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”Vad vill du göra efter gymnasiet?” 

[Ser skeptisk/ledsen ut…] ”Jag kommer att jobba i en pizzeria” 
”Vad?!? Jag menar…ingenting fel med att jobba i en pizzeria, jag jobbade heltid som 

servitris innan lärarprogrammet, men… du är en av de duktigaste här! Är det verkligen 
det som du vill göra?” 

[ler] ”…faktiskt vill jag bli arkitekt kanske” 
 
 
  

”Jag vet att det är jobbigt att lära sig matte på svenska. Jag ska skriva mitt 
examensarbete om det!” 

”Ja, bra, prata om det! Säg hur svårt det är för oss!” 
 
 
 

Till mina duktiga elever. Jag vet hur svårt det är. 
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Sammanfattning 
Den svenska skolan karakteriseras av en stor språklig mångfald, med mer än en 
fjärdedel av alla elever som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt betygs-
statistikerna som samlas av Skolverket, och resultaten av internationella mät-
ningar som PISA och TIMSS, presterar dessa elever i genomsnitt sämre än sina 
jämnåriga som har svenska som modersmål. I den offentliga debatten förklaras 
ofta denna skillnad mellan resultaten genom att poängtera till elevernas bristande 
språkkunskaper och till deras utländsk bakgrund. Det finns ändå inte så mycket aka-
demisk forskning inom matematikdidaktik kring denna problematik. Forskningen 
är underutvecklad i synnerhet när det gäller att analysera hur dessa elever upple-
ver matematikundervisningen.  I denna uppsats vill jag följaktligen sätta elevernas 
perspektiv i fokus. Genom att intervjua elever som har svenska som andraspråk, 
samlar jag in intressanta berättelser kring deras upplevelser av att läsa matematik 
på svenska.  Mitt syfte är att utreda vilken roll språket egentligen spelar i matema-
tiklärande, och att analysera på vilket sätt bristperspektivet påverkar deras möjlig-
heter att lyckas med matematiken. Studiens resultat visar att elevernas språk 
ibland kan bli ett problem i lärandet, men att det är bristperspektivet och dess kon-
sekvenser som utgör de huvudsakliga hindren till lärande.     
 
Sökord/ Nyckelord: bristperspektiv, diskurs, intervjustudie, matematik, svenska 
som andraspråk. 
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Inledning 
I den offentliga debatten om den svenska skolmatematiken har det blivit allt van-
ligare att uppmärksamma att ett ökande antal elever inte behärskar det svenska 
språket. I synnerhet när man måste prata om försämrade resultat i undervisningen 
i de olika skolformerna, poängterar man att den generella tendensen påverkas av 
just dessa elevers prestationer. Flera poängterar att det inte borde vara så överras-
kande att de här eleverna inte klarar skolans krav: det är ganska uppenbart att, 
som också Norén skriver, ”it is easier to teach and learn when teachers and 
students speak the same language” (Norén, 2010a, s.186). Implicit i ett sådant re-
sonemang är önskemålet att dessa elever ska lära sig språket så fort som möjligt, 
för att bli redo att delta i undervisningen på lika villkor. Att man anvisar till elever-
nas ”bristande” kunskaperna i svenska för att förklara deras otillfredsställande re-
sultat är dessutom inte specifikt för matematiken. Skolinspektionen (2014) kunde 
konstatera att ”[m]ånga av de lärare som intervjuats för fram elevernas 
inneboende egenskaper och bristande kunskaper i det svenska språket som 
huvudsaklig förklaring av de kunskapsresultat eleverna når.” (s.26). 
 
OECD:s rapport ”Where immigrant students succeed” visar emellertid 
att ”skillnaden mellan de elever som undervisas på sitt modersmål och de som 
undervisas på ett andraspråk är större i Sverige än i de flesta andra länder” 
(Löwing & Kilborn, 2008, s.5).  Det är följaktligen rimligt att dra slutsatsen att or-
sakerna till svårigheterna torde vara kopplade, åtminstone delvis, till den svenska 
skolkontexten, och inte bara till elevernas egenskaper. En ytterligare OECD:s rap-
port (OECD, 2015) poängterar dessutom att ”there is a risk that differences in 
student performance among Swedish schools will grow” (s. 82), på grund av anta-
let nyanlända i de svenska skolorna och koncentrationen av eleverna med 
utländsk bakgrund i vissa skolor (Norén & Svensson Källberg, 2018, s.16).  
 
Bunar (2010) konstaterar att ”[d]en akademiska forskningen om nyanlända elever 
i Sverige är kraftigt underutvecklad på i stort sett samtliga relevanta punkter” 
(s.113). Detta kan kanske vara en orsak till att förklaringen som sätter elevernas 
bristfälliga språkkunskaper i centrum har fått allmän acceptans. Denna normalisering 
diskuteras till exempel av Svensson Källberg (2018):  

[…] discourses that explain immigrant students’ achievement in 
mathematics in relation to deficiencies has been normalised, 
meaning that they are “normal” explanations, widely and often 
used when discussing immigrant students’ failure with 
mathematics. Moreover, they impose a regime of truth - for 
example, it becomes a “truth” that immigrant students fail 
mathematics because of their deficiencies in the language of 
instruction. (s. 74) 
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Vilka effekter kan denna förklaring ha? Först och främst, kommer vi inte kunna 
stödja dessa elever i deras matematikinlärning om vi inte kan identifiera svaghet-
erna i det nuvarande förhållningsättet, som tydligen inte har varit så effektivt. Men 
en ytterligare konsekvens är att en sådan diskurs bekräftar den existerande sociala 
stratifieringen i samhället. Till exempel så fångar Skovsmoses (2005b) formulering 
komplexiteten i problemet:   

I am concerned about the possible role of mathematics education as 
a gatekeeper, and how it stratifies people. I am concerned about any 
discourse that might try to illuminate the socio-political aspects of 
mathematics education, and define politically determined learning 
obstacles as personal faults.  (s. 132) 

Också Svensson Källberg (2018) följer samma resonemang, och skriver att   

It is not acceptable that public discourses enable immigrant 
students to perceive themselves and their parents as deficit, and as 
less able or capable than Swedish students and parents, which is 
why I argue that these discourses need to be critiqued and 
challenged. (s.146–147) 

Eftersom, vilket redan påpekats, forskningen tyvärr är underutvecklad när det gäl-
ler att analysera varför elever som inte har svenska som modersmål presterar 
sämre i den svenska skolan, är syftet med detta examensarbete att bidra till kun-
skap om dessa elevers möjligheter att lära sig matematik.  Genom att höra vad 
eleverna själva har att berätta om hur de upplever matematiken i skolan, kan detta 
arbete bidra till att hitta en förklaring som, istället för att fokusera på en enskild 
individs brister, kan hjälpa skolan som institution att stödja dessa elevers lärande 
på ett bättre sätt. 
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Bakgrund 
Om man vill få en bild av den mångfald som idag karakteriserar den svenska sko-
lan, kan det vara en bra idé att använda Sveriges Officiella Statistik som referens. 
Statistikerna visar att mer än en fjärdedel (27,1%) av alla grundskoleelever i 
Sverige läsåret 2017/2018 hade rätt till modersmålsundervisning (Sveriges 
Officiella Statistik, 2018a), och att detta erbjöds i 161 olika språk (Sveriges Officiella 
Statistik, 2018b). Tittar man närmare, kan man se att Skolverkets statistik för läså-
ret 2017/2018 vidare visar att 6,4% av alla grundskoleelever hade varit folkbok-
förda i Sverige i mindre än 4 år (Skolverket, 2018c). I årskurs 9 var det 5,8% av alla 
elever som hade bott i landet mindre än 4 år (Skolverket, 2018d) och som följaktli-
gen kan beskrivas som nyanlända (begreppet nyanländ definieras nedan).  
 
Eftersom det är så många elever som vi pratar om, skulle man kunna tro att det 
hade utvecklats en entydig definitionsapparat för att benämna dem. Så är tyvärr 
inte fallet. En orsak till detta kan vara att dessa elever har extremt varierande livs-
erfarenheter och kunskaper. Detta blev uppenbart bland annat i Skolinspektionens 
(2014) rapport där det skrivs att   

Nyanlända elever hålls som grupp enbart samman av att eleverna 
migrerat till Sverige relativt nyligen. Av detta följer att en 
övervägande majoritet av de nyanlända eleverna ännu inte hunnit 
ikapp sina jämnåriga klasskamrater vad gäller kunskaper i det 
svenska språket och att de därför har svårt att fullt ut dra nytta av 
en undervisning som inte tar hänsyn till elevernas språkliga nivå. 
Utöver detta är det svårt att se något annat som förenar nyanlända 
elever. (s.10) 

För att underlätta diskussionen, presenteras här de definitioner som ska användas 
i uppsatsen. Därefter presenteras olika tidigare forskningsresultat och undersök-
ningar som är relevanta som bakgrund för arbetet. 

Några definitioner 
Kanske på grund av att ämnet har debatterats utförligt i den svenska offentliga 
diskussionen, har en ovisshet genererats, där olika termer används som synony-
mer utan att faktiskt referera till deras definition. För att undvika skapa en ytterli-
gare begreppsförväxling beskrivs först vilka begrepp som används i relation till 
språket och sedan definieras olika termer som används för att referera till eleverna 
i fråga. 
 
En lingvistisk begreppsapparat  
För att följa det som är brukligt inom lingvistisk forskning används termerna 
tvåspråkighet/flerspråkighet som förmågan att prata två eller flera språk, och 
enspråkighet för motsatsen (Genesee, Paradis & Crago, 2004). För att skilja mellan 
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de språken som ett barn kan, betecknas det första språket som barnet lärt sig (oftast 
modersmålet) som L1, det andra språket som L2, och så vidare. Det är möjligt för 
en person att prata alla sina språk på samma (eller ungefär samma) nivå, och då 
brukar man prata om balanserad tvåspråkighet (Baetens Beardsmore, 1982), men oft-
ast blir det så att ett av språken är mer utvecklat än de andra. I detta fall används 
termerna förstaspråk respektive andraspråk (och så vidare). Med modersmålet be-
nämns istället det språket som pratas av barnets vårdnadshavare (en eller båda) 
och som ”utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet” (Skollagen 10 kap. 7§, 
11 kap. 10§, 12 kap. 7§, 13 kap. 7§, 15 kap. 19§, 18 kap. 19§). 
 
En viktig distinktion som är relevant i diskussionen är denna mellan vardagsspråk 
och skolspråk. Norén (2018) redovisar Cummins teorin om BICS (”basic interpersonal 
communicative skills”) och CALP (”cognitive and academic language proficiency”) och 
skriver: 

I svensk skola motsvaras BICS av det språket som används för att 
kommunicera i vardagliga sammanhang, med vänner och 
föräldrar. CALP motsvaras av det kunskapsinriktade språk som 
behövs för undervisning och lärande i olika skolämnen, varje ämne 
har sitt särskilda register. CALP är ett mer abstrakt och 
skriftspråksorienterat register än BICS. Språket för undervisning 
och lärande kallas också akademiskt språk eller skolspråk, och 
innebär två olika språkliga register. (s.165)    

Denna teori har ett stort förklaringsvärde när det gäller att förstå varför elever som 
till synes pratar ”bra svenska” i informella sammanhang sedan har stora svårig-
heter när de blir tvungna att använda språket i en formell kontext i skolan.   
Norén (2018) fortsätter referera till Cummins och skriver ”[o]m en elev exponeras 
mycket för det svenska språket tar det ungefär ett till två år att få flyt i 
vardagsspråket, medan det tar ungefär minst fem år att få flyt i det 
kunskapsrelaterade språket” (s. 165) (min kursivering).  
 
I fortsättningen används termerna vardagsspråk respektive skol-
språk/ämnesspråk som synonymer för BICS respektive CALP. Detta görs till ex-
empel i redovisningen av resultaten av studien.  
 
Vilka elever pratar vi om? 
Enligt Skollagens definition (Skollagen 3 kap. 12 a§) ska man använda termen 
nyanländ för den elev som ” 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, 
och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår 
då han eller hon fyller sju år.” Precis som i de flesta studier inom detta område så 
kommer termen nyanländ att användas även i detta arbete. Detta trots att definit-
ionen är problematisk. Eleverna som kommer att räknas som nyanlända har vitt 
skilda erfarenheter och förkunskaper, när de börjar i den svenska skolan. Några 
har kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn i tonårsåldern, andra 
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har flyttat hit som sjuåringar när deras högutbildade flerspråkiga föräldrar har fått 
jobb i landet. Lahdenperä (2016) kommenterar att ”[d]enna homogenisering ligger 
i linje med önskan om och påbudet av standardiserade åtgärder för hela gruppen. 
Standardiseringen syns både i den statliga styrningen med regler och med 
föreskrifter i praktiken på skolan” (s.76).  
 
Skollagen förtydligar dessutom att ”[e]n elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång här i landet” (Skollagen 3 kap. 12 a§). Eftersom barn brukar 
behöva åtminstone fem år för att utveckla ett kunskapsrelaterat språk när de lär 
sig ett andraspråk (jfr. med förra avsnittet), är det viktigt att reflektera också över 
erfarenheterna av eleverna som inte längre kan beskrivas som nyanlända, men 
som inte heller har svenska som modersmål.  För att benämna dessa elever an-
vänds, i enlighet men Skolverkets definition (Skolverket, 2018d), begreppet ”elever 
med utländsk bakgrund”, dvs.  ”elever födda utomlands” samt ”elever födda i 
Sverige med båda föräldrarna födda utomlands” (s.3).  
 
Det är värt att poängtera här att det är ett medvetet val att inte använda termen 
flerspråkiga elever när det är båda grupperna, nyanlända elever och elever med ut-
ländsk bakgrund, som refereras till, även om det skulle vara frestande att göra det. 
Detta beror på två olika anledningar: 

1. Från ett rent lingvistiskt perspektiv kan de flesta svenskfödda barnen an-
ses vara flerspråkiga eftersom de använder svenskan och engelskan dagli-
gen. 

2. Enligt Skolverkets definition kan ”eleverna med svensk bakgrund” också 
vara flerspråkiga: de är ”elever födda i Sverige med minst en förälder född 
i Sverige” (Skolverket, 2018d, s. 3) och de kan vara berättigade till moders-
målsundervisning (Skollagen, 5 kap. 19 §). 

När i texten samtidigt ska refereras till nyanlända elever och elever med utländsk 
bakgrund benämns då dessa elever helt enkelt som elever som inte har svenska som 
modersmål, eller synonymt, elever som pratar svenska som andraspråk. 

Tidigare forskning, rapporter och undersökningar 
Det är ett väl etablerat faktum att elever som inte har svenska som modersmål i 
genomsnitt presterar betydligt sämre än elever med svenska som modersmål i ma-
tematik. Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan de två gruppernas re-
sultat i PISA och TIMSS mätningar (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b), och 
eleverna som har svenska som andraspråk presterar som grupp sämre i de olika 
nationella proven i matematik (se till exempel Skolverket, 2018e).  
 
Denna skillnad i resultat återkommer också när vi tittar på betyget efter årkurs 9 i 
grundskolan: medan bara 6,3% av eleverna med svenska som modersmål saknar 
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ett godkänt betyg i matematik efter årskurs 9 (Sveriges Officiella Statistik, 2018d), 
är motsvarande 19,3% för de eleverna med utländsk bakgrund och 37,3% för ny-
anlända (Sveriges Officiella Statistik, 2018c, 2018e). På gymnasienivå ser man 
att ”elever med svensk bakgrund har högre genomsnittlig betygspoäng (14,5) än 
elever med utländsk bakgrund (13,4)” (Skolverket, 2018b, s. 22).  
 
Hur kan man tolka sådana resultat? Det finns säkert flera olika faktorer som bidrar 
till att skolan misslyckas att ge en likvärdig utbildning till en så stor grupp elever. 
För det första är det enkelt att tänka att undervisningsspråket utgör ett hinder: 
även om matematiken uppfattas av många som universellt och som ett eget språk 
(jfr. Juvonen, 2015, s.148), detta är, enligt flera nutida forskare (t.ex. Boesen, 
Emanuelsson, Johansson, Wallby & Wallby, 2007; Löwing & Kilborn, 2008), bara 
en missuppfattning. Helenius (2018) citerar till exempel språkforskaren Daniel 
Everett och skriver att ”matematik är ett av människor konstruerat kulturellt 
verktyg som bygger på ett annat kulturellt verktyg, nämligen språket” (s. 35). 
Löwing och Kilborn (2008) menar att nyanlända elever och elever som har svenska 
som andraspråk behöver stöd och flera år träning för att nå en språknivå där de 
kan kommunicera matematiska resonemang och använda begrepp på ett adekvat 
sätt. Eleverna i Thorn och Eriksson Fallbergs (2018) studie berättar dessutom att 
de upplever att deras språkkunskaper påverkar deras förståelse, i synnerhet när 
det gäller att lösa olika textuppgifter eller att följa genomgångarna. Ett ytterligare 
problem med språket är, vilket poängteras i Skolverkets stödmateri-
al ”Studiehandledning på modersmålet: att stödja kunskapsutvecklingen hos 
flerspråkiga elever”, att ”[i] ämnet matematik finns det till exempel en hel del 
begrepp som eleverna också använder i vardagsspråket, men då med en annan 
betydelse, vilket kan leda till felaktiga associationer. Exempel på sådana begrepp 
är volym, förlängning eller godtycklig.” (Skolverket, 2015, s.28)  
 
För det andra behöver nyanlända elever bli vana vid det svenska skolsystemet, 
som de kanske upplever som främmande: Skolinspektionen (2014) rapporterar till 
exempel att 

Flertalet elever har tidigare erfarenheter av skolsystem som är mer 
auktoritära än det svenska. Ingen besökt skola har haft ett medvetet 
arbete för att utveckla de nyanlända elevernas förståelse för och 
förmåga att utöva inflytande över utbildningen. Få nyanlända 
elever har blivit tillfrågade om vad de tänker om eller hur de önskar 
sin utbildning.  (s. 9) 

Även om dessa förklaringar enbart kopplar de sämre resultaten till specifika egen-
skaper av den enskilde eleven, kan de också bli en utgångspunkt för skolans ut-
vecklingsarbete, där strategier för inkluderingen och en förbättrad språkunder-
visning sätts i centrum. Abdoka (2017) förespråkar till exempel ett språkutveck-
lande arbetssätt, där eleverna tränar sina språkkunskaper samtidigt som de lär sig 
matematik. Enligt Abdoka borde alla matematiklärare ta hänsyn till varje elevs 
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språknivå, och följaktligen strukturera arbetet i klassrummet på ett sätt som ger 
eleverna möjlighet att kommunicera med varandra och utveckla deras språkliga 
register. Vid provtillfälle borde lärarna säkerställa att språket som används i upp-
gifterna inte utgör ett oavsiktligt hinder för förståelsen.  
 
Som sagt ovan kan uppmärksamhet mot differenser i skolkulturer och svårigheter 
med språket leda till en förbättrad undervisning, som kan främja elevernas lärande. 
Detta händer istället sällan när skolorna accepterar en av de vanligaste förkla-
ringar som hörs i den offentliga debatten, dvs. att det är elevernas bakgrund som 
orsakar deras svårigheter.  
 
Elevernas bakgrund som orsak till skolsvårigheterna 
Med bakgrund avses ”the person’s previous experiences given his or her 
involvement with the cultural and socio-political context” (Alrø, Skovsmose, & 
Valero, 2009, s.18), och det är såklart sant att en elevs bakgrund påverkar dennes 
möjligheter i relation till utbildningen. Betydelsen av familjebakgrunden för re-
sultaten i den svenska skolan har faktiskt ökat kraftigt från början av 00-talet, (jfr. 
Skolverket, 2018a). Flera forskare - som till exempel Bunar (2010), Norén (2010b), 
Nilsson & Axelsson (2016), Runfors (2003) och Svensson Källberg (2018) - menar 
dock att det är problematiskt att ett alltfort stort fokus läggs på elevernas bakgrund. 
Enligt dessa forskare är skolans arbete präglat av det så kallade bristperspektivet, 
där elevernas bakgrund ses som bristande och avvikande från normen. En vanlig 
förklaring för eventuella svårigheter blir då att det måste vara elevens bakgrund 
som orsakar dessa problem.  
 
Men vad är det som eleven saknar, enligt denna förklaring? Forskare som Runfors 
(2003), Norén (2010a) och Svensson Källberg (2018) använder begreppet 
svenskhet, ”något som elever med utländsk bakgrund i svensk skola anses sakna” 
(Norén, 2010b, s.60). Lärarna och samhället ser inte eleven med svenska som 
andraspråk som en individ med styrkor och svagheter, utan reducerar alla pro-
blem som hen möter till en fråga av bristande svenskhet, dvs. av bristande 
anpassning till den svenska skolkulturen och/eller bristande kunskaper i det 
svenska språket. Svensson Källberg (2018) skriver till exempel: 

The assumption is that poor results are a consequence of the 
students’ deficiencies such as their own and their parents’ 
background and socioeconomic status. A body of research has 
shown that poor school results are often explained from a deficit 
perspective […] (s.30).  

Hon tillägger också att:  

When immigrant students’ failures in school and school 
mathematics are understood from a deficit perspective it follows 
that the student, her background, and status, are the cause of the 
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failure. Consequently, students do not pass mathematics because 
they do not master the language of instruction well enough, because 
of their immigrant background, and because they do not fit the 
Swedish language norm. Following this logic, all the student needs 
to do to pass mathematics and become eligible to upper secondary 
high school, is simply learn the language of instruction well enough 
and become “Swedish” enough. (s. 32) 

Denna förklaring påverkar bland annat hur skolorna agerar när det gäller att 
stödja dessa elever i deras lärande. Till exempel rapporterar Skolinspektionen 
(2014) att skolpersonalen brukar utgå från att alla problem som dessa elever upp-
lever i skolan bara orsakas av deras språknivå. Skolorna använder sig då av slent-
rianmässiga åtgärder som inte tar hänsyn till den enskilde elevens stödbehov.  
 
Att utgå från bristperspektivet har uppenbarligen inte varit så användbar och effek-
tiv när det gäller att höja dessa elevers resultat i matematik, därför är det intressant 
att vidare resonera kring teman. Dessutom skriver Svensson Källberg (2018) 
att ”research concerning immigrant students and mathematics education from a 
student perspective is scarce in Sweden, as is research on mathematics education 
from social, political and cultural perspectives” (s.34). Denna uppsats är följaktli-
gen en möjlighet för att bidra till forskningen genom att be eleverna berätta deras 
upplevelser, och att analysera resultaten med utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet. 
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Teoretisk ram/begreppsramverk 
We believe theoretical perspective - claimed or not, articulated or 
not - determines not only how a researcher understands the world 
and what questions might be explored but also the representation 
methods of data collection, analysis, and representation. (Stinson & 
Bullock, 2012, s.52)  

Det är oroande hur matematiken har blivit ett ämne som skapar det som Cotton 
(2002) kallar för ”groups of failure” (s.2), som karakteriseras av ”exclusion from 
[the mathematical] community of practice” (ibid.). Detta diskuteras vidare av 
Rönnberg och Sjögren (2003): ”Med tanke på den dominans matematiken har, inte 
bara praktiskt utan också symboliskt, i dagens samhälle finns det en stor risk att 
en underlägsenhet i matematik bevarar minoriteters politiska och ekonomiska 
underordning.” (s.226) 
 
Genom en analys som är förankrad i den så kallade critical postmodern theory bidrar 
denna uppsats till diskussionen. Istället för att begränsa analysen till enbart den 
kritiska teorin eller till den postmoderna, väljer Stinson och Bullock (2012) att ta 
utgångspunkt i båda. Enligt författarna kan den kritiska teorin vara ett utmärkt 
begreppsmässigt verktyg för att analysera hur olika praktiker i matematikunder-
visning skapar hinder som exkluderar vissa kategorier från att lyckas i skolan. En 
kritisk infallsvinkel kan följaktligen hjälpa forskare att förvandla ”mathematics 
teaching and learning into more humanizing experiences” (Stinson & Bullock, 2012, 
s.47). Å andra sida behöver man också ta hänsyn till hur eleverna, genom att delta 
i matematikundervisningen i skolan, formar deras identiteter. Då kan den postmo-
derna teorin hjälpa en att beskriva hur dessa identiteter är fragmentariska och i 
ständig förändring, och hur de påverkas av den etablerade skolkulturen. Genom 
att välja bara en av de två olika teorierna riskerar man annars att få bara en ofull-
ständig bild av ett forskningsproblem:   

we believe for a researcher to assume a fixed theoretical perspective 
has the same effect as choosing a hammer to tackle every household 
task: some things may be repaired quickly while others may remain 
unrepaired or, worse yet, irreparably broken. (Stinson & Bullock, 
2012, s. 45) 

I denna uppsats används den kritiska teorin som utgångspunkt för att diskutera 
vilka strukturella hinder eleverna som har svenska som andraspråk måste över-
stiga för att lyckas med matematiken. Samtidigt används två olika begrepp från 
den postmoderna teorin i analysen, nämligen diskurs och förgrund. 
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Diskurser i skolans matematik 
I deras forskning om hur eleverna som inte har svenska som modersmål upplever 
matematikundervisningen använder Norén (2010a, 2010b) och Svensson Källberg 
(2018) begreppet diskurs. Begreppet, som myntades av Michael Foucault 
(1966/1973), har sedan 1960-talet använts i flera olika områden av samhällsveten-
skaplig forskning, vilket inneburit att begreppet så småningom har blivit mycket 
vidare och diffusare (jfr. t.ex. Boréus, 2015).  I detta arbete används begreppet i 
enlighet med Svensson Källbergs (2018) definition:  

a discourse can be thought of as a systematic, recurrent and certain 
way to talk about and understand the world and humankind. 
However, discourses do not only include words and 
communication. A discourse unfolds in a discursive practice; thus, 
it also includes actions and ways of operating. (s.72) 

Att analysera diskurserna som är allmänt accepterade i en viss miljö hjälper att 
synliggöra strukturella ramar som gynnar eller missgynnar vissa grupper. Ett tyd-
ligt exempel av diskurs är bristdiskursen, som används för att förklara varför ele-
verna som inte har svenska som modersmål genomsnittligt presterar sämre i 
skolan. Istället för att försöka reda ut varför en enskild elev har det svårt med ma-
tematiken, utgår lärare och andra i skolan från att förklaringen måste finnas i svå-
righeterna med undervisningsspråket eller i den ”icke-svenska” bakgrunden, som 
anses vara ”bristande”. Detta slentrianmässiga resonemang leder till att eleverna 
inte får det individualiserade stödet som de har rätt till, och att de inte hjälps att 
utvecklas så långt som möjligt. Lärarna och skolan behandlar dem med låga för-
väntningar, och i fall de är engagerade betraktas deras ambitioner som ”alltför 
utopiska.” (Norén, 2010b, s.61) För att kunna bli betraktade som ”vanliga” elever 
och bli rättvist bemötta måste eleverna följaktligen först anpassa sig till den rå-
dande normen.  Norén (2010a) sammanfattar det genom att påpeka att 

In Sweden, the dominant discourse has been to normalize bilingual 
students towards “Swedish only” and “Swedishness”, to “make” 
the students Swedish and to “take away” the disadvantage of not 
knowing Swedish and not having “the right” or “enough” of the 
“right” cultural capital. (s.186) 

Å andra sidan är inte eleverna passiva offer i de diskursiva praktikerna. De agerar 
och konstruerar sina identiteter tillsammans med lärarna och klasskamraterna: de 
accepterar en sådan kategorisering eller gör motstånd, och hur de väljer att agera 
påverkar diskursens konstruktion. Ändå konstituerar diskursen en fast ram som 
begränsar deras möjligheter att fritt välja hur de ska positionera sig i skolan, för de 
inte får samma typ bemötande som de ”normala” eleverna. Norén (2010b) poäng-
terar till exempel att eleverna med svenska som andraspråk som deltog i hennes 
studie pratade om en känsla av ”rädsla för att utpekas som okunniga eller dumma 
om de inte kunde alla ord eller inte uttryckte sig på helt korrekt svenska” (s.102). 
Denna rädsla begränsade deras möjligheter att aktivt delta på lektionerna och 
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ledde till att de blev tystare i klassrummet, i synnerhet när det gällde att ställa 
frågor för att få hjälp. Denna typ av beteende har observerats också i andra studier 
om elever som inte har svenska som modersmål i de svenska skolorna:  

It is shown in Swedish research that multilingual students taught in 
their second language Swedish, often become “silente [sic!] 
students”. Second language learners are “accustomed to” not 
understand, and to not ask questions, even though it is clear they 
don’t understand. (Norén & Andersson, 2016, s.117) 

Elevernas förgrunder  
Diskursbegreppet är lämpligt för att beskriva hur eleverna som har svenska som 
andraspråk blir kategoriserade av lärarna och samhället som en homogen grupp.  
Eftersom det i denna uppsats analyseras hur en enskild individ uppfattar sig själv 
och sina möjligheter blir begreppet dock otillräckligt. Därför används också ett an-
nat begrepp, detta av förgrund:  

By the foreground of a person I understand the opportunities, 
which the social, political and cultural situation provides for this 
person. However, not the opportunities as they might exist in any 
socially well-defined or ‘objective’ form, but the opportunities as 
perceived by a person. (Skovsmose, 2005a, s.6)   

Varje elev har en viss bakgrund, en personlig identitet, styrkor och svagheter. 
Dessutom lever varje person i en viss sociokulturell kontext. Med begreppet 
förgrund kan vi beskriva hur den enskilde eleven ser sin framtid och sina realistiska 
möjligheter, efter att ha tagit hänsyn till de faktiska omständigheterna. Här pratar 
vi inte om utopiska drömmar, utan om konkreta bilder om hur livet kan ser ut om 
några år (Skovsmose, 2005a). Ser eleverna sig på universitet efter gymnasiet? Eller 
i en pizzeria, som i citatet som inleder denna uppsats (och som är ett utdrag från 
ett verkligt samtal)?  
 
Förgrundsbegreppet blir ett användbart verktyg för att analysera om eleverna 
anser att det är viktigt för dem att skaffa sig goda kunskaper i matematik eller ej, 
och varför. Svensson (2014) menar att elevernas förgrunder har en stor påverka på 
elevernas motivation och engagemang i klassrummet, och följaktligen på deras 
möjligheter att lära sig matematiken.  I hennes studie är hon intresserad av hur 
eleverna som har svenska som andraspråk upplever matematiken och matematik-
undervisningen. Hon fokuserar då inte bara på hur svårigheterna med undervis-
ningsspråket påverkar elevernas lärande, utan också på elevernas förgrunder. På 
samma sätt kommer denna studie att ta hänsyn inte bara till hur elevernas språk-
kunskaper påverkar deras lärande, utan även till deras förgrunden.  
 
Till sist är det viktigt att poängtera att en persons förgrund samtidigt påverkas av 
diskurserna som personen exponeras för och av den individuella bakgrunden. I 
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denna uppsats väljs ändå att enbart fokusera analysen på bristdiskursen och dess 
påverkan på elevernas förgrunder. Detta är ett medvetet sociopolitiskt teoretiskt 
val (jfr. Stinson & Bullock, 2012). Detta följer exemplet av Norén (2010b), som 
skriver:  

Det faktum att flerspråkiga elevers bakgrund ofta ses som bristfällig 
har lett till att jag i denna studie medvetet undviker att fokusera de 
flerspråkiga elevernas bakgrund. Genom mina val av teoretiska 
utgångspunkter försöker jag istället komma fram till alternativa 
förklaringar. Dessa förklaringar anknyter till hur diskurser kan 
komma att inverka på praktiken i de flerspråkiga 
matematikklassrummen, på elevernas identitet och förgrund, samt 
i förlängningen de flerspråkiga elevernas möjligheter till lärande i 
matematik i skolan (s.62) 
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Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka hur elever som inte har svenska som första språk upplever 
sina möjligheter att lära sig matematik i gymnasieskolan.  
 
Detta görs genom att analysera hur eleverna resonerar kring deras möjligheter i 
relation med matematiken, och kring deras upplevelse av undervisningen. Dessu-
tom undersöks hur elevernas förgrunder påverkas av diskurserna som förklarar 
alla deras eventuella svårigheter i matematik med utgångspunkt i ett bristperspek-
tiv, där eleverna ses som ”bristande” på grund av deras ”avvikande” kunskaper i 
svenska.  
 
Som framgått i Bakgrunden så har språket betydelse för matematiklärandet, därför 
undersöks också om eleverna upplever att deras kunskaper i det svenska språket 
begränsar deras möjligheter att lära sig matematik på en avancerad nivå och, i så 
fall, på vilket sätt. Frågeställningarna är:  

1. Upplever eleverna att deras kunskaper i svenska påverkar deras möjlig-
heter att lära sig matematik? Om detta är fallet, är det ämnesspråket 
(”CALP”) som är problematisk, eller vardagsspråket (BICS) som används i 
klassrummet och i läroböcker?  

2. Hur påverkas elevernas förgrunder och möjligheter för lärande av diskur-
serna som antar ett bristperspektiv?  
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Metod 
Undersökningens fokus var att få höra elevernas upplevelse och deras erfaren-
heter i relation till matematikundervisning, därför valdes en kvalitativ metod: 

Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och 
sätta in normer och värderingar i ett sammanhang på ett annat sätt 
än med kvantitativa metoder. […] Kvalitativa undersökningar ger 
också bättre förutsättningar för förståelse av utsatta gruppers 
livsomständigheter och för att över huvud taget förstå andra 
perspektiv och miljöer. (Ahrne & Svensson, 2015, s.12)     

För att samla empiriskt material för studien genomfördes tre semistrukturerade 
intervjuer, med tre gymnasielever som har svenska som andraspråk. Två av dessa 
elever är nyanlända, den tredje har varit i Sverige i åtta år. Nedan redogörs för 
både de teoretiska valen i forskningsdesignen, och de justeringar som infördes när 
de faktiska intervjuerna tog plats.  

Urval 
I studien användes en två-steg metod för urvalet av de som skulle intervjuas 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom en del av målet är att undersöka 
hur elevernas upplevelser påverkas av den svenska normen, valdes att fokusera på 
elever som har svenska som andraspråk som måste förhålla sig till normen hela 
tiden, dvs. elever som läser i en skola där majoriteten utgörs av elever som har 
svenska som modersmål. Därför kontaktades en lärare som arbetar i en gymnasie-
skola i en större svensk stad, där jag hade arbetat som vikarie förut. Min anekdo-
tiska kännedom är att ungefär 30% av eleverna i skolan inte har svenska som 
modersmål. Jag fick presentera projekten i de tre klasser där jag själv hade under-
visat tidigare. Att det kontaktades enbart elever som jag redan kände berör på att 
detta skulle möjliggöra att börja intervjun med en redan etablerad förtroende mel-
lan informanterna och mig som intervjuare.  
 
Ett missivbrev (se Bilaga 1) för eleverna och deras föräldrar förbereddes, genom 
att bearbeta brevet ”Till vårdnadshavare och elever” av Thorn och Eriksson 
Fallberg (2018, s. 50 – 51), och därefter presenterades studien i varje klass. Totalt 
75 elever fick veta om projektet, av vilka mer än 35 har svenska som andraspråk, 
och åtminstone 12 är nyanlända.  
 
Den ursprungliga planen var att intervjua åtminstone 3 nyanlända elever och 3 
elever med utländsk bakgrund (och maximum 10 elever, om flera ville vara med), 
för att kunna på ett bättre sätt jämföra deras erfarenheter. Tyvärr var det bara 3 
elever, alla tjejer, som ville delta i intervjuerna. Två av eleverna, Alice och Beatrice, 
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är nyanlända, den tredje, Clara, började studera i Sverige på mellanstadiet.1 Dessa 
elever läser matematikkurser på C-spåret (som läses på Natur- och 
Teknikprogram). Alla elever är myndiga.  

Genomförande  
Före intervjuerna  

[D]et [är] viktigt att förbereda sig så mycket som möjligt inför en 
intervju. […] Och även om man naturligtvis gör intervjuer för att få 
reda på saker som man inte vet är det bra att vara så påläst och 
informerad som möjligt […] (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 
s.44)  

Förberedelser inför intervjuerna gjordes genom att läsa flera olika intervjustudier 
där elever som har svenska som andraspråk fått berätta om deras erfarenheter i 
skolan. De studier som påverkade förhållningsätt till intervjuerna mest i detta av-
seende är Nilsson & Axelsson (2013), Thorn & Eriksson Fallberg (2018), och inter-
vjustudierna som ingår i Norén (2010b) och Svensson Källberg (2018).  
 
Inför intervjuerna förbereddes ett intervjuformulär (Bilaga 2) och två blad med två 
testuppgifter vardera (Bilaga 3 och Bilaga 4), som eleverna skulle få kommentera. 
Kriteriet för valet av uppgifterna var att:  

1. uppgifterna skulle vara från en mattekurs som eleverna redan hade läst 
och av en nivå som eleverna var troligtvis bekanta med2;  

2. uppgifterna skulle vara textuppgifter, det vill säga textbaserade uppgifter;  
3. varje par uppgifter skulle komma från samma ämnesområde;  
4. en uppgift skulle vara ämnesmässigt enklare (enligt koden/positionen i 

läroboken) och samtidigt skriven med ord som kan vara obekanta för en 
andraspråktalare men inte för en modersmåltalare (till exempel, ”näbb” i 
uppgiften A, Bilaga 4); 

5. den andra uppgiften skulle vara ämnesmässigt svårare (enligt ko-
den/positionen i läroboken) men skulle innehålla bara ord som också and-
raspråktalare troligtvis är bekanta med.  

 
Textuppgifterna hämtades från (Gennow, Gustafsson & Silborn, 2011, s.253, 255) 
och (Sjunnesson, Smedhamre & Holmström, 2012, s. 33).  
 

 

1 Alla namn är fingerade.  

2 Det är viktigt att påpeka här att jag kände eleverna, och följaktligen hade jag redan en bild av vilka kurser de hade läst 
och av deras kunskaper i matematik.  
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Intervjuerna 
Intervjuerna tog plats alla på samma dag, i skolans vilrum, som är ljudisolerat, 
efter tillstånd av rektorn. Intervjuerna var individuella, 45 minuter var avsatt för 
varje samtal.  
 
I början av samtalet presenterades studien en gång till, samt hur intervjun skulle 
gå till. Innan intervjun säkerställdes elevernas informerade samtycke, och efter 
detta började registrering av samtalet med röstinspelaren inbyggd i datorn.  
 
Med varje informant blev det direkt en ganska informell stämning, kanske ef-
tersom eleverna och jag redan var bekanta och hade hunnit skapa en förtroendefull 
relation. Även om den ursprungliga planen var att anteckna under intervjuerna, 
bestämdes att inte göra detta på grund av upplevelsen att detta kunde störa den 
informella stämningen i rummet. Det var också tänkt att följa intervjuformulären 
ganska noggrant, men på grund av den positiva energin i samtalet var det istället 
bättre att samtala ganska fritt med eleverna. Vi hoppade naturligt från en fråga till 
en annan, och formulären användes bara för att inte ”tappa bort tråden och 
glömma bort vissa saker under själva intervjun” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015, s.44). Varje intervju blev då ”en guidad konversation i vilken studenten eller 
forskaren noga lyssnar för att få höra vilken mening som framträder i samtalet” 
(a.a., s.38).  Mitt agerande modellerades kring principerna för det aktiva lyssnandet 
(jfr.  Nilsson & Waldemarson, 2016, kap. 6) och målet var att försöka skapa en trygg 
kontext för eleverna:  

Vid långa svar är det viktigt att verbalt uttrycka intresse, helst så 
ofta möjlighet ges. Andra tekniker för att få den intervjuade att 
berätta mer är att använda hans eller hennes egna ord vid 
följdfrågor. På det viset tydliggör intervjuaren sitt intresse för det 
som studeras och kan förhoppningsvis få den intervjuade att känna 
sig trygg att berätta mer. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.45) 

Under intervjun uppmanades dessutom eleverna att läsa testuppgifterna och att 
svara på olika frågor kring dem.  Alice och Beatrice läste testuppgifterna som pre-
senteras i Bilaga 3, Clara dessa i Bilaga 4. Enligt planeringen skulle den inspelade 
delen av samtalet ta mellan 20 och 30 minuter, men eleverna fick berätta hur länge 
de ville. Den inspelade intervjun blev 22 minuter lång med Alice, 36 min med 
Beatrice och 21 min med Clara 
 
Efter att inspelningen avslutats tackades eleverna igen för deras deltagande, och 
de fick information om kontaktuppgifter och att de kunde begära att deras upp-
gifter raderades när som helst, tills dagen för inlämningen av detta arbete.   
 
Forskningsetik 
Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  
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För det första, genom missivbrevet informerades alla möjliga deltagare och deras 
vårdnadshavare av vad studien innebär. Deltagandet var frivilligt och informan-
ternas informerade samtycke säkerställde flera gånger. Alla informanter var 
myndiga.  
 
För det andra förklarades att all information är konfidentiell, och olika detaljer har 
redigerats i uppsatsen för att garantera deltagarnas anonymitet. Dessutom respek-
terades nyttjandekravet i och med alla inspelningar förstördes så fort som materialet 
var transkriberat och analyserat.  
 
Slutligen har elevernas trygghet varit i fokus i alla delar av studien. Ahrne och 
Svensson (2015) poängterar att 

En omvänd maktrelation kan uppstå när de personer som ska 
studeras på något sätt är att betrakta som utsätta och känsliga […]. 
I dessa situationer befinner sig forskaren i någon mening i en 
maktposition, vilket gör det viktigt att vara varsam i relationen med 
dem som studeras. (s. 30)  

Min roll som elevernas före detta lärare positionerade tydligen mig i en sådan 
maktposition. Tack vare både tidigare samtal med andra elever och läsningen av 
litteraturen, fanns dessutom en medvetenhet om att upplevelsen av undervisning 
som andraspråktalare kunde uppfattas av flera som ett obehagligt samtalsämne. 
Därför iakttogs den försiktigt för att undvika att sätta press på eleverna som var 
närvarande när jag introducerade projektet. Det blev också viktigt att stödja ele-
verna under intervjuerna när de berättade något de upplevde som känsligt. Detta 
gjordes genom att aktivt och uttryckligen visa empati och förståelse.  
 
Trovärdighet & generaliserbarhet  
En uppenbar begränsning i denna studie är att antalet informanter är väldigt litet. 
I den ursprungliga forskningsdesignen var det planerat för åtminstone 6 infor-
manter, medan det i slutändan bara var tre personer som ställde upp. Det är därför 
omöjligt att dra definitiva slutsatser om forskningsfrågorna bara från denna studie, 
och lika svårt är att generalisera resultaten.  
 
Å andra sidan blev varje intervju verkligen meningsfull, och kan bidra till förstå-
else för hur elever som inte har svenska som modersmål upplever matematikun-
dervisningen. Att det redan fanns en etablerad förtroendefull relation med 
informanterna bidrog till att det var relevanta frågor som ställdes, och det hjälpte 
eleverna att vara sig själva. De visste att de kunde lita på mig, och att jag genuint 
var intresserad i deras berättelse. En faktor som jag finner viktig att kommentera 
här är att varje samtal faktiskt tog plats mellan två personer som har svenska som 
andraspråk: jag upplevde att min uppenbara brytning och min status 
som ”invandrare” som läser på svenska också bidrog till att skapa en öppnare och 
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tryggare miljö för samtalen, där alla delade en gemensam erfarenhet och kunde ”vara 
öppna om sig själva ” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.38).  
 
En annan positiv aspekt av studien är att, trots att det bara var tre personer som 
intervjuades, så visade det sig att dessa tre var ganska olika varandra när det gäller: 

1. Ursprungsland 
2. Modersmål  
3. Tidigare utbildning 
4. Tidigare livserfarenheter  
5. Språknivå i svenska 

Dessa detaljer kom upp dels under intervjuerna, dels under de informella samta-
len vi hade haft när jag var deras lärare. Denna stora variation ger ett ytterligare 
djup till denna studie.  
 
Som sagt, på grund av det begränsade antalet informanter går det inte att genera-
lisera studiens resultat. Trots detta skriver Rennstam och Wästerfors (2015) att det 
inte är ”mängden data som är det viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen 
och innebörden” (s.222). Följaktligen, även om mina informanter är färre än önskat, 
blir analysen av deras berättelse ändå intressant och relevant som bidrag till forsk-
ningen om ämnet.  
 
Metodens för- och nackdelar 
Eftersom syftet med denna studie är att analysera eleverna erfarenheter och hur de 
upplever undervisningen, är en kvalitativ metod mer passande än en kvantitativ 
metod (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna har varit en fruktbar metod, som 
har producerat ett rikt empiriskt material. Flexibiliteten i intervjuerna har gett yt-
terligare djupet till empirin, och detta hade inte varit möjligt på samma sätt med 
en kvantitativ metod, eller med bara observationer.  
 
En nackdel med metoden, som redan nämnts i avsnittet ovan, är att det inte går att 
generalisera resultaten på grund av de få informanterna.  Hade den ursprungliga 
planeringen kunnat följas, dvs. att intervjua tre nyanlända elever och tre elever 
med utländsk bakgrund, så hade det empiriska materialet säkert blivit rikare och 
djupare.  

Analys/bearbetning  
För att analysera materialet transkriberades först intervjuerna. Transkriberingen 
var en tvåstegsprocess: först processerades ljudinspelningarna med Sonix©, en 
webbaserad software för automatisk transkribering (https://sonix.ai/), och sedan 
redigerades den automatiska transkriberingen manuellt. Redigeringen var nöd-
vändigt på grund av den låga kvaliteten av transkriberingen, som kan förklaras 
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med att software: n hade svårt att hantera min och mina informanters brytning. 
Trots detta underlättade användningen av Sonix© avsevärt transkriberingsproces-
sen. Dessutom är det en fördel att vara aktiv i transkriberingen, för att genom att 
transkribera själv ” […] lär [man] känna sitt material och kan inleda 
tolkningsarbete redan under själva lyssnandet och skrivandet” (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s.51).  
 
Med det transkriberade materialet till hands, började kodningsprocessen (Rennstam 
& Wästerfors, 2015, s. 224–226). Vid ytterligare en djupläsning av alla intervjuer 
kommenterades materialet och det gjordes anteckningar om vilka kopplingarna 
till tidigare forskningsresultat som kunde ses. Därefter designades ett provisoriskt 
kodningsschema. Schema utgick från tre större kategorier - bristperspektiv, 
matematik som eget språk, språket påverkar matematiklärande - kopplade till forsk-
ningsfrågorna. Det provisoriska schemat användes för en första orientering av 
materialet. Kodningen förfinades successivt, i slutet hade kodningsschemat 8 olika 
kategorier (Bilaga 5). Kategorierna användes för att jämföra berättelserna av infor-
manterna och försöka se olika mönster i deras erfarenheter, samt för att identifi-
era ”det som inte var vanligt, alltså kontraster till det mönster man iakttagit” 
(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 224), både i relation till resten av det empiriska 
materialet och i relation till tidigare forskning. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat.  I den första delen av kapitlet presente-
ras resultaten som är kopplade till den första forskningsfrågan:  
Upplever eleverna att deras kunskaper i svenska påverkar deras möjligheter att lära sig 
matematik? Om detta är fallet, är det ämnesspråket (CALP) som är problematisk, eller 
vardagsspråket (BICS) som används i klassrummet och i läroböcker?  
 
Därefter presenteras resultaten som är kopplade till den andra forskningsfrågan: 
Hur påverkas elevernas förgrunder och möjligheter för lärande av diskurserna som antar 
ett bristperspektiv?  

Att lära sig matematik som andraspråktalare 
I intervjuerna resonerade eleverna om vad det innebär att lära sig matematik sam-
tidigt som man lär sig ett nytt språk.  Eleverna berättade både om deras första tid 
här i Sverige och om deras nuvarande upplevelse i skolan, och jämförde matema-
tiken med andra ämnen.  
 
Siffror och formler som stöd i lärandet  
Alla informanter anser att matematiken var det enklaste ämnet att läsa när de bör-
jade i den svenska skolan. Deras förklaringar är likartade: eftersom man använder 
siffror och formler i matematik var det lättare att följa matematiklektionerna trots 
att de inte ännu behärskade det svenska språket. Med deras svar syftar de på att 
matematikreglerna är, på något sätt, universella. Beatrice ger ett konkret exempel:  

Till exempel du vet att area är…till exempel på rektangel bredden gånger 
höjden. Det är... i hela världen är så, så du vet att till exempel du har den, 
du har den, du ska gånga och hitta den.  

Alla informanter skiljer i deras resonemang mellan två olika svårighetsgrader i 
matematiken.  
 
Å ena sida har vi den ”enkla” matematiken, som karakteriseras av siffror, formler, 
ekvationer, tabeller och grafer, och allt det som kan tänkas vara ”siffrorspråk” 
(som Alice benämner det). Clara kommenterar:  

…så diagram skulle vara jättebra om vi skulle haft i provet mycket... 
räknedelar inte som skriftdelar...Så det skulle vara jättebra. Jag förstår vad 
jag ska göra. 

Clara upplever att räkneuppgifter är generellt sett enklare att lösa jämfört med 
textuppgifterna, för hon kan se direkt vad hon ska göra. Alice och Beatrice håller 
med: räkneuppgifterna är enklare, för att man direkt kan identifiera information-
erna som är nödvändiga för att lösa uppgiften.  
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Å andra sida har vi istället den ”svåra” matematiken, denna av textuppgifterna.  
 
Textuppgifter: när språket spelar roll 
I elevernas ord är de textbaserade uppgifterna klurigare, förvirrande, svåra att förstå. 
När de blir ombedda att förklara varför de upplever att det är svårare med text-
uppgifter, ger eleverna delvis olika förklaringar.  Clara tar upp att under lektion-
erna får man sällan möjlighet att lära sig hur man löser sådana uppgifter: lä-
rarledda genomgångar på tavlan handlar oftast om hur man hanterar räkneupp-
gifter, inte om hur man kan lösa olika typer lästal. För Alice och Beatrice är det 
istället språket som utgör den huvudsakliga svårigheten med textuppgifterna. 
Båda nämner att innan de kan börja lösa uppgifterna behöver de kanske översätta 
olika ord.  
 
Alice och Beatrice berättar att de har olika strategier för att lösa en uppgift som 
innehåller ord som de inte kan. Ibland är det möjligt att ”gissa sig fram” till bety-
delsen från kontexten, fast strategin är mer effektiv i andra ämnen, där texterna är 
längre. Annars kan Google Translate (och liknande appar och websidor) vara till 
hjälp i klassrummet, om det inte finns någon som kan förklara betydelsen. Om 
problemet uppstår med en provuppgift kan man fråga läraren. Tyvärr räcker inte 
alltid dessa strategier:  

Beatrice: För nu jag vet att till exempel... ibland jag missar poäng i en 
fråga bara på grund av… till exempel jag förstår inte. Vad vill ha frågan 
från mig...Eller kanske jag översätter fel. 

Beatrice poängterar att det inte räcker att kunna alla ord i en text, för att förstå 
betydelsen av meningen och följaktligen kunna lösa uppgiften. Trots att Clara inte 
direkt nämner språket i hennes svar, är hennes resonemang intressant för att förstå 
Beatrices kommentar:  

[…] de [läroböckers författare] gör det klurigare. De skriver på ett sätt så 
att man blir förvirrad, de vill att vi ska förstå det helt och hållet och det är 
därför de gör det klurigare. Och det är varför det är svårt för mig att förstå. 

Det är precis svårigheten att förstå ”helt och hållet” som Beatrice refererar till:  

 Alltså jag menar inte orden. Det hela alltså, kan man säga. 

 
Vardagsspråk mot ämnesspråk 
Skillnaden mellan vardagsspråk och ämnesspråk diskuteras i alla intervjuer. Vid 
en direkt fråga till eleverna om vilket register som är enklare att följa under lekt-
ionerna, vardagsspråket eller mattespråket, svarar samtliga elever att det vardag-
liga språket är lättast. 

Alice: Det vardagliga [språket] är enklare. 
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Clara: Självklart det vanliga språket, för vi pratar det hela tiden och jag 
är van vid det också. 

Beatrice lägger till att vardagsspråket hjälper henne i lärandet, genom att anknyta 
till förkunskaper som hon redan har: 

Det är alltid att använda denna, det vanliga språket hjälper mer och [det] 
blir lättare att lära sig. För att... Alltså jag tror så...Det är svårt alltid med 
nya ord. 

Ämnespråket, med specifika termer och begrepp, upplevs som mer komplicerat. 
Det är lätt att glömma olika termer, eller blanda dem. Men Alice poängterar att 
ämnesspråket är, på något sätt, enklare att tolka:    

Man kan direkt förstå. Det finns relation mellan den... Vi kan säga siffror 
och den matematik språk som man kan förstå direkt. […] Med det som 
finns i boken…det finns stark relation. 

Alice menar att det finns en direkt korrespondens mellan ett ord, till exempel 
polynom eller rektangel, och det inneboende begreppet, medan vardagsspråket är 
tvetydigt.  
 
Under intervjuerna får eleverna också läsa testuppgifterna (Bilaga 3; Bilaga 4), och 
berätta vilken av de två uppgifterna de upplever som svårast. Alice och Beatrice, 
som läst uppgifterna i Bilaga 3, indikerar uppgiften 1) som svårast. För Clara, som 
läst uppgifterna i Bilaga 3, är uppgiften A) som är svårast.  
Enligt läroböckernas kodning, har de alla valt de enklaste uppgifterna. Vid en 
fråga om varför de upplever att uppgiften är svårare, svarar alla att det är på grund 
av språket.  

Clara: [efter en stund] Den första. 
Intervjuare: Varför? 
Clara: ehmmm…jag tänkte...Språket. 
Intervjuare: Ah. Vilka ord… 
Clara: Som till exempel näbb. 

Alice:  mhm…Den [uppgiften 2)] är... enklare. 
Intervjuare: mm 
Alice: Med tabellen. Ja för att det är med tabellen […] För att det hjälper 
mig att få svar. Men här [uppgiften 1)] jag måste läsa och översätta 
och...anteckna. 

Beatrice: Den första... jo, jag tror att den första är lite svårare. För att 
man ska skriva en funktion. Och jag förstår inte alla orden till exempel. 
Vad är den "orienteringstävlingar" till exempel? 
Intervjuare: mmm… är det något annat, något annat ord som är svårt, i 
den första uppgiften? för dig. 
Beatrice: Alltså. Vad menar "Carlos ställde in steglängden på 0,75 
meter"?!? 
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I uppgifterna är inte de matematiska orden (funktion, proportionellt, diameter, 
triangel, grader, sidor) som eleverna upplever som svårare, utom vardagliga ord 
som näbb, orienteringstävlingar, steglängden.  
 
Matematikundervisning är kulturberoende 
I intervjuerna poängterar slutligen både Beatrice och Alice att de har märkt flera 
skillnader mellan kursplanen i Sverige och i deras ursprungsländer. De båda gick 
i skola flera år (7 respektive 9 år) innan de kom till Sverige, och de har goda kun-
skaper i matematik. Alice berättar att skolmatematiken i hennes ursprungsland 
generellt var betydligen svårare än matematiken hon träffat i Sverige:  

Ibland när jag känner att det är svårt att förstå en fråga på svenska i matte 
så jag brukar kolla på Youtube också på svenska, inte på [hennes 
modersmål L1] för att det blir högre nivåer [om det är på L1].  

Skillnaden mellan kursplanerna innebär, till exempel, att de båda säger att de har 
svårt med sannolikheten, som de aldrig läste innan de började på gymnasiet.  

Att tänka på framtiden 
En intressant del av intervjuerna med eleverna fokuserade på hur de tänker på 
framtiden. De uttryckte sitt hopp när det gäller deras framtida karriär, och resone-
rade kring vad de behöver göra för att faktiskt nå det önskade resultatet. De re-
flekterade dessutom på vad det innebär för dem att förbereda sig för vuxenlivet i 
Sverige som andraspråktalare. I deras berättelse identifierades olika teman, som 
redovisas nedan.  
 
Matematikkompetens för att delta i samhället 
Samtliga tre elever anser att goda kunskaper i matematik är väsentliga för deras 
framtid. I deras svar pratar de alla om vikten av matematiken för att delta i vårt 
kunskapssamhälle och av bra kunskaper i matematik som grund för att kunna 
fortsätta studera på universitet.  
 
Matematiken, i informanternas svar, är nödvändigt för vuxenlivet:  

Alice: Till exempel när du ska köpa någonting. Man måste kunna räkna 
med pengar, hur man ska typ betala skatt för kommunen. Man måste typ 
veta matte, ja. 

Beatrice: […] till exempel du ska räkna på hushåll och hyran och 
någonting så. 

Matematiken, enligt Clara, är också nödvändigt för att delta i den tekniska utveckl-
ingen i samhället, som kommer att påverka allas framtid.  
 
Alice, Beatrice och Clara har alla tänkt att läsa på universitet efter gymnasiet. De 
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uttrycker ambitiösa planer för sina arbetsliv, och de är medvetna om vad de måste 
göra för att nå deras mål.  De ser matematiken som en investering inför framtiden: 
att läsa matematiken nu och få bra betyg är ett krav för att komma in på utbild-
ningarna som de har valt.  Kompetenserna i matematik kopplas i deras ögon till 
ett framgångsrikt liv, i synnerhet för Alice, som säger:  

Det är mitt liv [matte], det är för att…En person som kan matte är inte 
samma person som inte kan matte.  

 
Vikten av svenskan 
I olika moment i intervjuerna diskuteras vilken roll det svenska språket spelar i 
elevernas liv.  
 
För det första är svenskan det språket som de måste använda på lektionerna. 
Beatrice berättar att det tar mycket mer tid att lära sig nya begrepp på ett främ-
mande språk. Enligt henne var det mycket enklare att lära sig på hennes moders-
mål. Clara är också övertygad att det skulle vara mycket enklare att lära sig på 
hennes modersmål, även om hon aldrig har haft möjlighet att prova det. När Alice 
får frågan, säger hon istället att hon tycker att nu kan hon så mycket svenska att 
språket inte längre spelar någon roll. Hon hävdar till och med att för henne är det 
lättare att prata svenska än att prata hennes modersmål.  
 
Beatrice argumenterar dessutom att språket spelar en stor roll i skola, därför att 
kunskaperna betygsätts genom prov som skrivs på svenska. En annan svårighet 
är att hon måste interagera med lärarna på svenska, och detta kan skapa frustrat-
ion: 

Beatrice: Ja [svenskan] det hjälper jättemycket. För att du förstår bättre. 
Du kan fråga mer eller till exempel... Lärare kan förstå dig bättre eller... 
Intervjuare: Känner du att lärarna...att du inte vågar fråga? 
Beatrice: Nej alltså jag vågar fråga men vet du, ibland man frågar många 
gånger och de förklarar många gånger. Sen det går inte, du blir trött själv, 
du vill inte fråga mer... 

Att vara tvungen att prata ett främmande språk hela tiden är energikrävande. Det 
är lätt att frestas att bara ge upp och tystna, även om man faktiskt inte har förstått 
lärarens förklaring.  
 
Alla berättar att svenskan är språket de använder mest i deras liv, både i skolan 
och utanför. Det ständiga fokuset på svenskan innebär att deras andra språk har 
hamnat i skymundan. Beatrice tycker att hon snart kommer att glömma den främ-
mande språket som hon har pratat i flera år, för nu måste hon fokusera på svenska 
och engelska. Alice säger att hon pratar svenska hela tiden, i skolan och utanför, 
och att hon använder modersmålet bara om hon inte kan några ord på svenska. 
Clara berättar att det har blivit svårt att använda hennes modersmål [L1]:   
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Clara: Jag har svårt med [L1] också. Jag har aldrig läst hemspråk. Och 
det är lite svårt för mig att översätta det från svenska till [L1]. Och det är 
samma sak att översätta [L1] från svenska. Så jag tar språket... 
Intervjuare: ...var för sig. 
Clara: ja, var för sig. Annars kommer jag liksom bli... blandad. 
Intervjuare: jo, men det är... det är en fråga som jag ville… 
Clara: ja...och just nu det är bara min familj som förstår mig. Jag 
blandar språk jättemycket nu. 
Intervjuare: Ja, okey. Men pratar du [L1] hemma? 
Clara: Ja. Så mycket jag klarar.  

Från deras berättelse är det tydligt att de anser att svenskan och engelskan är 
mycket viktigare för deras framtid än deras modersmål. Svenskan har, i deras 
ögon, en högre status. Ett moment i samtalet med Beatrice exemplifierar detta. Hon 
säger att hon behöver en avancerad nivå i svenska för att, till exempel, skriva hög-
skoleprovet eller ta körkort. Hon berättar att hon håller på att läsa för att få kör-
kortet, och att det är extremt svårt på grund av språket. När jag poängterar att det 
är möjligt, enligt det jag vet, att skriva kunskapsprovet också på hennes moders-
mål, svarar hon så:  

För att många säger till mig att det är bättre att du får den på svenska för 
att till exempel...när ska du göra...vara i samhälle, och det kommer ett 
problem i trafik och någonting så, med din bil, någonting, som du ska 
kunna de orden på svenska... 

I denna diskurs är svenskan det språket som man måste kunna för att vara i sam-
hället, till exempel i trafiken, även om man får, enligt lagen, skriva kunskapsprovet 
på sitt modersmål.  
 
”Man måste kämpa”: individuellt ansvar för att lyckas 
Enligt alla elever behöver man kämpa för att lyckas i skolan. Ordet kämpa återkom-
mer i alla intervjuer. Lösningen för att klara utmaningar i skolan är att kämpa 
hårdare: 

Clara: Jag ska kämpa hårt och jag ska klara det. 

Alice:  Det är bra när jag känner mig att jag kan mer så jag ska kunna och 
kämpa mer... 

Beatrice: Alltså det typ, ja, det beror på oss också, att vi kämpar, hur 
mycket vi kämpar. 

Det är underförstått att om man inte lyckas, då har man inte kämpat tillräckligt. I 
intervjuerna blir det ändå tydligt att eleverna skulle vilja ha mer externt stöd. Clara, 
som har studerat länge i Sverige, säger att nu har hon stora svårigheter med mate-
matik, och att hon behöver stöd för att klara kursen:  

Men om jag har inte nån vid mig så kan det vara lite svårt för mig att 
förstå liksom några svåra uppgifter. 
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Alice och Beatrice pratar istället om att de upplever att det är svårare för dem i 
skolan än för deras klasskamrater, och att det inte får ett individanpassat stöd. 
Alice berättar att hon har stora problem med fysik, på grund av att hon inte har 
läst mycket om det innan gymnasiet. Hon fick dock inget individanpassat stöd 
från början, för att rektorn och läraren bedömde att eftersom hon presterade bra 
på matematik, då var det möjligt för henne att klara också fysiken. Beatrice är i 
samma situation när det gäller engelskan: hon läste engelskan bara under ett år i 
hennes ursprungsland, och nu i hennes ord, ”det är omöjligt” att klara kunskaps-
kraven. I detta utdrag beskriver hon sina känslor, efter vi pratade om hennes öns-
kan att få mer individualiserat stöd:  

Men ibland det går inte bara med att kämpa och du vet att vi är [ett 
högskoleförberedande program]. Vi har elva ämne och vi har nästan alltid 
långa dagar. Och sedan vi har många uppgifter också som vi ska göra och 
hinna…Så faktiskt... Det är kvar ingen kraft att det ska kämpas... Ibland 
jag känner så, jag vet inte de andra. Det är svårare för oss än för de 
andra …  

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att medan eleverna är redo att arbeta för 
att nå deras mål, skulle de också vilja ha mer stöd i deras lärande. Detta gäller i 
synnerhet Alice och Beatrice som inte har samma förkunskaper som deras klass-
kamrater som alltid studerat i Sverige.  
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till bakgrunden och forsk-
ningssyftet. Dessutom resoneras kring de didaktiska konsekvenserna av resulta-
ten, och det argumenteras för vidare forskningen som analyserar elevers 
perspektiv. Vidare forskning om deras upplevelser är nödvändig, eftersom stu-
dien visar att trots att språket ibland kan bli ett problem, är det huvudsakligen 
bristperspektivet och dess konsekvenser som begränsar elevernas möjligheter till 
lärande.  

Språkets roll i matematiken 
Intervjuerna i denna studie har gett en värdefull insyn i hur språkkunskaperna 
påverkar matematiklärande och prestationen i matematik 
 
Eleverna medger att matematiken var det enklaste ämne att läsas när de började i 
den svenska skolan. Detta stödjer värdet av den nuvarande praktiken att låta ny-
anlända elever börja följa den reguljära undervisningen under matematiklektioner 
(jfr. Juvonen, 2015).  
 
Det är ändå tydligt att, även om matematiken inte beror på språket i samma ut-
sträckning som andra ämnen, eleverna upplever att språket blir ett hinder när de 
ska lösa textbaserade uppgifter. Dessa uppgifter används ofta för att bedöma pro-
blemlösningsförmågan och andra avancerade kunskaper, och följaktligen kommer 
språket att påverka elevernas möjligheter att bland annat få ett högre betyg.  
 
Informanternas förklaringar om varför det är svårt med språket bekräftar också 
tidigare forskningsresultat. Vid en direkt fråga svarar alla elever att de upplever 
att ämnesspråket (CALP) är svårare än vardagsspråket (BICS), vilket stämmer 
överens med Collins teori (jfr. avsnittet ”En lingvistisk begreppsapparat”). Andra 
svar och kommentarer från elevernas sida visar dock att svårigheten i de flesta 
uppgifterna utgörs av ord som inte är kopplade till matematik, och som borde vara 
bekanta för en förstaspråktalare, även om deras användning inte är så frekvent (till 
exempel, från intervjuerna, näbb, orienteringstävlingar, steglängden). Att inte kunna 
avgöra betydelsen av sådana ord försämrar möjligheterna att förstå meningen och 
kontexten, och följaktligen att kunna lösa uppgiften. I detta avseende är elevernas 
berättelser i linje med berättelserna i andra undersökningar (Abdoka, 2017; Thorn 
& Eriksson Fallberg, 2018) och tidigare forskning (Svensson, 2014).  

Den svenska normen 
Analysen av intervjuerna i denna studie synliggör också vilka effekter den svenska 
normen har på elevernas liv (jfr. avsnittet ” Diskurser i skolans matematik”).  
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Samtliga informanter berättar att det svenska språket har blivit det språk de an-
vänder mest, både i skola och i deras privata liv. Det fullständiga fokuset på svens-
kan har orsakat en försämring i deras språkkompetens i andra språk de tidigare 
behärskade på en god nivå, i två ur tre fall till och med i deras modersmål, vilket 
fortfarande används i deras familj. Det är uppenbart att en balanserad flerspråkig-
het inte har, i elevernas och deras omgivningens ögon, samma värde och status 
som förmågan att kunna prata svenska i olika sammanhang.  
 
Att eleverna inte passar in i normen påverkar också deras möjligheter att få indi-
vidualiserat stöd. I intervjuerna framgår det tydligt att de nyanlända eleverna inte 
upplever att de har fått ett individualiserat stöd när det gäller deras förkunskaper. 
Deras erfarenheter bekräftar slutsatserna av Skolinspektions (2014) rapport, där 
det poängteras att nyanlända elever sällan får det individualiserade stödet de har 
rätt till.  
 
Det blir dessutom svårare för eleverna att få hjälp i klassrummet, och att interagera 
med lärare och klasskamrater.  Beatrice, i denna studie, poängterar att det är svårt 
att fortsätta fråga om man inte har förstått, för att ” du blir trött själv, du vill inte 
fråga mer…” (jfr. avsnittet ”Vikten av svenskan”). Hennes berättelse liknar i detta 
avseende berättelserna av eleverna i andra studier: hennes trötthet kan ses som ett 
uttryck för den rädsla att bli utpekade som dumma och okunniga som beskrivs i 
Norén (2010b) och Norén & Andersson (2016). Hon, som eleverna i dessa studier, 
slutar fråga även om hon inte har förstått. Denna försvarsmekanism skulle kunna 
leda till att vissa lärare uppfattar dessa tysta elever som oengagerade, vilket i sin 
tur skulle kunna påverka ytterligen elevernas möjlighet att få stöd i klassrummet. 

Giltighet och begränsningar 
Forskningssyftet i denna uppsats var att undersöka hur språket påverkar matema-
tiklärande och hur elevernas förgrunder påverkas av bristperspektivet och av den 
svenska normen.  
 
Elevernas berättelser har gett ett rikt empiriskt material om relationen mellan språ-
ket och matematiklärande, samt om hur elevernas skolliv påverkas konkret av 
bristperspektivet, och om erfarenheten att bryta mot normen. Resultaten ligger i 
linje med resultaten av tidigare studier och undersökningar, och följaktligen är de 
värdefulla som empiriskt stöd för forskningen om ämnet.  
 
Studiens resultat har några begränsningar när det gäller att dra slutsatser om hur 
elevernas förgrunder påverkas av bristperspektivet. Eleverna positionerar sig i in-
tervjuerna som engagerade elever, som ser sig på universitet i framtiden och som 
är övertygade att de kan nå deras mål. Det har inte varit möjligt att identifiera om 
och i vilken utsträckning dessa förgrunder har påverkats av bristperspektivet. 
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Dessa elever valde frivilligt att delta i studien, efter de hade fått veta vad vi skulle 
prata om. Det är omöjligt att veta om de fortfarande skulle ha bestämt sig för att 
delta om de hade haft mindre positiva upplevelser/förgrunder. Det kan också vara 
så att deras klasskamrater inte ville vara med i studien just för att de inte ville ha 
ett samtal kring deras negativa upplevelser.   
 
En ytterligare begränsning av intervjuerna som metod är att man inte kan veta 
med säkerhet om informanterna berättar hela sanningen, eftersom varje samtal 
kan ses som en möjlighet för informanten att skapa sin identitet genom berättelsen 
(jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ändå är det uppenbart i studien att be-
rättelserna inte skiljer sig avsevärt från berättelserna i tidigare studier, och detta 
kan ses som en indikator av resultatens trovärdighet.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att även om antalet informanterna är för litet för att 
kunna dra några generella slutsatser från studien, är det ändå intressant att kunna 
presentera elevernas upplevelser, som väcker intresse för vidare studier. 

Vidare forskning 
Som beskrivits ovan, är studiens generaliserbarhet begränsad av det lilla antalet 
informanter. Det skulle kunna vara intressant att intervjua flera elever, i synnerhet 
elever som inte upplevs som lika engagerade i skolans arbete. Eleverna i studien 
läser alla matematikkurser på C-spåret (som läses på Natur- och Teknikprogram), 
och följaktligen skulle det vara också intressant att jämföra deras berättelse med 
dessa av elever som istället läser på andra spår där matematik är inte så centralt.  
Att intervjua några pojkar kan också tänkas vara viktigt för att stärka resultatens 
generaliserbarhet, eftersom studiens informanter var alla tjejer.  
 
Det skulle slutligen också kunna vara intressant att undersöka forskningsfrågorna 
med mer avancerade kvalitativa metoder, som skuggning (se Czarniawska, 2015) 
eller en longitudinell datainsamling av flera intervjuer, för att få ännu rikare em-
piriskt material.  

Didaktiska konsekvenser av resultaten 
Studiens resultat har viktiga didaktiska konsekvenser, både för matematikunder-
visningen och för undervisningen i andra ämnen.  
 
För att stödja alla elevers lärande borde matematiklektionerna karakteriseras av 
ett språkutvecklande arbetssätt. Eleverna som inte har svenska som modersmål 
behöver stöd i deras språkutveckling i alla ämnen, inklusive matematik. Lärarna 
borde dessutom säkerställa att eleverna verkligen har förstått förklaringarna och 
instruktionerna, och att eleverna inte känner att deras språkkunskaper utgör ett 
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hinder när det gäller att delta i undervisningen. Lärarna borde dessutom säker-
ställa att provuppgifterna som används för att betygsätta förmågorna inte innehål-
ler ord och formuleringar som skulle kunna utgöra ett orättvis hinder för eleverna 
som har svenska som andraspråk. Detta arbetssätt i klassrummet och vid provtill-
fällen rekommenderas av bland andra Abdoka (2017), som poängterar att man all-
tid bor ha i åtanke att språket kan bli ett hinder för förståelsen.  
 
Vidare är det nödvändigt att alla elever får det individualiserade stödet som de be-
höver och de har rätt till. Detta innebär bland annat att i matematik borde lärarna 
utgå från att matematikundervisningen är kulturberoende, och att följaktligen ny-
anlända elever inte givetvis har samma typ av förkunskaper när de börjar gymna-
siet, trots godkända betyg. Då är det viktigt att prata med varje elev för att 
säkerställa att hen kan nå så lång som möjligt i matematiklärande genom att bygga 
på sina tidigare kunskaper.    
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Bilaga 1  
Missivbrev till vårdnadshavare och elever. Brevet är baserat på brevet ”Till 
vårdnadshavare och elever” av Thorn och Eriksson Fallberg (Thorn & Eriksson Fallberg, 
2018, s. 50 - 51) 
 
Brev till vårdnadshavare och barn 
 
Hej! 
Roberta Lubiana heter jag och jag är lärarstudent på Mittuniversitet i Sundsvall. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete i matematikdidaktik. Jag vill undersöka hur elever som har ett annat modersmål än svenska 
upplever sina möjligheter att lära sig matematik. Därför vill jag intervjua elever som går på gymnasiet och 
har ett annat modersmål än svenska. I detta brev presenterar jag studien och ber om tillåtelse att intervjua 
ditt barn. 
 
Alla deltagare i studien är anonyma. Jag ska INTE skriva elevernas namn, vilken skola och klass de går på, 
eller någon annan detalj som skulle kunna identifiera dem.  Informationen jag får kommer bara användas till 
denna studie och inte delas med någon. 
 
För att samla in data för min undersökning ska jag ha ett individuellt samtal med varje elev. Jag kommer 
fråga eleverna om deras tankar kring matematik och matematikundervisning, och deras erfarenhet om att 
lära sig matematik på svenska. Varje intervju kommer att ta ungefär 30 minuter. Jag kommer att ställa 
frågor, anteckna alla svar och samtidigt kommer jag att spela in samtalet (bara ljud, ingen video/bild). Efter 
att jag har analyserat intervjuerna ska jag direkt förstöra inspelningarna.  
 
Det är bara jag och min handledare på Mittuniversitet som kommer att ta del av materialet. Ingen av lärarna 
på skolan ska få tillgång till det.  
 
Det är helt frivilligt att delta och eleverna kan när som helst sluta delta i studiet: innan samtalet, medan vi 
har intervjun, och även efter, genom att be mig att radera mina anteckningar och inspelningen. Att eleverna 
väljer att delta eller att inte göra det kommer INTE att påverka undervisningen/betyg i något ämne i skola.  
 
Alla resultat av studien kommer att presenteras som en uppsats vid Mittuniversitet.  
 
För att genomföra min studie skulle jag vilja få höra ditt barns erfarenhet, därför ber jag dig om tillåtelse att 
träffa ditt barn och genomföra intervjun (se blanketten på baksidan). 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Roberta Lubiana  
xxxxxxxx@student.miun.se  
(telefonnummer) 
 
(vill du kontakta min handledare istället? 
Skriv till 
Helena Johansson 
Helena.Johansson@miun.se  )  
 



 
 

Fyll i uppgifterna nedan och lämna tillbaka bladet till skolan senast 2019/01/18 

Elevens namn:  
Klass:  

 
Sätt X i rutan: 

 Jag godkänner att mitt barn deltar 
 Jag godkänner inte att mitt barn deltar. 

 
 

Underskrift vårdnadshavare namnförtydligande 
  
  
Underskrift elev namnförtydligande 
  
  

 

(Ort),   
                 (datum) 

 

 
 
  
  



 
 

Bilaga 2 
Intervjuformulär. 
 

1. Hur länge har du läst svenska? 
2. Vilket är ditt starkaste språk? Om de är flera, kan du rangordna dem? 
3. Har du någonsin läst matematik på ditt starkaste språk? 
4. Hur var det att läsa matematik när du började lära dig svenska? Var det 

enklare eller svårare än andra ämnen? 
5. Tycker du att matematiken är viktig för din framtid? Varför? Varför inte? 
6. Är du intresserad av matematik? Varför? Varför inte?  

6.b: Om du är intresserad, vad är det som intresserar dig?  
7. Är du nöjd med dina kunskaper i matematik? Varför? Varför inte? 
8.  Tror/upplever du att du kommer att lyckas med matematiken i 

framtiden? Vilka faktorer tror du/upplever du kommer påverka dina 
resultat i framtiden? 

9.  Är matematik enklare eller svårare än andra ämne?  Tänker du generellt 
(dvs för alla elever) eller i relation till din erfarenhet?  

10. Vad är det enklaste i matematiken? Och det svåraste? 
11. När du löser en matematikuppgift, översätter du begreppen till ditt 

modersmål eller tänker du på svenska direkt? Vilka ord är svårast? 
12. Använder du samma strategi också i andra ämnen? 
13. Tycker du att det finns en skillnad mellan lärarens språk och lärobokens? 

Vilken är enklare/svårare? Varför?  
14. Tror du att du skulle förstå matematiken bättre på ditt starkaste språk? 

Eller spelar språket inte så stor roll?  
15. Vilken av uppgifterna upplever du som svårast? (se PDF3) Varför? 
16. Finns det något annat som du skulle vilja berätta om? 

 
 
  

 

3 Se Bilaga 3 och Bilaga 4. 



 
 

Bilaga 3 
Testuppgifter, kurs: Matematik 1C. Uppgift 5044 och Uppgift 5051 från (Gennow, 
Gustafsson & Silborn, 2011, s.253,255). 

  



 
 

Bilaga 4 
Testuppgifter, kurs: Matematik 3C. Uppgift 1431 och Uppgift 1432, från (Sjunnesson, 
Smedhamre & Holmström, 2012, s. 33).  

 
 
A) Tänk dig en stork vars näbb är 26 cm lång. Hur bred 
matbit kan storken plocka upp, om gapet öppnas med 
vinkeln 41°? 
 

 
B) Beräkna den största vinkeln i en triangel vars sidor är 
4 cm, 5cm och 6 cm. Svara i hela grader. 

 
 

  



 
 

Bilaga 5 
Kodningsschema för analysen av materialet. 

 
 Bristperspektivet/ Behov av stöd/Frustration/att kämpa 
 Matematik enklare än andra ämne/ ”matematik har ett språk”  
 ”Språket är det som gör matematiken svårare ” 
 BICS  
 CALP  
 Vikten av matematiken  
 Framtiden/förgrunder  
 Vikten av svenskan/Svenskan som ”nyckel” 


