
 
 

 

 

 
 
 

 
 
“Jag kan matte, låt mig visa på mitt sätt” 

 
 

En kvalitativ studie om bedömning av andraspråkselevers 
matematiska kunskaper, när de matematikkunskaperna ligger 

högre än de språkliga 

  
 
 

“I can do math, let me prove it on my own way” 
  

  
  
  

Christa Ndayishimiye 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Akademin för utbildning, kultur                                Handledare: Jan Olsson  
och kommunikation 

                                                                                Examinator: Andreas Ryve 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Avancerad nivå 
15 hp                                                                            Termin: 8                 År: 2018     
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akademin för utbildning                                                                      EXAMENSARBETE 
kultur och kommunikation                                                           Kurskod: MAA017 15hp
            Termin 8 År 2018 

 
 
 
 SAMMANDRAG 

 
 
Christa Ndayishimiye 
 
“Jag kan matte, låt mig visa på mitt sätt” 
 
en kvalitativ studie om bedömning av andraspråkselever matematiska kunskaper, när 
matematikkunskaperna ligger på högre nivå än de språkliga 
  
 
“I can do math, let me prove it on my own way” 

 
 År 2018        Antal sidor: 24 
  
I denna studie undersöker jag hur andraspråkselevers matematiska kunskaper bedöms, när 
matematikkunskaper ligger på högre nivå än de språkliga. Jag utgick från lärarens 
perspektiv gällande: vilka tillvägagångssätt en lärare använder för att bedöma eleverna, hur 
språket blir ett hinder och hur läraren gör för att undvika att språket ska vara ett hinder. För 
att besvara dessa frågor intervjuade jag två olika lärare på olika skolor som har även olika 
förutsättningar. Resultaten visar att lärare använder sig av kartläggning och 
matematikuppgifter, men de tar även hänsyn till att eleverna ännu inte har utvecklat språket 
genom att använda sig resurser som kan översätta och erbjuda andra uttrycksformer som 
”plockisar”. 
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This study focuses on how second language pupils’ mathematical knowledge is accessed, 

when their mathematical knowledge is at a higher level than the linguistic knowledge. I 

focused on the teacher’s perpective regarding: What approaches a teacher uses to assess 

pupils, how the language becomes an obstacle and how the teacher does to avoid the 

language to be an obstacle. To answer these wuestions, i interviewed two different teachers 

at different schools who also have different conditions. The results show that teacheras use 

a survey and math problem, however they also take into account that pupils have not yet 

develop the language. Therefore they use  other resources for example a translater and 

other forms of expression such as ”plockisar”. 
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1.Inledning 
Skolverket (2012) skriver att det svenska samhället alltmer har blivit etniskt och 
språkligt olikartat, vilket också har lett till att klassrummen har blivit 
mångkulturella. Ungefär 20 procent av eleverna i grundskolan har svenska som 
andraspråk och det förekommer cirka 150 olika språk. Denna förändring bär med sig 
en språklig mångfald som lärare inte alltid är beredda att möta. Frågan är då, hur 
påverkar detta lärarens bedömning av andraspråkselevers matematikkunskaper? 
Hur bedömer en lärare andraspråkselevers matematiska kunskaper utan att språket 
blir ett hinder? Att bedöma andraspråkselevers matematiska kunskaper kan 
innebära en stor utmaning för lärare.     
 
Enligt Sjöqvist (2013) behövs kunskap om inlärningsprocessen av ett andraspråk för 
att bedöma matematikkunskaper hos en elev. Läraren måste lyssna på vad eleven 
säger och inte bara hur. Eleven kan uttrycka sig språkligt som en 4 åring men tala om 
ett ämnesinnehåll som ligger på en 15 årings tankenivå. Det betyder att för 
andraspråkselever kan det var stor skillnad mellan tanken och hur de språkligt 
formulerar den. Sjöqvist förklarar att när ett barn lär sig sitt första språk utvecklas 
språk och kognition samtidigt från det enkla till det svåra. Att lära sig ett andraspråk 
är ansträngande eftersom man måste lära sig språkets bas parallellt med 
utbyggnaden. I skolan förutsätts att alla elever har förvärvat basen i språket och 
fortsätter att utveckla språket genom hela skolgången. Det är inte samma process för 
de som lär sig ett andraspråk. De har inte tid att lära sig basen först, utan de lär sig 
basen parallellt med utbyggnaden. 
 
“Om jag bara kunde visa det på ett annat sätt, jag kan det här”. Under mina första år i 
skolan i Sverige för 13 år sedan kunde jag se likheter med hur det fortfarande idag 
kan vara i skolan. Det handlar om att inte kunna uttrycka sina tankar och kunskaper 
på grund av språkbrist. I många fall har jag känt att jag kan mer än vad jag kan 
bevisa, frågan “hur” blir ett problem. Det bidrog till jag fick ett betyg som jag inte 
ansåg speglade mina kunskaper. Jag var ensam om detta och den enda som hade 
svenska som andraspråk i min klass. Idag efter att ha arbetat som vikarierande lärare 
och praktiserat på olika skolor anser jag att de flesta andraspråkselever möter samma 
svårigheter att inte kunna påvisa sina kunskaper på grund av språkbrist. Forskning 
visar att andraspråkselever får låga resultat i matematik på grund av att testerna som 
avgör resultaten är baserade på ett språk som eleverna ännu inte har utvecklat 
(Backer, Avermaet och Slembrouck, 2017). Det här indikerar att det fortfarande finns 
problem med att bedöma andraspråkselevers matematiska kunskaper.   
 
Skolverket (2017) skriver i läroplanen att en lärare ska göra en allsidig bedömning av 
en elevs kunskaper utifrån all åtkomlig information gällande elevens kunskaper. 
Kunskaperna ska även värderas parallellt med de nationella kunskapskraven. Det 
står även i läroplanen att elever ska få tillfällen att uttrycka sig på svenska utifrån sin 
kunskapsnivå utan att det ska ställas för tidiga krav på språklig korrekthet. Den här 
studien fokuserar på att undersöka hur två lärare med inriktning F-3 bedömer 
andraspråkselevers matematiska kunskaper, där kunskapen i matematik kan 
förväntas vara på en högre nivå än den språkliga.        
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1.1 Syfte  
  
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare med inriktning F-3, bedömer 
andraspråkselevers matematikkunskaper, när de matematiska kunskaperna kan 
förväntas vara på en högre nivå än de språkliga.  
 
1.2 Frågeställningar 
 
Syften kommer att belysas genom att följande frågor besvaras: 
 

● Vilka tillvägagångssätt använder lärarna för att bedöma andraspråkselever? 
● Hur blir elevernas språkkunskaper ett hinder i bedömningen? 
● Hur gör lärarna för att språket inte ska vara ett hinder i deras bedömning? 

 
2. Teoretisk ramverk 
Denna studie utgår från att bedömningen ska vara för lärande. Lundahl (2014) 
förklarar bedömning för lärande som en bedömning som leder till lärande, det vill 
säga att elevers kunskaper utvecklas. Det sker bland annat genom att bedömningen 
växlas från att endast mäta resultat till att främja elevers lärande utifrån deras behov. 
På så sätt höjs även elevernas intresse och lust för lärande. För att möjliggöra 
bedömning för lärande tipsar Lundahl (2014) om 5 strategier som bör beaktas. 
Strategi 1: “att tydliggöra målen, kunskapskvaliteter och betygsnivåer”. Denna 
strategi bygger på att reflektera över vad styrdokumenten tar upp gällande vilka 
kunskaper eleverna ska förvärva och hur kunskaper ska bedömas. Den skapar 
intresse hos eleven och bidrar till att eleven får en inblick i vad som förväntas av 
dem. Strategi 2 innebär “att skapa synliga tecken på lärande”. Det innebär att lärare 
väljer en passande bedömningsmetod som mäter de kunskaperna som eleverna har 
lärt sig. Genom diskussion kan lärare bedöma om eleven har förstått.  Strategi 3: ”att 
ge återkoppling som utvecklar lärandet”. Genom återkoppling talar läraren om hur 
eleven ligger till gentemot de förväntade målen. Lundahl (2014) föreslår att lärare 
ska erbjuda återkoppling i form av tips hur eleven ska tänka för att nå målen. På det 
sättet utvecklar läraren elevens kunskaper. Strategi 4: ”att aktivera eleverna som 
resurser för varandra”. Det innebär bland annat att de mer kunniga eleverna blir 
resurser för andra elever som har svårigheter. Den här strategin erbjuder elever att 
utbyta kunskaper med varandra. Strategi 5: “att förmå eleverna att ta lärandet i egna 
händer”. Syftet med denna strategi vilar på att eleverna inte ska känna att en person 
föds intelligent utan att det är något man utvecklar med tiden. Det vill säga att eleven 
förstår att det finns chans att klara av det de idag inte kan klara av. Det kan göras 
genom att till exempel lärare låter elever rätta sina fel genom att läraren poängterar 
felen med endast förkortningar. Om en elev t.ex. har gjort ett grammatiskt fel kan 
läraren påvisa felet med att endast skriva ett “G”(grammatik) i marginalen. Detta ger 
eleven möjlighet att rätta sina egna fel och utveckla texten till det bättre. 
  
I studien bygger intervjufrågorna på hur ” bedömning” är definierat. Med andra ord 
ges lärarna möjligheter att uttrycka hur ”bedömning för lärande” kan gå till.  I 
studien har denna benämning också använts som hjälpmedel för att tolka data.  De 
bedömningsmetoder som lärarna använde för att bedöma andraspråkselevers 
matematiska kunskaper jämfördes med Lundahls strategier för bedömning som 
leder till lärande. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
 
3.1 Bakgrund 

3.1.1 Styrdokument  

Skolverket (2017) skriver att bedömning ska vara allsidig och att det ej ska ställa 
tidigt krav på språklig korrekthet. Bedömningen ska belysa elevernas kunskaper i 
jämförelse med de nationella kunskapskraven. I ämnet matematik ska eleverna 
utifrån deras förutsättningar och behov ges möjlighet att utveckla förmåga att 
(Skolverket, 2017, s .57): 
   
            formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

            

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp    

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

föra och följa matematiska resonemang, och 

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

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.        

Skollagen (2010:800) uttrycker i kap 3 att: 

 2§ och 3§ att alla elever och barn som är i behov av ledning och stimulans i sin 
undervisning, ska erbjudas det. För att de ska kunna utifrån skolans mål utvecklas 
långt i den mån som går utifrån deras förutsättningar.  

 5§ Om eleven bedöms utifrån exempelvis ett nationellt kartläggningsmaterial eller 
uppgifter från lärare samt om någon annan person i elevens krets påpekar att eleven 
inte kommer kunna nå det minsta kunskapskravet, ska stöd som extra anpassning i 
undervisningen förses skyndsamt eller meddelas till rektorn. 

 

3.1.2 Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik  

Bedömningen bör inte vara en värdering anser Skolverket (2017) som refererar till 
Nationalencyklopedin (1995) som förklarar att bedömning är “värderande utlåtande 
över något, vanligen grundad på sakliga övervägande” (s.4). Skolverket (2017) 
breddar definitionen av bedömning genom att förklara att “bedömning ska vara ett 
konstruktivt verktyg för elevers lärande och lärares undervisning” (s.4). Bedömning 
kan utformas på olika sätt. Bedömningen kan var baserad på prov och den kan även 
ha en djupare mening; att den leder till lärande och undervisningen. Skolverket 
hänvisar även till forskning som antyder att rätt bedömning bär en betydande roll i 
elevens lärande (Skolverket, 2017). 
 
Skolverket (2017) påpekar att en lärare enbart kan bedöma de synliga kunskaperna 
och inte de som eleven inte uppvisar. Att visa och bedöma kunskaper är krävande 
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både för den som ska bedömas och den som bedömer. Skolverket förklarar att 
bedömningen ställer krav på lärare genom att läraren måste skapa situationer och 
ställa frågor samt samtala på ett sätt som möjliggör för eleverna att visa sina 
kunskaper. Eleverna behöver i sin tur veta hur de ska visa sina kunskaper för att en 
bedömning av deras kunskaper ska ske. Anledningen är att eleverna kan hindras att 
visa sina kunskaper på grund av till exempel utformningen av en fråga, eleverna 
förstår inte vilka kunskaper som läraren är ute efter.    
 
Skolverket (2017) skriver för att kunna bedöma det viktigaste måste en lärare besluta 
hur bedömningen ska utformas, sedan analyseras och tolkas elevens uppvisade 
kunskaper utifrån vilka förmågor som eleven har uppvisat utifrån vad centralt 
innehåll tar upp.  Med andra ord bedöms vad eleven kan eller inte, samt elevens 
strategier vid lösning. Därefter bestäms utifrån lärarens tolkning och analys vad som 
ska förmedlas och dokumenteras. 
 
För att kunna göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper är det viktigt att 
eleverna får visa sina kunskaper på många varierande sätt. Samt att de får tillfällen 
att uppvisa kunskaperna muntligt skriver Skolverket (2017). Genom att elever får 
arbeta med uppgifter på flera olika sätt kan bland annat en lärare upptäcka om 
strategier som eleverna har använt för att lista ut svar är kopplade till sammanhanget 
eller är mer allmänna. De elever som har fel svar kan ha gjort fel av rent misstag eller 
så kan det vara ett systematiskt fel. Detta kan tyda på att eleverna inte har förstått 
begreppen. För en del elever kvarstår denna typ av fel under hela grundskolan. 
Skolverket (2017) hänvisar till studier om hur elever löser uppgifter i matematik för 
att lyfta fram att de fel som elever med svårigheter i matematik gör är baserade på 
brist av begreppsförståelse. Skolverket (2017) refererar även vidare till nationella 
utvärderingar från 1989, 1992, 1995 och 2003 för att förstärka påståendet gällande 
orsaken till de stora svårigheterna som elever har i matematik. Skolverket tycker att 
det är väsentligt att uppmärksamma dessa elever tidigt så att de kan få passande 
hjälp redan i de tidigare årskurserna. 
 
 
3.1.3 Aktivering av tvåspråkiga elevers tidigare kunskaper 
  
Enligt forskning inom kognitiv psykologi anskaffar vi som människor nya kunskaper 
genom att vi kopplar ihop det vi redan kan med nya information. På så sätt blir 
tidigare kunskap en grund till en interpretation av ny information (Cummins, 2001). 
Elevernas tidigare kunskaper bidrar till att de förstår ny information.  Det är därför 
viktigt att en lärare aktiverar elevernas tidigare kunskaper. En del elever kan besitta 
relevanta kunskaper på sitt första språk men kan ej koppla det med det de lär sig på 
sitt andraspråk, förklarar Cummins (2001). 
 
Cummins (2001) skriver att aktivering av tidigare kunskaper ger möjlighet för lärare 
att bland annat bedöma andraspråkselevers tidigare erfarenheter. Till exempel 
genom brainstorming eller diskussion i helklass respektive i par. Att man som lärare 
tar reda på vad eleverna kan om ett ämne sen tidigare och sedan bygger vidare på det 
genom att bidra med relevant begrepp eller vokabulär som eleverna saknar. 
Cummins skriver att om elevernas kunskaper i andraspråket inte är tillräckliga är det 
passande att låta eleverna uttrycka sig på sitt förstaspråk i mindre grupper. När 
läraren arbetar på det viset utvecklar läraren en kontext som till exempel möjliggör 
för eleverna att begripa ett komplicerat språk och kunna göra svårare uppgifter.  
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3.1.4 När språket inte gör tanken rättvisa - att bedöma flerspråkiga elevers språk-och 

kunskapsutveckling 

 

Sjöqvist (2013) lyfter fram att för att en lärare ska kunna bedöma professionellt 
kräver det att hen uttrycker vad som syns utifrån visade kunskaper. Hur går det då 
att bedöma andraspråkselever som har kunskaper som de ej kan uttrycka på grund 
av språket? Eller om eleven har kunskaper inom områden som läraren inte har 
någon kunskap om. Sjöqvist skriver att dessa faktorer kan orsaka komplikationer i 
bedömningen. Hur gör en lärare då för att undvika dessa komplikationer? Hur 
bedömer eller synliggör lärare vad eleven kan och inte kan? I detta fall anser Sjöqvist 
att läraren måste kunna förstå lärandeprocesser som är kopplade till ett andraspråk. 
Det kan vara att eleven kan uttrycka sig på en 4-årings språknivå men berätta om ett 
ämne som ligger på en 15- årings tankenivå. När man lär sig sitt modersmål utvecklas 
tanken och språket ungefär i samma takt men för andraspråkselever kan det skilja sig 
mellan tanken och språket. Det i sin tur hänger på att när en elev lär sig sitt 
andraspråk hinner de inte lära sig basen först och sedan utveckla utbyggnaden. 
Sjöqvist förklarar att basen är det språket som en sexåring har lärt sig innan 
skolstart. Det motsvarar bland annat ett utmärkt uttal med en dialekt från där man 
bor och ett ordförråd på ungefär 8000–10000 ord. I skolan förväntas alla elever ha 
utvecklat basen vid skolstarten. Sedan utvecklas språket under tiden de går i skolan. 
Med andra ord att språket utvecklas från lätt till avancerat samtidigt som den 
kognitiva utvecklingsprocessen. För andraspråkselever skiljer sig processen från de 
eleverna som lär sig sitt modersmål där språket och tanken utvecklas i samma takt,. 
För en elev som lär sitt andraspråk som inte har mycket kunskaper i svenska språket 
kan ha förstått mycket mer än vad hen kan påvisa. Läraren kan få fram de tankar 
som eleven har genom att ta hjälp av “modersmålslärare”, “lärare i andra ämnen”, 
“föräldrar”, “tolk” eller “andra elever på skolan” för att nå fram till de kunskaperna. 
På det sättet når en lärare att “undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att 
kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på 
språklig korrekthet”, skriver Sjöqvist (2013). 
 
 
3.1.5 Kartläggning för nyanlända 
 
Skolverket har tagit fram en pedagogisk kartläggning som ska användas i syfte att få 
fram nyanlända elevers erfarenheter, bakgrund och kunskaper. Målet med denna 
kartläggning är att det ska fungera som ett stöd för att bedöma elevernas kunskaper 
så att de får rätt anpassad undervisning utifrån deras förutsättningar och behov. 
Skolverket (2016) råder att kartläggningen genomförs av en ämneslärare för att det 
ökar möjligheten att bedömningen blir korrekt. Tolk kan användas för att möjliggöra 
kommunikationen mellan läraren och eleven. Tolken kan var i form av en annan 
ämneslärare eller verksam tolk. Personen ska kunna tala samma språk som eleven 
talar och svenska. 
 
Kartläggningen är uppdelad i tre steg; i den första kartläggs elevens språk och 
erfarenheter från eller utanför skolan. De andra stegen är uppdelad i två delar; 
“Literacitet” och “Numeracitet”. Literacitet täcker elevens tidigare erfarenheter av 
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skriftspråk. Numeracitet handlar om huruvida eleven “kan använda matematiskt 
tänkande för att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina 
lösningar. Andra stegen är även indelad i två spår, spåren är anpassade efter elevens 
ålder. Spåren skiljer även sig genom att de exempelvis har olika uppgifter, samtals- 
och dokumentationsunderlag. Både första och andra steget är obligatoriska för 
bedömning av nyanlända sedan den 15 april 2016 (Skolverket, 2016).   
 
Det tredje steget i kartläggningen syftar till att kartlägga den nyanlända elevens 
tidigare ämneskunskaper i jämförelse med kursplanens kunskapskrav. Det går ut på 
att lärare väljer mellan olika uppgifter som hjälper läraren att få fram de rätta 
kunskaper, beroende på vilket ämne eller kunskapsområden eleven ska uppvisa. 
Skolverket (2016) tipsar om att en ämneslärare ska genomföra kartläggningen och 
att eleven får använda det språket som hen är mest kunnig på.  
 
Kartläggningen bidrar även till ett underlag för lärare med planering och 
genomförande av den kontinuerliga undervisningen. Likaså kan lärare använda 
elevens resultat för att rätt anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar 
och behov.  Den här typen av kartläggning kan göras i 15 olika grundskoleämnen, där 
ett av ämnena är matematik.    
 
3.2 Tidigare forskning  

Språk i matematik kan tolkas olika, enligt Bergqvist och Österholm (2014). Vissa 
anser att matematik är ett eget språk som är uppbyggt av endast symbolspråk; unika 
regler som är baserade på grammatik. Däremot anser Bergqvist och Österholm 
(2014) att matematik är uppbyggd av flera språk, det vill säga olika uttrycksformer: 
“symbolspråket”, det “naturliga språket” svenska om det är i Sverige och “bildspråk”; 
diagram och tabell. 

3.2.1 Språket påverkar elevernas resultat i matematik 

Backer, Avermaet och Slembrouck (2017) tar upp att andraspråkselever som utför ett 
prov på skolspråk, som de ännu inte har utvecklat helt och hållet, får ett orättvist 
resultat. Allt eftersom sådana elever testas med ett prov som är för elever som har 
skolspråket som sitt första språk. Backer, Avermaet och Slembrouck förklarar vidare 
att sådant prov innehåller ett avancerat språk som hindrar andraspråkselever att 
uppvisa sina kunskaper.   

Program for international student Assessment (PISA) och Trends International 
Mathematics (TIMSS) visar att elever som pratar ett annat språk hemma än i skolan 
har låga resultat (Backer, Avermaet och Slembrouck,2017).  Författarna drar 
slutsatsen att elevernas dåliga resultat beror på att de talar ett annat språk hemma än 
det som presenteras i proven. Eleverna får bra resultat i matematik på deras 
modersmål men får lågt resultat i proven som är formade på deras andra språk. 
Detta beror på att proven innehåller ett språk som de ännu inte har utvecklat och det 
hindrar dem att påvisa deras kunskaper vilket motverkar provernas reliabilitet och 
validitet, att provernas ej då mäter det som de är avsedda att mäta 
(matematikkunskaperna). Resultatet tolkas då som att eleverna ej besitter 
kunskaperna proven syftar att ta fram. Bagger (2017) skriver att elever som får låga 
resultat därmed inte når målen eller får lägsta nivå i bedömningen, klassas okunniga.  

3.2.2 Språk som ett hinder 
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Språket blir ett hinder för eleverna då de bland annat inte förstår uppgifterna. Samt 
att eleverna inte kan påvisa deras kunskaper på det språket som proven är baserade 
på. Bagger (2017) skriver att elever berättade att de skulle behöva stöd för att visa 
deras kunskaper. De tyckte även att språket blev ett hinder speciellt då de skulle lösa 
textuppgifter. Detta blir då inte en likvärdig bedömning eftersom eleverna saknar 
förutsättningar och stöd, för att påvisa sina kunskaper. För att det ska bli en likvärdig 
bedömning ska skolan erbjuda elever i behov av stöd och hjälp, stödet och hjälpen de 
behöver för att nå målen. I detta fall, språkstöd under nationella prov. Detta kan ej 
ges eftersom det orsakar ett dilemma (Bagger, 2017). Det uttrycks i studien av 
eleverna, att läraren ej kunde hjälpa dem på grund av att det var matematiska ord, de 
inte kunde förstå och det är de orden de ska testas på. Av den anledningen tar det 
längre tid för dem också att lösa vissa uppgifter. De hinner inte ens läsa uppgiften 
inom tiden för provet. Backer, Avermaet och Slembrouck (2017) förklarar vidare att 
det har att göras med att eleverna inte har läsförståelse. Att de ej förstår vad de läser. 
Bagger (2017) framhäver att detta leder till bristfälligt lärande. 

Backer, Avermaet och Slembrouck (2017) förklarar att språket blir ett hinder i 
bedömning för flerspråkiga elever genom att eleven inte förstår uppgifterna, vilket i 
sin tur är baserad på att de inte har utvecklat språket som proven är baserade på 
(Bagger 2017). Av den orsaken bör en lärare erbjuda eleven språkstöd vid behov för 
annars sker det ingen lärande eftersom elever opererar utanför sin proximala zon 
(ZPD). Vygotskijs proximala zon (ZPD) innebär zonen mellan vad en elev klarar av 
att göra utan hjälp och vad hen klarar av med hjälp. Det vill säga att den omfattar 
funktioner som en elev ännu inte har utvecklat men hen håller på att lära sig vilket 
kan utvecklas till att eleven sedan kan utför samma funktion utan hjälp. I detta fall 
skulle det vara att eleven med hjälp av språkstöd lär sig visa sina kunskaper. Det 
utvecklas sedan till att eleven inte behöver språkstöd för hen lär sig språket och kan 
därmed förmedla sina kunskaper. Om läraren däremot bedömer en elev som är i 
behov av stöd eller hjälp utan att eleven får exempelvis språkstödet, hamnar eleven 
utanför sin proximala zon och det leder till bristfälligt lärande. 

3.2.3 Hur arbetar lärare för att språket inte ska vara ett hinder 

Bedömning ska var för lärande som med andra ord betyder det att bedömning ska 
kännas som en del av undervisningen. När elever får stöd och “feedback” under 
bedömningen rör de sig i deras proximala zon. När elever får rätt förutsättningar 
ökar det möjligheten för dem att utvecklas till att de klara av det nästa gång utan stöd 
(Backer, Avermaet och Slembrouck, 2017). 

Ett annat sätt att bedöma elevernas kunskaper som Backer, Avermaet och 
Slembrouck (2017) tar upp är genom att låta eleverna visa sina kunskaper på deras 
språk till exempel i en diskussion eller redovisning. Backer, Avermaet och 
Slembrouck lyfter fram ett exempel där en turkisk elev som inte kunde nämna ett 
begrepp på holländska fick berätta det istället på turkiska och en annan elev som 
kunde båda språken då översatte det den andra eleven berättade. På det här sättet 
bevisade eleven att hen hade ämneskunskaper. När en lärare tillåter en elev använda 
sitt språk bidrar det till att självförtroendet växer. Det finns även en chans att 
eleverna får bättre resultat när de använder sitt modersmål (Backer, Avermaet & 
Slembrouck,2017). 

Ett hinder som nämns i Baggers (2017) studie är bland annat svårigheter med 
textuppgifter som orsakas av lässvårigheter.  En av de intervjuade eleverna föredrog 
att dessa uppgifter skulle utföras muntligt istället. Att en lärare ställer frågor 
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muntligt är ett sätt att motverka att språket blir ett hinder. Barwell (2018) skriver att 
när lärare uttrycker sig muntligt kan det leda till att eleven förstår bättre eftersom 
lärare kan använda exempelvis sin röst för att betona eller klargöra missförstånd för 
eleven tydligare än om eleven skulle lösa en uppgift på egen hand. Under 
bedömningen av denna uppgift ska eleven kunna välja att uttrycka sig verbalt eller 
rita för att belysa sitt svar. Det viktigaste är att eleven visar sitt svar utan att det ställs 
krav på språklig korrekthet. Till exempel kan eleven använda sig vardagsspråk om 
hen inte kan uttrycka sig på matematikspråk. 
  
I en översikt visar Barwell (2018) och Backer, Avermaet och Slembrouck (2017) att 
när en lärare använder sig av olika bedömningsmetoder undviks att språket blir ett 
hinder i bedömningen. Eleverna ska inte endast bedömas utifrån ett stort prov utan 
lärare ska vid olika tillfällen, under utbildningsgång, bedöma elever till exempel 
genom återkopplingar och stöd. Det ska också erbjudas till de elever som behöver det 
(Bagger, 2007). På det sättet får alla elever en likvärdig bedömning.  

 
4.Metod och material  
 
4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer. Dalen (2008) förklarar att 
kvalitativa intervjuer används för att belysa de intervjuades perspektiv. I detta fall ett 
lärarperspektiv gällande bedömning för andraspråkselevers matematiska kunskaper, 
där matematikkunskaperna ligger på en högre nivå än de språkliga. Två lärare 
intervjuades från två olika skolor i samma kommun. Dessa lärare har utbildning för 
årskurserna F-3. De har andraspråkselever i sina klasser.  
 
Kvalitativa intervjuer kan skilja sig beroende på hur forskaren väljer att genomföra 
dem skriver både Bryman (2008) och Dalen (2008). Den valda intervjutypen är den 
Bryman (2008) benämner som “Semistrukturerad intervju”. Det innebär att 
forskaren utgår från ett tema för att ställa sina frågor, med andra ord en 
“Intervjuguide”. Däremot fick respondenterna informanterna svara på sitt eget sätt. 
Intervjuguiden består av tre huvudfrågor samt några följdfrågor (se bilaga 1 s. 20). 
Lärarna fick samma frågor men fick uttrycka sig fritt inom de ramar som ämnet 
rymmer. Intervjun spelades in och sedan transkriberades den insamlade datan 
noggrant. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum. Skälet var att de intervjuade 
lärarna skulle känna sig bekväma. Kvale & Brinkman (2009) tar upp att kvalitativ 
forskningsintervju kan medföra en maktstruktur som bör undvikas.  
 
Frågor som ställdes under intervjuerna utgick från teman grundad på studiens 
teoretiska ramverk. Med andra ord det teoretiska ramverket vägledde vilka typ av 
intervjufrågor som skulle ställas. Svaren till frågorna jämfördes sedan med teoretiska 
ramverket för att få reda på om lärarnas beskrivning av deras bedömning kunde 
kopplas till det teoretiska ramverket. Till exempel att tillvägagångsätten lärarna 
använder för att bedöma leder till lärande, utan att språket blir ett hinder.  
 
4.2 Analysmetod 
  
Analysmetod som har använts är det Bryman (2008) kallar induktiv innehållsanalys. 
Det innebär att samlade innehållen är baserade på studiens frågeställningar.  
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Analysen gjordes på en manifest nivå, det vill säga endast det som lärarna 
uttryckligen sade togs hänsyn till (Graneheim & Lundman, 2004). Datan var en 
transskript av lärarnas svar på frågorna. Det jämfördes med frågeställningarna för 
att hitta den relevanta textsekvensen som där lärarna bedömer andraspråkselevers 
matematikkunskaper när de matematiska kunskaperna kan antas ligga på en högre 
nivå än den språkliga. Detta jämförde sedan det med hur teori och metoder tas upp i 
bakgrunden. Därefter analyserades och sorterades det i tre olika kategorier som var 
baserade på forskningsfrågorna. Den första kategorin är “bedömningsmetoder med 
fokus på matematikkunskaper”. Den andra är “språket som ett hinder i 
bedömningen” och den tredje “hur lärarna gör för att språket inte ska vara ett hinder 
i deras bedömning”  
 
Lärarnas bedömningsmetod jämfördes med de 5 strategierna som Lundahl (2014) 
tar upp för att identifiera hur lärarnas bedömning stämde överens med forskningens 
teoretiska ramverk. 
 
Datan analyserades på följande sätt: 1. identifierades när lärare beskrev vilka 
tillvägagångssätt en lärare använde sig av för att bedöma andraspråkselevers 
matematikkunskaper. 2. identifierade vad lärare anser kan vara ett hinder och hur de 
möter detta hinder. 3. analyserade hur lärarnas bedömning stämmer överens med 
det teoretiska ramverket. 
 
4.3 Urval av informanter  

De intervjuade lärarna som valdes ut har en inriktning mot f-3 och 
andraspråkselever i sitt klassrum som de tidigare har bedömt i matematik. Syfte med 
urvalet var som Bryman (2008) lyfter fram att det bör finnas en koppling mellan 
forskningsfrågan och de som ska intervjuas. Två lärare intervjuades, en i årskurs 3 
och den andra i årskurs 1. Dessa lärare arbetar på två olika skolor som har olika 
förutsättningar för att bedöma andraspråkselever. Till exempel har Lärare 1 mer 
formell utbildning i matematik än vad som ingår i grundlärarutbildning för årkurs f-
3. Dock har hen tidigare arbetat mer med homogena grupper bestående av 
svenskfödda elever. Lärare 2 har grundläggande matematiska kunskaper med 
inriktning f-3 och har tidigare arbetat med heterogena grupper med 
andraspråkselever. 
 
Den här typen av urval benämner Bryman (2008) för “målstyrt urval” som innebär 
att informanterna valts utifrån att de kan bidra med svar till forskningsfrågorna. 
Bryman tar även upp ett annat sätt att göra ett urval, nämligen 
“bekvämlighetsurvalet” som är ett urval som är baserat på bekvämlighet. Dessa 
lärare valdes eftersom båda var lättillgängliga. 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2008) skriver att utifrån reliabilitet och validitet bedöms en undersöknings 
kvalitet och pålitlighet. Reliabilitet och validitet och dess betydelse skiljer sig inte i 
stort mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Skillnaden som Bryman 
poängterar är att i kvalitativa undersökningar läggs inte tyngdvikt på frågor som 
gäller mätning. Validitet, i kvalitativa undersökning, handlar om att det som är avsett 
att mätas är det som slutgiltigt mäts. Med andra ord att den insamlade datan 
besvarar frågeställningarna som ställs i undersökningen. Vetenskapsrådet (2017) 
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skriver att metoder som används i undersökningen ska leda till svaren för frågorna. 
Metoden som har använts i undersökningen är intervjuer. Två lärare med inriktning 
f-3 har intervjuats för att få fram svar på frågeställningarna. Om intervju används 
som metod är det viktigt att den data som framkommer ska granskas noggrant och 
på så sätt framhävs dess kvalité. Därmed ökade pålitligheten som även nämns som 
reliabilitet av Bryman (2008).  Reliabilitet är ett mått som mäter om den insamlade 
datan är pålitlig. För att datan ska vara pålitlig råder Vetenskapsrådet (2017) att det 
ska undvikas att övervärdera innehållet av resultaten genom att hålla sig inom 
undersökningens ramar. Dalen (2008) refererar till Kvale (2002) som menar att det 
är viktigt att det till exempel vid transkribering texten analyseras genom att jämföra 
det med inspelningen, för att kontrollera det som sas är det som skrivs ner. Att 
forskarens tolkning inte överskrider informanternas svar. Under transkriberingen, 
skrevs lärarnas svar vid varje fråga ordagrant. 
 
För helheten är det väsentligt att undersökningen innefattar ordning, klarhet och 
struktur. Ordning, klarhet och struktur skapades genom att datan som samlades in 
utgick från frågeställningar och undersökningen syfte (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
4.5 Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra krav som en forskare ska ta hänsyn till för att 
skydda informanten. De fyra principerna är “konfidentialitetskravet”, 
“informationskravet”, “nyttjandekravet” och “samtyckeskravet”. 
Konfidentialitetskravet innefattar att forskare ska visa hänsyns till identitet, genom 
att avidentifiera informanter så att deras identitet inte röjs. I denna undersökning 
beaktas detta krav genom att informanterna inte nämndes vid namn utan de 
benämns som lärare 1 och 2. Informationskravet innebär att informanterna 
informeras gällande studien och dess syfte. Samtliga intervjuade lärare fick 
information om detta. Nyttjandekravet betyder att all data som samlas in från 
intervjuerna ska endast användas för studiens ändamål. Samtyckeskravet handlar 
om att informanterna informeras att deras deltagande är frivilligt och att de 
närsomhelst kan avbryta intervjun utan konsekvenser. 
 
I denna studie beaktas ovanstående principer genom att samtliga intervjuade lärare 
fick först och främst information om studien och studiens syfte. Samt att 
informationen som de delger i intervjun endast används i denna studie. Därefter fick 
de medge om de ville delta eller inte, de fick även reda på att de närsomhelst kunde 
avbryta intervjun utan att få någon konsekvens. De informerades även om att deras 
namn eller skolan de arbetar på inte skulle nämnas i uppsatsen. 

 
 
 
5. Resultat  
 
5.1 Bedömningsmetoder med fokus på matematikkunskaper 
 
Under intervjun, gällande en fråga om vilka tillvägagångssätt de använder för att 
bedöma andraspråkselever, svarade samtliga lärare att de anpassade metoderna för 
att de ska specifikt synliggöra andraspråkselevers matematikkunskaper. Lärare 1 
använde samma metoder som hen använder när hen bedömer de övriga eleverna.  
Dock tar läraren hjälp av en resurslärare som kan andraspråket för att översätta. 
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Lärare 2 använde sig av matematikuppgifter och utgick ifrån läroplanens 
centralinnehåll och kunskapskrav. Lärarna berättade på följande sätt:  
 

Lärare 1: Först och främst har vi bedömningsmetoder, vi har till alla 
andra. Vi har kartläggningar, prov och förhör. Just för 
andraspråkselever har vi ingen specifikt till dem.” Utan där är det så 
att jag använder mig av resurslärare. Till exempel när jag har gjort 
kartläggning i matematik, har jag haft resursläraren som tolkar, för 
att det ska bli mattekunskaper som jag tittar på, inte 
språkkunskaperna.  

 

Lärare 2: “Det var en svår fråga, men jag får utgå ifrån läroplanens 
centrala innehåll och kunskapskraven. Samtidigt på något vis tar hänsyn till 
att språket inte på den nivå som nu då jag har treor, som en trea skulle 
befinna sig på.” 
 
Lärare2: Jag kan ändå se på pappret ibland att de har tänkt rätt. De visar 
med siffror. När det gäller bedömning då, så tittar jag vad de har skrivit ner 
och ser hur. Jag kan stå bredvid och ser hur de löser en uppgift. 

 
Lärare 1 använder kartläggningar, förhör och prov som är anpassad efter samtliga 
elever. Gällande andraspråkselever använder hen ingen specifikt för dem. Utan 
under kartläggningar av andraspråkselever tar hen hjälp av resurslärare för att hon 
ska få fram matematikkunskaper inte de språkliga. Däremot har lärare 2 ingen 
resurslärare att ta hjälp utan hen använder sig matematikuppgifter, där hen bedömer 
andraspråkselever utifrån vad de visar med siffror på pappret, samtidigt kopplar 
läraren det med läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven. Lärare 2, i 
enlighet med lärare 1, tar även hänsyn till att andraspråkselever inte besitter de 
språkliga kunskaper som övriga elever har. 
 
5.2 Språket som ett hinder i bedömningen 
 
Utifrån frågan, hur språket blir ett hinder i bedömningen, framkom det i 
intervjuerna att båda lärarna upplevde att bedömning för andraspråkselever 
matematiska som en stor utmaning, då språket blir ett hinder. En av lärarna 
uttryckte att språket blir ett hinder genom att elever inte kan sätta ord på sina 
matematikkunskaper. Med andra ord att eleverna kan mer än vad de kan uttrycka 
språkligt. Både den första och andra läraren tog även upp att språkbrist kan göra så 
att hen ej får fram de rätta kunskaperna. 
 

Lärare 1: “Jag har märkt då när nu då jag har gjort kartläggningen, när 
jag gjort det med resursläraren att det kommer fram massor med 
mattekunskaper som inte jag har sett på grund av det har varit brist på 
språket.” 
 
Lärare 1: “Språket gör att man tror att de ligger lågt men, fast de ligger 
högt” 
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Lärare 2: “Åhh när jag bedömer det hela, det kan hända då att de här 
barnen, de kan inte använda rätt ord och blir begränsade när de ska 
analysera. När de ska förklara och diskutera med varandra. Åhh jag 
upplever att det är ganska många andraspråkselever som är ganska bra i 
matematik, för att de har gått i skolan i sitt hemland, innan de kom hit. Och, 
också de känner att det kanske inte är bra på svenska men matten, det gillar 
dem för de känner igen det. Sen det kan hända så att det bra mycket mer än 
vad jag vaska fram.. ehh vad jag lyckas få fram för att de inte använder 
orden.  det blir liksom lite storpit, de säger något litet och jag försöker att 
..åhh men du sa sådär kan du förklara vidare, men då kan det bli stopp för 
dem ändå. 
 
Lärare 2: “Men de har bara knapphändiga ord. Åhh i matematik så är det 
otroligt mycket ord och begrepp”.  

   
Sammanfattningsvis upplevde båda lärarna att språket var ett hinder i och med att 
det hämmade elever att uttrycka sig, vilket mynnar ut till att lärarna upplever att de 
ej får fram alla matematikkunskaper i bedömningen. Lärare 1 berättade att hen med 
hjälp av resurslärare fick reda på att elever har mer kunskaper än innan eftersom 
språket har varit ett hinder. Lärare 2 tyckte att språket blir ett hinder i bedömningen, 
genom att hen inte får fram alla kunskaper som eleven besitter, för de inte har ord att 
beskriva kunskaperna med. 
 
5.3 Hur lärarna gör för att språket inte ska vara ett hinder i deras 
bedömning 
 
Under frågan, hur lärarna gör för att språket inte ska vara ett hinder i deras 
bedömning, besvarade sammanfattningsvis lärarna att de försöker få eleverna att 
visa sina kunskaper på ett sätt som inte ställer krav på språklig korrekthet. 
 

Lärare1: “jag har ju “resursläraren”. Sen försöker jag i Matte kan man göra 
praktiskt. Det kan få visa praktiskt att de förstått. Med plockisar åhhh. Eller 
skriva mattespråket, att de inte använder svenska språket utan 
mattespråket. Det försöker jag titta, ta andra alternativt och visa.”  
 
Lärare1: ”till exempel på utematte, då jag hade det gänget som hade 
språkmässigt. Där visade de att de också när de skulle hämta saker och så 
frågar jag färre eller fler. Och så kunde de hade förstått begreppen genom 
att ta färre eller fler löv. De kunde visa och de behövde inte säga det.”  
 
Lärare2: “De visar med siffror, Jag försöker så gott jag kan med 
synonymer och jag kanske ritar något. På något vis leda dem i rätt spår i sin 
tanke. Ibland märker jag att de förstår och kommer till ett resultat. Och sen 
är det så att om man har en annan elev som pratar samma språk men som 
är kunnig på både svenska och typ arabiska. Då kan jag ta hjälp utav den 
också. Men det blir ändå svårt för mig att bedöma. “ 

 
Lärarna försöker att undvika att språket ska vara ett hinder i bedömningen genom 
att eleverna får använda andra uttrycksformer än de språkliga för att uttrycka sina 
kunskaper. ”Mattespråket” samt resurser i klassen. Lärare 2 berättade att hon även 
försöker att göra sig förstådd genom att använda synonymer och att rita. Lärare 1 
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skapar möjligheter för elever att konkretisera sina kunskaper med hjälp av 
exempelvis ”plockisar”. Båda lärare använder resurs för att översätta, lärare 1 
använde sig av en resurslärare och lärare 2, av en annan elev som talar både svenska 
och andraspråket.  
 
Utifrån lärarnas svar kan man även se att lärarna försöker att använda olika 
bedömningsmetoder för att bedömningen ska leda till lärande. Ett exempel är att 
lärare 2 tog hjälp av en annan elev som kan både svenska och arabiska för att kunna 
bedöma vad den andra eleven som inte talar svenska. Lundahl (2014) tar upp när en 
lärare bedömer på det här viset bidrar det till att eleverna utbyter kunskaper. Detta 
är en av 5 strategier som definieras ”att aktivera eleverna som resurser för varandra” 
(Lundahl, 2014). Samtliga lärarna benämner också att de använder olika 
bedömningsmetoder såsom ”plockisar”, resurser som en annan lärare eller elev, 
”mattespråket” med mera för att hitta passande metod för att mäta de kunskaper 
elever har. Den här strategin kallar Lundahl (2014) för ” skapa synliga tecken på 
lärande”.  När en lärare använder olika bedömningsmetoder blir språket inte ett 
hinder i bedömningen, skriver Barwell (2018) och Backer, Avermaet och Stembrouck 
(2017)  
 
 5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis, i dagsläget använder sig lärarna av vanliga metoder för att 
bedöma elever. Dock försöker lärarna anpassa metoden så att språket inte blir ett 
hinder De tar hänsyn till att andraspråkselever har ännu inte har utvecklat språket, 
vilket framgår även i läroplanen (skolverket, 2017), till exempel med hjälp av 
resurspersoner som kan översätta mellan läraren och eleven. Lärarna använder sig 
även av andra uttrycksformer som att rita eller “plockisar”. När lärare 2 lägger märke 
till att eleverna inte förstår vad hen säger försöker hon rita för att göra sig förstådd. 
Eleven får likaså rita om hen inte kan uttrycka sig verbalt eller visa konkret till 

exempel med “plockisar”. Detta kan ses som att lärarna i den mån det går försöker 
göra så att andraspråkselever får en likvärdig bedömning och att bedömningen ska 
leda till lärande. Lärarna försöker bedöma elever utifrån deras förutsättningar 
genom att de får uttrycka sig på sitt modersmål och får använda andra 
uttrycksformer som att rita.  När elever får visa sina kunskaper på sitt språk bidrar 
det till bättre resultat och elever språket blir inte ett hinder i samma utsträckning. 
 

6. Resultatdiskussion 
 
6.1. Bedömningsmetoder med fokus på andraspråkselevers matematikkunskaper 
 
Samtliga lärare uttryckte att de använde sig av kartläggning och matematikuppgifter 
som även används för de övriga eleverna. Skolverket (2017) skriver att det finns olika 
sätt att bedöma elevers kunskaper, men det rätta är en sådan bedömning som leder 
till lärande. Det innebär enligt Lundahl (2014) att bedömningen bidrar till att elevers 
kunskaper utvecklas.  Det vill säga att bedömningen inte endast mäter resultat utan 
syftar mot att elever lär sig. Det är viktigt att en lärare tar reda på vad eleven kan 
sedan tidigare så att det leder till lärande. Genom bland annat matematikuppgifters 
resultat och observera hur de löser uppgifterna får lärare ett underlag hur eleverna 
ligger till och kan koppla det vidare till elevens undervisning. Utifrån kartläggningen 
som resultatet visar, att en av lärarna använder, får lärare reda på bland annat 
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elevens tidigare kunskaper. Tidigare kunskaper utgör grund till att en elev förstår ny 
information.  Orsaken är att utan tidigare kunskaper förstår inte eleven i vilket 
sammanhang eller kontext ny information ska placeras och då sker det ingen lärande 
(Cummins, 2001). Det finns olika sätt att ta fram elevers tidigare kunskaper, men för 
andraspråkselever kan det var en utmaning på grund av språkbrist, det vill säga de ej 
kan uttrycka sina kunskaper. Skolverket (2017) skriver att utmaningen blir då att det 
ställs krav på lärare att hitta ett sätt för att få fram elevernas kunskaper. Resultaten 
visar att ta hjälp av till exempel en resurs vid kartläggning hjälper att få fram 
matematikkunskaper. Det visar att, genom att resursen översätter mellan lärare och 
elever blir kommunikationen bättre, vilket som i sin tur leder till lärare får fram mer 
kunskaper än hen skulle ha fått innan. Skolverket (2016) tipsar om en kartläggning 
som inriktar sig på nyanlända. Denna kartläggning anser jag lärare 1 kan använda 
istället för vanliga kartläggningar för att ta fram rätta kunskaper, eftersom att den 
innefattar matematikuppgifter som är kopplade till kunskapskraven. Istället för att 
läraren använder matematikuppgifter som övriga elever bedöms ifrån, anser jag att 
hen kan välja utifrån dessa uppgifter för att bedöma och kartlägga 
andraspråkselevers matematikkunskaper. Anledningen är att de vanliga proven 
innehåller ett språk som andraspråkselever inte har ännu utvecklat (Bagger 2017). 
Däremot om läraren använder matematikuppgifter från kartläggning för nyanlända 
ökar det möjligheten att läraren får fram rätt kunskaper (Skolverket, 2016). Dock kan 
det tillkomma ett hinder i bedömningen om en elev inte förstår språket. Det kräver 
då i sin tur att läraren kan andraspråket, vilket i detta fall de intervjuerna lärarna inte 
kunde. Dock nämnde lärare 1 att hen användes sig av en resurslärare för att 
kommunikation mellan hen och eleverna skulle bli bättre. Det överensstämmer med 
Skolverket (2016) som framhåller att om en lärare använder sig av en tolk under 
kartläggningen blir kommunikationen bättre eftersom eleven får uttrycka sig på ett 
språk som hen är bekväm i.  
 
Resultatet visar att matematikuppgifterna som lärarna utformar muntligt när 
eleverna inte förstår det skriftliga, till exempel på ”utematte” eller inne i 
klassrummet under tiden eleverna löser uppgifter, används för bedömning. 
Forskningen visar att när elever uttrycker sig verbalt ökar möjlighet att eleven visar 
mer kunskap (Backer, Avermaet & Slembrouck,2017).  Att lärare utformar 
matematikuppgifterna muntligt kan leda till att eleverna förstår bättre (Barwell, 
2018). Det kan lärare göra genom till exempel aktivering som Cummins (2001) 
förklarar med att en lärare skapar tillfällen där eleverna få diskuterar om ett ämne 
och under diskussionen bedömer läraren eleverna utifrån vad som sägs. Samt kan 
lärare ta tillfället i akt att bygga vidare på elevernas kunskaper genom att bidra med 
till exempel bättre vokabulär. De elever som ej kan uttrycka sig på sitt andraspråk 
kan använda sig av sitt förstaspråk för att visa sina kunskaper i mindre grupper.  
Lundahl (2014) benämner den “att aktivera eleverna som resurser för varandra” 
vilket lärare 2 möjligtvis använder sig av en elev som talar både den andra elevens 
modersmål och andraspråket. Då kan hen översätta mellan eleven som bedöms och 
lärare. Forskning visar att elever får bättre resultat när de ges möjlighet att visa sina 
kunskaper på sitt modersmål. (Backer, Avermaet & Slembrouck, 2017). 
 
6.2 Språket som ett hinder i bedömningen 
 
Lärare 1 och 2 upplevde att språket blir ett hinder i bedömning, då elever inte kan 
visa sina kunskaper. Det blir ett hinder eftersom lärarna inte kan bedöma något de 
inte kan få fram. Skolverket (2017) skriver för att en lärare ska kunna bedöma en elev 
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måste eleven kunna visa sina kunskaper. För dessa jämförs med i sin tur 
centralinnehåll för att kunna bedöma vilka förmågor eleven besitter. Dock utan 
språket är det en utmaning att nå fram till de kunskaperna. Det blir även svårt för 
eleverna att förstå vilka kunskaper de ska uppvisa, vilket beror på utformningen av 
frågorna (Skolverket, 2017). Anledningen är att dessa frågor är anpassade efter elever 
som har skolspråket som sitt förstaspråk vilket är ett språk som andraspråkselever 
ännu inte har förvärvat. Det bidrar till att andraspråkselever får ett orättvis resultat 
som inte speglar deras kunskaper (Backer, Avermaet och Slembrouck, 2017). Det blir 
inte heller en likvärdig bedömning om bedömningen inte utgår andraspråkselevers 
behov och förutsättningar (Bagger, 2007). 
 
Lärare 2 uttryckte att språket var ett hinder då eleverna har ett fåtal ord att uttrycka 
och i matematik är det många ord och begrepp de ska kunna. Språket i matematik 
kan vara i olika uttrycksform, till exempel bild, symbolspråk eller i form av text 
(Bergqvist & Österholm, 2014). Språket utvecklas olika för elever som har svenska 
som sitt modersmål och de som har det som sitt andra språk. Sjöqvist (2013) skriver 
att elever med svenska som sitt modersmål utvecklas vanligtvis språket i samma takt 
som deras kognition. Däremot utvecklas inte det andra språket och kognition i 
samma takt för andraspråkselever. Det kan resultera till att en andraspråkselev 
uttrycker sig på en 4 årings språknivå men talar om ett ämne som ligger på en 15-
årings tankenivå. Det påverkar bedömningen eftersom språket hindrar att se vilka 
kunskaper som eleven verkligen besitter.  Resultatet visar att läraren tror då att 
eleverna ligger lågt, för att hen inte få fram rätta kunskaper. Det förekommer även i 
PISA och TIMSS undersökningar, där resultaten visar att eleverna som har ett annat 
språk än det språket som framkommer har låga resultat (Backer, Avermaet & 
Slembrouck,2017). Som tidigare nämnt stämmer det inte att eleverna ligger på låg 
nivå utan de hindras att uppvisa sina kunskaper. Andraspråkseleverna har bra 
resultat i matematik när de får uttrycka sig på sitt modersmål. 
 
Läraren 2 tog upp att eleverna inte kunde använda rätt ord när de exempelvis skulle 
analysera sina lösningar. Skolverket (2017) skriver att det beror på att svårigheterna 
eleverna har är begreppsförståelse. Enligt Skolverket (2017) ska elever kunna 
använda och analysera matematiska begrepp. Eleverna upplevde att de har svårt med 
att begripa matematikord som förekom i proven (Bagger, 2017). Resultatet visar att 
eleverna inte kan använda ord och blir begränsade när de ska analysera.    
 
Brist på språket påverkar även läsförståelsen, Att elever inte förstår det de läser, 
skriver Backer, Avermaet och Slembrouck (2017). Bagger (2017) lyfter fram att de 
kan ha svårt att förstå exempelvis textuppgifter som förekommer i proven och det 
gör att eleverna får låga resultat. Att lösa problemuppgifter de inte förstår är nästan 
ett omöjligt krav på eleverna. Resultaten visar att dessa elever har få ord att förlita 
sig på och i matematik förekommer många ord och begrepp. 
 
6.3 Hur lärarna bedömer andraspråkselevers matematikkunskaper, när de 
matematiska kunskaperna ligger på högre nivå än de språkliga, utan att språket blir 
ett hinder  
 
Resultaten visar att lärarna använder kartläggning och matematikuppgifter men de 
tar hänsyn till att språket inte ligger på den nivån som övriga elever med språket som 
sitt andra språk befinner sig på.  Lärarna tar hänsyn till andraspråkselever i 
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bedömningen genom att de använder olika uttrycksformer och resurser som 
översätter mellan lärarna och eleverna för att undvika att språket blir ett hinder.  
 
Enligt läroplanen ska en lärare kunna genomföra en helhetsbedömning av elevernas 
kunskaper (Skolverket, 2017). Barwell (2018) och Backer, Avermaet och Slembrouck 
(2017) framhåller att elever ska få visa kunskap utifrån olika bedömningsmetoder. På 
det viset undviks att språket blir ett hinder i bedömningen. Resultatet visar att 
genom att använda resurser i form av en tolk som kan översätta, bilder, synonymer, 
mattespråket(siffror) och praktiska moment, som “utematte” och “plockisar”, 
upplever lärarna att språket inte blir ett stort hinder. Sjöqvist (2013) skriver att 
lärare kan ta hjälp av resurser för att nå fram till de kunskaperna som en elev inte 
hade kunnat påvisa på grund av språkbrist. När elever få visa sina kunskaper på 
deras språk får de bättre resultat och självförtroende. På så sätt ökar bland annat 
validitet för bedömningen mäter det den är avsett att bedöma, alltså 
matematikkunskaper (Backer, Avermaet & Slembrouck, 2017). Här kan lärare ta stöd 
av Lundahls (2014) strategier för att bedömningen ska leda till lärande, till exempel 
“Att skapa synliga tecken på lärande” och “tydliggöra målen, kunskapskvaliteter och 
betygsnivåer”. Med andra ord, läraren kontrollerar vad eleven kan om ett område 
som har tagits upp tidigare. Kunskaper som framkommer under detta moment kan 
läraren även koppla till kunskapskvaliteter och betygsnivåer för att tydliggöra målen 
för eleven, på det viset leder läraren även eleven till rätt spår. Eleven får veta vad hen 
har åstadkommit hittills och vad som krävs för att nå nästa nivå. Detta kan uppnås 
genom bland annat feedback i form av återkoppling. Lundahl (2014) skriver att 
läraren ska ge återkoppling som utvecklar lärande. 
 
När en resurs som kan både elevens modersmål och andraspråket ökar 
sannolikheten att läraren får fram rätta kunskaper eftersom eleven får uttrycka sig på 
sitt språk. Samt ökar det chansen för eleven att förstå återkopplingen. Återkoppling 
leder till lärande genom att eleven får rätta förutsättningar kan hen i sin proximala 
zon utvecklas till att senare kunna utföra samma uppgift utan hjälp (Backer, 
Avermaet & Slembrouck,2017). Till exempel om eleven nu inte kan uttrycka sig 
skriftligt får uttrycka sig verbalt eller genom att rita och använda konkreta material 
som “plockisar”. Enligt Bagger (2017) tycker elever att det underlättar att få uttrycka 
sig verbalt istället för skriftligt eftersom språket hindrar de att förstå texter. Det blir 
tydligare för eleven verbalt eftersom lärare kan klargöra missförstånd 
(Barwell,2018).  Resultat visar lärarna använde sig av synonymer eller 
matematikspråk; siffror för att leda eleverna på rätt spår. De använde sig av konkreta 
material som “plockisar” och löv under mattespråket, för att erbjuda eleven stöd att 
visa sina kunskaper.  Enligt Skollagen kap 3 i § 2, §3 och §5 ska alla elever och barn 
som är i behov av stöd i sin undervisning erbjudas det om eleven riskerar att inte nå 
målen samt för att hen ska kunna utvecklas i den mån som går. Genom att lärarna 
använder dessa stöd hjälper det eleverna att samtala, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser, som Skolverket (2017) tar upp som 
kunskapskrav. 

 
 
7 Avslutning och framåtblickar 
 
Min lärdom från denna studie, är att en lärare bör försöka att bedöma eleven utifrån 
hens förutsättningar och behov. Att det är viktigt att lärare tar hänsyn till de behoven 
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eleven har för att uppvisa sina kunskaper. Att försöka möta de behov i den mån som 
går. Det är även viktigt att tänka på att trots att eleven inte har språket innebär det 
inte automatiskt att eleven saknar matematikkunskaper. Andraspråkselever kan 
besitta mycket kunskaper men har en oförmåga att förmedla dessa på grund av 
språkbrist. Av den anledningen bör en lärare erbjuda möjlighet att uttrycka sig på 
olika sätt, på så sätt får läraren även fram kunskaper som inte hade framkommit om 
till exempel läraren endast hade utgått ifrån ett nationellt prov.   
 
Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att lärarna försöker bedöma 
andraspråkselever utifrån deras förutsättningar och tar även hänsyn till språkbrist 
eleverna har. I deras bedömningar försöker lärarna att fokusera på 
matematikkunskaper utan att ställa krav på att eleverna ska kunna språket korrekt. 
De använder olika metod att få fram kunskaperna, de till och med tillåter elever att 
visa sina kunskaper i den mån som går. På det sätter undviker de att språket ska vara 
ett hinder i bedömningen. 
 
Denna studie erbjuder en inblick på hur en lärare kan bedöma andraspråkselever 
matematikkunskaper när matematikkunskaper ligger på högre nivå än de språkliga. 
Samt visat viktigt det är att använda sig av olika metoder och resurser för att undvika 
att språket ska vara ett hinder och för att få fram rätta kunskaper. Studien som jag 
har gjort har fokuserat på lärarnas perspektiv gällande bedömningen. I framtiden 
skulle det var intressant att jämföra resultatet i denna studie med 
andraspråkselevernas perspektiv gällande bedömning och hur de upplever gällande 
bedömning av lärarna.  
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https://www.skolverket.se/download/18.b173ee8160557dd0b8441f/1534855552856/Presentation_Kartl%C3%A4ggningsmaterialet.pdf
https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Intervjufrågor till lärare 

 

1. Vilka tillvägagångssätten använder du för att bedöma andraspråkselever? 

(strategier, metoder, osv.) 

2.  Hur anser du att språket blir ett hinder i bedömningen? (om du anser att 

språket kan vara ett hinder) 

3. Hur gör du för att inte ska vara ett hinder i bedömningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


