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Abstract 

Our work is based on a mathematics test which the students accomplished, interviews 

with student and teachers who are working on this program and the current literatures. 

The purposes of this work are to search the importance and the effect of the languages 

understanding in students learning of mathematic in the Individual high school 

curriculum. In total, sex students and three teachers took part in our study. Tow of the 

students is mother tongue language student and the remains are second language 

student. Our study should answer tow important questions: 

• Do the student in the Individual high school curriculum have the 

fundamental knowledge in mathematic? 

• How does the understanding of Swedish language effect in the understanding 

of the mathematic problems and in the students results in mathematic test?  

In order to answer those questions, the students have to complete a mathematic test 

that consists of four parts. To answer the first questions the student must finish the first 

three parts of the test. It is about how to calculate addition, subtraction, multiplication 

and divisions problems and to account number in decimal and break shape. The mother 

tongue language student passed the test with excellence degree and they refused doing 

the fourth part. It was voluntary to participate and for this we couldn’t change there 

mind. Two students didn’t pass this test and they can not complete the fourth part. 

From the interviews we know that they have problem with concentration, they have 

ADHD (Attention deficit hyperactivity Disorder) and DAMP. For this they didn’t 

participate in the forth part.  
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Just two students finished the fourth part and they passed it with good degree. To 

analyse the difference in the test results between the students, we make some interviews 

with teachers and students in the IV program. From the final results of the test and 

interviews, we realized that the second language students’ difficulties are depended on 

the defect in the vocabulary in Swedish language, defect in understanding of concepts 

and expressions and some  others factors which can effect in students learning. 

 

Keywords: 

Mother tongue language students,  second language students, late coming student, tongue 
language, Swedish such a second language, vocabulary, fundamental knowledge in 
mathematic, individual high school curriculum. 
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Nyckelord: 

Förstaspråkelever, andraspråkelever, sent anlända elever, modersmål, svenska som 
andraspråk, ordförråd, grundläggande kunskaper i matematik, IV program (individuellt 
program).  

 

 

Förord: 

Vi är två lärarstudenter som har valt att skriva vårt examensarbete tillsammans för att vi har 

ett gemensamt intresse för vårt valda ämne. Vi vill framförallt tacka de personer som med stor 

nyfikenhet hjälpt oss att genomföra detta arbete. Vi vill även tacka vår handledare, för goda 

råd och tips till arbetet.  Vidare vill vi tacka vår praktiklärare för hennes visade engagemang 

med allt runt omkring arbetets gång. Hon har underlättat vårt arbete. Till sist vill vi tacka 

varandra, för ett bra gemensamt arbete.  

 

Tack  

Rana och Azhar 2008 
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1. Inledningen/bakgrund:  
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på ett IV(individuellt program) på gymnasiet, 

träffade vi några invandrarelever som har problem med svenska språket och med matematik. 

Dessa elever hamnar på ett IV program som är ämnad att förbereda eleverna för studier på 

gymnasiet nivå eftersom de inte klarade grundskolan Detta väckte intresset hos oss att 

undersöka hur dessa elevernas kunskaper i matematik skiljer sig och varför. Samt vi vill ta 

reda på hur elevers bristande kunskaper i det svenska språket kan påverka deras 

matematikinlärning. En del av vårt uppdrag som matematik och NO-lärare innebär att vi ska 

kunna hjälpa elever med problem i matematik.  

     Borgström, (2002) skriver i sin broschyr ”Det är mitt liv” att flyttningen till ett nytt land 

innebär anpassning till det nya landets kultur och språk. Detta medför att invandrarelever 

möter väldigt stora påfrestningar i skolan. Det innebär att de växer upp med två olika kulturer, 

samhällskulturen som gäller i skolan och hemkulturen som gäller hemma (Borgström (2002), 

s.17 ). Invandrarelever måste utveckla det svenska språket till en nivå som gör att de förstår 

skolämnena på svenska. De kommer till ett nytt land eller är födda i ett land, där man inte har 

samma modersmål som undervisningen äger rum på.  Rönnberg & Rönnberg (2001) anser att 

andraspråkselever deltar i en undervisning som är organiserat för förstaspråkselever. 

   Bristande kunskaper i det svenska språket innebär i själva verket flera konsekvenser. Det är 

prestationen i matematik och andra kärnämnen som berörs. Flera undersökningar visade att 

elever som har svenska som modersmål är betydligt bättre i matematik än jämnåriga 

invandrareelever. Situationen blir ännu mer komplicerad hos invandrarelever med särskilt 

behov. Enligt en rapport från skolverket är nästan 8 % av gymnasieeleverna följde IV eller 

programinriktade individuellprogram PRIV. Läsåret 2006/ 2007 var antalet elever med 

individuella program 28 600 (Skolverket (2007), Lägesbedömning, s.91 ). Enligt samma 
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rapport saknade 30200 elever våren 2006 ett slutbetyg i ett eller flera ämnen i grundskolan. 

Andelen elever som inte nådde målen i ett eller flera ämnen varierade mellan kommunerna. I 

svenska som andra språk är det drygt 20 % av eleverna som inte nådde målen. Och i 

mattematik är andelen elever som inte nådde målen är 6,6 % (Skolverket (2007), s.53). Vi vet 

att matematik är ett svårt ämne och det kan bli ännu svårare om man blir undervisat på ett 

annat språk än modersmålet. Därför det är viktigt att undersöka vilket betydelse har 

språkförståelse i matematik undervisningen. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar: 
Vi genomförde vår undersökning på ett IV program på gymnasiet. Deltagarna var sex elever, 
två av dem var förstaspråkelever och fyra var andraspråkelever. Syftet med undersökningen är 
att öka kunskapen kring vilken betydelse språkförståelse har för matematikinlärningen hos 
andraspråkselever.  

Frågeställningarna i detta sammanhang är: 

_Hur ser de grundläggande matematiska kunskaperna ut för IV eleverna? 

_På vilket vis påverkar språkförståelse i förståelsen av textuppgifterna och elevernas resultat i 

matematik?   
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1.2 Definition av begrepp: 
 

Vi har definierat följande begrepp: 

Förstaspråkelever: är de elever som har svenska språket som modersmål. 

Andraspråkselever: Med andraspråkselever menar vi de elever som kommit till Sverige vid 

olika åldrar och som går i den svenska skolan. Dessa elever har ett annat hemspråk än 

svenska.  

Sent anlända elever: är de ungdomar som kommer till Sverige och börjar sina skolgångar i 

grundskolans senare år eller gymnasieskolan. 

 

Följande begrep har de andra författarna definierat: 

 

Ordförrådet: är “ord som ingår i talarens språk” (Axelsson, Två språkiga barn och 

skolframgång, 1999:83). Ord är grupperat i: verb, substantiv, adjektiv, propositioner och 

pronomen. De är dem viktigaste byggstenarna som någon måste ägna sig för att kunna tala ett 

språk och en förutsättning för att språket kommer att utvecklas.  

Modersmål: barns och elevers första språk, det språk som föräldrarna pratar.  Alfakir Nabila 

skriver i sin bok ”skapa dialog med föräldrarna” att  

”Modersmålet är av grundläggande betydelse för individen språk-, 
personlighets- och tankeutveckling. Det är ett medel för 
kommunikation, för att utveckla människans identitet och hennes 

 



 

 

 

10 

 

 

 

förmåga att lära, men det är också nyckeln till det kulturella arvet 
och den egna kulturens litteratur.” ( Alfakir, 2004, s.123) 

IV programmet ( individuell program):  är ämnad att förbereda eleverna för studier på 

nationellt program. De elever från grundskolan som inte får godkänd i ämnena svenska, 

matematik och engelska hamnar i ett IV program på gymnasiet.  

Grundläggande kunskaper i matematik: I kursplanen för grundskolan fastställs de mål 

som eleverna ska uppnå i matematik i slutet av det nionde skolåret. ”Eleverna ska ha 

kunskaper i: heltal och rationella tal, tal i bråk och decimalform, överslagsräkning, procent 

och proportionalitet, mätning och geometri, tabeller och diagram, sannolikhet i 

slumpsituation, enkla formler och ekvationer, grafer till funktioner”. ( skolverket( 1997), s.30) 

1.3 Begränsningar: 

Majoritet. eleverna på gymnasieprogram kan svara på undersökningens frågeställningarna 

men vi valde att koncentrera oss på en grupp ungdomar som går på IV programmet, deras 

åldrar är mellan 16-18 år. Orsaken för detta val är: 

- Under två veckor av vår VFU:s period hade vi kontakt med andraspråkselever som går i 

liknande program. Intresset väcktes hos oss omkring elever med svårigheter och varför har 

dem det svårt i kärnämnena. Vi vet redan att dem är olika anländningar som orsaker elevernas 

svårigheter i skolan, men det verkade väldigt intressant att se hur elever med svårigheter 

svarar på vår undersöknings frågor. 

- När det gäller valet av undersökningsområde har vi valt att undersöka en invandrartät skola i 

Södertälje kommun. Kommunen är en mångkulturell kommun och därför valde vi 

Södertäljekommun. 
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2. Forskningsläge och teoretisk bakgrund: 
 

Den litteraturen som vi läste berör i första hand språk- och matematikinlärning hos 
andraspråkselever. Vi kommer att redovisa de delar av litteraturen som är mest relevanta till 
vår undersökning.  

Rönnberg & Rönnberg (2001, s. 24) hänvisar till Vygotsky (1986) som anser att språket har 
en stor betydelse för tänkande i lärandeprocessen i alla område. Detta gäller även 
matematiken. För att en elev skall utveckla ett begrepp behöver eleven reflektera och 
kommunicera över det. 

”Språket är det medel med vars hjälp vi skapar den verkligheten vi 
lever i och samordnar våra handlingar med andra” (Lahdenperä 
1997, s.51). 

 Detta betyder att mening skapas genom interaktionen mellan människor och att tolkning av 

en upplevelse beror på sammanhanget som man befinner sig i. (Lahdenperä 1997, s.51) .  

När vi läser om invandrareelever det första som vi kan tänka på är de olika modersmål som de 

har. Alla de barn har inte svenska som ett modersmål. De bör utveckla ett nytt språk som gör 

det möjligt till de att kommunicera med andra och studera i skolan. Axelsson(1999, s.108) 

hänvisar till Namei som anser att språkiga kunskaperna i modersmålet och det svenska språket 

hos minoritetselever med annat modersmål än svenska kan skilja sig mycket åt. Detta kan 

påverka elevernas utveckling i de olika ämnena i skolan. Hon tycker att det är nödvändigt för 

dessa elever att fylla i eventuella luckor parallellt i det första och i det andraspråket för att de 

ska kunna tillgodogöra sig ämnesundervisningen i skolan. Enligt en rapport från skolverket 

”Att undervisa elever med svenska som andra språk” (2000), eleverna lär sig det nya språket 

genom svenska som andra språk och det är nyckel till skolans andra ämnen.  ( skolverket 
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(2000), s, 27). Eleverna måste utveckla ett användbart språk, ett livsinstrument som ger de 

tillträde till kamratskap. Kursplanen i svenska som andra språk beskriver inlärningen av ett 

nytt språk på följande sätt: 

       Inlärningen av ett nytt språk är en långsiktig process som fortsätter även efter det att 

eleverna har avslutat sina studier. Det primära syftet med undervisningen i svenska som 

andra språk att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av språket som är i nivå med 

den som elev med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet med ämnet svenska som 

andraspråk att eleverna ska uppnå första språks nivå i svenska. 

     Men vad menar man när man säger en språkbehärskning? Språkbehärskningen hos ett barn 

som har svenska som modersmål innebär att barnet vid 4 årsålder ska lära sig en bas och sen 

utveckla sina kunskaper i språket genom utbyggnad. Basen omfattar det som alla som talar ett 

visst språk som modersmål behärskar av språket. Det innebär en muntlig färdighet på den nivå 

som normalt är uppnådd vid skolstarten. Barent behärskar språket ljudsystem, har till ägnat 

sig språket grundläggande grammatik, kan böja orden korrekt, kombinera de till meningar 

med rätt ordföljd och behärskar uttryck för förfluten tid, nutid och framtid. ( skolverket 

(2000), s. 23). Bas kunskap omfattar också att kunna delta i samtal, förstå och göra sig 

förstådd, att kunna håla samman delarna i en berättelse så att lyssnaren får sammanhanget klar 

för sig. En viktig komponent av språkbehärskning är ordförrådet.  En svensk sjuårigs 

basordförråd har skattats till 8000- 10000 ord. 

    Undervisningen i grundskolan utgår från att barnen har tillägnat sig basen i språket och har 

ett ordförråd. Med tiden eleverna tillägna sig ett speciellt ordförråd som behövs inom olika 

ämnen och med tiden ökar användningen av grammatiken. Undervisningen kan gå ut på att 

framför allt att utveckla utbyggnad. Det första steget på utbyggnad brukar vara att barnen lär 

sig läsa och skriva. Det öppnar dörrar till många kunskaper och färdigheter som ingår i 

utbyggnad. ( skolverket (2000), s.28 ) 
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    De invandrareelever som börjar skolan med ingen eller bristfälliga kunskaper i svenska är i 

bästa fall har tillägnat sig basen i sitt modersmål. Men de elever som är födda i Sverige och 

har levt i en begränsad språkmiljö kan ha brist även i basen i sitt eget språk. Basen i svenska 

är inte tillräckligt för att utgöra grunden för utbyggnad.  Om eleven inte får undervisningen i 

sitt eget språk utvecklas inte heller utbyggnad på modersmålet (skolverket (2000), s. 26). Man 

måste sträva efter att utveckla basen och utbyggnaden parallellt. De elever som har utvecklat 

utbyggnad i sitt första språk har ett försprång för de kan överföra en stor del av dessa 

kunskaper på svenska samtidigt som de lär sig basen. För elever som inte har möjlighet att 

utveckla sitt första språk finns bara en väg och den slingrar sig mellan svensk bas och 

utbyggnad. . i Lahdenperäs studie (1997)  

”är det ytterst få av lärarna som ser elevernas modersmål som en 
resurs för skolan eller för samhället. Det ses istället ofta som ett 
hinder i skolarbetet och i inlärningen av det svenska språket. 
Många av lärarna hade uppfattningen att det är skadligt för barnen 
att lära sig att läsa och skriva på två eller flera språk samtidigt och 
att läsinlärningen ska ske på svenska” (Rönnberg & Rönnberg, 
2001:64) 

      Den tid som en elev kan ta på sig för att lära sig det nya språket varierar beroende på 

ankomstålder som eleven har vid ankomsten till Sverige. Rönnberg och Rönnberg (2001, 

s.27) hänvisar till Gummin som har utformat en studie som visar att en grundläggande faktor 

för andraspråksinlärning är elevers ålder samt antal skolgång på modersmålet i hemlandet.  

Följande tabell visar den tid som krävs att nå infödd nivå i skolans läsämnen (skolverket 

(2000), s.29):   
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ankomst ålder           genomsnittlig tidsåtgång 

  5- 7  år                                                 3- 8 år 

  8- 11 år                                                2-5 år 

 12- 15 år                                             6-8 år 

 

 En internationell forskning om lärande på ett andraspråk pekar på att tvåspråkig undervisning 

vanligen är effektivare än vad undervisning som enbart sker på andraspråket. Inte bara för att 

nå framgång i ämnesstudier, utan likaså för att utveckla andraspråket (Rönnberg & Rönnberg, 

2001,s.12). 

” Om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet, ett 
andra språk som eleven inte helt behärskar, kommer detta att 
utgöra ett hinder för eleven, inte bara för att eleven har svårt att 
språkigt förstå undervisningens innehåll, utan också för att 
möjligheterna till kommunikation blir sämre.” (Rönnberg & 
Rönnberg, 2001:24).  

 Rönnberg & Rönnberg (2001, s.24) hänvisar till Thomas och Collier som menar att elevernas 

kognitiva utveckling, som utvecklingen i skolämnena rör sig långsammare om de endast 

undervisas på ett andraspråk. När nya begrepp introduceras på ett språk som eleven inte 

behärskar, måste eleven kämpa med två okända storheter samtidigt, både språket och 

begreppet. Denna dubbla arbetsuppgift gör lärandet mycket svårt enligt (Kilborn, 1991; 

Garrison & Kerper Mora, 1999).s. 24-25 ). Enligt Cummins, räcker det inte med allmänna 

kommutativa språkfärdigheter för att kunna tillgodogöra sin undervisning i en traditionell 

läroboksbaserad undervisning.(Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.26). Cummins och Säljö anser 

att  
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”man måste ha utvecklat kontextoberoende färdigheter på 
undervisningsspråket. Med sådana färdigheter menas att man kan 
använda Språket för att kommunicera om sådant som inte är 
situationsbundet (”här och nu”) och som inte har stöd av 
sammanhang(kontext) eller icke-verbal interaktion”(Rönnberg & 
Rönnberg, 2001, s. 26). 

  Rönnberg & Rönnberg(2001,s.26) hänvisar till Cummins (1981) som presenterar två olika 

nivåer eller begrepp av språkutveckling, BICS också CALP. Med BICS (Basic Interpersonal 

Communication Skills), anser han allmänna kommunikativa färdigheter. Med CALP 

(Cognitive Academic Language Proficiency) anser han språkfärdigheter som funkar som ett 

redskap för kunskapsinhämtning.  

 Eftersom eleverna bara har tillgång till modersmålsundervisning någon timme per vecka har 

de svårt att utveckla sin potential till tvåspråkighet” (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 64). 

Modersmålsstöds undervisning är en god modell med de nyanlända eleverna. Det finns tre 

områden i elevernas framsteg som påverkas positivt vid bruket av modersmålsstöd: elevers 

identitetsutveckling, elevers kunskapsinhämtning och elevens möjlighet att utveckla 

flerspråkighet. Blob (2004, s.11) anser att för de nyanlända elever och särskilt de sent anlända 

eleverna, är det en stor vinst om de får viss ämnesundervisning på modersmålet. Detta ska 

leda till att de eleverna inhämtar ämneskunskaper snabbare och deras färdighet och kunskap i 

det svenska språket och modermålet stärks.  

”Därför har det stor betydelse om eleven får stöd och 
studiehandledning på sitt modersmål” Rönnberg & Rönnberg, 
2001:81).  

 

Rönnberg & Rönnberg(2001) antecknar att enligt praszyk(1999) är det bara ett fåtal elever får 

hjälp av sina modersmålslärare med att översätta språket i matematikuppgifter.  
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Det är flera lärare i matematik bedömer att språksvårigheter ofta är anledningen till att 

andraspråkselever har större svårigheter i matematik än andra elever.(Rönnberg & Rönnberg, 

2001, s.28). Det är bara fem procent av minoritetsskoleleverna som har tvåspråkig 

ämnesundervisning (Rönnberg och Rönnberg, 2001, s.28). Rönnberg och Rönnberg (2001) 

hävdar att modersmålet hjälper eleverna att göra kopplingar i förhållande till vardagsspråket 

och skolans formella matematik, samtidigt som andraspråket stärkas. Matematikundervisning 

ställer enorma krav på språkbehärskning antingen den sker på modersmålet eller på 

andraspråket. De menar att detta ger klara signaler till andraspråkseleverna om språkens olika 

status. Deras modersmål tolkas inte som en resurs i undervisningen. 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001,s.11) anser att matematikundervisning ställer höga och stora 

krav på elevernas språkbehärskning. De tycker att vid inlärning av matematik måste eleverna 

få använda det språk de behärskar bäst för att utveckla tänkandet. För att kunna följa 

undervisningen i matematik är kravet stort på elevers språkkunskaper och eftersom det har en 

stor betydelse för att utveckla tänkandet, kan eleverna utvecklas bättre inom matematiken om 

de får använda sitt modersmål. Det är essentiellt att minnas att enligt betygsresultaten från en 

undersökning gjord av Skolverket (2001) blir tydlig det att det inte är alla minoritetselever 

som har sämre betyg i matematik än majoritetselever. Enligt Rönnberg och Rönnberg 

(2001,s.16)är det minoritetselever som grupp som jämförelsevis lyckats sämre på proverna. 

Om de av organisatorisk orsak tvingas till att endast använda det svenska språket, är följande 

saker viktiga och betydelsefulla att tänka på för att få en bra undervisning i klassrummet: 

Språkliga faktorer och hur interaktionen sker i klassrummet. 

  Ron (1999) hävdar att lärare utgår från meningen att språket som används för att 

kommunicera matematik och uttrycka matematiska begrepp i klassrummet är en del av 

vardagsspråket och det tyckas vara lätt att erövra.  

 



 

 

 

17 

 

 

 

”Vanligtvis har en tvåspråkig person lärt sig vissa ämnen på det 
ena språket och andra ämnen på det andra. Det är alltså ett misstag 
att tro att en tvåspråkig person normalt sett behärskar 
matematikens språk lika bra på båda språken”( Rönnberg och 
Rönnberg, 2001,s.27) 

      Varje ämne har sitt särskilt kombinerade uttrycksätt, så benämnt ämnesregister. Matematik 

har sitt eget register vilket är det verbala språk vi använder för att kommunicera matematiska 

begrepp och idéer. Det matematiska registret är svårt för elever att begripa och det mycket 

svårare för andraspråkselever.(Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.34).  Rönnberg & 

Rönnberg(2001,s.34) hänvisar till Halliday (1978) och Pimm (1989) som menar att det 

matematiska språket innehåller många ord som har en annan mening i vardagsspråket men har 

en särskild teknisk mening i matematik, t.ex. axel, volym, tal och andra komplexa uttryck 

vilka betyder olika grejer på vardagsspråket och matematik.  Det är normalt att läraren 

begriper och använder till synes enkla ord i registret t.ex. ental, tiotal, som om de vore en del 

av vardagsspråk. 

 ”cirkel är inte detsamma som ring, sfär är något annat än klot och kula 
"(Rönnberg & Rönnberg, 2001:34).  

     Rönnberg & Rönnberg (2001,s.36) påstår att vardaglig kommunikation på ett andraspråk 

och kommunikation i matematik skiljer sig åt i flera avseenden, vilket gör det besvärligare för 

eleven.  Olivare (1996)  poängterar 3 sådana försvårande skillnader.  

1) Man måste syssla med abstraktioner och symboler för att kommunicera matematik. Detta 

orsaka till att man inte kan använda samma knep som i vardaglig kommunikation t.ex. miljö, 

kroppsspråk eller meddelandets kontext. 

 2) Oftast är alla element i ett matematiskt påstående avgörande för att ha förståelse för hela 

budskapet till skillnad från vardagsspråket, där man för det mesta inte behöver förstå alla 
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delar i budskapet utan kan sluta sig till meningen av sammanhanget. 

3) Delarna i ett matematiskt påstående, till skillnad från vardagsspråket, är ofta ordnade så att 

man inte kan förändra ordningen på dem som en hjälp att fatta, vilken man ofta kan göra i 

vardaglig kommunikation (Rönnberg & rönnberg, 2001,s.37).  

     Rönnberg & Rönnberg (2001) änvisar till Vygotsky som pratar om språk av första ordning. 

Det är ett språk där eleven behärskar i uttrycket och i innehållet, ett språk av andra ordningen 

är ett språk där eleven behöver en översättning till sitt modersmål för att ordet ska komma i 

samband med elevens associationsvärld. Elever använder då ett språk av första ordningen som 

ett översättningsled mellan det andra språket och elevers personliga begreppsvärld. Ett stort 

antal forskare tycker därför att detta språk bäst och högst lärs in i en kontext med inriktning på 

kommunikation av matematiska begrepp, processer och tillämningar (Rönnberg & Rönnberg, 

2001, s.36). I vår uppsats använder vi mest teorierna om bas och utbyggnad, BICS och CALP. 

De teorierna hjälpte oss med att analysera de data som vi samlade fån våra respondenter samt 

svarade på den andra frågeställningen som vi ställer. 
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3. Metod: 
Nedan kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att få svar på våra frågeställningar. 

3.1 Val av metod:   
Birgitta Kullberg (1996) skriver i sin bok Etnografi i klassrummet att forskaren kan välja 

mellan två olika metoder i genomförandet av sin studie, hon skriver i sin bok att: 

” I veteskapliga arbeten har forskaren möjlighet att följa två vägar. 
Den ena kan sägas vara upptäcktens väg ( context of discovery) och 
det andra bevisets ( contex of justification ). På upptäcktens vägg 
genereras (skapas) teorier och på bevisets väg prövas och testas 
sådana”.(kullberg (1996), Etnografi i klassrummet, s.38).  

Undersökningen är båda kvalitativ och kvantitativ. I undersökningen provades och testades 

teorier angående matematikförståelse och språkförståelse samt samlades informationen från 

respondenter via de intervjuer som genomfördes. Undersökningen genomfördes bland några 

elever på ett IV program på ett gymnasium. Antalet elever som deltog på undersökningen är 

sex killar och deras ålder är mellan (16-18 år). Fyra av dem är andraspråkelever och två är 

förstaspråkelever. Det var väldigt viktigt att elever med olika bakgrund deltog på 

undersökningen. Det gjorde det lättare att se hur elevernas kunskaper i matematik skiljer sig 

hos de olika eleverna. 

      För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes en matematiskt diagnostiskt test 

som bestod av fyra delar. För att testa elevernas grundläggande kunskaper i matematik 

genomfördes de första tre delar av diagnosen som handlar om de fyra räknesätt och att kunna 

räkna ut tal i bråkform och decimalform. Första tre delar av diagnosen hämtades ur en 

undersökning som genomfördes i Göteborg universitet, ”Andraspråkselever och matematik” 
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av Huskanovic och Johansson. I denna undersökning svarade majoritet elever på ett 

högstadium på diagnos uppgifterna och det verkade väldigt intressant att se hur eleverna på 

IV programmet skulle svara på samma uppgifter. Diagnosen bifogas som bilaga tre i denna 

undersökning.  

       Angående den andra frågeställning som handlar om hur språkförståelse påverkar 

resultatet i matematik hos andraspråkelever genomförde eleverna del fyra av diagnosen. Den 

innehåller matematiska textuppgifter som hämtades i från elevernas matematikbok. Den delen 

bifogas som bilaga fyra i uppsatsen. En del av diagnos resultatet diskuterades med eleverna 

via de formella intervjuar som genomfördes after diagnosens genomförande (kullberg (1996), 

s.88). Via de intervjuar, samlade det data som behövdes i undersökningen från 

respondenterna. Totalt intervjuades sex personer, tre lärare och tre elever på IV programmet. 

Utifrån ett elevperspektiv och lärarperspektiv fick vi en uppfattning om de problem som de 

andraspråkelever har med det svenska språket och i mattematik och vilken hjälp de behöver. 

Intervjufrågorna formulerades med tanke på frågeställningarna. 

 

Bortfall: 

Fyra elever deltog inte i del fyra av diagnosen: 

- Två förstaspråkelever vägrade delta i del fyra av den matematiska diagnostiska testen. 

Vi är medvetna att det kommer att påverka på undersökningens resultat men 

deltagandet är friviligt och vi kunde inte göra något mot det. 

- Två andra språkelever deltog inte på del fyra av den matematiska diagnostiska testen för att 

båda två är elever med särskilt behov och för det uteslöt vi dem. 
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3.2 Genomförande:  
Undersökningen genomfördes på samma gymnasium som eleverna går i. Under vecka 15 och 

16 genomfördes alla de fyra delar av diagnosen. Under följande två veckor genomfördes 

intervjuerna med elever och lärare. Av de tio elever som var i klassrummet accepterade sex 

killar att delta i undersökningen. De deltog i diagnosen första 3 delar. Utifrån elevernas 

resultat bestämdes vilka elever som genomförde del fyra av diagnosen och dem var Ahmad 

och Amir. Totalt intervjuades sex personer, tre lärare och tre elever på IV programmet. 

Intervjuerna pågick i den lediga lokalen som fanns tillhand och den var datorsalen. Vi valde 

att båda närvara vid intervjuerna. En av oss intervjuade och den andra tecknade. Vi fick byta 

rollarna under samtliga intervjuer. Elevintervjuerna genomfördes under lektionstiden med 

tillstånd av läraren. Orsaken var att eleverna inte är närvarande hela veckan i skolan. De läser 

matematik, engelska och svenska i IV programmet och de kommer två gångar på förmiddagar 

till skolan. Stämning var bra och eleverna var väldigt öppna och ville prata om sig själva och 

om sina pågående studier. Varje intervju tog 30- 45 minuter. Arabiska språk används med de 

elever som är arabisk talande och det gick utmärkt. Resten av intervjuerna pågick på svenska. 

Lärarna intervjuer genomfördes under den tiden som de själv valde.  

  Syftet med att intervjua eleverna var till en vis del att få en kort inblick om deras backgrund. För det 

inleddes intervjuerna med frågor om backgrund som land, modersmålet och ankomstålder till 

Sverige. Huvudsyfte var att via diskussioner med eleverna kommer vi att få en uppfattning om de 

svårigheter som eleverna har och vilken hjälp de behöver. Med var och en gick vi genom vissa 

uppgifter från de olika delar av diagnosen och vi fick veta hur de tänker när de jobbar med de olika 

räknesätt. Från de svar som eleverna lämnade kom vi på vilka luckor finns i deras tankar. Lärarna 

förklarade under intervjuerna de problem som eleverna i IV programmet har och hur de som 

pedagoger bemöter eleverna och försöka hjälpa de 
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3.3 Etiska principer:  
 

Vi har tagit beaktande till principen om “informerat samtycke” i vår undersökning och vi har 

informerat undersökningspersonerna om specifika syftet med vår undersökning och hur 

undersökningen är upplagd innan vi startade arbeta med undersökningen (Kvale,1997, s.107).  

Vi har valt att ge fingerade namn åt lärare, elever som deltog i vår undersökning. Eleverna har 

vi get följande namn: Ahmad, Amir, Gorge, Rafi, Erik och Anders. På samma sätt har vi get 

följande namn till lärarna: Sami, Lena och Sara.  Detta för att det finns forskningsetiska regler 

om personerna anonymitet.  
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4. Resultat:  
Elevernas resultat på de matematisk diagnos uppgifterna kommer att redovisas i form av 

diagram. Samt resultaten för vår undersökning har vi samlat från intervjuerna med lärarna och 

eleverna på IV program på en gymnasieskola. Vi har inte berättat för allt som 

intervjupersonerna sagt utan bara vad vi tycker vara viktigt. Vi antar att det underlättar för 

läsaren att få syn på ett samband om vi redovisar intervjufrågor. 

 

4.1 Presentation av de deltagande lärarna och eleverna: 
De är sex elever och tre lärare som deltog på undersökningen. För att bevara pedagogernas 

och elevernas anonymitet, döptes dem till falska namn i överensstämmelse med deras 

ursprung, De lärare som deltog i undersökningen är: 

Sami: är 62 år, talar arabiska som modersmål, behärskar svenska, obehöriglärare och jobbar 

som resurs person på IV programmet sedan 2 år. 

Lena: är 60år, svensk, obehöriglärare, jobbar som lärare i 20 år och undervisa eleverna på IV 

programmet i matematik. 

Sara: är 37 år, svensk, behöriglärare och undervisar eleverna på IV programmet i SV, SV2 , 

SO  sedan ett år.  

De elever som deltog på undersökningen: 

Ahmad: är en 17 årig kille, talar arabiska, kom från Irak och har bott i Sverige i fem år. 

Amir: är en 16 årig kille, talar arabiska, kom från Irak och har bott i Sverige i fyra och ett 

halvt år. 
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Gorge: är en 17 årig kille, talar poliska, kom från Polen och har bott i Sverige i fem år. 

Rafi: är en 16 årig kille, talar assyriska, född i Sverige och har Libanesisk ursprung. 

Erik: är en 17 årig svensk kille som talar svenska .  

Anders: är en 17 årig svensk kille som talar svenska. 

 

 

4.2 Elevernas resultat i diagnosen: 
 

Elevernas resultat på de första tre delar av diagnosen, del ett, del två och del tre kommer att 

redovisas i form av spaltdiagram. Antalet deltagande elever var sex elever. Angående 

bedömningen av elevernas resultat ansåg vi att eleverna når godkänd nivå om de svarar rätt på 

50 % av de angivna uppgifterna. Välgodkänd får de om de svarar rätt på 70 % av de angivna 

uppgifterna. Svarar eleverna rätt på mer än 70 % av de angivna uppgifterna når de mycket 

vällgodkänd nivå. Diagramna visar andel rätt svar hos varje elev med en jus blå spalt. 
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4.2.1 Elevernas resultat i del ett av diagnosen (tal i bråkform): 
 Diagrammen visar tydligt att Erik och Anders svarade bra på de uppgifter som finns i del 1 

av diagnosen. Andel rätt svar var 74 % hos de båda eleverna. Ahmad svarade på 53 % av de 

angivna uppgifterna. Amir hade 33 % rätt, Gorge hade 46 % rätt och Rafi hade 47 % rätt och 

det betyder att de inte kunde nå godkänd nivå.  
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4.2.2 Elevernas resultat i del två av diagnosen (addition och subtraktion 
av decimaltal): 
Diagrammen visar tydligt att Erik och Anders svarade mycket bra på de angivna uppgifter de 

hade 100 % rätt svar och det betyder att de nådde välgodkänd nivå. Samma resultat nådde 

Ahmad som hade 100 % rätt och Amir hade 93 % rätt. Gorge svarade inte på en enda uppgift 

på denna del och han hade 0% rätt och Rafi hade 30% rätt. 
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4.2.3 Elevernas resultat i del tre av diagnosen (multiplikation och division 
av decimaltal)Diagrammen visar tydligt att Erik och Anders svarade rätt på alla 

uppgifterna, de hade 100 % rätt och för det de kunde nå mycket välgodkänd nivå. Amir hade 

67 % rätt och det betyder att han nådde G. Ahmad hade 33 % rätt, Gorge hade 8 % rätt och 

Rafi hade 33 % rätt. Det betyder att alla 3 kunde inte nå godkänd nivå.  
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  4.2.4. Elevernas resultat i del fyra av diagnosen 
För att tydligt göra elevernas problem med ord förståelse genomfördes del fyra av diagnosen 

som var en textdiagnos. De elever som testades var Ahmad och Amir.  Denna del innehåller 

fyra textuppgifter som är utvalda från själva matematikboken. Eleverna resultat visade att var 

och en hade 50 % rätt och det betyder att var och en kunde svara på två textuppgifter. Ahmad 

och Amir kunde nå godkänd nivå. 

4.3 Lärarnas intervjuer 
 Vi har valt att redovisa och sammanfatta intervjuerna efter innehållet i svaren. Det betyder att 

alla intervjupersoners svar inte kommer att redovisas i sin helhet. Vi citerade de delar av 

svaren vid de tillfällen då vi vill förtydliga lärarens svar. 

4.3.1 Intervjufråga 4: 
- Vilka problem har eleverna i IV programmet med det svenska språket? 

Alla tre pedagogerna var överens om de problem som sina elever har med det svenska 

språket. De svarade med att säga: 

”eleverna har problem med begrepp, uttryck och synonymer” 
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4.3.2 Intervjufråga 5: 
- Har andraspråkelever andra problem? 

De tre Pedagogerna var överens angående svaret på denna fråga och de sade: 

”vissa elever har det svårt på att sitta stilla och koncentrera sig” 

Lena som är matematiklärare berättade att: 

”två av mina elever har diagnos att de har koncentrationsvårigheter. En av dem har diagnos 

ADHD och den andra kom från en särskola”. 

 

4.3.3 Intervjufråga 6: 
– Har dina andraspråk elever de grundläggande kunskaper i matematik? 

De två matematiklärare svarade på samma sätt och viss angående denna fråga. Båda sa: 

”flera elever har det svårt med att räkna ut tal i bråkform och decimalform”  

4.3.4 Intervjufråga7: 
Kan de andraspråkelever sina modersmål språk? 

Sami svarade på denna fråga med att säga: 

”de kan tala men inte alla kan läsa och skriva på sitt modersmål” 

Sara som undervisar eleverna svenska på IV programmet, sa under intervjun: 

”eleverna  kom till Sverige i skoltids ålder och hann inte utvecklar sitt modersmål tillräckligt. 
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De läser inga böcker varken på modersmålet eller på svenska. Jag anser att en utveckling av 

modersmålet hjälper inlärningen av andra språket”. 

Lena som undervisar svenska sade under intervjun att: 

”Många flerspråkigelever som är födda i Sverige har brister i svenska språket. Dessa elever 

har ofta inte begreppen klara för sig på sitt modersmål heller, de lär sig strategier för att 

gömma sina bristande språkkunskaper” 

 

4.4 Elevernas intervjuer: 

4.4.1 Intervjufråga 4:  
- Förstår du de textuppgifter som finns i matematik boken? 

Två av eleverna är överens om att det är språkförståelse och brist i ordförrådet som gör till att 

de förstår inte alla de textuppgifterna som finns i matematikboken.  

Ahmad specificerade sina svårigheter med textuppgifterna med att säga: 

”Ibland tillkommer svåra begrepp och uttryck som jag förstår inte eller har inte sett förut och 

det leder till att jag kan inte jobba vidare med uppgiften” 

Medan Amir svarade med att säga: 

”Ingenting är svårt för mig om jag ta saken på allvar och ge den tillräckligt tid. Jag måste 

jobba hemma med skoluppgifterna för att tiden inte räcker i skolan.” 
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Båda eleverna Ahmad och Amir berättade att de utvecklar sitt svenska språk med att läsa 

ungdoms romaner och skriva de nya ord som de ser i en ordlista och slår upp dem i lexikon. 

De berättade också att de övar på flera matematiska uppgifter hemma för att tiden i skolan 

inte räcker.  

Medan Gorge svarade med att säga: 

”Jag tycker att matematik i sin helhet är ett svårt ämne. Matematiken var ännu svårare till 

mig när jag bodde i Polenen , nu i tiden  känner jag att jag kan matematik lite bättre än förut” 

 

4.4.2 Intervjufråga 5: 
- Finns det problem I kommunikation processen mellan dig och din lärare? 

Detta problem upplevde mest Amir och Gorge. Båda konstaterade att deras lärare inte förstår 

dem och de förstår inte hennes sätt. Amir svarade med att säga: 

”Jag förstår min lärare när hon pratar men jag tycker inte om hennes sätt” 

Gorge sade: 

”Jag förstår min lärare när hon pratar men jag känner att hon inte förstår mig” 
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4.4.3 Intervjufråga 6:  
- I vilka områden skulle du vilja ha mer hjälp från din lärare? 

Eleverna är överens om att de behöver öva mer på matematiska uppgifter och utveckla sitt 

svenska språk. Ahmad svarade med att säga: 

”Jag behöver öva mer på flera uppgifter som liknar de som jag känner att de svåra” 

Amir svarade med att säga: 

”Jag behöver hjälp med svenska och särskild med ordförståelse”. 

Gorge svar var: 

”Jag behöver att någon ska visa och förklara hur man gör och hur går det till när man 

räknar matematik” 

 

4.4.4 Intervjufråga 7: 
- Vilka luckor har du på ditt tänkande när du jobbar med matematiska 

uppgifter? 

För att kunna svara på denna fråga bad vi eleverna att gå genom vissa uppgifter från 

diagnosen. Ahmad svarade på följande sätt när vi bad honom att räkna ut uppgiften 1/ 3 + 1/4 

=, han svarade: 

”man adderar 1 med 1 och det blir 2 och man multiplicerar 3 med 4 och det blir 12 och svaret 

är 2/12. Vi undrade om han kan förenkla svaret och han svarade att ja man kan dividera både 

täljaren och nämnaren med 2 och svaret blir 1/ 6”. 
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När Ahmad frågades om att räkna ut: 30. 0,04 = . Han svarade att han har det svårt med att 

multiplicera tal i decimalform och bråkform.  

Amir frågades om att räknar ut uppgiften: 4/5 + 2/3, då svarade han att: 

”man adderar täljarna och nämnarna för sig och svaret är 6/8, sen man kan dividera 6 med 2 

och 8 med 2 och han får 3/ 4”.  

Den andra uppgiften som vi bad eleven att räkna ut var: 0,5.2:10 =. Han sade att man ska 

lägga till ett kommatecken någonstans men han inte vet hur och var. De luckor som 

upptäcktes i Ahmad och Amir tänkande handlade mest om att addera tal i bråkform och 

dividera och multiplicera tal i decimalform.  

Gorge frågades om att räkna ut två uppgifter men tyvärr han orkade inte och han svarade: 

”Jag kan inte koncentrera mig” . 
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5. Analys och diskussion: 
Diagnosresultaten av dem tre delarna visade att de två svenskar, Erik och Anders svarade 

mycket bra på uppgifterna och hamnade på mycket vällgodkänd nivå. Amir och Ahmad nådde 

G nivå medan Gorge och Rafi inte nådde godkänd nivå. Resultaten var avgörande och gav ett 

tydligt svar angående vår första frågeställning som handlar om eleverna på IV programmet 

har de grundläggande kunskaper i matematik. Det visar sig tydligt att eleverna har olika 

kunskaps nivåer i matematik. Resultaten visar att förstaspråkelever presterade bäst i de 3 

delarna och detta resultat överensstämmer med de resultat som skolverket nådde i en 

undersökning som de gjorde 2007 ”Lägesbedömning”. Enligt denna rapport har: ”de elever 

som invandrat till Sverige efter grundskolestarten har ett betydligt lägre meritvärde i 

grundskolan än dem jämnåriga förstaspråkelever”. Detta betyder att förstaspråkelever 

presterar betydligt bättre i skolämnena än andraspråkelever (skolverket (2007), 54). Erik och 

Anders vägrade delta på del fyra av diagnosen som handlar om förståelsen av de matematiska 

textuppgifterna. Vi vet att deras vilja kommer att påverka på de resultat som vi nådde men det 

är friviligt att delta och tyvärr vi kunde inte påverka på dem. 

Utifrån de intervjuer som genomfördes med Ahmad och Amir kunde vi förstå de luckor som 

finns på deras tanker när de jobbar med matematiska uppgifter. Under ett helt år gick de på IV 

programmet och läste matematik, svenska och engelska. Båda har det svårt när de jobbar med 

tal i decimalform och bråkform. Under intervjun bad vi Ahmad att gå genom vissa uppgifter 

från diagnosen och berätta hur han räknar ut dem. I frågan om uppgiften 1/ 3 + 1/4 =, sa 

Ahmad att man adderar 1 med 1 och det blir 2 och man multiplicerar 3 med 4 och det blir 12 

och svaret är 2/12. Vi undrade om han kan förenkla svaret och han svarade att ja man kan 

dividera både täljaren och nämnaren med 2 och svaret blir 1/ 6. När Ahmad frågades om hur 

han räkna ut: 30. 0,04 = . Han svarade att han har det svårt med att multiplicera tal med 

decimalform och bråkform.  
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Amir frågades om att förklara hur han räknar ut vissa uppgifter från diagnos testen. I frågan 

om uppgiften: 4/5 + 2/3 svarade han att man adderar täljarna och nämnarna för sig och svaret 

är 6/8, sen man kan dividera 6 med 2 och 8 med 2 och han får 3/ 4. Den andra uppgiften som 

vi bad eleven att räkna ut var: 0,5.2:10 =. Han sade att man ska lägga till ett kommatecken 

någonstans men han inte vet hur och var.  De luckor som upptäcktes i Ahmad och Amir 

tänkande handlade mest om att addera tal i bråkform och dividera och multiplicera tal i 

decimalform. De svårigheterna kan refereras till att eleverna har använt sig mest av 

miniräknare under de senaste fyra år och de kanske glömde hur de räknar med huvudet 

räkning. Det visar sig tydligt att det finns olika orsaker till elevernas bristande kunskaper i 

matematik. Utifrån en lärare och elevperspektiv kan dessa brister refereras till följande: 

 Ordförrådet och Språkförståelse: 

Alla tre lärare konstaterade när dem frågades om de vanligaste problem som andraspråkelever 

har med det svenska språket, då svarade dem: 

”andraspråkeleverna har det svårt med uttryck, synonymer och symboler”. 

Den slutsats som kan dras är alla tre lärarna överens om vilka svårigheter har 

andraspråkelever med det svenska språket. Det handlar mest om förståelsen av begrep och 

uttryck och brist på ordförrådet som eleverna har. Enligt (Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.24) 

har språket en stor betydelse för tänkandet i lärandeprocessen. Språket är mycket viktigt för 

att utveckla och kommunicera kunskap och det avser likaså begreppsutveckling i matematik. 

Rönnberg och Rönnberg skriver i sin bok att enligt Cummins, räcker det inte med allmänna 

kommutativa språkfärdigheter för att kunna tillgodogöra sin undervisning i en traditionell 

läroboksbaserad undervisning (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.26). De anser att det krävs en 
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utvecklad kontextoberoende färdigheter på inlärningsspråket som benämnd CALP-nivå. De 

tre elever som intervjuades har varit i Sverige i fyra eller fem år och har alltså inte hunnit 

uppnå en språkfärdighet på CALP-nivå på det svenska språket. Det är inte enkelt för en elev 

som aldrig hört begreppet innan. Den angivna tiden är inte tillräcklig för att eleverna skulle 

utveckla ett bra språk som gör att de förstår på riktigt skolämnena. 

Undersökning visar att andraspråkselever inte verkar ha svårigheter för att förstå 

vardagsspråket men att de ha svårigheter för att förstå det matematiska språket. För att tydligt 

göra de problem som Ahmad och Amir har med ordförståelse genomfördes del fyra av 

diagnosen som var en textdiagnos. Ahmad och Amir kunde nå bara godkänd nivå. Under 

intervjun berättade Ahmad att ibland tillkommer svåra begrepp och uttryck i matematikboken 

som han inte förstår vad det betyder och det leder till att han kan inte jobba vidare med 

uppgiften, han sa:  

”Ibland tillkommer svåra begrepp och uttryck som jag förstår inte eller har inte sett förut och 

det leder till att jag kan inte jobba vidare med uppgiften” 

Medan Amir svarade med att säga: 

”Ingenting är svårt för mig om jag ta saken på allvar och ge den tillräckligt tid. Jag måste 

jobba hemma med skoluppgifterna för att tiden inte räcker i skolan.” 

Han menar att han behöver mer tid på sig för att utveckla sitt svenska språk och öva på flera 

matematiska uppgifter. Den tiden som han tillbringar i skolan är inte tillräckligt och för det 

han måste jobba hemma.  
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Koncentrationssvårigheter:  

Rafi intervjuades inte för att han inte var tillgänglig och Gorge intervjuades klokan 10:30 på 

förmiddag. Under intervjun frågades han om att gå genom vissa uppgifter från diagnosen och 

han svarade med att säga: 

”Jag kan inte koncentrera mig”. 

De tre lärare som intervjuades konstaterade att vissa av sina elever i IV programmet har 

koncentrationssvårigheter. Alla de tre pedagogerna svarade när de frågades om de andra 

problem som de andraspråkelever har: 

”vissa har det svårt på att sitta stilla och koncentrera sig”.  

Lena som är matematiklärare berättade att: 

”två av mina elever har diagnos att de har koncentrationsvårigheter. En av dem har diagnos 

ADHD och den andra kom från en särskola”. 

Utifrån de data som vi samlade har det visat sig att båda Rafi och Gorge har primära 

koncentrationsvårigheter. Enligt litteraturen ”Ide banken” av Barn NU-teamet på Karolinska 

universitetet leder koncentrationssvårigheterna till att det blir svårt för barn att följa en 

instruktion, uppfatta hur en uppgift skall utföras eller att hålla kvar uppmärksamheten till den 

är slutförd (Ide banken, s.28). Dessa elever har det mycket svårt när de utför långa uppgifter 

som kräver mental uthållighet och för det uteslöt Rafi och Gorge från att delta i del fyra av 

diagnosen. 
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De andra faktorer som kan ha påverkat andraspråkelevernas förståelse av det svenska språket 

och resultatet i matematik är: 

 

Utvecklingen av modersmålet:  

Vilket är en avgörande faktor. Det är rätt att svenska språket är det språket som används i 

skolan och det är ett instrument som eleverna använder för att hämta in dess kunskap. 

Utvecklingen av modersmålet har en betydlig påverkan på utvecklingen i det svenska språket 

hos eleverna. Enligt skolverket rapport är den tiden som en elev kan ta på sig för att lära ett 

nytt språk varierar beroende på ankomstålder som eleven har vid ankomsten till Sverige. De 

elever som är 12- 15 år vid sin ankomst till Sverige tar tid på sig som är 6-8 år för att kunna 

lära sig svenska (skolverket, (2000), s.29).  Ahmad och Amir kom från Irak och talar arabiska 

som ett modersmål. Intervjuerna pågick på arabiska och de visade att de har en bra bas på sitt 

modersmål.  De läste upp till sexan i sitt hemland och det betyder att de kunde läsa 

skolämnena på arabiska men problemet är att de inte hann utvecklat en bra utbyggnad på sitt 

modersmål som hjälper de att förstå de nya begrep och uttryck på svenska. 

 Ahmad och Amir har varit i Sverige i fem och fyra år och under den tiden utvecklade dem en 

bra bas på svenska. Basen är de detaljer av modersmålet man skaffar sig före skolåldern och 

då behärskar helt och hållet av alla talspråkligt. De överför en stor del av sina kunskaper från 

det arabiska språket till det svenska språket men de behöver utveckla ett ordförråd som 

behövs för att förstå undervisningen som sker på svenska och de textuppgifterna som finns i 

matematikboken. Sara som undervisar eleverna svenska på IV programmet, sa under 

intervjun: 
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”eleverna kom till Sverige i skoltids ålder och hann inte utvecklar 
sitt modersmål tillräckligt. De läser inga böcker varken på 
modersmålet eller på svenska. Jag anser att en utveckling av 
modersmålet hjälper inlärningen av andra språket”. 

Ahmad och Amir måste jobba med att utveckla båda det svenska och arabiska språket 

parallellt. Utvecklingen av det svenska språket sker genom att delta i svenska som andra språk 

undervisningen. Samt eleverna måste läsa ungdoms romaner och aktiv använda svenska 

språket. Det ska leda till att öka deras ordförråd i svenska och utveckla sina förmågor på att 

uttrycka sig och skriva uppsatser. Undervisningen av modersmålet är ett sätt för att utveckla 

arabiska språket hos de två eleverna. Syftet med modersmål undervisningen är: 

”elever med annat hemspråk än svenska utvecklar sitt språk så att 
de därigenom kan få en stark självkänsla och en klar uppfattning 
om sig själva och sin livssitítuation. Undervisningen ska främja 
deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell 
identitet”( Alfakir, 2004, s.123).  

Varken Ahmad eller Amir deltar på modersmål undervisning, de berättade under intervjun att 

de läser ungdoms romaner på svenska men enligt Sara de gör inte det på modersmålet. 

Språket har inte utvecklat till den önskade nivån hos dem. De ska kämpa effektivare för att nå 

deras mål.  

 Ämnesundervisningen på modersmål: 

 Undervisningen i IV programmet sker på svenska och eleverna har inte någon 

ämnesundervisning på moders mål.  Internationell forskning om lärande på andraspråket visar 

att tvåspråkig undervisning är effektivare än vad undervisning som enbart sker på 

andraspråket.  Detta underlättar för eleverna att nå framgång i ämnesstudier och utveckla 

andraspråket (Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.12). Ämnesundervisningen på modersmål kan 

hjälpa de senanlända andraspråkelever för att de har gått redan i skolan i sina hem länder men 
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vi inte vet om vilken påverkan har den hos de andraspråkelever som är födda i Sverige. Enligt 

Sami som är en personal i IV programmet är flera andraspråks som är födda i Sverige har en 

stor brist på modersmålet. Enligt honom de kan tala men de kan inte läsa eller skriva på 

modersmålet. Lena som undervisar svenska sade under intervjun att: 

”Många flerspråkigelever som är födda i Sverige har brister i 

svenska språket. Dessa elever har ofta inte begreppen klara för sig 

på sitt modersmål heller, de lär sig strategier för att gömma sina 

bristande språkkunskaper” 

Enligt skolverkets rapport (2000, s.26) kan de flerspråkelever som är födda i Sverige ha brist i 

basen i sitt eget språk. Basen i svenska är inte tillräckligt för att utgöra grunden för 

utbyggnad. Om eleven inte får undervisningen i sitt eget språk utvecklas inte heller utbyggnad 

på modersmålet. Sami är arabisk talande och kan hjälpa de arabisk talande eleverna med att 

förklara på arabiska de uttryck och begrep som eleverna förstår inte. Men han tänkte inte göra 

det för att undervisningen som sker i skolan är på svenska språket. När vi intervjuade honom 

argumenterade vi i mot sin påstående och vi sa att undervisningen i IV programmet är väldigt 

individuellt och det skulle inte påverka alls på de andra elever som sitter i klassrummet om 

han skulle förklara vissa ord på arabiska för de elever som är arabisk talande. 
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lärarnas behörighet: 

Båda Sami och Lena som undervisar eleverna i matematik är obehöriga och de har inte 

lärarexamen. Det innebär att de har brister i sina kunskaper. Amir och Gorge konstaterade att 

sina lärare inte förstår dem eller att det finns problem i kommunikations process mellan de 

och läraren. Det är väldigt viktigt att läraren har rätt kunskap och rätt kompetens för att kunna 

guida elevernas lärande i klassrummet. En av lärarens färdigheter är att vara en effektiv 

kommunikatör. Det betyder att man har en förmåga att uttrycka åsikter, kan förstå de andra 

och har förmåga att skapa tillfredställande relationer klassrummet, (Dimbleby, 

Kommunikation är mer än ord, s. 131). Det innebär också att kunna tillägna sig vissa 

kommunikationsfärdigheter och det betyder förmågan att kunna använda 

kommunikationsmedel effektiv, med hänsyn till elevernas behov (Dimbleby, Kommunikation 

är mer än ord, s. 69).  Ett krav som ställs i Lp98 är att undervisningen måste utgå från den 

enskilde behov, det betyder att läraren måste ta hänsyn till de olika nivåer som finns i 

klassrummet. Pedagogen måste lära sig om elevernas skilda sätt att lära, vilken kunskap, 

förförståelse, behov och förmågor eleverna har med sig och den kan använda dessa lärdomar i 

guidningen av elevernas lärande. 
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5.1.2 Sammanfattning  
Vårt arbete bygger på en matematisk diagnostisk test som eleverna genomförde, intervjuer 

med de eleverna och lärare och aktuell forskningslitteratur. Syftet är att undersöka vilken 

betydelse har språkförståelse för matematikinlärning hos eleverna på IV programmet. Totalt 

deltog sex elever, två av dem är förstaspråkelever och fyra är andraspråkelever. Antal 

deltagande lärare var tre. För att kunna svara på frågeställningarna genomfördes en 

matematisk diagnostisk test som bestod av fyra delar. För att testa elevernas grundläggande 

kunskaper i matematik, genomfördes dem första tre delar av diagnosen och de handlade om 

de fyra räknesätt och att kunna räkna ut tal i bråkform och decimalform. Resultaten av de 

första tre delarna visade att, Erik och Anders svarade mycket bra på uppgifterna och hamnade 

på en mycket vällgodkänd nivå. Amir och Ahmad nådde Godkänt medan Gorge och Rafi inte 

nådde godkänd nivån. Fyra elever deltog inte på del fyra av diagnosen. Erik och Anders 

vägrade delta och det är friviligt att delta och för det vi kunde inte påverka på deras vilja.  

Rafi och Gorge upptäcktes att dem är elever med särskilt behov och för det uteslöt vi dem från 

att delta. Bara Ahmad och Amir gjorde del fyra av diagnosen som var en textdiagnos. Denna 

del innehåller fyra textuppgifter som är utvalda från själva matematikboken. Eleverna resultat 

visade att var och en hade 50 % rätt och det betyder att de nådde godkänd nivå. 

De tre lärare som intervjuades konstaterade att vissa av eleverna på IV programmet har 

koncentrationssvårigheter, det visade sig vara Rafi och Gorge. Utifrån de intervjuerna drog vi 

slutsats att båda Rafi och Gorge har koncentrationsvårigheter och det var en förklaring till 

deras bristande kunskaper i matematik. Pga. det uteslöt båda Rafi och Gorge från att delta i 

del fyra av diagnosen. Lärarna är överens om de svårigheter som andraspråkelever har med 

det svenska språket, det handlar mest om förståelsen av begrep och uttryck och brist på 

ordförråd. Från denna undersökning vet vi att dem är olika faktorer som kan påverka på 

elevernas inlärning av matematik, det kan handla om utveckling av modersmål, 

ämnesundervisning på moders mål och lärarnas behörighet. 
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5.1.3Fortsatt forskning 
Området är enormt och intressant och vi tror att den här undersökningen har väckt flera nya 

frågor ur forskningssynpunkt. I vår undersökning har vi fokuserat på språket och 

matematikinlärning hos andraspråkselever men man kan forska vidare inom området genom 

att: 

-undersöka. en större undersökningsgrupp som går på IV program i två olika skolor för att 

jämföra skillnader mellan olika grupper. 

 

-undersöka. hur man gör för att förbättra samarbetet mellan matematiklärare,  svenska som 

andraspråklärare och modersmållärare. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1 

Backgrundsfrågor till Lärareintervju: 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vilka språk kan du? 

3. Är du behörig lärare? 

4. Vilka är de vanligaste problem som andraspråkseleverna brukar ha med det svenska 

språket?  

5. Har de andraspråkelever andra problem? 

6. Kan dina andraspråkelever de grundläggande principer i matematik? 

7. Kan de andraspråkelever sina modersmål språk? 
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Bilaga2 

Backgrund frågor till Elevintervju: 

1. Namn, ålder och nationalitet? 

2. Hur länge har du bott i Sverige?    

3. Vad har du för modersmål? 

4. Förstår du de textuppgifter som finns i matematikboken? 

5. Finns det problem i kommunikation processen mellan dig och din lärare? 

6. I vilka områden skulle du vilja ha mer hjälp från din lärare? 

7. Vilka luckor har du i ditt tänkande när du jobbar med de matematiska uppgifterna? 
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Bilaga 3.  Totalt 3 sidor 

Del 1 av diagnosen: Tal i bråkform 

Namn…………………………………………             klass… 

Addition och subtraktion av bråk 

1) 1/5 +3/5=              2) 5/9+3/9=          

 

3) 8.1/2=8/1.1/2=8/2=4.2/3+2/3=     

 

4)  3/4+1/8=                 5) 1/3+1/4=             6) 4/5+2/3= 

 

7) 3/4-1/4                    8) 2.5/7-1.3/7=           9) 3/5-1/3= 

Multiplikation och division av bråk 

10) 8.1/2=           11) 3/4.2/5=           12) 1.1/6.4/5= 

 

13) 6/5:3=            14) 2:1/3=             15)3/4:1/4=  
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Del 2 av diagnosen.   Addition och subtraktion: 

Namn…………………………………………………       Klass…………………………… 

1) 4 + 0,3=                                                       10) 8,24 – 3, 98= 

2) 4 + 2,15=                                                     11) 2 – 0,7 = 

3) 2,3 + 0,3=                                                    12) 8 – 0, 24 =                                                     

4) 7,2 + 7,9 =                                                   13) 0,96 – 0,22= 

5) 0,54 + 0,52=                                                14) 1, 56 – 0,57=  

6) 1,07 +0,20= 

7) 5,9 - 2,7 = 

8) 7,66 – 3,45= 

9) 7,2 – 3,9 =  
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Del 3 av diagnosen.  Multiplikation och division av decimaltal. 

Namn…………………………………………….     Klass…………………… 

 

1)  4 . 0,2 =                                                 7)  2,42 : 2 =  

 

 2) 5 . 2,3 =                                                 8) 46,2 : 10 = 

 

3) 10 . 0,02 =                                              9) 0,52 : 10 = 

 

4)  9. 1,50 =                                                10) 10,05 : 5 = 

 

5) 30 . 0,04 =                                            11) 5 : 0,1 = 

 

6) 0,7 . 50 =                                                12) 0,7 : 0,01 = 

 

 

 



 

 

 

51 

 

 

 

 

Del 4 av diagnosen. Textuppgifter: 

1. Skriv en ekvation för ”om man dividerar pappas ålder, Y år, med 3 får man min ålder. Jag 

är 14 år” Hur gammal är pappa? 

 

2. Vilket tal är störst 0,10 eller 0,9? Förklara varför. 

 

3. Cecilia och lotta köpte en lott tillsammans. Cecilia betalade 3/5 av priset och Lotta resten. 

Vem betalade mest? 

 

4.   A) Skriv ett uttryck för ett tal X ökat med 8. 

      B) Skriv en ekvation för ett tal X ökat med 8 är lika med 23. 
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