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SY F T E T  M E D  D E N N A  artikel är att beskriva ett projekt att förbättra elevernas resultat i 
matematik, specifikt algebra, genom att använda visuella stöd och andra pedagogiska 
metoder i undervisningen för nyanlända elever i gymnasieskolan. Många studier som 
har gjorts visar att elever som har ett annat modersmålspråk än svenska har svårare att 
klara matematik i skolan och presterar sämre i detta ämne. För att kunna utvärdera 
projektet gjordes ett test i algebra som visade en förbättring av resultaten jämfört med 
de tidigare prov som eleverna haft under samma termin i matematik.
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B A KG R U N D 
O C H   I N LE D N I N G 

M AT E M AT I K  Ä R  E T T  fundamentalt ämne och lärarna 
har ett stort ansvar gentemot eleverna i deras in-
lärningsprocess. Den kunskap och kompetens som 
eleverna inhämtar från skolan influerar deras sätt att 
uppfatta omvärlden. På senare år har antalet elever 
med annat modersmål än svenska ökat i svenska sko-
lor. Skolorna har blivit alltmer mångkulturella vilket 
i sin tur bidragit, enligt min erfarenhet, till ett sämre 
resultat kring utvecklingen och behärskandet av ma-
tematik. Bristande språkkunskaper hos elever med 
annat modersmål än svenska utgör ett hinder för in-
lärningsförmågan. 

Enligt Lindberg (2009) handlar en viktig del av 
språkutveckling under skoltid om att successivt lära 
sig att behärska allt fler språkliga register och förmå-
gan att anpassa sitt språk efter omständigheterna i oli-
ka situationer och sammanhang där språket används. 
Till skillnad från vardagsspråket utvecklas skolspråket 
inte naturligt av sig själv utan genom medveten och 
systematisk undervisning med explicit vägledning och 
tydliga modeller. Flerspråkiga kan, oavsett om de är 
födda i landet eller inte, ha haft begränsad kontakt 
med mer formellt svenskt standardspråk. Även för 
elever med svenska som modersmål innebär mötet 
med skolspråket ofta ett möte med en ny språkkultur 
(ibid.).

Språket är således viktigt i ett sociokulturellt per-
spektiv, i vilket man ser språket som ett redskap för att 
kunna kommunicera och skapa mening. 

Under läsåret 2020/2021 har jag undervisat ma-
tematik i introduktionsprogrammet som bestått av 
två grupper; grupp A och grupp B. Introduktions-
programmet är ett program som vänder sig till de 
elever som inte uppnått behörighet till de nationella 
programmen i gymnasieskolan (Skolverket 2016a). In-
troduktionsprogrammet är förberedande kurser med 
olika inriktningar: individuellt val, yrkesintroduktion, 
individuellt alternativ och språkintroduktion. Elever-

na som går på introduktionsprogrammet kan inte få 
en examen men de kan få ett gymnasieintyg på den 
genomförda utbildningen (Skolverket 2016b).

I min undervisning är jag intresserad av att studera 
hur nyanlända elever som har ett annat modersmål 
än svenska klarar textuppgifter i matematik när de 
arbetar med algebra. Textuppgifter som är utformade 
i matteböcker kan vara relativt svåra för elever med 
begränsade kunskaper i svenska, däremot föredrar de 
elever som behärskar det svenska språket väl, uppgif-
ter som är informationsrika. Även elever som har svå-
righeter med textuppgifter brukar begripa när de får 
stöd med de språkliga aspekterna, detta antingen när 
de använder olika digitala resurser eller när det finns 
illustrationer som beskriver uppgiften. Sådana hjälp-
medel förbättrar elevernas inlärning av matematiken 
trots deras språksvårigheter. Norén (2010) skriver om 
betydelsen av språk i matematikundervisning som ett 
viktigt moment när det gäller att dela tankar så att 
man förstår varandra i social interaktion. Som mate-
matiklärare bör man ta hänsyn till språk i matematik-
undervisningen för att samtal mellan olika människor 
med olika perspektiv ger förutsättningar för lärande 
och utveckling. Säljö (2000) menar att genom kom-
munikation mellan sig själv och andra i omgivningen 
skapas individens tänkande eftersom kommunikativa 
miljöer skapar mening som är grunden för lärande 
och våra kunskaper och erfarenheter är uppbyggda 
av våra egna reflektioner som i sin tur skapar me-
ning och kommunikation. Kommunikativa aktiviteter 
i form av diskussion och dialog som uppstår i klass-
rummet ökar möjligheten för lärande och utveckling. 
Att lyssna, tala, läsa och skriva är olika sidor av läran-
det som måste beaktas i en kommunikativ miljö. 
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SY F T E  O C H 
F R ÅG E S TÄ LLN I N G

SY F T E T  M E D  D E N N A  artikel är att beskriva ett projekt 
som visar hur man med hjälp av visuella stöd i mate-
matikundervisning för elever som har ett annat mo-
dersmål än svenska kan förbättra elevernas resultat i 
matematik. Projektet genomfördes läsåret 2020/2021 

med elever som går introduktionsprogrammet på 
gymnasieskolan YBC i Nacka. Syftet var att se vilka 
svårigheter dessa elever möter när de löser uppgifter 
i algebra. 

F R ÅG E S TÄ L L N I N G

GÅ R  D E T  AT T  förbättra elevernas resultat i matematik, 
specifikt algebra, genom att använda visuella stöd och 
andra pedagogiska metoder i undervisningen på in-
troduktionsprogrammet i gymnasiet?
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G E N O M FÖ R A N D E 
O C H  M E TO D

I  M I N  U N D E R V I S N I N G  är jag intresserad av att studera 
hur nyanlända elever som har ett annat modersmål än 
svenska uppfattar algebra och löser uppgifter i algebra 
med hjälp av visuella stöd vid problemlösningsupp-
gifter. Att använda visuella stöd i matematikundervis-
ningen främjar lärandet i matematik och elevresulta-
ten bli bättre samt har positiva effekter i klassrummet 
för barn med språkliga svårigheter. Att använda olika 
kommunikationssätt som exempelvis bilder, planscher 
eller andra visuella verktyg kan underlätta förståelsen 
för dessa elever (Jaime & Knowlton, 2007). Under 
hösttermin 2020 började jag undervisa i matematik 
för nyanlända elever som går på introduktionspro-
grammet och initiativet till projektet etablerades när 
jag uppmärksammade att elevernas svårighet inom 
matematik till övervägande del handlade om pro-
blemlösning och textuppgifter. Detta resulterade i att 
eleverna snabbt förlorade motivationen när de inte 
förstod uppgiften. Mycket av svårigheterna beror hu-
vudsakligen på att de nyanlända eleverna inte till fullo 
kan tillämpa det svenska språket. För att utöka och 
vidga förståelsen dvs. inlärningsförmågan hos elever-
na, inkluderade jag mer visuella verktyg i min under-
visning. Jag strävar efter att utveckla min pedagogik 
genom att använda olika metoder för att eleverna ska 
kunna utveckla sina språkliga förmågor. I min under-
visning använder jag tavlan som mitt främsta hjälpme-
del till att understryka komplicerade begrepp, därefter 
redogör för jag begreppens betydelse med hjälp av 
att visualisera med bilder och symboler. Exempelvis 
konstruerade jag illustrationer som beskrev olika text-
uppgifter som eleverna hade i sin bok “Matte direkt, 
grundläggande matematik Bryggan” (Fortsättningsvis 
i texten kallas denna bok för ”Bryggan”.) (Carls-
son & Hake, 2015). Utöver detta hade jag även olika 
planscher med bilder som beskrev deras textuppgifter 
som jag plockade från ”Bryggan” (se bilaga 1 och 2). 

Texten i några uppgifter i deras lärobok är oftast svår 
för eleverna att förstå utan en bildförklaring men jag 
tydliggjorde uppgifterna genom att rita en bild som 
beskrev texten (se bilaga 2). Jag konkretiserade uträk-
ningar och begrepp i algebra genom att rita upp på 
whiteboardtavla bilder och stödord med lätt svenska 
för att förklara för eleverna texten och undvika de 
språkliga svårigheter som kan uppstå när eleverna ar-
betade med problemlösning i algebra. Jag ritade bilder 
till de uppgifter som enbart består av text för att un-
derlätta förståelsen av innehållet (se bilaga 2).

Elever med svårigheter att förstå information i 
skrift gynnas av visuella stödstrukturer, enligt min er-
farenhet. Bilden i bilaga 1 är ett bra stöd till eleverna 
för att kunna göra en jämförelse mellan antal vikter 
och antal figurer och komma fram till vad de olika 
geometriska figurerna väger. Tidigare forskning visar 
betydelsen av språk i matematikundervisningen. En-
ligt Riesbeck (2008) går matematik och språk ihop 
när det gäller att dela tankar och förstå varandra i so-
cial interaktion. Läraren bör ta hänsyn till de signaler 
som eleverna visar och måste vara en samtalspartner 
till eleverna när eleverna behöver hjälp att byta per-
spektiv (ibid.). Samtidigt som eleverna hade tillgång 
till de olika visuella verktygen i klassrummet gick jag 
noggrant igenom uppgifterna tillsammans med elev-
erna för att säkerhetsställa att de uppfattade uppgif-
tens innehåll. För att förklara begrepp eller ord, visade 
jag förklaringar på en vägg i klassrummet och hänvi-
sade eleverna till dessa begrepp när de arbetade med 
begrepp och problemlösning i algebra. Dessutom för-
klarade jag problemet för hela gruppen genom att 
rita en lämplig bild på tavlan som beskrev problemet. 
För att kunna bedöma och utvärdera elevernas kun-
skaper specifikt i algebra valde jag att använda mig 
av ett skriftligt test och gjorde en enkät med elev-
erna när de blev klara med ämnesområdet algebra. 
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Genom ett skriftligt test ville jag ta reda på hur dessa 
elever uppfattade undervisningen i ämnesområdet al-
gebra. Jag ville undersöka hur de resonerade kring 
svårigheter med textuppgifter i algebra för att sedan 
jämföra svaren med tidigare test som eleverna hade 
haft i andra arbetsområden i matematik. Testet var 60 
minuter och gjordes under deras ordinarie matema-
tiklektion. Testet bestod av två delar, del 1 bestod av 
sju frågor med korta svar. Eleverna hade tillgång till 
penna, papper och översättningsprogrammet ”Lexin”. 
Del 2 av det skriftliga testet (se bilaga 3 och 4) be-
stod av två uppgifter som skulle redovisas fullstän-
digt, där eleverna hade tillgång till räknare i denna 

del av testet. Uppgifterna konstruerades med hjälp av 
läroboken ”Bryggan ” (Carlsson & Hake, 2015). Det 
var ganska svårt att hitta uppgifter med enbart bil-
der däremot fanns det gott om uppgifter som hade 
mycket text och uppgifter som förstärkts med bilder. 
Jag fick bearbeta uppgifterna flera gånger så att de 
blev tydliga för eleverna. Eleverna fick också utvär-
dera matematikundervisningen i algebra och frågorna 
som de hade haft i det skriftliga testet genom att be-
svara några frågor skriftligt i en enkät. Enkäten gjor-
des anonymt efter testet i algebra. Enkäten bestod av 
fem frågor (se bilaga 5).
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R E S U LTAT  O C H 
D I S K U S S I O N

T E S T R E S U LTAT E T  V I S A R  AT T  eleverna generellt lycka-
des bättre denna gång med algebratestet jämfört med 
tidigare test som eleverna haft i matematik. Det kan 
bero på att elevernas förståelse för algebra ökade med 
hjälp av de visuella stöden som eleverna fick under 
tiden de arbetade med algebra. Många gånger tar 
undervisningen i matematik inte hänsyn till elevers 
språkutveckling. Algebra brukar vara mer abstrakt för 
många elever och upplevs ibland som ett främmande 
språk hos eleverna.

I samspelet mellan människor och i vårt speciella 
fall mellan lärare och elever spelar kommunikations-
förmågan en stor roll. Det är tack vara den som vi 
överför kunskap till andra: påverkar vad gäller åsikter, 
i vardagslag definieras ofta kommunikation som ut-
byte av kunskap. (Maltén 2000, s.34).

Eleverna genomförde som tidigare nämnts ett 
skriftligt test i algebra och bl.a. kunde jag konstatera 
att det matematiska språket är väldigt avgörande när 
de arbetar med algebra. För att förstå en uppgift un-
derlättar det således för eleverna om de besitter de 
färdigheter som krävs för att kunna lösa respektive 
uppgift. Delresultatet och framför allt det algebraprov 
som eleverna utfört visade att eleverna hade förstått 
uppgifterna och det finns goda chanser att uppnå 
kunskapskraven i matematik. Vad gäller enkätfrågorna 
visade det sig att de flesta eleverna tyckte att de lär sig 
bättre när läraren förklarar på tavlan än när de sitter 
själva och räknar i boken. Eleverna menade att ge-
nomgångar, visa bilder och bättre förklarningar hjäl-
per och underlättar deras förståelse av uppgifterna. Att 
använda visuella stöd i matematik hjälper eleverna att 
få en bättre uppfattning om uppgifterna och minskar 
språkliga svårigheter som ibland kan var ett hinder för 
eleverna för att kunna lära sig i matematik. Vad gäller 
frågan ”Tycker du om ämnet matematik? ” svarade 
eleverna att de tycker att ämnet är viktigt och roligt 

när de förstår och att det är roligt när man lyckas och 
får bra resultat på prov. Några elever svarade att de 
skulle tycka bättre om ämnet om de fick mer hjälp 
med matematiken. Det fanns elever som tyckte om 
algebra men inte om matematik. Slutligen kan jag 
konstatera att de flesta elevernas inlärningsförmåga 
underlättades när läraren förklarade grundligt på tav-
lan, istället för att lösa uppgifter individuellt och själv-
ständigt. Eleverna föredrar mer ingående och grund-
läggande förklaringar samt fördjupade genomgångar 
då deras språkliga svårigheter inte blir ett lika om-
fattande hinder. En stor svårighet med detta projekt 
har varit att lägga upp undervisningen och anpassa 
uppgifterna till elever som går i samma grupp och 
som har olika skolbakgrund. Det fanns några elever 
som inte hade någon skolbakgrund alls. Det är alltid 
svårare med skolarbetet för dessa elever. Det skulle 
ha varit lättare om jag hade kunnat samla alla elever 
som är på samma nivå i samma grupp så att man kan 
lägga upp undervisningen efter elevernas matematik-
kunskaper och språkliga kompetenser. Elevresultatet i 
algebratestet och svaren i den skriftliga enkäten visar 
att användandet av visuella stöd i matematik skapar 
trygghet och struktur som kan hjälpa elever, som inte 
har bott i Sverige länge och har språkliga svårigheter, 
i deras matematikutveckling. Testresultatet visar att 
eleverna hade ett bättre resultat än de tidigare proven 
i matematik under samma termin, men eleverna hade 
betydligt svårare att klara uppgifter med mycket text. 
Svaret på den frågeställning som inledningsvis fram-
fördes är således ja. Det går att förbättra resultaten 
i algebra för elever på introduktionsprogrammet ge-
nom att använda visuella stöd och andra pedagogiska 
metoder.
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A P P E N D IX 

B I L AG A  1

9                 
 
 

Bilaga 1 

 

  
Bilden hämtad från boken ”Bryggan” (Carlsson & Hake, 2015).     
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B I L AG A  2

10                 
 
 

Bilaga 2 
  
• Exempel  
 
En rektangel har omkretsen 150 cm. Den långa sidan är 
15 cm längre än den korta. Hur långa är rektangelns 
sidor?  
- Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets.  
- Skriv en ekvation och lös den.  
 
 

                   X+15 

 

X  X 

 

                            X+15 
 

 

 

 

Bilden hämtad från boken ”Bryggan” (Carlsson & Hake, 2015).     

 
 
 

11                 
 
 

Bilaga 3 
 

Proven hämtad från boken ”Bryggan” Lärarhandledning (Carlsson & Hake, 2015).     
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B I L AG A  3

,
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Bilaga 3 
 

Proven hämtad från boken ”Bryggan” Lärarhandledning (Carlsson & Hake, 2015).     
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Bilaga 3 
 

Proven hämtad från boken ”Bryggan” Lärarhandledning (Carlsson & Hake, 2015).     
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B I L AG A  4

12                 
 
 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

Proven hämtad från boken ”Bryggan” Lärarhandledning (Carlsson & Hake, 2015).     
11                 
 
 

Bilaga 3 
 

Proven hämtad från boken ”Bryggan” Lärarhandledning (Carlsson & Hake, 2015).     
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B I L AG A  5

ENKÄTFRÅGORNA

1. Tycker du om ämnet matematik? 

2. Vilket/vilka moment i matematik har varit 
svårast hittills denna termin? Vi har haft 
taluppfattning, geometri och algebra. 

3. Vad tycker du är svårast inom algebra? 

4. Förstår du alltid när du läser de olika 
textuppgifterna i matematikboken? 

5. Har du tänkt på hur man skulle kunna göra 
matematik lättare för er?
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