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Strategies when reading and solving Word Problems in Mathematics – a study about choices 

students, with Swedish as a second language, make solving Word Problems in Mathematics 

Abstract  

Language has a big impact on how we understand some parts in the subject of mathematics. 

Thera are several factors in mathematics that can be challenging for second language students. 

One of these factors is to go from everyday language to a mathematic language because there are 

words that have different meaning depending on the context they are in. It is more challenging for 

students, who do not fully understand the mathematic language, to solve word problems in 

mathematics. The purpose of this study was therefore, through observations and interviews, to 

find out what strategies second language students use to solve word problems in mathematics. It 

was also to find out what lies behind their choices. This connected to the hidden rules that can 

exist in a classroom and the didactical contract. Eight strategies where found and four of them 

could be connected to the hidden rules or the didactical contract. Two strategies where explained 

with other reasons. Conclusions are that students use several strategies to solve word problems 

and that there in value in realizing how the hidden rules and the didactical contact can have an 

impact on student choices.  
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Sammanfattning 

Språket har en stor betydelse för förståelsen av delar av matematiken.  Det finns flera faktorer i 

matematiken som kan vara utmanande för elever som läser svenska som andraspråk. En av dem 

är att gå från ett vardagsspråk till ett matematikspråk då ord som rymmer, volym och udda är ord 

som har olika betydelse beroende på kontext. De elever som inte behärskar matematikspråket 

fullt ut får det svårare att lösa textuppgifter i matematiken. Syftet har därför varit att, genom 

observationer och intervjuer, ta reda på vilka strategier elever som läser svenska som andraspråk 

använder när de löser textuppgifter i matematik. Syftet var även att ta reda på vad som kan ligga 

bakom de val eleverna gör utifrån de dolda regler som kan finnas i klassrummet och det 

didaktiska kontraktet. Åtta strategier framkom där fyra strategier kunde kopplas till de dolda 

reglerna eller det didaktiska kontraktet. Två strategier kunde förklaras med övriga orsaker. 

Slutsats som kan dras är att eleverna använder sig av flera strategier och att det kan vara av värde 

att medvetandegöra hur regler och det didaktiska kontraktet kan påverka elevernas strategival.  

Nyckelord: Matematik, textuppgifter, strategier, andraspråk  

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................... 6 

2. Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 7 

3. Disposition ................................................................................................................................... 7 

4. Litteraturgenomgång .................................................................................................................... 8 

4.1 Språket och matematiken ....................................................................................................... 8 

4.1.1 Matematik som ett språk och dess komplexitet .............................................................. 9 

4.1.2 Svårigheter som kan uppstå i textuppgifter för elever med annat modersmål än 

undervisningsspråket .............................................................................................................. 11 

4.2  Strategier för att lösa textuppgifter i matematiken .............................................................. 12 

4.3 Summering av litteraturgenomgång ................................................................................ 13 

5. Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................................... 14 

5.1 Dolda regler i klassrummet .................................................................................................. 14 

5.2 Det didaktiska kontraktet ..................................................................................................... 15 

5.3 Summering av teoretiska utgångspunkter ............................................................................ 16 

6. Metod ......................................................................................................................................... 17 

6.1 Urval ..................................................................................................................................... 17 

6.2 Textuppgifter ........................................................................................................................ 17 

6.3 Observationer ....................................................................................................................... 18 

6.3.1 Genomförande av observationer ................................................................................... 19 

6.4 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................................ 20 

6.4.1 Genomförande av semistrukturerade intervjuer ............................................................ 21 

6.5 Analysmetod ......................................................................................................................... 22 

6.5.1 Analys av strategier ....................................................................................................... 22 

6.5.2 Analys av orsaker .......................................................................................................... 23 



 
 

6.6 Trovärdighet och tillförlitlighet ............................................................................................ 24 

6.7 Etiska överväganden ............................................................................................................ 24 

6.7.1 Informationskravet ........................................................................................................ 24 

6.7.2 Samtyckeskravet ............................................................................................................ 25 

6.7.3 Konfidentialitetskravet .................................................................................................. 25 

6.7.4 Nyttjandekravet ............................................................................................................. 25 

7. Resultat och analys ..................................................................................................................... 25 

7.1 Strategier eleverna använde för att förstå uppgifterna ......................................................... 26 

7.1.1 Be lärare om hjälp att förklara uppgift .......................................................................... 27 

7.1.2 Använda egna erfarenheter ............................................................................................ 27 

7.1.3 Be lärare om hjälp med läsning ..................................................................................... 27 

7.1.4 Läsa flera gånger ........................................................................................................... 28 

7.1.5 Översätta ett ord i taget ................................................................................................. 29 

7.1.6 Fråga klasskamrat .......................................................................................................... 29 

7.1.7 Använda bild som stöd .................................................................................................. 29 

7.1.8 Kontrollera svar med lärare ........................................................................................... 29 

7.2 Orsaker till elevernas val av strategi .................................................................................... 30 

7.2.1 De dolda reglerna .......................................................................................................... 30 

7.2.2 Det didaktiska kontraktet .............................................................................................. 31 

7.2.3 Övriga orsaker ............................................................................................................... 32 

7.2.4 Kategorisering av strategier summerat .......................................................................... 32 

8. Diskussion .................................................................................................................................. 33 

8.1. Sammanfattning av resultat ................................................................................................. 33 

8.2. Resultatdiskussion ............................................................................................................... 34 

8.3. Metoddiskussion .................................................................................................................. 37 



 
 

8.4. Konsekvenser för undervisning ........................................................................................... 38 

8.5. Vidare forskning .................................................................................................................. 38 

Referenser ................................................................................................................................... 39 

Bilagor ........................................................................................................................................ 42 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett .............................................................................................. 42 

Bilaga 2 - Matematikuppgifter ............................................................................................... 44 

Bilaga 3 - intervjuguide .......................................................................................................... 46 



 

6 
 

 

1. Inledning 
Matematiken som ämne kan ha stor betydelse för en persons framtida valmöjligheter i livet 

(Ernerst, 2002). Godkända betyg i matematik kan ge fler valmöjligheter inför vidare studier och 

det i sig ger ett bredare utbud i valet om framtida yrke.  Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) skriver att ”[k]unskaper i matematik 

ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (s. 62). Statistik från Skolverket 

(Se statistik skolverket.se), för årskurs 6 vårterminen 2016, visar att det är fler elever med 

utländsk bakgrund som inte uppnår godkända betyg, i ett eller flera ämnen, än elever med svensk 

bakgrund. Statik från skolverket 2016 visar också att det är fler elever födda i Sverige efter 

ordinarie skolstart som inte uppnår betyget E i slutet av årskurs 6 (28,6%) än de elever som är 

födda i Sverige innan ordinarie skolstart (13,6%)(Se statistik skolverket.se). 

Språket spelar en stor roll i förståelsen av matematiken (Sandström & Nilsson, 2014). I Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonas också att språket är en del av 

matematikämnet i att eleverna ska kunna kommunicera matematiken både muntligt och skriftligt. 

(Skolverket, 2011). De ska även kunna utläsa viktigt information i text för att sedan kunna välja 

en lämplig lösningsstrategi. I ämnet matematik finns flera förmågor som eleverna ska utveckla 

där kommunikationsförmågan är en av dem (ibid.). Grevholm menar att matematiken för de flesta 

elever ställer krav på deras språkförmåga men att det för elever som läser svenska som 

andraspråk är en extra utmaning. Det då eleverna utvecklar det svenska språket samtidigt som 

denne utvecklar sina matematikkunskaper. För elever som läser svenska som andraspråk är talade 

och skrivna ord den mest utmanande uttrycksformen i matematik till skillnad från 

uttrycksformerna bilder och symboler (Norén, 2011). Elever som inte behärskar språket helt får 

det svårare att lösa textuppgifter i matematiken även om de har kunskap om de matematiska 

operationer som krävs för att lösa uppgiften (Chan, 2015). Ord som används i vardagsspråk finns 

även i matematiken men då med en annan och mer specifik betydelse än i vardagsspråket 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Exempel på sådana ord som kan vara svåra för alla 

elever men särskilt för elever som läser svenska som andra språk är ord som rymmer, volym och 

udda som är ord som används i matematiken med en annan betydelse än vad de har i vardagligt 
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språk. I formulering av textuppgifter i matematik används ofta ord som dessa vardagliga ord med 

annan betydelse i matematiken samt prepositioner och konjunktioner som också kan vara 

utmanande för elever med annat modersmål än det som de undervisas i (Chan, 2015).  Det kan 

således vara av intresse att undersöka vilka strategier elever som läser svenska som andraspråk 

använder när det ska läsa och tolka textuppgifter i matematiken som innehåller svåra ord eller 

fraser och att vidare undersöka vad som ligger bakom de val av strategiers som eleverna gör. Det 

kopplat till hur de dolda reglerna som kan finnas i ett klassrum och det didaktiska kontraktet kan 

påverka eleverna i deras val av strategi.   

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om de strategival som elever som läser svenska som 

andraspråk gör när de löser textuppgifter i matematik. Det är även att bidra med kunskap om hur 

undervisningssituationen kan påverka elevernas val.  

x Vilka strategier använder elever som läser svenska som andraspråk för att förstå 

textuppgifter som innehåller svåra ord och/eller fraser?  

x Vad ligger bakom de val av strategier som eleverna använder när de försöker förstå dessa 

uppgifter? 

x  Hur kan de dolda reglerna som kan finnas i ett klassrum och det didaktiska kontraktet 

påverka eleverna i deras val av strategi?  

Med strategi menas för denna studie allt som eleven gör för att förstå textuppgiften som denne 

arbetar med. Det är inte en lösningsstrategi som t.ex. att räkna på fingrarna som eftersöks utan det 

är hur eleven gör för att förstå uppgiften som t.ex. att översätta till modersmål eller be någon om 

hjälp.  

3. Disposition 
Arbetet fortsätter med en litteraturgenomgång där språkets koppling till matematiken kommer 

fördjupas för att visa på vilken roll språket har för matematiken och förståelsen av den. 

Svårigheter i språket för elever med annat modersmål än undervisningsspråket samt tidigare 

forskning om strategier kommer presenteras. Det för att ge en fördjupad bakgrund för studiens 

forskningsområde. Vidare beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
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analysen av studiens resultat. Där ges en förklaring av de dolda regler som kan finnas i ett 

klassrum samt det didaktiska kontraktet. Därefter kommer metoden för studien där det redogörs 

för hur metodinsamlingen och analys gått till. Sedan presenteras resultatet och analysen som är 

uppdelat efter vilka strategier eleverna använde och vad som kan ligga bakom de val de gör i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna samt övriga orsaker som inte kan placeras inom 

teorin. Arbetet avslutas sedan med resultatdiskussion, metoddiskussion, konsekvenser för 

undervisning och vidare forskning.  

4. Litteraturgenomgång 
Här nedan kommer språkets koppling till matematiken redogöras för och fördjupas. Sedan 

presenteras även vilka svårigheter som kan finnas i matematikspråket för elever med annat 

modersmål än undervisningsspråket. Genomgången avslutas med en genomgång av tidigare 

forskningsresultat kring olika strategier som använts av elever vid arbete med textuppgifter. 

Litteraturen som används har delvis hämtats från Eric (EBESCO) där sökord som strateg*, 

math*, ”second language learn*”, ”primary school”, ”elementary school”, ”word problem*” 

och ”english language learn*”. Även Libris har använts för att finna litteratur samt gammal 

kurslitteratur. Utifrån referenser ur böcker och tidigare uppsatser har den ursprungliga källan 

letats fram.   

4.1 Språket och matematiken 
Matematikämnet har en språkdimension som kan vara av vikt för lärare att vara medveten om 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ska eleverna kunna ”tolka vardagliga och matematiska 

situationer […], ”formulera och lösa problem […]” och ”föra och följa matematiska resonemang” 

(s.62 – 63). Elever ska alltså kunna kommunicera matematiken på flera olika sätt, både muntligt 

och skriftligt samt kunna utläsa information för att sedan kunna välja rätt strategier som uppgiften 

kräver. I den här studien ligger fokus på läsförståelsen av textuppgifter i matematik. Med 

textuppgifter menas uppgifter där det inte står explicit utskrivet vilken uträkning som uppgiften 

syftar till. En uppgift där det t.ex. står ”beräkna summan av 2 + 3” räknas inte här som en 

textuppgift även om den innehåller text. Textuppgift i denna studie avser en uppgift där eleven 

måste söka efter information i texten som visar på vilken uträknings som krävs för att kunna lösa 

uppgiften. T.ex. ”Adam har fyra äpplen. Han ger två av dem till Anna. Hur många äpplen har 
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Adam kvar?”. I uppgiften står det ej explicit att det är subtraktion som krävs utan den som läser 

uppgiften måste göra kopplingen att ”ger” visar att det är en subtraktion som ska göras.  

Matematikens språk kan se olika ut beroende på det talade språket och dess kulturella bakgrund. 

Ett exempel är att triangel på norska heter trekant. Trekant på svenska ses som en vardaglig 

benämning, i den svenska matematiken används triangel som den matematiska benämningen 

(Grevholm, 2014). För att läsaren ska kunna ta till sig innehållet i en text bör 98 % av orden i 

texten vara kända för läsaren (Skolverket, 2012). Dessa aspekter visar på en komplexitet i språket 

och hur en då ska bemöta elever som läser svenska som andraspråk i undervisningen eftersom det 

finns flera komponenter att ta hänsyn till.  

4.1.1 Matematik som ett språk och dess komplexitet  

Matematiken kan ses som ett eget språk i sig då det går, som med de flesta språk, att uttryckas 

muntligt och skriftligt, samt informellt och formellt (Rönnberg & Rönnberg, 2001). I det här 

arbetet definieras begreppet språk som muntlig och skriftlig kommunikation. Alltså är 

kommunikation på andra sätt som också kan räknas som språk inte aktuellt i den här studien utan 

fokus ligger på det muntliga och skriftliga språket. Att matematiken skulle vara ett eget språk, 

som även är detsamma internationellt, menar dock Löwing och Kilborn (2008) enbart är delvis 

sant. Symbolerna +, - och = är desamma internationellt men matematiken innehåller ett eget 

register som kan se olika ut beroende på kulturell kontext. Med register menas ord och begrepp 

som använd för att beskriva matematik. De menar också att matematikens språk på akademisk 

nivå i stort sett är densamma internationellt men att skolmatematiken kan skilja sig mycket åt 

beroende på kontexten. Beroende på kulturell bakgrund läser vi och uttrycker beräkningar på 

olika sätt (Löwing och Kilborn, 2008). Matematiken har, som nämnts tidigare, ett eget register 

som används för att kommunicera matematiska begrepp (Rönnberg & Rönnberg, 2001 & Löwing 

& Kilborn, 2008). Registret innehållet speciella ord som används för att beskriva matematiken. 

Matematikspråket kan alltså ses som ett språk som är specifikt för matematiken och används 

endast i matematiska sammanhang och innehåller ord och begrepp som är specifika för ämnet. 

Norén (2011) och Grevholm (2014) menar att matematikspråket även kan ses ha tre olika nivåer. 

Norén (2011) benämner dessa nivåer som: vardagligt skriftligt språk, formellt skriftligt språk och 

symboler. Grevholm (2014) beskriver istället nivåerna som: ett informellt vardagligt språk, 

formellt matematiskt språk och det formella matematiska symbolspråket. Den första nivån kan 

innebära tal som ”tre bananer och fyra bananer är sju bananer”, den andra ”summan av tre och 
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fyra är sju” och den sista nivån 3+4=7. Grevholm hävdar att eleverna behöver kunna samtliga 

nivåer för att inte riskera att hamna utanför den matematiska diskursen och att lärande i 

matematik då riskerar att förhindras. Det kan tolkas som att matematikundervisningen innehåller 

två språk. Det första är undervisningsspråket som inte är specifikt för matematiken utan används i 

all undervisning och det andra språket är matematikspråket som är specifikt för matematiken. 

Alltså att alla elever har två språk som de behöver erövra i matematikundervisningen. Rönnberg 

och Rönnberg (2001) menar då att det är en dubbel utamning för elever har ett annat modersmål 

än det språk de undervisas i. De beskriver matematikspråket som ett främmande språk för eleven 

som denne utveklar med hjälp av modersmålet. Det som menas är att om elever inte kan 

undervisningsspråket, t.ex. att undervisningen sker på ett språk som inte är elevens modersmål, 

måste eleven utveckla undervisningsspråket samtidigt som denne utvecklar sitt matematiska 

register, dvs. matematikspråket. För elever som redan behärskar undervisningsspråket, t.ex. 

elever som har samma modersmål som undervisningsspråket, behöver endast utveckla sitt 

matematiska register. Det kan alltså därför ses som ett dubbelt arbete för de elever som inte helt 

behärskar undervisningsspråket eftersom de behöver utveckla två språk samtidigt. Chan (2015) 

beskriver också matematikspråket som ett språk i sig och att de innehåller unika delar, alltså ord 

och begrepp. Han förklarar också att matematiken innehåller ord som i vardagsspråk har en annan 

betydelse än vad det har i matematikspråket och att detta i sig är utmaning för elever med annat 

modersmål än det språk de undervisas i. Vardagsspråk definieras som ett mer generellt språk som 

används i vardagliga sammanhang i och utanför skolan. Det skiljer sig på så vis från 

undervisningsspråket som endast används i ett undervisningssammanhang även om det i sig kan 

ha likheter med vardagsspråket i sina uttryck och begrepp.  Elever som läser svenska som 

andraspråk utvecklar vardagsspråket snabbare än undervisningsspråket (Skolverket, 2012). Det 

gör att ord i matematiken som har en annan vardaglig betydelse kan skapa förvirring för eleven 

då eleven kan den vardagliga betydelsen men inte den matematiska. Att inte ha full förståelse för 

språket i en textuppgift har följden att uppfiten blir svår att lösa (Myndigheten för skolutveckling, 

2008 & Chan, 2015). Några svårigheter med textuppgifter som elever som läser svenska som 

andraspråk kan ha kommer presenteras i nästa stycke.  
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4.1.2 Svårigheter som kan uppstå i textuppgifter för elever med annat modersmål än 

undervisningsspråket 

Tidigare forskning visar på flera faktorer kring vad som kan vara svårt rent språkligt för elever 

som har ett annat modersmål än undervisningsspråket. Som nämnt ovan kan matematiska ord 

som har en annan betydelse i vardagen vara en faktor (Chan, 2015 & Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Chan beskriver att ord som görs om till substantiv (nominalisering) är 

ytterligare en faktor som kan skapa svårigheter. Andra ordformer som Chan menar kan vara 

utmanande är prepositioner som t.ex. framför/bakom och över/under, och konjunktioner som t.ex. 

antingen – eller, utan och samt. Chan menar att flera av dessa olika delar används för att 

formulera textuppgifter i matematiken. Något som kan vara av värde för lärare att vara medventa 

om. Myndigheten för skolutveckling (2008) visar också att ord med olika betydelse i 

matematiken än i vardagen kan skapa förvirring hos elever som läser svenska som andraspråk. 

Precis som det redogjorts för ovan kan vissa ord ha olika betydelse beroende på kontexten de 

befinner sig i. I vardagen och i matematiken kan samma ord användas men med olika mening. 

Problem som kan kopplas till textuppgifter är att eleven missar implicit information vid läsning 

och att om uppgiften innehåller svåra ord eller uttryck som eleven inte är bekant med blir det 

svårt att avläsa uppgiften (ibid.). Några exempel på ord och dess olika betydelse beroende på den 

kontext de befinner sig i är: 

Ord i matematiskt språk Vardaglig betydelse 

Rymmer Flyr 

Skillnad Olikhet 

Volym Ljudvolym 

Teckna uttrycket Rita 

Axel Kroppens axel 

Udda Konstiga 

Värde Något värdefullt 

Minst två förslag Tre betydelser: motsatsen till 

längst, högst eller äldst 

Bestäm arean Besluta 

Triangelns bas Grund i ord som baslivsmedel, 
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basläger 

Term Ord 

Rot Rot på en växt 
Tabell konstruerad från Myndigheten för skolutveckling tabell som illusterar ords olika betydelser i vardagen och 

matematiken (2008, s.16) 

Tabellen ovan visar på några svåra ord i matematiken som andraspråkselever kan ha svårigheter 

med i matematiken. Andraspråkselever kan oftast, som även Chan (2015) hävdar, den vardagliga 

betydelsen men får svårigheter när de möter orden i matematiken (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Ladberg (2000) menar dock att det inte är de svåra orden som skapar de 

mesta svårigheterna utan att det handlar om ord som; eftersom, fastän, äntligen och egentligen. 

Om orden blandas ihop med varandra, som t.ex. äntligen och egentligen, får läsaren en helt annan 

uppfattning om texten och den blir svår att tolka. Även i skolverkets text Greppa språket – 

Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet menar de att det inte alltid är de svåra orden som är 

de som skapar mest problem med förståelsen (Skolverket, 2012).  

4.2  Strategier för att lösa textuppgifter i matematiken 
Jhagroo (2015) beskriver i sin artikel olika strategier elever i högstadiet använder för att hantera 

matematikundervisningen på ett språk som inte är deras modersmål. Tio elever delade med sig, 

genom intervjuer och observationer, av sina erfarenheter av undervisningen och deras strategier 

för hur de hanterade den. Resultatet visade att det på grund av språks olika uppbyggnad kan 

skapa barriärer för eleverna. En elev valde, som strategi, att inte delta i muntliga diskussioner på 

grund av denne inte kände sig bekväm med sin engelska. Ett annat resultat gällande instruktioner 

visade hur språket kan bli en barriär för eleverna att nå sina matematiska kunskaper då en elev 

yttrade som kommentar på en uppgift att ”I know how to add them, I didn´t know I had to add 

them”(s.111). Resultatet från artikeln visade på flera strategier som eleverna använde sig av för 

att hantera de språkliga utmaningarna i undervisningen. Eleverna använde sig av ordböcker för 

att översätta ord och en del skiftade mellan modersmålet och engelskan när de tänkte eller i 

samtal med andra i klassen som talade samma språk som dem. En elev tog från sina erfarenheter 

från sin egen kulturella bakgrund för att ta sig an en uppgift som denne inte hade full förståelse 

för. Uppgiften handlade om att rita ett träddiagram som visade alla olika ordningar på kön det kan 

bli i en familj med tre barn. Elevens förklaring och forskarens kommentarer till den var:  
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[…] for the kids… a tree and duck for the kids … to play with … and house to live 

in. In spite of this response being mathematically unsound with regards to the 

student’s understandings of probability trees, it demonstrated that Ian was trying 

to make sense of the task by drawing from his own cultural worldviews […] (s. 

111). 

Celedón-Pattichis (1999) presenterar i sin artikel sin ettåriga kvalitativa studie där en del av syftet 

var att ta reda på vilka strategier elever med annat modersmål än engelska använde sig av vid 

problemlösning. Nio elever från grundskolan deltog. Resultatet visade på andra strategier än de 

som Jhagroos (2015) resultat visade. Celedón-Pattichis (1999) visade i sitt resultat att eleverna 

använde sig av strategier som; läsa texten en gång till, översätta till sitt modersmål, fokus på 

användbar information genom att stryka under viktig information i texten och ignorering av ord 

de fann irrelevanta eller inte förstod. Strategierna resulterade inte alltid i framgång.  

4.3 Summering av litteraturgenomgång 
Matematiken har ett eget språk med specifika uttryck och begrepp. Dessa kan även användas i 

vardagen men då med en annan betydelse än vad de har i matematiken. Det matematiska språket 

kan även ske på tre olika nivåer som Grevholm benämner som: informellt vardagligt språk, 

formellt vardagligt språk och det matematiska symbolspråket. Samtliga nivåer behöver elever 

behärska för att inte riskera att hamna utanför den matematiska diskursen och på så vis riskera att 

bli hämmad i sitt lärande. Textuppgifter i matematik kan innehålla olika specifika uttryck och 

begrepp och nivåer. Svårigheter elever som läser svenska som andraspråk kan ha med 

textuppgifter är dels de olika ord som i matematiken har en annan betydelse än vad de har i 

vardagen. Dels kan svårigheterna också vara handlingsverb, verb som görs om till substantiv, 

prepositioner och konjunktioner. Tidigare forskning visade att språket kan bli en barriär som 

hindrar eleverna att nå sina matematiska kunskaper. Det då eleven kan ha den matematiska 

kunskapen som krävs för att lösa en uppgift men att språket skapar en barriär som gör att eleven 

inte vet vilken kunskap som efterfrågas. Strategier som tidigare forskning visat att elever med 

annat modersmål än undervisningsspråket använder för att lösa textuppgifter i matematik är: 

använda sig av ordböcker, skifta mellan modersmål och undervisningsspråket när de tänker och 

samtalar med andra elever, använda sig av egna erfarenheter, läsa texten en gång till, fokusera på 

användbar information och ignorering av de ord eleverna fann irrelevanta eller inte förstod. 
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Litteraturgenomgången visar att språket har en viktig betydelse för förståelsen av matematiken 

och textuppgifter är en språklig del av ämnet. Den visar också på att matematikspråket i sig är 

komplext med t.ex. olika nivåer som kan vara bra för elever att behärska. Således bidrar 

litteraturgenomgången med en förståelse för varför elever som läser svenska som andraspråk kan 

ha svårigheter med textuppgifter i matematik samt vilka strategier tidigare forskning visat att 

elever använder sig av.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
Här nedan kommer en presentation av de teoretiska utgångspunkter som ligger i grund för 

analysen av det insamlade materialet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om de 

strategival som elever som läser svenska som andraspråk gör när de löser textuppgifter i 

matematik. Det är även att bidra med kunskap om hur undervisningssituationen kan påverka 

elevernas val. Då är teorier som rör de dolda reglerna som kan finnas i klassrummet och det 

didaktiska kontraktet av relevans eftersom de handlar om vad som kan påverka en 

undervisningssituation. Först ges en genomgång de dolda reglerna som kan finnas i ett klassrum 

för att sedan också det didaktiska kontraktet och hur dessa två skiljer sig från varandra. Teorin 

används i analysen för att ge förklaring till hur de dolda reglerna och det didaktiska kontraktet 

påverkar elevernas val av strategier.   

5.1 Dolda regler i klassrummet 
I ett klassrum finns explicita och implicita regler om hur en elev ska agera i den miljö som denne 

befinner sig i. En del regler kan vara täckande för hela skolpraktiken men matematiklassrummet 

har även regler som är specifika för ämnet (Jablonka, 2011). Jablonka använder termen regler 

som ett paraplybegrepp som täcker flera delar. Dessa delar består av specifika regler, rutiner, 

normer och principer. Det vill säga att termen regler kan beröra flera aspekter. Begreppet 

innefattar således regler kring hur arbetet ska organiseras och planeras, användandet av 

arbetsböcker, handuppräckning och hur någon interagerar med sina klasskamrater i en 

klassrumsmiljö. Det kan även innefatta regler som gäller vid individuellt arbete, grupparbete eller 

när läraren har genomgång. Dessa regler är ofta outtalade men eleverna är ändå medvetna om 

dessa. Vid vissa tillfällen kan reglerna vara uttalade av läraren. De här reglerna, menar Jablonka, 

har en koppling till hur eleverna får tillgång till matematisk kunskap. Det eftersom reglerna kan 



15 
 

påverka elevens valmöjlighet i en lärandesituation och således kopplas de till hur eleverna får 

tillgång till den matematiska kunskapen.   

5.2 Det didaktiska kontraktet 
Det didaktiska kontraktet har likheter med Jablonkas (2011) beskrivning av de dolda reglerna. 

Det som skiljer dem åt är att de dolda reglerna är mer generella än det didaktiska kontraktet som 

är mer situationsbundet. Det didaktiska kontraktet handlar om de outtalade förväntningar och 

överenskommelser som finns mellan lärare och elever i en specifik didaktisk situation: 

In a teaching situation, prepared and delivered by a teacher, the student generally 

has the task of solving the (mathematical) problem she is given, but access to this 

task is made through interpretation of the questions asked, the information 

provided and the constraints that have been imposed, which are all constants in 

the teacher’s method of instruction. These (specific) habits of the teacher are 

expected by the student and the behaviour of the student is expected by the 

teacher; this is the didactical contract. (Brousseau 1997, s. 225) 

Det didaktiska kontraktet är således specifikt för innehållet av undervisningen och de kunskaper 

som eleverna förväntas utveckla i den didaktiska situationen (Brousseau, 1997). Det kopplat med 

de förväntningar lärare och elever har på varandra och även om det är situationsbundet innebär 

det inte att det är något fast som gäller för alla liknande situationer utan kontraktet förändras 

konstant och bör också göra det. Kontraktet utvecklas efter den didaktiska situationen och de som 

befinner sig i den. Läraren har som ansvar att se till att eleverna har tillgång till det som krävs för 

att denna ska kunna uppnå det förväntade kunskapsmålet. Eleverna bär på ansvaret att ta sig an 

uppgifter som denne ännu inte utvecklat kunskaper om. Om eleven inte lyckas uppnå det 

förväntade kunskapsmålet utmanas kontraktet (Brousseau, 1997). Skolverket (2014) menar att det 

didaktiska kontraktet har en koppling till hur elever förstår matematik. 

 Blomhøj (1994) hävdar att utan ett didaktiskt kontrakt kan inte undervisningen heller 

genomföras. Således är det didaktiska kontraktet inte enbart ett resultat av undervisningen utan 

även viktigt för att undervisningen ska fungera. I matematikundervinsingen vet läraren till stor 

del vilken matematiks kunskap som är tänkt att eleverna ska utveckla (Blomhøj, 1994). Den 

tänkta kunskapen, lärandeobjektet, är kopplat till en förhoppning om att eleverna även ska kunna 

använda sig den tillskaffade kunskapen i andra sammanhang som är nya för eleven. Eleven lär sig 
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enbart genom att själv vara aktiv i undervisningen på något sätt och det är lärarens ansvar att 

planera undervisningen efter det tänkta innehållet. Dock kommer det finnas elever som inte har 

de förutsättningar som krävs för att kunna engagera sig i arbetet hur väl läraren än planerar sin 

undervisning. När en sådan situation uppstår är det lärarens ansvar att hjälpa eleverna och skapa 

nya förutsättningar för eleven så att denna kan tillägna sig den tänka kunskapen. Det är då 

förväntat av eleven att göra vad denne kan för att uppfylla kraven. Skulle lärandet inte gå som 

planerat kan resultatet bli att lärare och elev klandras av sig själva, varandra, föräldrar och 

kollegor (Blomhøj, 1994). Detta visar på ett beroendeförhållande som finns mellan lärare och 

elever. Det resulterar i att det finns en önskan från båda parters sida om att lyckas med det 

planerade lärandeobjektet. Det vill säga den kunskap eleverna ämnas utveckla. Genom det här 

lärare-elev förhållandet och bådas vilja att lyckas skapas det didaktiska kontraktet som då 

fungerar som en försäkring på att lärandeobjektet inte slutar i ett misslyckande (Blomhøj, 1994). 

Konsekvenser som kan uppstå från det didaktiska kontraktet är att läraren och elevens vilja att 

uppnå de förväntningar båda parter har på varandra resulterar i att kunskapen inte utvecklas som 

det var planerat av läraren. Det vill säga att eleven försöker tolka signaler från läraren som 

indikerar på att denne är på rätt väg och att det engagemanget från eleven kan tolkas av läraren 

som att eleven har uppnått kunskapen om det tänkta lärandeobjektet. Blomhøj (1994) menar 

således att det är när det didaktiska kontraktet bryts som en kunskapsutveckling kan ske.   

5.3 Summering av teoretiska utgångspunkter 
I all undervisning finns dolda regler som t.ex. bestämmer hur undervisningen ska gå till, vad som 

gäller vid enskilt arbete eller grupparbete, vilka normer som råder i klassrummet och hur eleverna 

ska interagera med varandra i klassrummet. Vissa regler kan vara specifika för 

matematikundervisningen men då också generella. Några regler kan även vara explicita men 

oftast är reglerna dolda (Jablonka, 2011). Brousseau (1997) menar att det även kan finns ett 

didaktiskt kontrakt som skiljer sig från de dolda reglerna. Det eftersom det didaktiska kontraktet 

är specifikt för det matematiska innehållet eleverna ska utveckla i den didaktiska situationen de 

befinner sig i och i koppling till det också lärares och elevers förväntningar på varandra. 

Kontraktet är inte heller något fast och allmänt gällande utan prövas och omprövas konstant. Det 

är också nödvändigt för att undervisningen ska fungera. Läraren förväntas planera 

undervisningen efter det tänkta innehållet och skapa de förutsättningar som krävs för att eleverna 

ska kunna tillägna sig kunskapen (Blomhøj, 1994). Om en elev inte har de förutsättningar som 
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krävs för att tillägna sig lärandeobjektet måste läraren skapa nya för eleven. Det finns således en 

vilja hos båda parter att lyckas och det är genom det lärare-elev förhållandet som det didaktiska 

kontraktet utvecklas (Blomhøj, 1994).  

6. Metod 
Syftet med studien var att undersöka vilka strategier elever som läser svenska som andraspråk 

använder när de löser textuppgifter i matematik som innehåller svåra ord och/eller fraser. Det var 

även att bidra med kunskap om hur undervisningssituationen kan påverka elevernas val. 

Insamling av empiri har skett genom observationer och semistrukturerade intervjuer. När fler än 

en metod används vid insamling av data kallas det för triangulering (Hedin, 1996). Insamling av 

empiri har skett genom både observationer och semistrukturerade intervjuer. Att två 

insamlingsmetoder valts har gjorts för att dels öka trovärdigheten samt ge en bredare och djupare 

bild av området (jmf. Hedin, 1996). Här nedan presenteras metodval och hur analysen gått till.  

6.1 Urval 
Eftersom studien fokuserar på elever som läser svenska som andraspråk har urvalet påverkats av 

vissa faktorer. För att studien skulle kunna genomföras behövdes det väljas ut en relevant skola 

där elever som läser svenska som andraspråk går och att dessa elever deltar i den ordinarie 

matematikundervisningen. Detta kallar Bryman (2011) för ett målinriktat urval där ovanstående 

kriterier använts kring valet av skola och klass.  Jag tog kontakt med två lärare för en klass och 

fick godkännande av dem att vidare fråga vårdnadshavare och elever om deltagande. Tretton 

elever som läser svenska som andraspråk tillfrågades där fem elever fick medgivande från 

vårdnadshavare. Dessa fem elever gav sedan själva sitt medgivande till att medverka i studien. 

Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 2. Skolan som studien utfördes på ligger i 

Mellansverige.  

6.2 Textuppgifter 
Eftersom studien syftar till att undersöka vilka strategier som elever använder när de löser 

textuppgifter som innehåller svåra ord och/eller fraser behövde en konstruktion av sådana 

uppgifter göras (Se bilaga 2). Som mall till hur dessa uppgifter kan konstrueras användes Mer än 

matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (Myndigheten för skolutveckling, 

2008).  Den används eftersom den innehåller flera aspekter om svårigheter i textuppgifter för 

elever som läser svenska som andraspråk. Fem av sex uppgifter innehåller minst ett svårt ord 
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utifrån Myndigheten för skolutvecklings (2008) och Chans (2015) definitoner av olika ord som 

kan vara svåra för elever med annat modersmål än undervisningsspråket. Dessa orda kan t.ex. 

vara: ord som i matematiken betyder något annat i vardagen, signalord som äldre eller yngre som 

kan signaler att det är en subtraktion eller addition som ska göras, verb som görs om till 

substantiv, partikelverb, prepositioner och konjunktioner. Uppgifternas syfte var således att de 

skulle vara konstruerade på ett sätt så att de innehåller ord som kan skapa svårigheter för 

förståelsen för eleverna som läser svenska som andraspråk. Det för att finna de strategier som 

elever använder sig av för att förstå och lösa uppgifter som innehåller svåra ord. Sex uppgifter 

konstruerades varav fem fyller något kriterium för vad som kan skapa svårigheter i textuppgifter. 

Den första uppgiften innehåller enbart symboler:  

1. 4 + 2 =  8 – 5 =  2 + 2 =   
 

5 + 5 =  9 – 3 =   

Den här uppgiften syftar till att kontrollera elevernas kunskaper om själva räkneoperationerna 

som krävs för att kunna lösa de kommande textuppgifterna. Uppgift två innehåller ordet skillnad 

vilket har den vardagliga betydelsen olika (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Den tredje 

uppgiften innehåller ordet rymmer som i vardaglig mening betyder flyr. Den fjärde uppgiften 

innehåller signalordet äldre som ofta syftar till addition. I denna uppgift är det dock subtraktionen 

9 - 3 som uppgiften syftar till. Uppgift fem innehåller två faktorer som missledande ord, utmärkt, 

och ord med annan vardaglig betydelse, längst. Sista uppgiften innehåller partikelverbet går åt. 

Partikelverb är svåra då dessa två ord tillsammans skapar en ny enhet med annan betydelse än 

vad verbet egentligen har. Går åt har inget med att gå att göra vilket kan skapa svårigheter i 

förståelsen av texten (ibid.).  

6.3 Observationer 
Observationer kan användas i både kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt Hedin (1996) kan 

observationer användas för att få en bild av en specifik miljö eller situation. Bryman beskriver 

observationer som en lämplig metod då den ”möjliggör en direkt observation av beteendet[…]” 

(s.262). Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka strategier eleverna använder när de 

försöker förstå textuppgifter i matematik ansågs observationer vara en bra metod eftersom de, 

liksom Bryman hävdar, gör att jag kan få en direkt observation av elevernas strategival. 
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Intervjuer kan också ge information om strategival men det ger endast en indirekt bild (Repstad, 

2007). Studien har även som syfte att undersöka vad som kan ligga bakom strategivalen samt hur 

dessa kan ha påverkats av dolda regler eller det didaktiska kontraktet. För att kunna urskilja de 

dolda regler samt det didaktiska kontraktet behövdes observationer göras eftersom det är i 

elevernas specifika miljö som dessa tydligast kan synliggöras. Observationerna i den här studien 

gjordes i ett kvalitativt syfte med fokus på vilka strategier eleverna använde när de löste 

textuppgifterna som konstruerats för denna studie. Deltagarna var medvetna om att de blev 

observerade. Således har observatören en öppen roll (Bryman. 2011). Observationerna var 

framför allt av icke-deltagande karaktär. Jag visade uppgifterna, beskrev hur många uppgifter det 

var samt vart eleverna skulle skriva sina namn. Uppgifterna lämnades sedan över till läraren som 

fick presentera dem mer om den ville. Det var således ett val läraren fick göra. Att läraren fick ta 

över berodde på att jag ville att miljön skulle vara så naturlig som möjligt för eleverna. När 

läraren tog över lektionen startade observationen och då hade jag en icke-deltagande roll. Valet 

att inte delta i observationerna gjordes för att det minskar möjligheterna till påverkan av 

resultatet. Observationerna följde inget specifikt observationsschema utan ett löpande protokoll 

skedde allt eftersom eleverna arbetade med uppgifterna. Anteckningarna gjordes med studiens 

frågeställningar i bakgrunden. Varje elev kodades med en siffra för anonymitet och sedan 

antecknades vad varje elev gjorde och vilka strategier som denne använde.  Fokus låg på de 

strategier de använde samt vilken eller vilka uppgifter de behövde hjälp med och vad som de då 

behövde hjälp med. Ljudupptagning skedde under observationerna. Fem elever observerades.  

6.3.1 Genomförande av observationer 

Lektionerna som observerades var 40 minuter. Det var två tillfällen som observerades där 

observationen avslutades när alla elever var klara med uppgifterna. Första tillfället varade således 

22 minuter och det andra 17 minuter. Vid observationerna var klassen på 33 elever uppdelad i tre 

grupper, där två grupper observerades. Anledningen till att enbart två grupper observerades var 

på grund av att det i den tredje gruppen inte fanns deltagare som gett medgivande. Vid första 

observationen deltog 10 elever varav 4 var föremål för observationen. Vid den andra 

observationen deltog 11 elever varav 1 observerades. Observationerna skedde under elevernas 

ordinarie lektionstid med ordinarie lärare närvarande. Syftet var att situationen skulle vara bekant 

för eleverna för att få en så bra bild av deras beteenden som möjligt. Varje lektion startade med 

att jag visade häftet med uppgifter och förklarade att det är sex stycken totalt. Läraren tog sedan 
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över och beskrev lektionen som en vanlig lektion. Vid andra observationstillfället sa även läraren 

att de skulle lösa uppgifterna enskilt. Min placering i klassrummet var bakom eleverna där jag 

hade uppsikt över alla elever. Eleverna som observerades benämndes med siffror istället för 

namn. Det för att veta vilken elev som anteckningarna berörde och för att anonymisera eleverna.  

Anteckningarna skedde allt eftersom och började alltid med elevens nummer och sedan korta 

fraser eller ord om vad som observerats. Anledningen till att enbart skriva korta kommentarer var 

för att inte störa eleverna. Detta är även något som Repstad (2007) menar är viktigt vid en 

observation.  

6.4 Semistrukturerade intervjuer 
Kvalitativa intervjuer har som syfte att få den intervjuades ståndpunkter och åsikter (Bryman, 

2011). De är ofta flexibla och kan anpassas efter den riktning den intervjuades svar ger då det ger 

forskaren kunskap om vad den intervjuade anser vara viktigt. Intervjuer i kvalitativt syfte delas 

upp i två kategorier enlig Bryman; Ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. I 

en ostrukturerad intervju behöver det inte finnas många frågor utan i en sådan intervju kan det 

enbart ställas en fråga och intervjuaren ställer följdfrågor på det som anses vara relevant att följa 

upp. Intervjun liknar mer ett samtal. I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som 

innehåller några teman som intervjuaren vill att intervjun ska behandla. Den som leder intervjun 

har dock möjlighet att ställa följdfrågor eller ställa frågorna i en annan ordning än den angiven i 

guiden. Detta beroende på vilken riktning intervju tar (Bryman, 2011). Till denna studie valdes 

semistrukturerade intervjuer. Det då en semistrukturerad intervju kan ge en större flexibilitet som 

en strukturerad intervju inte hade kunnat ge. Med en mer strukturerad intervju hade frågorna 

kunnat bli mer ledande samt att eleven kan försöka ge ett tillfredsställande svar. Genom att ha en 

mer flexibilitet i intervjun med öppna frågor var tanken att låta eleverna svara mer fritt vilket kan 

göra det enklare att få ett bredare resultat. En intervjuguide användes med fyra frågor som 

intervjun skulle beröra (se bilaga 3). Den första frågan Berätta hur det var att lösa uppgiften, 

hade som syfte att besvara forskningsfrågan om vilka dolda regler som kan finnas i klassrummet 

och det didaktiska kontraktet som kan ha påverkat elevernas val av strategi. Det eftersom det 

genom en öppen fråga som denna blir ett samtal där tanken var att eleverna fick möjlighet att tala 

allmänt om sina strategival. De två sista frågorna behandlade elevernas val av strategier och 

behandlade således inte så mycket de bakomliggande orsakerna som kan ha påverkat 

strategivalen. Den sista frågan ”Kan man göra på något annat sätt” syftar till att hitta fler 
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strategier än vad som uppkommit i observationerna. På så vis tydliggörs det hur 

insamlingsmetoderna kompletterar varandra. Frågor tillkom också beroende på vad som hade 

observerats under observationerna. Dessa hade som syfte att bekräfta strategierna som 

observerats. T.ex. om en anteckning gjorts att eleven talade med sin bänkkamrat så ställdes en 

fråga för att försäkra om att det var att få hjälp med uppgiften och inte handlade om något annat 

än uppgiften. Dessa frågor var av en sluten karaktär eftersom deras syfte var att bekräfta vad som 

skedde under observationerna. Följdfrågor användes också för att förtydliga och fördjupa 

elevernas svar. Dessa kunde vara av uppföljningskaraktär där eleverna fick möjlighet att utveckla 

sina svar (jmf. Bryman, 2011). Även tolkande frågor användes ifall bekräftelse behövdes av 

elevernas svar.  

 Intervjuerna gjordes individuellt med 4 elever. Anledningen till att alla fem inte intervjuades var 

att det inte fanns en tolk tillgänglig som kunnat underlätta möjligheten till intervju. Varje intervju 

spelades in vilket Bryman (2011) menar kan underlätta analysarbetet. Intervjuerna spelades in för 

att finnas som minnesstöd samt att jag då kunde gå igenom intervjuerna flera gånger. Detta menar 

Bryman är fördelaktigt eftersom analysen kan göras noggrannare.  

6.4.1 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna skedde enskilt efter observationerna. Tre av fyra skedde efter lunch samma dag som 

observationerna och den fjärde dagen efter. Det var av vikt att det inte skulle gå för lång tid 

mellan observation och intervju. Det eftersom att eleverna skulle ha uppgifterna så färsk som 

möjligt i minnet. Att intervjuer inte gjordes direkt efter observationerna har flera orsaker. 

Strukturen på elevernas schema påverkade möjligheten att ha intervju direkt efter observation 

samt att jag ville att intervjuerna skulle ske under elevernas schemalagda tid och inte påverka 

deras raster. Ytterligare en orsak till att intervjuerna inte skedde direkt efter var att jag behövde 

tid till att lyssna igenom inspelningen som en förberedelse inför intervjuerna. Som underlag för 

intervjun användes en intervjuguide samt deras textuppgifter och det inspelade materialet. Innan 

intervjun gick jag igenom anteckningarna och noterade om det var en specifik textuppgift jag 

ville att samtalet skulle beröra. Jag lyssnade även igenom det inspelade materialet från 

observationerna och noterade om det var något mina anteckningar inte tog upp som kunde vara 

av värde för intervjun. Alla frågor i guiden ställdes (se bilaga 3). Det kunde även förekomma 

följdfrågor för att få fördjupa ytterligare. Frågorna i intervjuguiden var formade efter studiens 
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syfte och frågeställning. Intervjuerna gjordes i ett grupprum och de varade mellan 5 och 15 

minuter. Eftersom intervjuerna gjordes på barn påverkade det möjligheten till längre intervjuer. 

Ambitionen var att intervjua fler elever men på grund av att det inte inkom tillräckligt med 

medgivande blev det inte möjligt. Det insamlade materialet kan ändå ge en bild av vilka strategier 

elever som läser svenska som andraspråk kan använda sig av när de löser textuppgifter.  

6.5 Analysmetod 
Analysen hade som mål att besvara frågorna kring vilka strategier eleverna använder och vad 

som ligger bakom de strategier de använder sig av. För att besvara dessa frågor startade analysen 

av det insamlade materialet med att lyssna igenom det inspelade materialet från observationerna 

och intervjuerna en gång utan att föra några anteckningar. Den första genomlyssningen hade 

endast syftet att bli bekant med materialet. Sedan lyssnades materalet igenom ännu en gång och 

markeringar i ljudfilen gjordes. Det som avgjorde vad som markerades var om det var tydligt att 

stycket besvarade forskningsfrågorna eller om det fanns otydlighet kring om det besvarade 

frågorna. Om det var tydligt att stycket inte besvarade forskningsfrågorna valdes det stycket bort 

och markerades ej. Efter genomlyssning och markering transkriberades materialet. Endast de 

markerade delarna transkriberades. Det eftersom de delar som tydligt inte besvarar 

forskningsfrågorna inte är relevanta för resultatet och behöver således inte transkriberas. I de 

transkriberingar som använts i resultatet har vissa ändringar gjort för att underlätta för läsare. 

”mm” ”aah” och upprepningar på ord är exempel på ändringar. Även o har skrivits som och, och 

ja har omformulerats till jag då det haft den betydelse. Inga ändringar har gjorts som påverkar 

resultatet.  

6.5.1 Analys av strategier 

Efter att allt material blivit transkriberat påbörjades analys för att besvara frågan om vilka 

strategier eleverna använde sig av. Till hjälp användes tabellen nedan: 

Tabell 1: Strategier 

 Strategier 

observation 

Strategier 

intervju 

Elev 2   

Elev 3   
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Elev 4   

Elev 5   

Elev 6   

 

Under kategorin Strategier observation skrevs de strategier som eleverna använde in från både 

observationsanteckningar och det transkriberade materialet. Under Strategier intervju skrevs de 

strategier som framkom från intervjuerna in. Om det inte gick att utläsa någon strategi från en 

elev lämnades den rutan tom.  

6.5.2 Analys av orsaker 

Efter att strategierna skrivits in i tabellen påbörjades analysen för att besvara den andra frågan om 

vad som ligger bakom de val av strategier som eleverna gör när de löser uppgifterna. Till 

analysen användes tabell 1, det insamlade materialet och de teoretiska utgångspunkterna. Utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna formulerades två kategorier; Dolda regler och Det didaktiska 

kontraktet. För att avgöra i vilken kategori som de olika strategierna skulle placeras i behövdes en 

distinktion göras mellan de två. För att det skulle anses som en dold regel behövde valet av 

strategi bero på regler som inte är bundna till den didaktiska situation som eleverna befinner sig i 

utan kan vara en regel som kan gälla vid flera tillfällen. För att placeras under det didaktiska 

kontraktet behövde det vara situationsbundet, således specifikt för den didaktiska situationen, dvs 

det matematiska innehållet, eller beröra läraren och elevernas förväntningar på varandra. 

Ytterligare en kategori tillkom då det fanns andra orsaker till elevernas val av strategi som inte 

gick att koppla samman med teori men ändå hade relevans för resultatet. Kategorin benämndes 

som Övriga orsaker. Kategoriseringen av strategierna summerades sedan i en tabell: 

Tabell 2: Kategorisering av strategier 

Teoretisk kategori eller övrig Strategier 

Klassrumsregel  

Didaktiskt kontrakt  

Övriga orsaker  

Strategier utan orsaker  
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6.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Validitet är ett begrepp som kan användas för ett beskriva kvaliteten i en studie. Validiteten 

hänvisar till den utsträckning som studien gjorts i förhållande till dess syfte och frågeställning 

(Thornberg & Fejes, 2015). Det vill säga om metoderna som använts i studien undersöker det 

som studien har som syfte att undersöka. Intervjuguiden utformades efter studiens frågeställning 

och de anteckningarna från observationerna besvarade enbart studiens frågeställning om vilka 

strategier eleverna använde när de löste textuppgifterna. Således har metoderna för studien 

undersökt det som studien haft som syfte att undersöka. Genom att använda fler än en metod för 

insamling av data ökar också trovärdigheten då det genom triangulering ger en bredare bild av det 

som ämnats undersökas. Pålitligheten i ett arbete handlar om tydlighet i hur forskningsprocessen 

gått till. Genom en tydlig redogörelse för forskningsprocessen ökar också pålitligheten (Bryman, 

2011). I arbetet redogörs det tydligt i metoden hur insamling av empiri och analys av det 

insamlade materialet gått till och bifogade bilagor finns med som underlättar för förståelsen av 

processen. Därför kan pålitligheten för studien anses uppnådd.  

6.7 Etiska överväganden 
Forskare behöver ta hänsyn till det grundläggande individskyddet som en del av de 

forskningsetiska principerna. Individskyddet kan delas in i fyra huvudkategorier; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vad dessa innebär och hur de uppfyllt i denna studie presenteras här 

nedan.  

6.7.1 Informationskravet 

Deltagare i en studie ska informeras kring studiens syfte, vad deras deltagande innebär samt att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2011). Innan observation och intervju besöktes klassen och jag presenterade 

mitt syfte med studien samt vad jag tänkt att den ska kunna bidra med. Även föräldrar 

informerades genom ett utskick av en medgivandeblankett där information om studien gavs (se 

bilaga 1). Beskrivning av hur observationerna och intervjuerna skulle gå till gavs och eleverna 

blev informerade om att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde välja att avbryta sitt 

deltagande när som helst.  
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6.7.2 Samtyckeskravet 

Alla deltagare i en studie har rätt att bestämma själva över sitt deltagande. Forskaren behöver 

således få deltagarnas medgivande innan studien kan göras. Är deltagarna under 15 år behöver 

vårdnadshavares medgivande ges samt deltagarnas (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebar att vid 

presentation av studien för klassen skickades de även ut medgivandeblanketter till 

vårdnadshavare (Bilaga 1). Innan observation och intervju fick även deltagarna ge muntligt 

godkännande på sin medverkan.  

6.7.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ska vara anonyma och inte identifierbara. 

Således ska det inte gå att identifiera deltagare eller den skola som undersökningen ägt rum. I 

studien har eleverna tilldelats nummer istället för namn och inget om deras person beskrivs i 

studien. Skolan som studien ägt rum på beskriv inte heller i detalj. På så vis anonymiseras 

deltagare och skola.  

6.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter om personer enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Innan observationer och intervjuer fick alla 

deltagare information om att det inspelade materialet kommer raderas efter avslutad studie samt 

att det endast är jag som kommer ta del av inspelningen. Deltagarna fick även information om att 

de textuppgifter de gjort kommer förstöras efter avslutad studie och att det endast kommer vara 

jag som tagit del av uppgifterna.  

7. Resultat och analys 
Här nedan kommer resultatet redogöras för. Först presenteras de olika strategier som framkom 

från observationerna och intervjuerna. Strategierna redovisas i en tabell för att sedan mer utförligt 

förklaras. Därefter placeras strategierna in i kategorierna Dolda regler, Det didaktiska kontraktet 

och Övriga orsaker för att visa på vad som kan ligga bakom de val av strategier som eleverna 

gjort. Det görs utifrån det insamlade materialet från de observationer och intervjuer som gjorts. 

Detta summeras sedan i en tabell som visar kategoriseringen av strategierna.  
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7.1 Strategier eleverna använde för att förstå uppgifterna 
Vilka strategier använder elever som läser svenska som andraspråk för att förstå textuppgifter 

som innehåller svåra ord och/eller fraser? Utifrån observationsanteckningar och det 

transkriberade materialet från intervjuer och observationer framkom flera strategier som eleverna 

använde sig av. Dessa presenteras i tabellen här nedan: 

Tabell 1: Strategier 

 Strategier observation  Strategier intervju 

Elev 2 Ber lärare om hjälp med läsning 

Läser tyst(högt) för sig själv 

Läshjälp från lärare 

Be lärare om hjälp att förklara uppgift 

Ber kompis om hjälp 

Elev 3 - Ta från egna erfarenheter för att försöka skapa 

förståelse 

Be lärare om hjälp att förklara uppgift 

Läsa flera gånger 

Eleven läser ett ord i taget och kontrollerar om 

denne vet dess betydelse (Översättning)  

Kontrollerar svar med lärare 

Elev 4 Får hjälp med läsning och språk av 

lärare 

Avslutar efter uppgift tre1 

- 

Elev 5 Får hjälp med läsning av lärare på 

samtliga uppgifter 

Läser flera gånger 

Lärare betonar viktiga ord 

Kontrollerar svar med lärare 

Ber lärare om läshjälp 

Använda bild till uppgift som hjälp 

Fråga klasskamrat om hjälp 

Kommunicera matematik med hjälp av bilder 

Elev 6 Frågar bänkkamrat om hjälp Läsa flera gånger 

Fråga klasskamrat om hjälp 

Be lärare om hjälp att förklara uppgift 

                                                 
1 Elev 4 fick hjälp med språket och läsningen men valde tillsammans med läraren att inte fortsätta efter uppgift 3 då 
språket var för utmanande 
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Tabellen visar vilka strategier eleverna använde. Dessa var: Be lärare om hjälp att förklara 

uppgift, Använda egna erfarenheter, Be lärare om hjälp med läsning, Läsa flera gånger, 

Översätta ett ord i taget, Fråga klasskamrat, Använda bilder som stöd och Kontrollera svar med 

lärare. Strategiernas innebörd kommer redogöras för nedan.  

7.1.1 Be lärare om hjälp att förklara uppgift  

Från observationerna framkom det att eleverna använde sig av strategin genom att de räckte upp 

handen och bad om hjälp. Även från intervjuerna beskrev eleverna att de brukar be läraren om 

hjälp. Denna strategi innebär att eleven ber läraren om hjälp med uppgiften. Den kan beröra hur 

eleven ska göra för att lösa uppgiften eller för att kontrollera om eleven förstått uppgiften rätt. 

Samtliga elever använde sig av denna strategi på minst en av textuppgifterna.  

7.1.2 Använda egna erfarenheter 

Strategin innebär att eleven tar från egna erfarenheter för att försöka förstå och lösa en 

textuppgift. Elev 3 förklarade hur denna gjort för att lösa uppgift 2, Hur stor skillnad är det 

mellan talen 5 och 8?;  

”Jag tog trean för jag, jag gissade lite men jag tog femman för femman är typ min 

lycko, vad heter det, siffra. Också tvåan men femman och tvåan är det. Så jag tog 

femman, om jag hade bara tre och la två och då tänkte jag att det var tre som jag 

har” 

Eleven har här använt sig av egna erfarenheter för att försöka förstå uppgiften och lösa den 

genom att ta sin lyckosiffra fem och sedan prova sig fram till ett svar.  

7.1.3 Be lärare om hjälp med läsning 

Den här strategin skiljer sig från Be lärare om hjälp att förklara uppgift då den enbart handlar om 

att läraren läser uppgiften för eleven. Läraren läste uppgiften för eleven och ibland fokuserades 

det på specifika ord för att hjälpa eleven förstå vad som står i uppgiften.  

Lärare: ”Hur stor skillnad är det mellan talen fem och åtta?” 

Elev 5: ”Jaa nu fatta [ohörbart]” 

Lärare: ”Vad tänker du att det betyder då […] skillnaden där i mellan?” 
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Elev 5 ”Tre” 

Som detta stycke visar behövde eleven hjälp med läsningen för att sedan kunna ge ett svar 

på frågan. Elev 5 förklarade också att det inte alltid är hela texten som denne kan behöva 

hjälp med utan ibland är det enbart delar av texten som läraren får hjälpa eleven med; 

”Nej om jag, om jag läst hela här […] så börjar han läsa här till här”. Det kan tolkas som 

att eleven inte hade svårt att förstå språket i uppgiften utan att det var läsningen av språket 

som var svårigheten. Eleven fick även hjälp av läraren med läsningen på samtliga 

uppgifter.  

7.1.4 Läsa flera gånger 

Samtliga elever visade sig använda strategin att läsa texten flera gånger. Elev 5 bad läraren att 

läsa en gång till och upprepa delar för att förstå uppgiften. 

Elev 5: ”är Lisa tre år äldre?” 

Läraren: ”mm än Frida” 

Elev 5: ”Läs en gång till” 

Läraren: ”Lisa är nio år och hon är tre år äldre än Frida…” 

Elev 5: ”Lisa är nio” 

Läraren: ”…Lisa är tre år äldre än Frida men hur gammal är Frida? Lisa är ju 

äldre än Frida men hur gammal är Frida? 

Elev 5: ”om hon är nio ..” 

Läraren ”ah om Lisa är nio, hur gammal är Frida då?” 

Elev 5: ”hon är tre, vad står det, jag fattar inte”  

Läraren: ”Lisa är ju tre år äldre än Frida, att den här Lisa är äldre än Frida, tre år 

äldre. Men hur gammal är Frida?” 

Elev 5: Är Lisa tre..jaahaa […] vänta, vänta, vänta” 

Efter att läraren läst upprepade gånger för eleven visar denne att den förstått. Detta stycke visar 

att eleven använde sig av två strategier för att lösa uppgiften; Be lärare om hjälp med läsning och 
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läsa flera gånger. Elev 3 förklarar att om texten är svår att förstå läser denne texten ”…tre eller 

fyra gånger”.  

7.1.5 Översätta ett ord i taget 

 ”Ja jag gör också det här att jag tar ett ord på taget så jag säger Hanad, okej den 

här personen heter Hanad och går på balansgång och sen måste jag tänka om jag 

vet vad det är för något, om kanske tänk aha det var det men då kanske jag har fel. 

Så jag måste tänka innan vad det är för nått”  

Elev 3 förklarar här en strategi denne kan använda sig när en textuppgift är svår att förstå. Det 

kan tolkas att eleven tar ett ord i taget och kontrollerar om denna vet vad ordet betyder för att 

förstå textens innehåll. Det vill säga eleven försöker översätta varje ord för att ta reda på dess 

betydelse.  

7.1.6 Fråga klasskamrat 

Den här strategin innebär att elever frågar en klasskamrat om hjälp. Det kunde vara om specifika 

ord eller om uppgiften. Elev 6 visade vid observationen använda sig av strategin att fråga en 

klasskamrat om hjälp och under intervjun svarade eleven ”jaa ibland brukar jag göra det och 

ibland brukar hon fråga mig”.  

7.1.7 Använda bild som stöd 

Strategin innebär att eleverna använder sig av bilder, om det finns, som stöd för att förstå 

uppgiften. Till uppgift 5 (se bilaga 2) fanns även en bild som hörde till uppgiften. Elev 5 beskrev 

det som ”för att, vad heter det, siffran som stod på rutan, svaret är så, sen det är nu fyran på 

sträck”. Detta indikerar på att eleven tittade på bilden tillhörande uppgiften för att se att svaret 

skulle vara 4. Eleven använde även bilder för att kommunicera svaret på uppgiften och förklarade 

att det kunde vara en strategi som kan användas om eleven inte kan skriva på 

undervisningsspråket; ”Typ om man kommit ny till Sverige, då kan man, om man kan inte skriva, 

då kan man måla istället”.  

7.1.8 Kontrollera svar med lärare 

Från observationerna framkom det att några elever kontrollerade sitt svar med läraren. Även från 

intervjuerna berättade en elev att denne ibland kontrollerar sina svar med läraren. Strategin 
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innebär alltså att eleverna kontrollerade svaret med läraren innan de gick vidare till nästa uppgift. 

En elev löste flera uppgifter innan denne kontrollerade sina svar med läraren.  

7.2 Orsaker till elevernas val av strategi 
Vad ligger bakom de val av strategier som eleverna gör när de löser dessa uppgifter? Resultatet 

baseras från observationsanteckningar och det transkriberade materialet från intervjuer och 

observationer. Fyra strategier gick att placera in med hjälp av teorin vilket var strategierna; Fråga 

klasskamrat, Be lärare om hjälp att förklara uppgift, Kontrollera svar med lärare och Be lärare 

om hjälp med läsning. Två strategier, Läsa flera gånger och Använda bild som stöd, kunde 

placeras in under kategorin Övriga orsaker då eleverna förklarat valet av strategi men då utan 

koppling till det didaktiska kontraktet eller de dolda reglerna. De övriga strategierna, Använda 

egna erfarenheter och Översätta ett ord i taget, kunde inte kopplas till teorin eller in i kategorin 

övriga orsaker. Det eftersom de inte uppfyllde något kriterium för det didaktiska kontraktet eller 

de dolda reglerna. Det framkom inte heller från eleverna någon förklaring på varför de valde att 

använda sig av strategierna och därför kunde de inte placeras in i den övriga kategorin. Vilka 

strategier som hamnat under vilken kategori förklaras här nedan och avslutas med en 

sammanfattande tabell.   

7.2.1 De dolda reglerna 

Exempel 1: Intervjuare: ”Jag såg att du frågade en bänkkamrat om hjälp också, 

tror jag att jag tyckte att jag såg?  

Elev 6: ”Jaaa”  

Intervjuare: ”Är det också ett sätt man kan göra?” 

Elev 6: ”Jaa ibland brukar jag göra det och ibland frågar hon mig” 

Intervjuare: ”Så ni hjälper varandra litegrann?” 

Elev 6 ”Mm” 

Det här exemplet visar på att eleven under observationen frågat en klasskamrat om hjälp trots att 

läraren sagt att eleverna skulle arbeta enskilt. Eleven indikerar även på att denne använder sig av 

strategin Fråga klasskamrat vid fler tillfällen och att de brukar hjälpa varandra. Det kan tolkas 

som att det finns en norm om att eleverna vid enskilt arbete ändå kan ta hjälp av sina 
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bänkkamrater. Således fanns det ett uttalat didaktiskt kontrakt om att eleverna ska arbeta enskilt 

men också en klassrumsregel om hur ett enskilt arbete ser ut.  

Exempel 2: ”Om lärare, […] ja, om läraren skyndar sig inte då [ohörbart] då om 

man vill göra snabbt kan man säga så” 

Eleven beskriver varför denne kan gör valet att fråga en kompis som strategi för att förstå 

uppgiften. Eleven menar att om läraren inte är snabb nog väljer denne att fråga en klasskamrat 

istället vilket indikerar att det kan finnas en norm i klassen om att det ska gå snabbt att lösa 

uppgifter i matematiken. 

7.2.2 Det didaktiska kontraktet 

Exempel 1; Lärare: ”Mm och man gör för sig själv och räcker upp en hand och 

undrar om det är något […] börjar med de här talen”.  

Läraren startade båda tillfällena med att förklara för eleverna hur de förväntas arbeta med 

uppgifterna. Det kan tolkas som att läraren uttrycker några av sina förväntningar denne har på hur 

eleverna ska organisera sitt arbete för den här situationen. Läraren uttrycker således att strategin 

Be lärare om hjälp att förklara uppgift är en strategi de förväntas använda sig av när de löser 

uppgifterna. Eftersom det är bundet till den specifika didaktiska situationen placeras exemplet 

under kategorin Det didaktiska kontraktet.  

Exempel 2: Elev 3: ”Och sen, om jag inte kunde säga till fröken eller om jag 

kunde sa jag ingenting eller så säger jag bara och om jag tror att det var rätt frågar 

jag bara är det här rätt” 

Här beskriver eleven sitt användande av strategin Kontrollera svar med lärare. Eleven använder 

sig av strategin vid osäkerheter kring uppgiften och inte när denna ansåg sig kunna uppgiften. 

Även elev 5 använde sig av strategin. Användandet av strategin ger indikationer på att det fanns 

ett didaktiskt kontrakt att eleverna skulle ge korrekta svar på uppgiften. Att det ses som ett 

didaktiskt kontrakt är på grund av att det är bundet till den didaktiska situationen och dess 

innehåll.  

Exempel 3: Läraren: ”Jätte bra skrivet [namn], vill du ha hjälp med den där eller, 

ska jag läsa?” 
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”Behöver du hjälp att läsa?” 

”Ska jag läsa den här för dig?”  

Läraren frågar vid flera tillfällen om några elever behöver hjälp med läsningen. Läraren ger 

således indikationer på att läshjälp är en strategi eleverna kan använda sig av när de tar sig an 

textuppgifterna de blivit tilldelade. Det visar också att läraren kan ha en förväntan om att några 

elever behöver använda sig av strategin. Det kan antas finnas ett Didaktiskt kontrakt att eleverna 

förväntas behöva hjälp med läsningen och läraren förväntas hjälpa dem.  

7.2.3 Övriga orsaker 

Exempel 1: ”Jag brukar först läsa om flera gånger men sen när jag inte förstår då brukar jag, vad 

heter det, räcka upp handen” 

Det kan tolkas som eleven väljer att läsa uppgiften flera gånger för att försöka förstå den på egen 

hand utan att be läraren om hjälp. Vid de fall som eleven ändå inte förstår uppgiften väljer denna 

att ta hjälp av lärare. Orsaken till valet av strategin går inte att koppla till det didaktiska 

kontraktet eftersom det inte är bundet till den didaktiska situationen, inte heller visar den på att 

det skulle finnas en klassrumsregel om att den strategin ska användas vid arbete med 

textuppgifter i matematiken. Därför placeras strategin under kategorin övriga orsaker.  

Exempel 2: ”Typ om man kommit ny till Sverige, då kan man, om man kan inte skriva, då kan 

man måla istället” 

Här visar eleven att det går att välja strategin Använda bild som stöd för att kommunicera 

matematiken om en inte har möjlighet att göra det skriftligt. Således skulle det kunna antas som 

en förklaring till valet att använda strategin.  

7.2.4 Kategorisering av strategier summerat  

Här presenteras kategoriseringen av strategierna i tabellen nedan: 

Tabell 2: Kategorisering av strategier 

Teoretisk kategori eller övrig Strategier 

Klassrumsregel Fråga klasskamrat 

Didaktiskt kontrakt Be lärare om hjälp att förklara uppgift, 
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Kontrollera svar med lärare, Be lärare om 

hjälp med läsning 

Övriga orsaker Läsa flera gånger, Använda bild som stöd 

Strategier utan orsaker Översätta ett ord i taget, Använda egna 

erfarenheter 

8. Diskussion  
Här kommer först en sammanfattning av resultatet Sedan fortsätter stycket med en 

resultatdiskussion där resultatet ska tas ut i ett vidare perspektiv. Därefter diskuteras metodernas 

för- och nackdelar för den här studien. Avslutningsvis presenteras konsekvenser för undervisning 

och vidare forskning.  

8.1. Sammanfattning av resultat 
Målet med studien var att ta reda på vilka strategier elever som läser svenska som andraspråk 

använder när de löser textuppgifter i matematiken som innehåller svåra ord och/eller fraser samt 

vad som kan ligga bakom de val som eleverna gör. Från resultatet framkom 8 olika strategier som 

eleverna använde sig av. Strategierna var: Be lärare om hjälp att förklara uppgift, Använda egna 

erfarenheter, Be lärare om hjälp med läsning, Läsa flera gånger, Översätta ett ord i taget, Fråga 

klasskamrat, Använda bilder som stöd och Kontrollera svar med lärare. Orsaker till att eleverna 

valde några av strategierna skulle kunna förklaras med de dolda regler som finns och det 

didaktiska kontraktet som gällde för den specifika situationen som eleverna befann sig i när de 

löste uppgifterna. Strategierna Be lärare om hjälp att förklara uppgift, Be lärare om hjälp med 

läsningen och Kontrollera svar med lärare skulle kunna förklaras med att det fanns ett didaktiskt 

kontrakt som påverkade eleverna i deras val eftersom de var bundna till den didaktiska 

situationen som eleverna och läraren befann sig i samt berörde de förväntningar som elever och 

lärare hade på varandra. Läraren uttryckte att eleverna skulle arbeta individuellt med uppgifterna. 

En elev valde att använda sig av strategin Fråga klasskamrat vilket gav indikationer på att det 

fanns en dold regel i klassrummet om att det är okej att fråga en klasskamrat om hjälp vid 

individuellt arbete även fast individuellt arbete indikerar på att eleverna ska arbeta enskilt utan 

hjälp. En annan elev förklarade att denne använde sig av strategin när läraren inte var snabb nog 

med att komma fram och hjälpa eleven. Elevens förklaring gav en antydan om att det fanns en 

dold regel om att det ska gå snabbt att lösa uppgifter i matematiken eftersom eleven väljer att 
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fråga en klasskamrat när denne inte tycker att läraren är snabb nog. Två strategier, Läsa flera 

gånger och Använda bild som stöd, kunde placeras under kategorin Övriga orsaker då eleverna 

utryckte anledningar till att använda sig av strategierna men som inte kunde kopplas till de dolda 

reglerna eller det didaktiska kontraktet. Två strategier kunde inte placeras under någon kategori: 

Använda egna erfarenheter och Översätta ett ord i taget. Slutsatserna som kan dras av detta är att 

eleverna använder sig av olika strategier för att klara av att läsa och lösa textuppgifter. Det finns 

också orsaker i klassrummet som kan påverkar elevernas strategival. Därför kan det anses viktigt 

att medvetengöra vilka strategier eleverna använder och hur dolda regler och det didaktiska 

kontraktet kan ha en inverkan på elevernas val.  

8.2. Resultatdiskussion 
Tidigare forskning har visat på flera olika strategier som elever med annat modersmål än 

undervisningsspråket använder när de löser textuppgifter i matematiken. Från resultatet av 

studien framkom några strategier som redan tidigare forskning även visat så som att ta från sina 

egna erfarenheter (Jhagroos, 2015), läsa texten en gång till och översätta till modersmål 

(Celedón-Pattichis, 1999). Således kan delar av resultatet från den här studien bekräfta tidigare 

forsking. De strategier som tillkom från studien var Använda bild som stöd, Fråga klasskamrat, 

Kontrollera svar med lärare, Be lärare om hjälp att förklara uppgift och Be lärare om hjälp med 

läsning. Att det tillkom strategier som den tidigare forskningen inte visat kan bero på att den 

tidigare forskningen utförts på äldre elever och under andra förhållanden. Eftersom eleverna i den 

här studien endast går i årskurs två kan det ses som ganska självklart att eleverna ber lärare om 

hjälp med uppgiften eller läsningen. Med åldern ökar självständigheten vilket kan göra att 

strategier där eleven ber läraren om hjälp inte visats. Även det att läraren uttryckligen förklarade 

att eleverna skulle använda sig av strategin be lärare om hjälp att förklara uppgift kan förklara 

varför den strategin var den mest frekvent använda strategin. Det kan också appliceras på 

användandet av strategin be lärare om hjälp med läsning då läraren ibland tog initiativet att fråga 

eleverna om de behövde hjälp med läsningen.  

De dolda reglerna och det didaktiska kontraktet kan ses som lika varandra och en distinktion 

mellan dem kan vara svår att göras. Det likheter som de båda har med varandra är att de kan 

påverka eleven i hur denne kan välja och väljer att organisera sitt arbete. Det som skiljer dem åt 

är att de dolda reglerna handlar om själva organiseringen av arbetet och inte innehållet som det 
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didaktiska kontraktet handlar om. Det vill säga att det didaktiska kontraktet handlar om 

kunskapsinnehållet och de förväntningar som lärare och elev har på varandra om att uppnå denna 

kunskap (Brosseau, 1997) och de dolda reglerna om hur de ska organisera sitt arbete och vilka 

regler som gäller om de arbetar individuellt eller i grupp t.ex. Båda har då en inverkan på elevers 

tillgång till kunskaper i matematik (Jablonka, 2011 & Blomhøj, 1994).  Blomhøj (1994) menar att 

undervisningen är beroende av det didaktiska kontraktet. Utan kontraktet fungerar inte heller 

undervisningen. Detta visar på att det didaktiska kontraktet är viktigt för elevernas förutsättningar 

att utvecklas. Studien fokuserade på vilka strategier som elever som läsersvenska som andraspråk 

använder för att lösa textuppgifter i matematik och vad som kan, kopplat till teorin, ligga bakom 

de val som eleverna gör. De flesta strategier kunde kopplas till det didaktiska kontraktet. Detta 

kan ses som ganska förståeligt då observationerna var vid ett tillfälle och de arbetade med 

textuppgifter. För att se fler dolda regler hade det nog krävts flera observationstillfällen då de 

dolda reglerna är mer allmänna och för att de ska framträda tydligt krävs en längre tids 

observation. Således blev det enklare att se vad som kunde kopplas till det didaktiska kontraktet i 

den situation som eleverna befann sig i just då med de uppgifter de blivit tilldelade. De två 

strategier som hamnade under kategorin övrigt kunde inte kopplas till teorin då det inte fanns 

tillräckligt med information från observation eller intervju för att göra en sådan koppling. En 

diskussion skulle kunna föras om hur valet av teori resulterat i att några strategier inte kunde 

placeras in under de dolda reglerna eller det didaktiska kontraktet då elevers val av strategi inte 

behöver bero på dessa två utan kan ha andra bakomliggande orsaker vilket de två strategier som 

hamnade under kategorin Övriga orsaker ger indikationer på. Ändock kunde några strategier inte 

förklaras med någon orsak alls vilket kan bero på valet av teori eller att information fattades för 

att en orsak skulle kunna ges. På så vis påverkar valet av teori att det som studerats var vilka 

strategierval elever som läser svenska som andraspråk gör och hur deras val kan påverkas av de 

dolda reglerna eller det didaktiska kontraktet. Detta innebär att aspekter som rör just de dolda 

regler som kan finnas i ett klassrum och det didaktiska kontraktet belyses. Övriga aspekter som 

exempelvis lärandet som pågår eller hur de förvärvas hade kunnat studeras med exempelvis en 

teori om lärande, här har istället de dolda reglerna och det didaktiska kontraktet och hur det 

påverkar elevers strategival varit i fokus.  

Blomhøj (1994) menar att det didaktiska kontraktet skapar ett beroendeförhållande mellan lärare 

och elever utifrån viljan att lyckas. Eleven vill fylla de förväntningar läraren har på denne och 
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vise versa. Konsekvensen av detta kan bli att eleven inte utvecklar den kunskap som läraren haft 

som plan att utveckla, det vill säga att eleverna ska kunna använda kunskapen i andra 

sammanhang. Det sker genom att eleven visar på ett ”falskt” engagemang genom att eleven 

försöker läsa lärarens signaler som ger indikationer på att eleven är på rätt väg för att lösa 

uppgiften. Lärarens vilja att hjälpa eleven gör att läraren tolkar detta ”falska” engagemang som 

att eleven förstått och kan då gå vidare till att hjälpa nästa elev. Det som skett är att eleven klarat 

uppgiften men inte nödvändigtvis skaffat sig kunskapen så att denna kan använda sig av den i 

andra sammanhang. Resultatet från studien indikerade att eleverna hade ett behov av att fylla de 

förväntningar som läraren hade på eleverna genom att de frågade om de hade svarat rätt och att 

de bad läraren om hjälp. Blomhøj (1994) menar att det är när det didaktiska kontraktet bryts som 

kunskapsutveckling kan ske. Det skapar frågan om eleverna lärde sig något av att använda sig av 

de två strategierna då de kan ses som endast uppfylla kontraktet.  

Det finns flera faktorer att uppmärksamma när elever ska arbeta med textuppgifter i matematiken. 

En av dessa är att matematiken kan ses som ett eget språk i sig som också förstås genom det 

språk som undervinsgen sker i (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Språket har även flera nivåer som 

alla är nödvändiga för eleven att kunna för att utveckla sina matematiska kunskaper (Grevholm, 

2014). Också att tänka på är de ord som i en vardaglig kontext får en annan betydelse när de 

används i en matematisk kontext. Det visar att det är viktigt för elever att förstå språket i en 

textuppgift i matematiken då det för eleven annars blir svårt att lösa uppgiften (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). För elever som läser svenska som andraspråk kan det vara en dubbel 

utmaning att ta sig an textuppgifter i matematiken då de måste utveckla undervisningsspråket 

samtidigt som de utvecklar det matematiska språket. Det kan därför anses viktigt att lärare, när de 

arbetar med textuppgifter, tänker på den komplexitet som dessa aspekter visar på och hur det kan 

påverka elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet kan således bidra till kunskap om 

hur lärare planerar sin undervisning när elever som läser svenska som andraspråk arbetar med 

textuppgifter. Det kan antas att eleverna väljer strategier som de själva anser fungera för dem och 

därför kan de vara till användning för läraren när denna ska planera undervisningen. Det som 

dock också kan vara viktigt att ta i beaktning är hur de dolda reglerna och det didaktiska 

kontraktet kan påverka elevernas val av strategier vilket då kan vara begränsande. Det eftersom 

eleven kan välja den strategi som gör att eleven svarar rätt men det behöver nödvändigtvis inte 

betyda att eleven utvecklar den tänka kunskap som läraren haft i åtanke att den skulle utveckla.  
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8.3. Metoddiskussion 
Syftet var att ta reda på vilka strategier elever som läser svenska som andraspråk använder sig av 

när de löser textuppgifter i matematik som innehåller svåra ord och/eller fraser. Det var också att 

vidare ta reda på vad som kan ligga bakom de val av strategier som eleverna gör, dvs. orsaker. 

Insamling av empiri gjordes genom observationer där eleverna fick lösa uppgifter konstruerade 

efter kriterier från Myndigeten för skolutvecklings (2008) sammanställning av olika svårigheter i 

text som elever som läser svenska som andraspråk kan ha i matematiken. Intervjuer med 

deltagande elever användes också som metod för att besvara frågeställningarna. Fem elever som 

läser svenska som andraspråk observerades och fyra av dem intervjuades. Ambitionen var att 

intervjua fler elever men eftersom det inte inkom tillräckligt med medgivanden från 

vårdnadshavare och elever blev det inte möjligt. Bortfallet av deltagare kan ha påverkat resultatet 

på så vis att om det varit fler deltagare hade det kunnat ge ett bredare resultat. Det hade också 

kunnat resultera i flera strategier om det fler elever deltagit i studien. Det kan ändå ses som 

tillräckligt med deltagare för att resultatet ska kunna ge indikationer på vilka strategier elever 

med svenska som andraspåk kan tänkas använda sig av när de löser textuppgifter i matematik och 

vad som kan påverka elevernas val.  

Vid observationer var ansatsen att skapa en så naturlig miljö för eleverna. Det för att ge ett så 

trovärdigt resultat som möjligt eftersom de fick vara i en ”naturlig” undervisningssituation. 

Repstad (2007) menar dock att tolkningar från observatören kan göras även om eftersträvan varit 

att observera objektivt i en naturlig miljö. Han påpekar också att forskaren kan störa deltagarna 

vilket kan ha en påverkan på den naturliga miljön. Resultatet kan alltså ha påverkats av mig som 

observatör då det är svårt att vara helt objektiv. Genom tidigare erfarenheter om undervisning och 

den lärarutbildning som jag har kan det ha haft en inverkan på mina egna normer och 

förväntningar på vad i observationerna som skulle kunna upptäckas. Hade jag haft en annan 

bakgrund skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Jag har haft som mål att gå in med ett öppet 

tänk och jag har enbart noterat det som eleverna gjorde i koppling till uppgifterna som också var 

syftet med observationerna. Det som läraren sa kunde också ha påverka resultatet. Det genom att 

läraren förklarat för eleverna att de skulle arbeta själva vilket hade kunnat resultera i att eleverna 

inte använt sig av strategin Fråga klasskamrat. Läraren förklarade även att eleverna skulle be 

denne om hjälp vid behov vilket då troligen påverkade att den strategin framkom som mest 

använd. Även det inspelade materialet blev begränsat från observationerna på grund av att det 
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togs upp mycket annat ljud och att alla elever inte hördes. Det visar dock på att valet av att göra 

en triangulering, dvs. välja en till metod för insamling av empiri, var ett passande val för studien 

då det i intervjuerna tillkom delar till resultatet som inte blev synligt i observationerna. I 

observationerna hade det dock kunnat användas ett tidschema för hur länge varje elev skulle 

observeras. Det eftersom att det hade kunnat ge en mer systematik i observationerna och mer 

energi hade kunnat läggas på varje elev. Valet gjordes ändå att inte ha ett tidschema då det ansågs 

att eleverna var tillräcklig få för att noggrant kunna observeras samtidigt. Hade jag som 

intervjuare haft mer erfarenhet av att intervjua hade kanske den andra frågeställningen kunnat 

besvaras mer utförligt än vad den gjorts då följdfrågorna inte alltid passade in på 

forskningsfrågan. Inför intervjuerna läste jag om hur barn bäst intervjuas. Det för att jag var 

medveten om den begränsade erfarenhet jag hade kring intervjuer och intervjuer med barn. 

Genom att läsa på om ämnet kunde jag vara bättre förberedd vid intervjuerna. Intervjufrågorna 

8.4. Konsekvenser för undervisning 
Resultatet visar att läraren, de dolda reglerna och det didaktiska kontraktet påverkar vilka 

möjligheter eleverna med svenska som andra språk har när de ska arbeta med textuppgifter i 

matematiken. Således kan den här studien ge lärare indikationer på hur denne kan planera sin 

undervisning och finnas till hands för att möta elevernas olika behov.  

8.5. Vidare forskning  
Från studiens resultat framkom områden som skulle kunna vara av intresse för vidare forskning. 

Det skulle kunna vara av intresse att utgå från ett lärarperspektiv och undersöka hur lärare arbetar 

med elever som läser svenska som andraspråk när de arbetar medtextuppgifter. Det skulle även 

då vara av intresse att jämföra mellan skolor då det kan finnas olika resurstillgångar och 

erfarenheter om hur lärare arbetar med textuppgifter för elever som läser svenska som 

andraspråk. Sist skulle en vidare forskning som fokuserar än mer på elevernas förklaringar till 

deras val av strategier när de löser textuppgifter kunna vara av intresse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett 

Hej alla elever och vårdnadshavare i klass […] på […]skolan! 

Mitt namn är Therese Nordström och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet vid 

Örebro universitet. Jag skriver nu på mitt examensarbete där jag tänker göra observationer och 

intervjuer med barnen. Syftet är att ta reda på hur elever som inte har svenska som sitt förstaspråk 

gör när textuppgifter i matematiken är svåra att förstå. Studien kan leda till att vi lärare får bättre 

kunskap om hur vi kan hjälpa elever, som inte har svenska som sitt förstaspråk, i 

matematikämnet.    

Det vore en tillgång för mig att få vara på skolan och genomföra mina observationer och 

intervjuer. I intervjuerna ställs enbart frågor om elevernas lösningar på matematikuppgifterna. 

Observationerna sker under elevernas ordinarie undervisningstid. Under lektionen samt under 

intervjun kommer ljudupptagning att ske. All insamlad data behandlas konfidentiellt. Att det 

behandlas konfidentiellt betyder att det i resultatet, som presenteras i en C – uppsats, inte kommer 

gå att identifiera varken skola eller deltagare.  

Det är helt frivilligt att delta och eleven kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.  

Här nedan fyller ni i om ni godkänner eller inte godkänner ert barns medverkan i studien. 

Uteblivet svar tas som ett nej. 

 

 

Ja, jag samtycker till mitt barns medverkan i studien. 

 

Nej, jag samtycker inte till mitt barns medverkan i studien. 

 

 

 



43 
 

________________________________                             _______________________________        

Målsmans underskrift, datum                                                Elevens namn  

 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig på: 

Mail: th******@*********.***.se 

Mobil: 07* ******* 
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Bilaga 2 - Matematikuppgifter 

Matematikuppgifter 

1. 8 – 5 =  2 + 2 =   
 

5 + 5 =  9 – 3 =   

 

2. Hur stor skillnad är det mellan talen 5 och 8? 
 

Svar: 

 

 

 

3. 10 kulor ska delas upp i påsar. Varje påse rymmer 5 kulor. Hur många påsar behövs? 
 

Svar: 

 

 

 

 

4. Lisa är nio år och hon är tre år äldre än Frida. Hur gammal är Frida?  
 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

5. Hanad går balansgång längst en linje. Han går till den plats som är utmärkt med ett kryss. 
Hur många meter går Hanad?  
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0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

       Svar: 
 

 

 

 

6. Hur många glassar går åt om Hanad och Frida äter två glassar var?  
 

Svar:  

 

 

 

 

 

 

NAMN:  
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Bilaga 3 - intervjuguide 

Frågor till intervju  

Berätta hur det var att lösa uppgifterna 

 

 

Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 

 

 

Berätta hur du brukar göra nära sådana här uppgifter är svåra att förstå? 

x Kan man göra på något annan sätt?  

 


