kjellström m.fl. 2008:27f) 

De båda lärarna A och B menade att de matematiska orden lär sig eleverna under 

lektionerna och borde därför kunna dem. B hade dock märkt att det finns många andra svåra 

ord som eleverna inte kan. Ordet kvasistruktur, som fanns i en av provuppgifterna, trodde 

ingen av lärarna att eleverna hade förstått, vilket resultatet i ordtestet också bekräftar.  

”Om man inte riktigt förstår orden i en uppgift så tappar man ju också sammanhanget 

beroende på hur viktigt ordet är i det hela”, menar B. Detta bekräftas av Lindbergs forskning 

(2006) om ordförrådet som den enskilt viktigaste faktorn för den som studerar på sitt 

andraspråk.  
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Forskning (Sterner & Lundberg 2002: 8f) har visat att texten i benämnda tal kan vara en 

hjälp för vissa elever men också att den kan vara alltför ”målande och skymma sikten för det 

matematiska innehållet” samt att sambandet mellan förekomsten av text och lösningsfrekvens 

skiljer mellan olika elevgrupper, till nackdel för andraspråkseleverna (Svensson 2003). 

5.2.1 Andra faktorer som påverkar matematikresultatet 

I textuppgift 5, som endast ett fåtal SVA-elever kunnat lösa, fann jag flera faktorer som kan 

ha påverkat resultatet. Många av orden i texten var, enligt ordtestet, i stort sett eller helt 

okända för eleverna, flera verb hade passivform och där fanns sammansatta ord, vilket kan 

göra det svårare att förstå texten. Dessutom hade eleverna inte de referensramar som krävdes 

för att de skulle förstå uppgiften. Detta stämmer överens med vad Kjellström m.fl. (2008) 

redovisar, att de referensramar som eleverna har med sig kan vara avgörande för om de ska 

förstå texten i en matematikuppgift. Textuppgifter som handlar om förhållanden och 

traditioner som eleverna inte känner igen kan medföra att man som elev inte känner igen sig 

och inte har inte har stöd av kontexten. I uppgift 5 handlar det om islamsk arkitektur, 

traditionella mosaikmönster samt kvasikristaller och i den kontexten kan inte speciellt många 

av testdeltagarna ha känt igen sig eller fått stöd. 

Förmodligen har den som konstruerat provuppgiften försökt att hitta ett sammanhang där 

den matematiska uppgiften skulle kunna vävas in, men har använt sig av en kontext som är 

okänd för de flesta elever. En stor del av texten i uppgift 5 behövs inte för att man skall kunna 

lösa den, och man kan anta att texten ”skymmer sikten”, som Sterner & Lundberg (2002) 

uttrycker det.  

För att lösa uppgift 5 skulle eleverna dessutom kunna ”Förklara varför …” Den typen av 

uppgifter, (liksom vid: Motivera!), måste man ha ett väl utvecklat språk och ett omfattande 

ordförråd för att klara. Enligt Sterner & Lundberg (2002) kräver matematikens textuppgifter 

ofta att eleverna har en skriftspråklig kompetens, vilket inte alla har. Man kan ana många 

elevers känslor inför textuppgifter när lärare A berättar om en tidigare elev som kände ett så 

stort motstånd mot textuppgifter att hon sa: ”Läsfrågor, det gör jag bara inte!”  

5.3 Ordtestet 

Av resultatet på ordtestet kunde jag utläsa att lärarna överskattade elevernas kunskaper om de 

vardagliga samt de skriftspråksaktiga orden. Lärarna trodde att många av orden i ordtestet var 

lätta eller ganska lätta för eleverna. I själva verket var många av dessa ord bland de 25 ord 

som minst antal elever förstått. Flera vardagliga ord fanns bland dem som eleverna tyckte var 
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svåra. Att lärarnas uppfattning om de ämnesspecifika orden kvasistruktur, myriad, 

tesselering, symmetri och pentagon stämde överens med elevernas, var inte förvånande med 

tanke på hur ovanliga de är. Däremot trodde lärarna att de vardagliga orden mer eller mindre, 

höststorm och typ samt det ämnesspecifika ordet mineral skulle vara lätta att förstå för 

eleverna. Så var det inte. I uppgift 3 där det vardagliga, men sammansatta ordet höststorm 

förekom, förstod t.ex. endast 40 % av SVA2 och 42,8 % av SVA1 ordet. Man skulle här lätt 

kunna tro att det var SVA-eleverna som missat, men endast 71,4 % av SVE förstod ordet. 

Resultatet på ordtestet stämmer å ena sidan överens med de resultat som man i OrdiL (2007) 

kommit fram till, och som visar att flerspråkiga elever har särskilda svårigheter med 

ämnesneutrala, abstrakta och skriftspråksaktiga ord.(bilaga 9). Å andra sidan fanns också 

flera vardagliga ord bland de ord som eleverna haft svårast att förstå. Även ovanliga, 

ämnesspecifika och allmänspråkliga ord fanns representerade och några av dem var så 

ovanliga att ingen elev förstod dem. Resultatet tyder på att lärare bör försäkra sig om att 

eleverna förstår orden i textuppgifterna innan de börjar räkna. Detta styrks av Kjellberg m.fl. 

(2008), som menar att om eleverna får arbeta med nya ord och deras betydelse på lektionerna, 

så kommer dessa snart att ingå i deras eget ordförråd. 

5.4 Lärarnas syn på hur man skulle kunna underlätta för eleverna 

Jag har funnit att lärarna i undersökningen är medvetna om många andraspråkselevers 

svårigheter med att lösa textuppgifterna i matematikprov och att detta kan vara följden av att 

man måste studera på ett språk som man inte helt behärskar. 

Jag har, genom ordtestet, funnit att också många av de svenska eleverna har ett bristfälligt 

ordförråd. Detta överensstämmer med Kjellström m.fl. (2008). som menar att elever som är 

födda i Sverige av svenska föräldrar, och som pratar endast svenska på fritiden och i skolan, 

kan ha problem med det språk de möter i undervisning och läromedel. 

Enligt lärarna finns det på nationella prov många och långa meningar i uppgifterna som 

många elever fastnar på, vilket medför att de inte förstår vad de ska göra. B misstänker 

dessutom att man i nationella prov medvetet formulerar en svår text ur vilken man ska 

försöka hitta det matematiska problemet, men då först måste man ju lösa problemet med att 

förstå texten. Det är ganska många uppgifter som är uppbyggda så att man sätter in 

problemlösningen i ett onödigt stort sammanhang och ger mycket onödig information och så 

är det bara en liten del som man använder, menar B.  

Lärarna säger sig vilja ändra på både undervisningen och proven. Proven kan de ju inte göra 

så mycket åt, menar de, eftersom dessa konstrueras centralt. I undervisningssituationen 
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däremot menar man att man kan göra en hel del, som att jobba mer med orden på lektionerna 

och att förtydliga uppgifterna. Man måste anpassa sig efter de elever man har, menar lärarna. 

Eleverna med svenska som andraspråk blir ju fler och fler och att de inte har samma 

förutsättningar som förstaspråkseleverna. 

(10) ….om det ska vara på lika villkor så får man ju ändra…. 

 
A har försökt att få sina elever att anteckna ord de gått igenom på tavlan, för att sedan lära sig 

dem, men har inte lyckats. B anser att man borde göra ordförståelseövningar inför varje nytt 

avsnitt och ta ut de nya orden och öva dem, kanske vid sidan av eller under tiden. Då kanske 

det skulle flyta bättre när eleverna ska börja jobba med uppgifterna. B. har också 

uppfattningen att uppgifterna är för långa och att man inte kan hantera all text på en gång. 

Man bör träna eleverna att analysera uppgifterna bit för bit istället. Denna uppfattning delas 

av Kjellström m.fl. (2008) som menar att uppgifters struktur är viktig för förståelsen. Det 

vanligaste är att uppgifter är uppbyggda som en helhetssituation där eleven själv ska hitta 

formeln för lösningen, vilket är svårt för många. Om uppgiften istället är uppbyggd så att den 

har en struktur som liknar tankens, är den lättare att förstå. (Kjellström m.fl. 2008) 

5.4.1 Ord i provuppgifter 

I min undersökning har jag identifierat ett stort antal ord från lektioner och matematikprov 

som eleverna inte fullt ut förstår. Några av provuppgifterna klarar man att lösa utan att förstå 

orden och förklaringen till detta kan vara att den matematiska formeln är väl synlig eller att 

det i uppgiften finns en relevant bild som gör det lättare att förstå. Flera av textuppgifterna 

har emellertid mycket text med information som egentligen inte behövs för att man ska kunna 

lösa uppgiften. Dessutom innehåller flera av uppgifterna (uppgift 4 och 5) ämnesspecifika ord 

som ändå inte har med matematik att göra, och eleverna förutsätts t.ex. ha en viss kännedom 

om islamsk arkitektur och mosaikmönster samt avancerad kemi (bilaga 6). Här finns risken 

att man i uppgiften inte orkar läsa ens till dess man är framme vid själva instruktionen. 

Ovanstående överensstämmer med den forskning som Kjellström m.fl. (2008) redovisar, 

om att det inte är lämpligt att presentera obekanta ord i en provsituation om man inte 

samtidigt kan ge en förklaring. Eleverna måste alltså förstå texten i uppgiften om den ska 

vara relevant vid ett prov. Om de inte gör det är det inte de matematiska kunskaperna som 

testas.  

Man kan fråga sig om betygen på matematikprovet är rättvisa, dvs. om de verkligen visar 

hur mycket matematik eleverna kan. Det är SVA2 som har de största matematiska 
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kunskaperna i de numeriska uppgifterna men ingen av dessa elever har lyckats få ett högre 

betyg än C. SVA2 är den grupp där lägst procent elever fått underkänt eller betyget F, så man 

kan anta att de har relativt goda matematikkunskaper. Samtidigt är de sämst på 

textuppgifterna, vilket kan förklaras av bristande språkkunskaper och förklara avsaknaden av 

höga betyg. 

Hur kan man då förklara den stora skillnaden i resultat mellan SVA1 och SVA2? Jag har 

tidigare skrivit om andraspråkselever som har gått i skola i sitt hemland innan de kommer till 

Sverige. Dessa elever har, bl.a. beroende av vilket land de kommer från, med sig varierande 

matematikkunskaper och kan vara matematiskt mycket kunniga. Har de varit kloka så har de 

valt att läsa svenska som andraspråk och på ett medvetet sätt med hjälp av en kunnig lärare 

byggt upp ett svenskt ordförråd med både vardagliga och skolspråksaktiga ord. Fyra av 

SVA2-eleverna i studien läser idag svenska som andraspråk. Om de också under sina första 

år i Sverige fått studiehandledning eller undervisning i matematik på sitt förstaspråk så kan 

detta vara ett skäl till SVA2-gruppens goda resultat på framför allt ordtestet, där de är bäst, 

men också på matematikprovet där de är näst bäst. Enlig min erfarenhet, efter 25 år som 

lärare för andraspråkselever, så har ofta SVA2-elever ofta en stark drivkraft att lyckas i sitt 

nya land när de äntligen har fått en ny chans i livet, vilket också kan vara en förklaring till de 

goda resultaten. 

SVA1 har sämst resultat på båda proven och endast en av SVA1-eleverna läser svenska 

som andraspråk. SVA1 är födda i Sverige men har svenska som sitt andraspråk och pratar 

förmodligen sitt förstaspråk i hemmet. I större städer där det finns fler tvåspråkiga 

matematiklärare har man provat att ge andraspråkselever all matematikundersvisning både på 

svenska och på sitt förstaspråk. Eva Norén (2007) som studerat ett sådant projekt, har kommit 

fram till att matematikundervisning ska börja på det språk som eleverna lärt sig att tänka på 

och som de tidigare använt för att skaffa sig kunskaper, men också att man ska studera 

matematik och svenska som andraspråk samtidigt. (Norén 2007) Tyvärr finns inte denna typ 

av undervisning i den kommun där undersökningen har genomförts, så SVA1 har 

förmodligen gått i en vanlig grundskoleklass och fått sin matematikundervisning på svenska. 

Man kan tänka sig att SVA1 pratar svenska i kamratkretsen och att de upplever att de 

behärskar språket bra då de kan göra sig muntligt förstådda överallt, vilket jag också har 

kunnat konstatera när jag besökt klasserna. Man kan anta att de vill vara ”svenska” och tror 

att de inte behöver någon hjälp, ingen svenska som andraspråk eller studiehandledning. 

Språket blir därför talspråksaktigt med vardagliga ord och saknar många skriftspråksaktiga 

ord, vilket ordtestet också visar. 
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6 Slutsats 
I min undersökning har jag kommit fram till att språket i matematikundervisningen spelar en 

viktig roll för matematikförståelsen, främst hos andraspråkseleverna men också hos eleverna 

med svenska som förstaspråk. Beaktansvärt är att de elever som är födda i ett annat land är 

bäst på de numeriska uppgifterna, som inte kräver så mycket språkkunskaper, och sämst på 

textuppgifterna som kräver ett gott ordförråd och en skriftspråksaktig kompetens. Det är 

språket i textuppgifterna, och då särskilt i de nationella proven, som hindrar många från att 

ens förstå hur de ska lösa uppgifterna, och än mindre att få ett bra betyg i matematik. Om 

textuppgifter innehåller ett ord som eleverna inte förstår, kan detta enda ord vara avgörande 

för att man ska kunna lösa uppgiften. Därför är det är det är viktigt att man behärskar orden i 

provuppgifterna om man ska lyckas lösa dem matematiskt. Här kan man inte nog poängtera 

vikten av att andraspråkselever har studiehandledning på sitt förstaspråk ända upp på 

gymnasienivå. Då först har de en rimlig chans att förstå språket och lyckas väl i sina studier.  

Beaktansvärt är att andraspråkseleverna, som är födda i ett annat land än Sverige, är bäst 

på att förstå orden i ordtestet men är ändå de som klarar textuppgifterna sämst. Detta tyder på 

att ordförståelsen endast är en av många faktorer som påverkar förståelsen i en textuppgift. 

Okänd kontext, missledande och onödig information samt komplicerad struktur är andra 

faktorer jag har kommit fram till och som kan orsaka svårigheter i textuppgifter. 

Andraspråkselever som är födda i Sverige och haft hela sin skolgång här har sämst resultat på 

både ordförståelse och matematik.  

Jag har funnit att lärarna i undersökningen har överskattat elevernas ordkunskap när det 

gäller vardagliga och skriftspråksaktiga ord, men att de har ganska klart för sig vilka 

ämnesspecifika ord, både matematiska facktermer och andra ämnesrelaterade ord, som 

eleverna inte förstår. 

Jag fann också att de deltagande lärarna redan hade reflekterat över att många elever inte 

förstår språket i matematiken, men att de inte vetat hur de skulle göra för att hjälpa dem samt 

att de är positiva till förändringar som kan underlätta matematikförståelsen för eleverna.  

6.1 Framtida forskning 
Det vore intressant att studera hur elevers matematikresultat påverkas om matematiklärare 

samarbetar med lärare i svenska som andraspråk i fråga om språket i läroböcker och på prov. 

Klarar eleverna uppgifterna bättre om de får arbeta med de nya orden under lektionerna i 

svenska, som andraspråk, alternativt arbetar med orden under matematiklektionerna, innan de 

börjar med ett nytt avsnitt i matematiken?  
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Bilaga 1. Samtycke till deltagande i forskning  
 

Hej! 

Jag går utbildning i Svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö och studerar 

sambandet mellan matematik och språk Till min forskning behöver jag samla in olika sorters 

material och göra ljudinspelningar. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt enligt forskningsreglerna och alla namn 

kommer att anonymiseras. Det är endast jag som kommer att lyssna på inspelningarna.  

Jag är mycket tacksam om du vill stödja min forskning genom att delta i undersökningen. 

Deltagandet är frivilligt. 

Hälsningar 

Eva Rysten Hagström 

 

Jag samtycker till deltagande i Eva Rysten Hagströms forskning om språk och matematik  

 

Datum:………………………………………… 

 

Elevens namnteckning:…………………………………………………… 
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Bilaga 2. Samtycke till ordförståelsetestet 
 

 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning av olika slags ord som 
förekommer i matematikundervisningen! 

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt enligt forskningsreglerna och 
du kommer att vara helt anonym, vilket innebär att ingen kommer att nämnas 
vid sitt rätta namn och att inte heller skolans eller ortens namn kommer att 
nämnas. Det är frivilligt att göra ordtestet. 

 

 

Födelseland: ___________________ 

 

Förstaspråk: ______________________ 

 

 

 

o Jag samtycker till att mitt resultat på testet används i forskningssyfte. 
 

 

________________________________                          _______________ 

Namnteckning                                                                             klass 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 
 
1. Vilket samband ser du mellan språk och matematik?  
 
 
2. Hur tror du att ordförståelsen påverkar inlärningen i matematik?  
 
 
3. Vilka av orden i ordtestet tror du att eleverna förstått bäst/sämst? 
 
 
4. Vilken skillnad mellan elever med svenska som andraspråk och    
 förstaspråkselever finns i matematikinlärning och kunskaper i matematik?  
 
 
5. Hur anser du att man kan arbeta för att öka elevers förståelse vad gäller textuppgifter i    
    matematiken?  
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Bilaga 4. Resultat på ordtestet, andel elever i SVE och 
SVA1 som förstår ordet 
 

SVE 

90-100% 80-90% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30% 10-20% 0-10% 

övriga tilldelades höststorm ange mer eller mindre pentagon mineral benämna romb kvasistruktur 

rymmer reklambroschyr uppträder mönster arkitektur symmetri dateras tesselering utfall myriad 

märklig symbol täckts fördelade tankegång besläktat förändringsfaktor kvoten ickekonvex  

samtliga mått oregelbunden bråkform  varav typ    

okänd avbilda enbart    bryt ut    

rotera rosett area        

verkligheten motivera         

hittills krävs         

asfaltera          

område          

knäckts          

redovisa          

färgad          

heltäckande          

markera          

kopia          

beräkna          

ökning          

förklara          

 

SVA1 

Resultat på ordtestet, andel elever som förstår ordet 

90-100% 80-90% 70-80% 
60-
70% 50-60% 40-50% 

30-
40% 20-30% 10-20% 0-10% 

                    

Rymmer märklig övriga   samtliga ange   mer eller mindre pentagon kvasistruktur 

tilldelades okänd uppträder   reklambroschyr benämna   förändringsfaktor symmetri mineral 

Knäckts verkligheten rotera   täckts höststorm   tankegång romb tesselering 

redovisa hittills arkitektur   oregelbunden asfaltera   fördelade utfall kvoten 

Mått heltäckande symbol   rosett       dateras myriad 

Kopia markera område   enbart       typ varav 

  ökning avbilda           bryt ut bråkform 

    färgad             ickekonvex 

    mönster               

    motivera               

    beräkna               

    förklara               

    area               

    krävs               
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Bilaga 5. Resultat på ordtest, andel elever i SVA2 som 
förstår ordet 
 

SVA2 

90-100% 80-90% 
70-
80% 

60-
70% 

50-
60% 40-50% 

30-
40% 20-30% 

10-
20% 0-10%   

                      
övriga rymmer   rosett   romb   dateras   benämna   
märklig ange   bryt ut   höststorm   besläktat   kvasistruktur   

tilldelades uppträder   varav   
mer eller 
mindre   förändringsfaktor   mineral   

okänd samtliga       typ   ickekonvex   utfall   
rotera verkligheten       kvoten       tesselering   
reklambroschyr asfaltera       tankegång       myriad   
täckts område                   
hittills avbilda                   
symbol motivera                   
knäckts markera                   
redovisa kopia                   
mått area                   
oregelbunden enbart                   
färgad                     
heltäckande                     
mönster                     
beräkna                     
ökning                     
förklara                     
krävs                     
fördelade                     
bråkform                     
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Bilaga 6. Ord från uppgift 5 
Andel elever i grupperna (i procent) som kan ord i texten 

Ord i texten SVE SVA1 SVA2 

typ 34,2 % 14,2 % 40 % 

heltäckande 91,4 % 85,1% 100 % 

arkitektur 54,2 % 71,4 % 60 % 

mönster 68,5 % 71,4 % 100 % 

dateras 34,5 % 14,2 % 20 % 

besläktad 45,7 % 28,5 % 20 % 

kvasistruktur 0 % 0 % 0 % 

uppträder 74,2 % 71,4 % 80 % 

hittills 94,2 % 86,7 % 100 % 

okända 91,7 % 85,7 % 100 % 

mineral 34,2 % 0 % 0 % 

tilldelades 85,7 % 100 % 100 % 

oregelbunden 71,4 % 57 % 100 % 

ickekonvex 17,1 % 0 % 20 % 

rosett 80% 57,1 % 60 % 

romb 17,1 % 14,2 % 40 % 

markera 91,4 % 85,7 % 80 % 

samtliga 91,4 % 57,1 % 80 % 

pentagon 48,5 % 14,2 % 60 % 

tesselering 22,8 % 0% 0 % 

enbart 74,2 % 57,1 % 80 % 

rotera 94,2 % 71,4 % 100 % 

kopia 94,2 % 100 % 80 % 

motivera 85,7 % 71,4 % 80 % 
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Bilaga 7. Lärarnas bedömning av ordens svårighetsgrad 
 

Tabell 7. Lärarnas bedömning av ordens svårighetsgrad 

Svåra ord  Ganska svåra ord  Medelsvåra ord 
Ganska lätta 
ord Lätta ord 

Kvasistruktur Benämna Ange Övriga  Okänd 
Romb Symmetri Pentagon Rymmer Redovisa 
Tesselering Besläktat Uppträder Märklig Mått 
Förändringsfaktor   Tilldelades Mer eller mindre Färgad 
Kvoten   Rotera Samtliga Mönster 
Myriad   Arkitektur Mineral Rosett 
Bryt ut   Symbol Reklambroschyr Enbart 
Ickekonvex   Område Verkligheten Markera 
    Utfall Täckts Kopia 
    Oregelbunden Hittills Beräkna 
    Dateras Asfalteras Förklara 
    Tankegång Knäckts Typ 
      Avbilda Krävs 
      Heltäckande Höststorm 
      Motivera   
      Ökning   
      Area   
      Varav   
      Fördelade   
      Bråkform   
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Bilaga 8. Uppgiftslösningar 

Tabell 3. Numeriska uppgifter. Andel elever i gruppen (i procent) som löst uppgiften. 

Uppgift 1 3 4 6 7 9 10 12 15 16 18 20 21 Summa Snitt    

SVE 59 73 27 86 89 54 68 24 57 76 89 33 84 819 63 sämst  

SVA1 57 71 71 100 100 43 57 14 43 71 86 43 86 842 64,8   

SVA2 71 86 57 86 86 57 86 14 57 71 86 71 57 885 68,1 bäst  

 

Tabell 4. Textuppgifter. Andel elever i gruppen (i procent) som löst uppgiften.  

uppgift 2 8 13 14 17 22 23 24 25 Summa snitt   

SVE 16 62 68 57 99 32 30 27 41 432 48 bäst 

SVA1 0 29 71 71 71 29 29 0 14 314 34,9   

SVA2 0 14 86 71 57 14 29 14 0 285 31,7 sämst 
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Bilaga 9. De 25 svåraste orden  
Procentsatsen visar hur stor andel av gruppen som kan ordet. De ord som lärarna bedömt som 

lätta eller ganska lätta för eleverna att förstå är markerade med röd färg och de ord som 

bedömts som svåra eller ganska svåra med grön färg. Svart färg betyder medelsvåra ord. 

 

Tabell 8. De 25 svåraste orden för eleverna 

nr. % SVE % SVA1 % SVA2 

1 0 Kvasistruktur 0 Kvasistruktur 0 kvasistruktur 

2 4 Myriad 0 Mineral 0 Mineral 

3 17 Utfall 0 Tesselering 0 Tesselering 

4 17 Ickekonvex 0 Myriad 0 Myriad 

5 18 Romb 0 Kvoten 0 Utfall 

6 23 Tesselering 0 Varav 0 Benämna 

7 25 Kvoten 0 Bråkform 20 Dateras 

8 26 Benämna 0 Ickekonvex 20 Besläktat 

9 34 Mineral 14 Pentagon 20 Förändringsfaktor 

10 34 Förändringsfaktor 14 Romb 20 Ickekonvex 

11 34 Typ 14 Dateras 40 Mer eller mindre 

12 35 Dateras 14 Förändringsfaktor 40 Höststorm 

13 37 Bryt ut 14 Typ 40 Romb 

14 45 Varav 14 Bryt ut 40 Typ 

15 47 Besläktat 15 Symmetri 40 Kvoten 

16 48 Pentagon 15 Utfall 40 Tankegång 

17 48 Symmetri 29 Mer eller mindre 60 Pentagon 

18 51 Tankegång 29 Besläktat 60 Symmetri 

19 54 Arkitektur 29 Tankegång 60 Arkitektur 

20 57 Mer eller mindre 29 Fördelade 60 Bryt ut 

21 60 Fördelade 43 Ange 60 Varav 

22 68 Mönster 43 Benämna 80 Rymmer 

23 69 Bråkform 43 Höststorm 80 Ange 

24 71 Höststorm 44 Asfalteras 80 Uppträder 

25 71 Oregelbunden 56 Rosett 80 Samtliga 
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