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Abstract  

Because of the large and increasing number of second-language students, teachers should 
develop the competence in mathematics education of minority students.   

This essay focuses on findings in the literature about education in mathematics of 
minority students. Three teachers who are teaching mathematics in the prepare-class at 
gymnasium were interviewed.   

Following issues are discussed, the professional attitudes to educational environment, 
communication with the new-arrived students; if the mathematical knowledge from the 
land of origin makes the possible difference; how education is planned in order to give 
certification; which practical teaching aids are used in the education. Further cooperation 
between the native-language teacher and mathematics teacher is discussed.   

In the situations, when students can not speak Swedish, the teacher and the student use 
sometimes another language which is common for them both. A lot of practical aids are 
used in the education. Even mathematical strings of words, soduku, mathematical games, 
and everyday-used articles are widely used. Body language and gests are generally used 
to explain the mathematical relation concepts.  
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Sammanfattning  

Upp till 15 % (Statistiska centralbyrån, 2005) av barnen i Sverige har en utländsk 
bakgrund. Detta innebär bl. a. att andelen elever med en annan språklig och kulturell 
bakgrund kommer att öka. Det är därför angeläget att lärare utvecklar en kompetens att 
undervisa barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska.   

I detta arbete kommer jag att fokusera på att göra en genomgång av litteratur som 
innefattar matematikundervisningen med fokus på andraspråkselever. En 
intervjuundersökning med tre berörda lärare som undervisar i matematik i en 
förberedelseklass på en gymnasieskola har också genomförts. Frågorna i intervjuerna 
behandlar matematikundervisningen för elever, som har ett annat modersmål än svenska. 
Det är frågor rörande undervisningsmiljö, bl. a. hur lärare kommunicerar med elever som 
inte kan svenska än; om det utgör en skillnad ifall den nytillkomne eleven redan har vissa 
matematiska kunskaper från hemlandet; hur planerar lärare undervisningen för en elev på 
vägen till betyget, vilka hjälpmedel använder lärare i undervisningen. Jag tog även upp 
frågor om samarbete mellan matematiklärare och hemspråkslärare.   

Resultaten av min studie visar att andraspråkseleverna lyckas mindre bra än 
svensktalande elever pga. språket. Även de elever som klarar vardagssvenska relativt bra 
har svårt att förstå matematisk terminologi och även svenskan i matematiska 
sammanhang. När en lärare inte kan elevens hemspråk provar sig läraren fram genom 
något gemensamt tredje språk. Det används matematiklexikon från Skolverket och även 
hemspråkslexikon. Lärare uppmuntrar elever att skriva egna glosor. Läraren använder 
mycket visuella material i sitt dagliga arbete, så som bilder, kort, skisser, OH bilder. 
Laborativa medel som litermått, decilitermått, måttband, våg, kubikmeter, 
kubikcentimeter. Dessutom använder läraren matematiska ramsor, soduku, matematiska 
spel, vardagsföremål. Lärare använder även sin egen kropp och gester för att förklara 
matematiska relationsbegrepp, så som större – mindre, högre – lägre osv.   

Nyckelord:

 

gymnasieelever med ett annat modersmål; matematikundervisningen; 
praktiska hjälpmedel; undervisningsmiljö. 
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1. Inledning  

I ett högteknologiskt samhälle, som det är i dagens Sverige, krävs goda kunskaper i 
matematik hos alla medborgare för att kunna bevaka sina rättigheter och delta i olika 
demokratiska processer. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2005) har 15 % av barnen i 
Sverige en utländsk bakgrund. De pedagogiska förändringar som sker inom skolan har 
inte i någon stor omfattning tagit hänsyn till att en så stor andel barn och ungdomar har 
andra kulturella och språkliga erfarenheter än majoriteten (Rönnberg och Rönnberg, 
2001). Eftersom andelen elever med annan språklig och kulturell bakgrund troligen 
kommer att öka, är det angeläget att lärare utvecklar en kompetens i att undervisa i 
matematik för barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska.  

Det känns viktigt att definiera rätt elevgrupper redan från början. Barn och ungdomar 
som kommer till Sverige vid olika åldrar, även de som är födda i Sverige, men har ett 
annat modersmål än svenska, kallas för andraspråkselever eller minoritetselever, även 
elever som har svenska som andra språk (Rönnberg och Rönnberg, 2001). I mitt arbete 
ska jag använda mig av alla dessa benämningarna.  

I utbildningen har jag haft ämnesdidaktik i mina kombinationsämnen: matematik och 
data. Dock togs det aldrig upp frågor rörande undervisningen för de utsatta elevgrupperna: 
barn med speciella behov, dyslektiker, barn som har dyskalkyli, även andraspråkselever. 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag varit i kontakt med en 
förberedelseklass på en gymnasieskola. Jag kände då att jag saknade kunskaper gällande 
matematikundervisning för elever som har svenska som andra språk. Jag tycker att det är 
viktigt för mig, som blivande gymnasielärare, att få insikt i frågan och ta reda på hur 
lärare skapar förutsättningar att främja lärande i matematik för elever som har svenska 
som andra språk.   

Mitt mål med examensarbetet är att få kännedom om problematiken och därigenom 
skaffa mig kunskap i frågan för att tillämpa det vidare i mitt framtida arbete.  
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte   

Syftet med examensarbetet är att med hjälp av aktuell forskningslitteratur och en 
kvalitativ intervjuundersökning med berörda lärare på en gymnasieskola som har 
föreberedelseprogram, belysa hur man som lärare skapar en bra undervisningsmiljö för 
lärande i matematik för elever som har ett annat modersmål än svenska.  

2.2 Frågeställning  

För att uppnå syftet med arbetet vill jag ta reda på om lärare överhuvudtaget upplever 
några skillnader att undervisa elever med svenska som modersmål och elever som har ett 
annat modersmål än svenska.   

Det är även intressant att få veta hur lärare kommunicerar med de elever som inte kan 
svenska än. En del av eleverna kanske kan engelska, som kan vara ett tänkbart 
kommunikationsspråk. Men om det inte finns sådant ”mellan” språk, vad gör läraren då? 
Hur bygger han/hon kontakten?  

Vissa elever kommer till Sverige utan någon som helst skolbakgrund, andra kommer 
ifrån högteknologiska länder med god matematisk bas. Undrar om det är skillnad om 
eleven redan har vissa matematiska kunskaper?  

I läroplanen (Lpf 94) står att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Lärarna ska 
försöka få eleverna att uppnå de mål som samhället ställer på undervisningen. Kursplanen 
i matematik sätter tydliga uppnående målen för vilka matematiska färdigheter eleven 
måste ha för att få slutbetyg. Hur planerar en lärare matematikundervisningen för en 
enskild elev på vägen till betyget?   

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till hemspråksundervisning. Det 
är intressant att få veta om elever får någon sådan undervisning och om det finns något 
närmare samarbete mellan matematiklärare och hemspråkslärare?   

Vilka hjälpmedel använder sig lärare av i sitt dagliga arbete för att gynna lärande?  
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2.3 Avgränsning  

De elever som har ett annat modersmål utgör inte någon homogen grupp. Spridningen 
inom gruppen är stor både när det gäller språktillhörlighet och kulturell bakgrund. Det är 
också så att vissa av eleverna har gått i skola i hemlandet innan de kom till Sverige, 
medan andra har haft hela sin skolgång här. Samtliga dessa elever har andra språkliga och 
kulturella förutsättningar än de svenska elever, men de som gått i skolan i hemlandet har 
dessutom ämneskunskaper som undervisningen i Sverige bör ta tillvara och utveckla 
(Hvenekilde, 1991).   

Mina kvalitativa studier avgränsas med intervjuundersökning av lärare som undervisar 
nytillkomna andraspråkselever i matematik. Lärare arbetar på en gymnasieskola som har 
förberedelseprogram.   
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3. Teoretisk bakgrund   

Den moderna invandringen började med arbetskraftsinvandrarna efter andra världskriget 
och invandringen har därefter genomgått flera stadier, faser och perioder. Grunden till det 
mångkulturella Sverige lades 1975 då invandrarpolitiken blev jämlik och invandrarna 
skulle få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen 
(Järtelius, 2001). Att skolan har fått en sammanslagning av elever med olika kulturer kan 
urskiljas ur läroplanen där det finns mål för hur mångkultur ska hanteras.   

Skolans bristande förmåga att använda sig av elevernas resurser gör många 
andraspråkselever till ”svaga elever”. Dålig anpassad undervisning leder till att eleverna 
får bristande motivation och kan utveckla svårigheter i onödan. Detta kan leda till en 
arbetslös underklass i framtiden (Parszyk, 1999). För att skolan skall kunna ge eleverna 
den undervisning de har rätt till är det nödvändigt att lärarna och lärobokförfattarna får 
möjlighet och är villiga att skaffa sig kunskaper om vilka förutsättningar elever med ett 
annat modersmål har för att förstå och tillägna sig matematik (Hvenekilde, 1991).  

Mina teoretiska studier baseras i stort sätt på rapporten ”Minoritetselever och 
matematikutbildning” av Irene och Lennart Rönnberg (2001). Rapporten var skriven på 
uppdrag av Nationell Centrum för Matematikutbildningen (NCM) och har en översikt 
över dokumenterad forskning kring andraspråkselever och matematikundervisning. I 
litteraturöversikten redovisas bl. a de svårigheter som andraspråkselever möter i 
matematikundervisningen och olika förslag till förändringar som skulle leda till ett 
förbättrat resultat.  

Mina frågeställningar baseras på att det skulle finnas matematikdidaktik för att undervisa 
elever som har svenska som andra språk. Jag har inte funnit någon sådan litteratur. I en 
annan NCM rapport, som heter ”Undervisningsmiljö och andraspråkselevers 
begreppsbildning i matematik” skriven av samma författare samma år sägs att det finns 
inte så mycket dokumenterat av erfarenheter av framgångsrik matematikundervisning för 
andraspråkselever i Sverige.   

Svårigheten att undervisa elever som inte utvecklat språklig kompetens i 
undervisningsspråket i nivå med jämnåriga majoritetselever, har på många håll i världen 
lett till att många av dessa elever fått en kontextlös matematikundervisning på grund av 
att eleverna inte har kunnat förstå lärobokens benämnda uppgifter. Detta har också 
karakteriserat matematikundervisningen i många förberedelseklasser i Sverige (Rönnberg 
och Rönnberg, 2001a). I vissa fall har man låtit elever, med goda grunder i matematik 
från undervisningen i ursprungslandet, vänta med studier i matematik tills de har uppnått 
erforderlig språklig nivå i svenska. Att elever får fortsätta eller påbörja sin formella 
matematiska utveckling i en undervisning på modersmålet tills de har utvecklat 
undervisningsspråket är mindre vanligt (Rönnberg och Rönnberg, 2001a).  
Det finns en omfattande enighet ibland forskare i matematikdidaktik att en 
matematiklärare behöver både ämneskunskaper i matematik och didaktiska kunskaper. 
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Läraren måste ha speciell form av ämneskunnande som leder till att undervisningen blir 
effektiv och framgångsrik, beroende på elever och situation i övrigt (Lars Mouwitz, 
2001). Om eleverna i större utsträckning kunde få den hjälp de behöver för att reda ut 
skillnader i systemen mellan hemlandets och det nya landets matematikundervisning så 
skulle de bättre och mer effektivt kunna utnyttja de kunskaper de har med sig sedan 
tidigare. Många minoritetselever får inte uppleva några utmaningar i matematiken 
eftersom de ofta placeras i de ”lågpresterande grupperna”. Det leder till att de inte får den 
stimulans de behöver och det är mycket vanligt att de endast läser det de absolut måste 
inom matematiken (Hvenekilde, 1991).  

Läroplanen talar om att varje elev har rätt att behålla sin kultur, vid sidan av den svenska 
kulturen. Det nämns även att läraren ska använda sig av elevens bakgrund och 
erfarenheter i undervisningen för att eleven ska lära sig och på så sätt förbereda sig för ett 
mångkulturellt Sverige. En av skolans uppgifter är att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling. Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov och den skall ha sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter, språk och 
kunskaper (Lpf 94).  

Läraren har ansvar att stödja alla elever och deras språk och kunskapsutveckling. Av en 
och samma lärare kan elevers likartade problem beskrivas olika. De svenska elevernas 
problem beskrivs mera utförligt medan andraspråkselevers svårigheter att lösa uppgifter 
förklaras med dåliga språkfärdigheter (Parszyk, 1999). Det är inte bara språkliga faktorer 
som spelar in för hur andraspråkselever fungerar. Didaktik och allmänna faktorer har 
också stor betydelse. Lyhördhet för vad som är språksvårigheter och vad som är brister i 
förståelse av begrepp och sammanhang är ett måste i undervisningen av 
andraspråkselever (Rönnberg och Rönnberg, 2001).  

När nya begrepp introduceras på ett språk som eleven inte behärskar leder det till att 
eleven måste kämpa med två okända storheter samtidigt, både språket och begreppet. När 
eleven har svårigheter att förstå undervisningsspråket och man inte kan undervisa på 
elevens modersmål, är det viktigt att undervisningen organiseras så att eleverna får 
konkreta upplevelser av de begrepp som introduceras innan benämningarna för 
begreppen, orden, förs in (Rönnberg och Rönnberg, 2001).  

Varje ämne har sitt speciellt sammansatta uttryckssätt, så kallat ämnesregister. Det är 
verbalt språk, terminologi vi använder för att kommunicera begrepp och idéer. Det 
matematiska registret är svårt att erövra för elever i allmänhet, eftersom det innehåller ord 
som kan tyckas likartade med ord i vardagsspråket, men har en speciell betydelse just i 
matematiska sammanhang. Exempel på sådana ord i det svenska språket är 
t.ex. ”axel”, ”volym” vilka betyder olika saker på vardagsspråket och i matematik 

(Rönnberg och Rönnberg, 2001). Det är nog också vanligt att lärare uppfattar och 
använder till synes enkla ord i registret, t.ex. ”ental” och ”tiotal”, som om de vore en del 
av vardagsspråket trots att de praktiskt taget aldrig används annat än på 
matematiklektioner. När undervisningen sker på ett språk eleven inte behärskar är 
svårigheterna att hantera det matematiska registret naturligtvis större för eleverna 
(Hvenekilde, 1991). 
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Att använda andra representationsformer än de verbala, t.ex. konkret materiel och bilder 
för ger eleverna möjligheter att förstå undervisningen. Att rita bilder som stöd för 
matematiska problem och lösningar underlättar inte bara för eleverna att reflektera över 
sitt arbete och förklara sina lösningar, utan också för läraren att se hur eleverna tänker. 
Användandet av konkret och visuellt stöd vid utvecklandet av begrepp är lika viktigt för 
alla barn (Rönnberg och Rönnberg, 2001).  

Även Sterner och Lundberg (2002) tycker att ett sätt att underlätta för andraspråkselever 
att utveckla matematiska begrepp är att använda andra representationsformer än verbala 
och symboliska. Illustrationer, bilder, skisser, konkret materiel är flera bra exempel när 
man ska introducera nya begrepp. En annorlunda upplagd undervisning kan ge ett bättre 
resultat. Undervisningen kan förändras på olika sätt för att få elever att nå ett bättre 
resultat. Det kan vara en eller flera av följande förändringar: 

 

Att i större utsträckning arbeta utan lärobok och mer talspråksbaserat, prata 
matematik 

 

Att eleverna får konkreta upplevelser av begrepp innan de arbetar med uppgifter i 
läroböcker är att lära med förståelse 

 

Att vardagliga aktiviteter kopplas med matematik är att konstruera samband  

 

Att använda lek och fantasi i undervisningen är att befria kreativitet  

 

Att låta elever tala om hur de tänker är att synliggör tänkande 

 

Att ge eleverna mindre formella uppgifter är att anpassa undervisningen  

 

 Att reflektera skriftligt är att främja tänkande (Sterner och Lundberg, 2002).  

Undervisningen som sker på ett annat språk än modersmål kommer att utgöra ett hinder 
för eleven, inte bara för att eleven har svårt att språkligt förstå undervisningens innehåll, 
utan också möjligheterna till kommunikation blir sämre. Om det finns flera 
andraspråkselever av samma nationalitet i klassrummet kan eleverna arbeta tillsammans 
och hjälpa varandra att översätta matematikuppgiften till sitt hemspråk. De kan också ta 
hjälp av varandra att förklara hur de tänkt (Rönnberg och Rönnberg, 2001).  

Svenska lärares förhållningssätt till elever med olika bakgrund skulle kunna förklaras 
med att lärarna inte förväntar sig ett större deltagande från barnen p.g.a. deras begränsade 
färdigheter i det svenska språket (Rönnberg och Rönnberg, 2001). Många lärare inte bara 
negligerar elevernas modersmål, utan försöker aktivt förhindra att eleverna använder sitt 
eget språk. Som motivering nämns inte bara att alla i klassrummet skulle kunna förstå 
vad som sägs, utan också att eleverna har så få tillfällen att prata svenska, att de måste 
utnyttja alla tillfällen till det i skolan (Rönnberg och Rönnberg, 2001). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod   

De metoder jag använt mig av är en litteratursökning som innefattar 
matematikundervisningen för andraspråkselever och en studie i form av en 
intervjuundersökning med några lärare som har matematikundervisningen för 
andraspråkselevers på ett förberedelseprogram i en gymnasieskola. Jag valde att göra 
intervjuundersökning för att jag ansåg att mina problemformuleringar skulle bli 
besvarade på ett mer utförligt och kvalitativt sätt just med denna undersökningsmetod.   

Under min praktik har jag varit i kontakt med en gymnasieskola som har 
föreberedelseprogram. Programmet omfattar undervisningen i matematik, svenska och 
engelska och syftar på att elever ska få grundskolebehörighet i kärnämnen. Jag kände 
flera lärare på det programmet. Därför var det enklare för mig att ordna 
intervjuundersökningen på den respektive skolan. Skolan ligger i Mellansverige. Det 
enda kravet jag ställde på mina respondenter var att de skulle undervisa i matematik.  

Det känns viktigt för mig att beskriva elevunderlaget lite närmare. Det gör jag för att 
läsaren ska kunna skaffa sig en uppfattning om vilken del av gruppen som definieras 
som ”andraspråkselever”, som ingick i min studie.   

Elevgruppen på den berörda skolan består av nytillkomna invandrarungdomar som är 
något år äldre än vanliga elever, som går i svensk grundskola. Eleverna placeras i klasser 
enligt sin tidigare skolgång. Målsättningen är att elever under sina personliga 
förutsättningar skulle kunna klara programmet på 2 – 4 terminer. Det händer att en och en 
annan elev är kvar på programmet 3 – 4 år, eller tills den blir för gammal (över 21 år) att 
läsa på ett sådant program. I sådant fall förflyttas eleven till ”Svenska som andraspråk” 
undervisningen. Jag har medvetet avgränsat min kvantitativa undersökning till det 
elevunderlag som den nämnda skolan har för att göra mitt arbete hanterbart och 
överskådligt.  

Jag intervjuade 3 (tre) lärare som arbetar med olika klasser. Klasserna består av elever 
med ungefär likadan skolbakgrund. I flera klasser där finns elever som saknar skolgång 
eller har avbruten skolgång i ena klassen och elever som kommer ifrån högteknologiska 
länder med avslutad eller delvis avslutad skolgång i den andre. Jag har haft lätt att få 
lärare att ställa upp för en intervju. De var snälla och ville gärna dela med mig sina 
erfarenheter och kunskaper. Alla informanterna var väl förberedda och gav mig 
genomtänkta svar. Jag är väldigt tacksam för ett gott samarbete!  

Jag skrev ett brev som innehöll ett PM till mitt. I brevet tog jag upp examensarbetets 
syfte och vad intervjun i stora drag skulle handla om. Min handledare hjälpt mig att 
omforma brevet och även frågorna så att de skulle kunna besvara mina frågeställningar. 
Sedan delade jag ut brevet till alla berörda lärare. Jag berättade även att intervjun skulle 
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ta ca 40 minuter. Flera intervjupersoner ville få ett exemplar av examensarbete när det 
blir färdig.  

Enligt Bell (2000) är ordningen på frågorna viktig när det gäller att etablera en kontakt 
med intervjupersonen. Jag valde då att inleda intervjuerna med frågan om lärare 
överhuvudtaget har erfarenhet att arbeta med olika elevgrupper. Denna fråga leder till 
nästa om lärare ser skillnader i att undervisa elever som har svenska som modersmål och 
elever som har ett annat modersmål än svenska.   

Jag bestämde mig för att använda bandspelare under intervjun då man kan återge och 
analysera intervjun lättare om man får sitta i lugn och ro och lyssna på vad som är sagt på 
ett så objektivt sätt som möjligt. Det ger mig också möjlighet att använda det material 
som jag tycker är lämpligt. Intervjuerna genomfördes på respektive skola, i olika 
klassrum. Samtliga lärare upplystes om hur jag planerar genomföra intervju och att de har 
rätt att avbryta intervjun om de så önskar. Även att intervjuade kommer att vara helt 
anonyma och det kommer inte att gå att sammanbinda dem med vare sig skola eller 
elever.  

4.2 Bearbetning   

Jag lyssnade på intervjuerna och transkriberade intervjuerna i en så kallade analytisk 
matris med frågorna placerade radvis och svaren kolumnvis, med 
benämning ”1", ”2”, ”3”. Det gjorde jag för att avidentifiera personer. Därefter 
markerade jag de svar med överstrykningspenna de svaren som jag ansåg kunde svara på 
mina frågeställningar i förhållande till den litteratur jag använde som teoretisk bas. Jag 
placerade sedan de relevanta svaren i en separat kolumn för att få överblick. I en separat 
rad noterade jag även intressanta iakttagelser jag fick utifrån alla svar i respektive 
intervju.   

De frågor jag utgick ifrån vid intervjuerna var följande: 

 

Arbetar du enbart med andraspråkselever? Har du även erfarenhet av svenska 

elever?  

 

Finns det skillnader att undervisa de olika elevgrupperna? I så fall, vilka är de? 

 

Finns det svårigheter att kommunicera med nytillkomna andraspråkselever?  

 

Hur bygger du första kontakten?  

 

Utgör det en skillnad om eleven redan har vissa matematiska kunskaper? 

 

Hur avgör du vilken insats en elev behöver nå de i läroplanen uppsatta målen? 

 

Samarbetar du med modersmålslärare? Om svaret är ”ja”, i så fall, på vilket sätt? 

 

Vilka hjälpmedel använder du att bryta ner kommunikationshinder? 
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Jag valde dessa frågor då jag trodde att jag skulle få en bra inblick i lärarnas kunskaper 
och erfarenheter kring undervisningen i matematik för elever som har svenska som andra 
språk.   

4.3 Giltighet och tillförlitlighet  

Vilken metod man än använder för insamling av information, måste man alltid kritisk 
granska den för att avgöra hur tillförlitligt och giltig den information är som man tar fram. 
Det finns många fördelar med en intervju mot att lämna en enkät som skall fyllas i. Vid 
en intervju är det lättare att ställa följdfrågor och fördjupa svaren, vilket är nödvändigt då 
man försöker skapa en bred bild. Man kan även komma med följdfrågor och svaren kan 
utvecklas och känslor och motiv kan följas upp. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
intervju ger en subjektiv bild och det finns risk att få en viss skevhet (Bell 2000).   

Jag använde mig av ett strukturerat frågeschema, där jag i förväg har bestämt vilka frågor 
som skall ställas och i vilken ordning de skall komma. Det finns både för- och nackdelar 
med att lämna ut frågorna i förväg. Fördelen är, som jag ser det, att intervjupersonen kan 
förbereda sig, medan nackdelen kan vara att man förbereder sådana svar som förväntas av 
mig som intervjuare. En annan nackdel kan vara att man inte utgår ifrån sig själv utan tar 
del av andras åsikter. Det kan även hända att fördjupning av frågorna sker under intervjun 
(Bell 2000).   

Eftersom jag valt att intervjua i samtalsform blev innehåll och frågor inte exakt lika vid 
de olika intervjutillfällena. Alla de intervjuade hade olika lång erfarenhet och 
engagemang i ämnet. Detta påverkade givetvis hur uttömmande deras svar blev.   

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 
mäta eller beskriva (Bell 2000). Under första intervjun upptäckte jag att fråga, som 
handlar om uppnåendemålen, var för omfattande och läraren förstod inte riktigt vad jag 
menade. Jag var tvungen att precisera mig vid alla följande efter intervju. Sedan under 
analysfas upptäckte jag att fråga, som handlar om svårigheter att kommunicera med 
andraspråkselever fokuserad på brister. Den tycktes förutsätta att sådana finns. 
Formuleringen valdes då mitt syfte var att få en bild av de svårigheter som skulle kunna 
finnas. Jag fick inget uttömmande svar i det, tycker jag. Här borde jag kanske ha efterlyst 
fler exempel eller omformulera frågan.  
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5. Resultat och analys  

Min analytiska matris har utgått ifrån mina frågeställningar, som jag i huvudsak använde 
mig av vid intervjuerna. Jag har därför inte redogjort för allt som informanterna sagt utan 
endast vad jag anser vara relevant. Jag tror att det blir lättare för läsaren att se 
sammanhanget om jag redovisar intervjuerna fråga för fråga.  

Arbetar du enbart med andraspråkselever? Har du erfarenhet av svenska elever?   

Samtliga lärare har erfarenheter av att undervisa i matematik elever som har svenska som 
modersmål och andraspråkselever.   

Finns det skillnader att undervisa de olika elevgrupperna? I så fall vilka är de?  

Fast jag ställde frågan om undervisnings skillnader svarade alla lärare att de ser stora 
skillnader mellan de olika elevgrupperna. En självklar skillnad säger de är språket. 
Andraspråkselever förstår inte alltid rätt vad läraren ställer för fråga. Lärare måste 
koncentrera sig på två saker samtidigt: matematiken och språket. Även de 
andraspråkseleverna som klarar vardagssvenska relativt bra har det svårt att förstå 
matematisk terminologi och även svenska i matematiksammanhang.  

Sedan finns det skillnader i motivation, i inställningen till skolan, i attityder gentemot 
lärare i skolan. Andraspråkslever bryr sig om vad föräldrarna tycker. Lärare kan på det 
viset förmå föräldrar att påverka elevens prestation i skolan. Däremot bryr sig svenska 
elever inte om vad mamma och pappa tycker, säger en lärare.  

En lärare påpekar att det blir olika känslomässig laddning kring svårigheter i matematik 
hos de olika elevgrupperna. För en svenskelev blir det skamligt, pinsamt, känsligt att ha 
problem med matematik, medan andraspråkselever skyller allt på brister i språket och tar 
det lätt.   

En lärare säger att andraspråkselever är väldigt barnsliga. En lärare säger att elever har 
dålig insyn i hur liv i Sverige fungerar utanför skolans väggar. Med hänsyn till elevernas 
svåra bakgrund ställer skolan för svaga krav på denna elevgrupp. Elever får en sned bild 
av skolan, de överskattar sina egna möjligheter och andras skyldigheter, anser läraren. 
Även en annan lärare påpekade att elever sitter kvar på programmet 3 – 4 år istället för att 
klara det på ett år. När de blir för gamla, förflyttas de över till ”Svenska som andra språk” 
(SAS) undervisningen, säger läraren.     

Några citat ur intervjuer:  
”Det blir en annan gemenskap i internationella klassen.”    
”Läraren har mer status. Visst blir vi osams, men det är jag som är lärare här, passa 
dig!”  
”Kanske för att vi arbetar i mindre grupper blir det en annan elevkontakt, och den är 
positiv.”  
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”Börjar man blanda in föräldrarna då skärper de sig.”   
”Det dröjer 1-2 terminer tills det börjar dyka upp matteproblem.”  
”Undervisningen är för slapp, för enkel, innehåller för lite krav, nästan på elevernas 
villkor.” 
”Det är rena små barns fasoner hos dem, fast de är stora. De håller på att buffas och 
knuffas. Det gör väldigt egendomligt intryck.”  

Finns det svårigheter att kommunicera med nytillkomna andraspråkselever? Hur 
bygger du kontakten?   

Samtliga lärare koncentrerade sig på att berätta om hur de kommunicerar med elev, som 
inte kan svenska än. Lärarna har sagt att det är svårt att kommunicera i början, men inga 
konkreta svårigheter var nämnda.    

Om eleven inte kan svenska och läraren inte kan elevens modersmål prövar samtliga 
lärare sig fram genom något tredje språk (engelska, franska, tyska), som både läraren och 
eleven kan kommunicera på. Lärarna ville helst inte gå den vägen, utan skapar främst 
visuella associationer påpekar samtliga lärare. När en ny elev kommer gäller det att få 
den att lyssna och förstå olika kommando, t.ex. sitta, stå osv. Att skaffa en tolk i början, 
när en ny elev kommer, nämndes också. Sedan får elever använda sina respektive 
hemspråkslexikon. Flera lärare ber ibland elever som kan lite mer svenska än den 
nytillkomne eleven om hjälp att översatta det som sägs eller det som står i textuppgiften. 
Men lärarna var eniga om att detta får användas bara om lärares ord inte når fram.   

Lärarna bygger kontakten, alltså skapar undervisningsmiljö för lärande, genom att peka 
på det som pratas om vid tillfället, att sätta skyltar på det som finns i klassrummet, att rita 
bilder. Flera lärare använder gester, sin egen kropp för att förklara relationsbegrepp, t.ex. 
större – mindre, kortare – längre osv. Lärarna använder sig även av konkret material som 
finns till hands, t.ex. att lägga ihop/ta bort pennor, böcker osv. Lärarna förklarar ord med 
att bygga paralleller med något annat som eleven känner till eller att hitta exempel i 
vardagen.  

Elever som redan kan läsa på hemspråk, har lästekniken som gör det lättare att hänga med 
i undervisningen. En lärare har sagt att det är svårt att få elever som lärde sig en räknesätt 
i hemlandet lära sig det räknesättet, som används i Sverige. Läraren anser att det är 
viktigt att kunna det svenska sättet för att kunna hjälpa sina barn i framtiden.  

Några citat: 
”Man får bjuda på sig själv, man få göra bort sig lite, skratta med. ” 
”Eleven som inte kan svenska än kan blir ibland lata, lutar sig tillbaka och jämnt väntar 
på hjälp.”  
”Elever börjar babbla på sitt språk istället att göra matte.” (om kompishjälp) 
”… Man försöker och försöker. Och har man då en stor klass som väntar på 
uppmärksamhet, då blir det frustrerande att det tar så lång tig att göra sig förstådd.” 
”Språket, det ljudmässiga kopplas till det synliga i bilden.” 
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”Ibland måste man vara väldig skicklig att förklara nya ord… Till exempel förklarade 
jag ordet ramsa här om dagen... Med ett konkret exempel gick det bättre.” 
”Man använder allt som finns till hands.”  

Är det skillnad om eleven redan har vissa matematiska kunskaper?  

Flera lärare tycker att det är skillnad på om elev redan har vissa matematiska kunskaper. 
Det blir enklare, eleven hjälper sig själv att hämta informationen lättare på ett eller annat 
sätt. Matematik innehåller logik och det bygger man med åren, anser en lärare. En lärare 
säger att ett visst matematiskt kunnande ibland kan vara ett hinder. Eleven kan inbilla sig 
att han/hon klarar uppgifter och försöker att göra det på måfå utan att förstå frågan.  

Några citat: 
”På grund av att man tror att man förstår lägger man en annan betydelse i orden. Ingen 
sagt att det är någon hjälp att man kan matematik, inte för kommunikationen.” 
”Och sedan får han en bok, så tittar han på siffrorna och gissar vad han ska göra … Du 
ska förstå uppgiften, säger jag, inte räkna ut siffrorna... Och han satt en kvart och 
försökte tolka en mening på svenska… Men matte kan han redan.”   

Hur avgör du vilken insats en elev behöver elev för att nå de i läroplanen uppsatta 
målen?  

Jag menade här att elever befinner sig i en kontinuerlig utveckling, båda språkmässigt 
och ämnesmässigt. Målsättningen med programmet är att få grundskolans behörighet, 
alltså slutbetyg och sedan gå vidare i arbetsliv eller till vidare studier. Jag undrade vilka 
mätningsinstrument lärare använder sig av, för att förstå hur långt eleven nått i sin 
utveckling och för att sedan bygga upp en plan för vidare arbete.   

Samtliga lärare förstod inte riktigt vad jag menade med frågan och därför var jag tvungen 
att förklara frågan varje gång.   

I de klasser som de intervjuade lärarna arbetar i, använder elever olika böcker, avsedda 
för en viss relevant matematisk bakgrund. I samband med bokvalet har lärarna samtal om 
var elevens ambitionsnivå ligger. Eleverna befinner sig på olika nivåer och arbetar för det 
mesta självständigt i sin egen bok. Läraren hjälper eleven när denna ber om hjälp.   

Alla lärare påpekar att det ät inget klassiskt undervisningssätt med stora genomgångar. 
Eleverna befinner sig på olika nivåer och lärarna ger förklaringar av något särskild 
matematiskt moment för en enstaka elev eller en grupp av elever. Om genomgångar görs 
för hela klassen rör det något stort moment, t.ex. negativa tal eller procenträkning.   

De flesta lärare använder sig av diagnoser och prov. Det finns inga bestämda datum för 
prov, utan lärare ger prov när eleven är redo för det. Alla arbetar i sin egen takt. 
Extrauppgifter väger lika mycket som prov. Meningen är att eleven klarar av momenten, 
t.ex. procenträkningen. Efter att provet är rättat går läraren tillsammans med berörd elev 
igenom hela provet och diskuterar om vad gick bra, vad som gick mindre bra. När nästa 
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diagnos/prov närmar sig samtalar läraren med eleven om vad den behöver träna på extra 
för att åstadkomma bättre resultat, berättar flera lärare.   

En lärare tycker att diagnoser och förkunskapsprover inte passar denna elevgrupp. Prov 
mäter inte helheten, alltså förståelse för matematik, tycker läraren. Lärare kommer ändå 
att så småningom förstå på vilken nivå eleven befinner sig, anser läraren. Samtliga lärare 
påpekar att hela tiden får det bli en diskussion om hur elevernas kunskapsnivå ligger i 
förhållande till målet att få slutbetyg.   

Några citat: 
”När eleven kommer samtalar vi om vilken skolbakgrund den har och vad den vill. Om 
den vill plugga vidare och så.” 
”Det tar olika långt tid för varje elev. Vissa elever tenterar bara av, det är bara vissa ord 
som de hackar sig på, men själva matematiken är inga problem.” 
”Till slut tar vi en diskussion att man kanske kan hoppa över diagnoserna.”  

Samarbetar du med modersmålslärare? Om ”ja”, i så fall på vilket sätt?  

I den här klassen har bara kurdiska elever hemspråksundervisningen, andra elever har 
extra svenska på den tiden. Ingen av lärarna samarbetar med hemspråklärare. En lärare 
säger att behovet av extra svenska mer aktuellt och synligt, än behovet av samarbete med 
modersmålslärare. Vissa elever behöver hjälp att lära sig att skriva rätt de arabiska 
siffrorna, som används i Sverige, tilläger läraren. Elever, som har ett annat skrivsätt från 
hemlandet, härmar det västerländska sättet att skriva siffror, och det blir bara tokigt.  

Flera lärare tycker att det enda samarbete som skulle behövas är att få fram någon sorts 
lexikon som innehåller matematisk terminologi på elevernas hemspråk. En lärare tycker 
att man behöver undvika modersmål så mycket som möjligt. Elever måste lära sig 
svenska i första hand, anser läraren.  

Flera citat: 
”Känner man behov, fyller man ju det.”  
”Man får mest märkliga uppsättningar av siffror.” 
”Det skulle vara bra, speciellt för de små elever, som inte har utvecklad matematiskt 
språk. De skulle behöva förstå innebörden…”   

Vilka hjälpmedel (matematiklexikon, konkret material, speciella metoder) använder 
du i undervisningen?  

På skolan används ”Matematik på svenska” av Johanna Tegelström och Lars Utbult 
(1992). Det är en bok som innehåller sammanställning av de enklaste och samtidigt de 
viktigaste matematiska ord som använd i grundskolans matematik. Alla nyinskrivna 
elever börjar i den boken. När eleven är klar med den börjar den med en annan bok som 
är relevant för elevens tidigare skolbakgrund.  
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Lärarna nämnde följande konkreta material som de använder i sitt dagliga arbete: 
litermått, decilitermått, måttband, våg, kubikmeter, kubikcentimeter, joint att kolla 
rymdgeometri. En lärare nämnde Overhead-bilder (OH-bilder) för att visa hur några 
matematiska problem utvecklas.   

Elever får använda hemlexikon, fast samtliga lärare påpekade att sådana lexikon saknar 
matematiska begrepp, så att elever inte får så stor hjälp av den. Lärarna uppmuntrar 
elever att skriva egna glosor. En lärare delade ut stenciler som innehåller 
matematiklexikon hämtad från Skolverkets hemsida. Fast läraren påpekar att eleverna 
använder dem ytterst sällan.   

En lärare skapade flera dataprogram för att träna vissa matematiska moment. De 
programmen är inlagda i miniräknare och elever får träna respektive moment vid behov. 
En lärare använder matematiska spel, fast det tar emot, säger läraren. Svenskan är på 
väldigt olika nivå hos de eleverna och det tar tid och kraft att förklara för alla elever vad 
spelet går ut på. En lärare nämnde matematiska ramsor. Samtliga lärare betonar att de 
använder mycket visuellt materialet: bilder, kort, saker, vardagsföremål. De ritar gärna 
bilder. En lärare nämnde soduku.  

Några citat: 
”… Och fortfarande använder jag kroppen (läraren skrattar). ” 
”Det är svårt att få praktisk matematik, för att elever är på olika nivå.” 
”Vi har, gradskivor och sådant där.” 
”De tröttnar på att sitta och räkna i sina böcker. Vad kan man än hittar på så uppskattas 
det.” 
”Jag försöker förklara ordets betydelse, ord de kan associera till. Så det blir lite 
språklektion hela tiden.” 
”Sedan uppmuntrar jag elever att försöka rita problem. Det är svårt för många…”  
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6. Slutsatser och diskussion  

Mitt mål med examensarbetet har varit att få kunskap om hur lärare lägger upp 
undervisning i matematik för elever som har ett annat modersmål än svenska. Jag tycker 
att jag har lyckats med att skaffa mig en bild av problematiken.   

Matematik är i dagens samhälle ett mycket viktigt ämne. Förstår man inte matematiken 
kan man få en försämrad möjlighet att välja yrke, dessutom kan det innebära svårigheter i 
planering, tidsuppfattning och att hantera pengar. Ett mål med matematikundervisningen 
är ju att eleven skall behärska grundläggande matematiskt tänkande och känna till och 
förstå grundläggande begrepp.  

Min åsikt är att man på lärarutbildningen får för lite kunskap i frågor rörande 
matematikundervisning för utsatta elevgrupper. Det skulle vara önskvärt att 
matematikundervisning för andraspråkselever ges mer utrymme på lärarutbildningen.  Jag 
kan tänka mig att om man inte är medveten om en speciell upplagd undervisning för 
elever som har ett annat modersmål än svenska kan man tro att elever inte kan matematik. 
Det finns många uppgifter där eleven inte förstår vad de läser, de kan räkna ut t. ex arean, 
men de inte kan förstå textens innebörd.  

Resultaten av min kvalitativa studie visar att lärare upplever skillnader mellan elever som 
har svenska som modersmål och elever med ett annat modersmål. Det är skillnader i 
motivation, i inställningen till skolan, i attityder gentemot lärare i skolan. Elever blir olika 
känslomässigt berörda av matematiksvårigheter. För en svenskelev kan det bli skamligt 
att ha problem med matematik, men andraspråkselever skyller allt på brister i språket och 
ta det lätt.   

Jag har fått indikationer för att andraspråkseleverna faller mycket på språket när det 
gäller matematikundervisningen. Att andraspråkselever inte alltid förstår vad läraren 
ställer för fråga. Lärare måste koncentrera sig på matematiken och språket. Även de 
elever som klarar vardagssvenska relativt bra har svårt att förstå matematisk terminologi 
och även svenska i matematik sammanhang. Det är skillnad på om eleven redan har vissa 
matematiska kunskaper från hemlandet. Ibland kan matematikkunnande vara ett hinder 
för lärande. Eleven kan inbilla sig att han/hon klarar uppgifter och försöker göra det på 
måfå utan att förstå innehållet.  

Andraspråkselever upplevs ibland som barnsliga. Det togs även upp att skolan ställer för 
svaga krav på denna elevgrupp. Föräldrar till andraspråkselever har större påverkan på 
sina barn än föräldrar till svenska elever, sägs det.  

När lärare inte kan elevens hemspråk provar han sig fram på något tredje språk, som både 
läraren och eleven kan kommunicera på. Det gäller att få eleven att lyssna och förstå 
olika kommando. Lärarna pekar på det som pratas om vid tillfälle, sätter skyltar på det 
som finns i klassrummet, ritar bilder, använder gester och även sin egen kropp för att 
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förklara. Också använder sig lärarna av det finns till hands. Lärare bygger även paralleller 
med något annat som eleven känner till eller hittar exempel i vardagen.   

Elever med samma modersmål som den nytillkomne eleven hjälper till att översatta det 
som sägs eller det som står i textuppgiften. Hemspråkslexikon och tolk används även. 
Matematiklexikon från Skolverkets används lika så som hemspråkslexikon. Lärare bör 
uppmuntra elever att skriva egna glosor.   

Mina respondenter samtalar kontinuerligt om elevens ambitionsnivå och om hur elevens 
kunskapsnivå ligger i förhållande till målet att få slutbetyg. Lärare kan använda sig av 
diagnoser och förkunskapsprov.   

Det skulle kunna behövas samarbete med hemspråkslärare för att få fram någon sorts 
lexikon som innehåller matematisk terminologi på elevernas hemspråk, anses i min 
kvalitativa undersökning. Det behövs ibland extra svenska för att hjälpa elever att skriva 
de arabiska siffrorna rätt, som vi använder i Sverige. I matematikundervisningen måste 
man ta hänsyn till elevernas erfarenheter, kultur och vardag för att göra den mer konkret. 
Detta skulle leda till, tror jag, att matematiken blir roligare och eleverna kan känna igen 
sig, det blir inte något främmande.  
Intervjuade lärarna använder följande konkreta material: litermått, decilitermått, måttband, 
våg, kubikmeter, kubikcentimeter, matematiska ramsor, suduku, matematikspel, kort, 
vardagsföremål. Att rita bilder för att visar hur matematiska problem utvecklas, kan 
underlätta inlärningen. Lärare kan skapa dataprogram för att träna vissa matematiska 
moment. De programmen är inlagda i miniräknare och elever får träna respektive 
moment vid behov. Även Sterner och Lundberg (2002) tycker att illustrationer, skisser 
bör användas i undervisningen.   

Specifikt att undervisa elever i matematik som har ett annat modersmål än svenska är ett 
angeläget område. Efter mina litteraturstudier och min kvalitativa undersökning känner 
jag mig mer förberedd att ta mig an verkligheten. Eftersom undersökningen genomfördes 
med ett begränsat antal lärare går det inte att dra några generella slutsatser. Det skulle 
vara intressant att studera frågor inom det här området med en större undersökningsgrupp.  

Några frågeställningar som skulle kunna vara intressanta att studera vidare: 

 

Får lärare genom utbildning eller fortbildning ämnesdidaktiska kunskaper att 
undervisa just denna elevgrupp? 

 

Den första frågan hör ihop med om lärare känner behov av att ha någon speciell 
metodik för att undervisa elever med ett annat modersmål? 

 

Lärare anser att bristande svenska försvårar matematikundervisningen. Hur tänker 
lärare lägga upp matematikundervisning i så fall? Skulle det bli bättre att dröja ett 
par månader med matematik och fokusera resurser på undervisning av svenska 
istället? 

 

Vad tycker lärare om matematikböcker? Tycker lärare att andraspråkselever 
behöver speciell anpassade läromedel?  
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Intervjuade lärare använder sig mycket av illustrationer, skisser, bilder och annat 
visuellt material som de skapar själva. Om man skulle kunna samla in och 
framställa den ovärderliga skatt i en speciell ”Bildbok”, som kan bli ett bra 
hjälpmedel för nya lärare.   
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Bilaga  

Brevet som jag lämnade ut till de intervjuade lärarna.  

Till dig som jag skulle vilja intervjua om frågor kring ”Matematikundervisning och 
andraspråkselever”  

Hej!  

Jag studerar till gymnasielärare i matematik och jag skall skriva ett examensarbete som 
behandlar frågor rörande matematikundervisningen för andraspråkselever. För att kunna 
genomföra mitt arbete behöver jag intervjua lärare som undervisar elever från den 
aktuella elevgruppen. Jag undrar om du kan ställa upp för en sådan intervju?   

Här följer några punkter som är bakgrund till mitt examensarbete.  

I Sverige finns det många elever med annat modersmål än svenska, så kallade 
andraspråkselever. Det är dels elever som kommit till Sverige vid olika åldrar, dels elever 
som är födda i Sverige men har ett annat modersmål än svenska. Så gott som alla 
yrkesverksamma lärare kommer någon gång i kontakt med denna elevgrupp.   

I Lpo 94 står det: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
behärskar matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.” Det är viktigt att 
lärarna är medvetna om andraspråkselevers specifika svårigheter och att lärarna får 
redskap för att hjälpa eleverna att nå mål i matematik.   

I ”Redovisning av statistik över utbildningsresultat och Skolverkets ansvarsområde 
gällande de integrationspolitiska målen” (2006) visar att andel elever med utländsk 
bakgrund som lämnar grundskolan med fullständiga betyg har minskat marginellt med 
0,6 procentenheter de tre senaste åren. Läsåret 2004/2005 lämnade sex av tio elever med 
utländsk bakgrund årskurs 9 med fullständiga betyg.  

Skolverket har även (2002) tidigare uppmärksammat att det är större andel 
andraspråkseleverna än svenska elever som inte når målen för betyget Godkänd i 
matematik. En del av andraspråkselever är duktiga i mekanisk räkning, men redan 
mycket enkla textuppgifter skapar problem. Hur fungerar matematikinlärningen när man 
inte till fullo förstår undervisningsspråket? Hur gör man som lärare, undervisningen 
begriplig? Det är det jag är intresserad av.   

Under min utbildning har jag känt att jag behöver mer kunskaper om 
matematikundervisning för elever som har ett annat modersmål än svenska. Mitt mål med 
examensarbetet är att få skaffa mig kunskap om hur lärare lägger upp 
matteundervisningen för denna elevgrupp.   



 
Syftet med examensarbete att belysa hur man som lärare skapar det bästa möjliga 
undervisningsmiljö för att främja lärande i matematik för elever som har ett annat 
modersmål än svenska.  

Vid intervjun skulle jag vilja använda mig av bandspelare om du inte har något emot 
detta. Det gör lättare för mig att sedan bearbeta intervjun. Du har rätt att avbryta intervjun 
om du så önskar. Du kommer att vara helt anonym och det kommer inte att gå att 
sammanbinda dig med vare sig skola eller elever.  

Här nere följer de grundfrågor jag ville ta upp vid intervjun: 

 

Arbetar du enbart med andraspråkselever? Har du erfarenhet av svenska elever? 

 

Finns det skillnad att undervisa de olika elevgrupperna? I så fall vilka är de? 

 

Finns det svårigheter att kommunicera med nytillkomna andraspråkselever? Hur 
bygger du första kontakten?  

 

Är det skillnad om eleven redan har vissa matematiska kunskaper? 

 

Hur avgör du vilken insats en elev behöver att nå de i läroplanen uppsatta målen? 

 

Samarbetar du med modersmålslärare? I så fall på vilket sätt? 

 

Vilka hjälpmedel använder du i din undervisning?  

Tack för din samverkan.  

Med hälsningen   

Svetlana.   


