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Abstract 

This essay is a combination of an interview, survey and an observation that involves seven 

different teachers and thirty-eight pupils in a school situated in a suburb of Stockholm. The 

purpose of my research is an attempt to give a picture of how a team of teachers in a primary 

school act together when teaching maths, as the majority of the pupils have another mother 

tounge than Swedish. Yet another purpose of this essay is to examine what possibilities this 

team of teachers have in trying to develop the Swedish language within other bilingual pupils 

and at the same time develop their math comprehension. I have chosen to initiate the theoreti-

cal starting point through the points of Rodell-Olgac & Rönnberg & Rönnberg; these authors 

discuss the importance of language comprehension when it comes to developing ones math 

skills. I have reached the conclusion in my examination that it is important to raise the impor-

tance of language comprehension within math-education. It is crucial that teachers need to 

create different kinds of working patterns and methods that are adapted accordingly to the 

learning-ability of the pupils. Thus, teachers also need to show great consideration to the cul-

tural backgrounds, expectations, attitudes and feelings of their pupils.   

 

Keywords: Mathematics education, concept development, language development and mother 

tongue. 
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1 Inledning 

 

Vad har det svenska språket för betydelse vad gäller matematikförståelsen för elever med ett 

annat modersmål än svenska? Själv har jag också ett annat modersmål än svenska och är in-

tresserad av hur skolor arbetar med denna frågeställning idag. Därför anser jag det vara intres-

sant att undersöka om lärarna i ett arbetslag är medvetna om hur språket kan påverka vad 

gäller matematikundervisningen. Jag vill även se vilka möjligheter ett specifikt arbetslag har 

för att stödja elever i sin språkutveckling i matematikundervisningen. Detta ämne intresserar 

mig, då vi lever i ett mångkulturellt samhälle där jag som blivande matematiklärare vill ha 

förståelse för alla individer oberoende av deras etniska härkomst eller modersmål.  

 

Detta examensarbete handlar om elever med annat modersmål än svenska. Utifrån en skola i 

en storstadsförort har jag gjort en empirisk studie om hur samarbetet mellan pedagogerna fun-

gerar för att stödja dessa elevers lärande i matematik.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Skolverket är det 16,2 % av eleverna med annat modersmål än svenska som inte når 

upp till betyget Godkänt i matematik, i jämförelse med 6,3 % av eleverna med svensk bak-

grund under läsåret 2009/2010.1 Det finns därför ett behov av att belysa andraspråkselevers 

matematikinlärning med tanke på att de verkar ha svårare som grupp att nå betyget Godkänt.   

 

Antalet elever med annat modersmål än svenska ökar i skolorna. Skolan erbjuder moders-

målsundervisning och syftet är att barnen med hjälp av modersmålet ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i skolan och på samma gång utveckla tvåspråkighet.  

 

                                                                 

1
 http://www.skolverket.se/sb/d/1637/a/22414 (Tabell 7B & 7C) 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/1637/a/22414
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Förutom vanlig modersmålsundervisning erbjuds även elever studiehandledning på sitt mo-

dersmål där de har möjlighet att få hjälp med olika skolämnen på modersmålet. Detta stöd kan 

hjälpa elever som på grund av språksvårigheter inte når upp till målen, de kan på så vis ha 

större möjlighet att tillgodogöra sig skolans ordinarie undervisning. Det står i läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet att: 

 

Undervisning ska anpassas till varje en elevs förutsättning och behov. Den ska med ut-

gångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.2 

 

Studiehandledning är då ett hjälpmedel som skolan använder för att hjälpa elever med språket. 

Handledningen ger eleverna den hjälp de behöver för att behärska både sitt modersmål och 

svenska språket, för att sedan kunna få hjälp med de andra skolämnen, i detta fall matematik. 

Matematikämnet som är ett svårt ämne, försvåras ytterligare då eleverna inte förstår språket i 

matematikboken. Studiehandledning på modersmål är betydelsefullt för dem som har otill-

räckliga kunskaper i det svenska språket. I kursplanen i matematik står det:  

 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik 

som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 

att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna 

följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för 

studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.3 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ge en bild av hur modersmålslärare och ämneslärare i en 

grundskola i en storstadsförort arbetar med matematikundervisning då majoriteten av eleverna 

i klassen har ett annat modersmål än svenska. Jag har arbetat utifrån tre frågeställningar. 

 

                                                                 

2
 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994:4 

3
 Kursplanen i matematik 2000  
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 Vad anser ämneslärare och modersmålslärare om studiehandledning i matematik på 

modersmålet? 

 Vad tycker andraspråkslever att det har för betydelse och påverkan med studiehan-

dledning i matematik?  

 Finns det ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare och i så fall på vilket 

sätt? 

. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av fem delar. Den första delen är en genomgång av litteraturen där det redo-

görs för tidigare forskning och teorianknytning. Den andra delen är en metoddel, där bland 

annat tillvägagångssättet vid intervjuern redovisas. Där finns även en redogörelse för observa-

tionerna (som varade under två veckors tid). Den tredje delen behandlar resultatdelen, där en 

beskrivning ges av bland annat skolan, arbetslaget och studiehandledningen av modersmålslä-

rarna. Denna del behandlar även observationerna, intervjuerna och en sammanställning av 

enkätundersökningen utifrån en matris. Den fjärde delen består av slutsatser där arbetets frå-

geställningar besvaras. Den femte delen omfattar diskussionsdelen där reflektioner kring un-

dersökningen och diskussionen kring språkets betydelse, vad gäller matematikförståelsen 

bland elever med svenska som andra språk, tas upp.  

 

1.4 Material 

Materialet består av intervjuer med sju olika pedagoger och fyra elever. Det har även gjorts 

observationer där både lärare och elever har följts för att få en bättre inblick i deras skolmiljö. 

Mitt undersökningsarbete avslutas med en enkätundersökning med 38 elever i årskurs nio 

samt insamlande av relevant för ämnet litteratur och forskning.  
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2 Litteraturgenomgång 

”Andraspråkselever” och ”tvåspråkiga elever” 

I denna uppsats har begreppen ”andraspråkselever” och ”tvåspråkiga elever” använts. Det vill 

säga: elever som har ett annat modersmål än svenska. Men det har ingen betydelse om eleven 

är född i Sverige eller i ett annat land. Enligt Börestam och Huss (2001) så är den tvåspråkiga 

personen, den som har lärt sig två språk redan från början eller vid ett tidigt stadium i livet.  

Tvåspråkiga är en person som omväxlande använder två språk eller att den tvåspråkiga gör bruk 

av två språk i sin dagliga kommunikation och vid behov kan övergå från det ena språket till det 

andra. 4 

En definition på andraspråkselever är enligt Svenska som andraspråk,5 de elever som följer 

undervisningen på sitt andraspråk. Rönnberg och Rönnberg (2001) menar att andraspråksele-

ver är: 

Elever som har ett annat modersmål än majoritetsspråket. De kan vara invandrare, barn eller 

barnbarn till invandrare, eller tillhöra etniska grupper som lever i landet sedan lång tid tillbaka 

som romer, samer och tornedalingar. 6 

2.1 Forskningsläge 

Forskarna Rönnberg och Rönnberg skriver i boken Minoritetselever och matematikundervisn-

ing (2001) att alla barn utvecklar en matematisk uppfattning innan de börjar skolan, och det 

spelar ingen roll vad de har för kultur eller språklig bakgrund. Andraspråkselevernas kunska-

per kommer från andra språk och erfarenheter än undervisningsspråket och kan därför föror-

saka svårigheter. 

 

                                                                 

4
 Börestam Ulla & Huss Leena 2001:53 

5
 Svenska som andraspråk 2007  

6
 Irene Rönnberg & Lennart Rönnberg 2001:17 
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I kursplanen för matematik står det:  

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven – utvecklar intresse för mate-

matik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att 

använda det i olika situationer.7  

 

Undervisningen i matematik ställer stora krav på språkbehärskningen. Eftersom språket är 

viktigt för tänkandet är det bra om man får tänka matematik och får undervisning på sitt mo-

dersmål.8 Detta är svårt att ordna för alla barn i Sverige, i många fall på grund av brist på eko-

nomiska resurser. Det kan bli svårt, nästan omöjligt, att ordna undervisning för enstaka elever 

som har ett modersmål i skolan eller i kommunen. Det framgår att alla barn oavsett kultur och 

språklig bakgrund, utvecklar grundläggande informella matematiska begrepp innan de börjar 

skolan. 
9
 

Det är viktigt att veta att det inte är alla minoritetselever som har ett sämre betyg utan det är 

en minoritet som grupp av alla elever totalt sett med ett annat modersmål än svenska. För att 

kunna få bättre resultat så behövs först och främst resurser i form av kompetensutveckling. 

Läraren måste själva ändra attityd om matematik och om lärande, och främst ändra attityd om 

minoritetselevers kultur, språk och familjer. Man ska inte se minoritetseleverna som ett hinder 

utan man ska se de som en tillgång. 10 

 

Modersmål ur ett historiskt perspektiv  

Under de senaste 30 åren har det skett en enorm förändring i samhället vilket har lett till att ca 

20 % av barnen i Sverige har ett annat modersmål än svenska.11 Eftersom nya språk och kul-

turer blir allt oftare förekommande i Sverige bör skolan och lärare utveckla en kompetens att 

undervisa andraspråkselever på ett framgångsrikt sätt istället för att bara se de som minoritet-

selever. Enligt Paulin m fl (1993) är modersmål undervisning i språket men kan även vara 

undervisning på språket. Efterfrågan på modersmålsundervisning har ökat rejält då antalet 

andraspråkslever vuxit i svenska skolan. Modersmål som ämne finns med för första gången i 

                                                                 

7
 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, 2000:26 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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läroplanen Lgr 80. Det fanns ingen modersmålsundervisning på 60 och 70 talet, då skolan inte 

hade tillräcklig med kunskap och erfarenhet om invandrarbarnens undervisning. Paulin mfl 

skriver även att skolans ideologi var att assimilera barnen, invandrarbarnen skulle hamna i 

samma klass som barn med svenska som modersmål och lära sig det svenska språket. Idag 

fungerar det inte så, då invandringen har ökat enormt och skolan har fått kunskap om invandr-

ing. Idag har skolan ändrat sin ideologi och vill att människan skall ha rätt till att behålla sin 

identitet, kultur och modersmål. 

 

Modersmålets innebörd  

Modersmålet har en stor betydelse för personligheten menar Kangas (1981). Att ifrågasätta en 

persons rätt till modersmål är att ifrågasätta personens bakgrund, språk, kultur och allt som 

personen identifierar sig med. Modersmålet kan vara till en stor hjälp för att skapa elevens 

självkänsla. 

 

Språk och identitet  

Språk och identitet har kopplingar menar Ladberg (1999). Språket kommer alltid att förknip-

pas med det folkslag som man hör ihop med. Alla ord, uttal, talesätt kommer från det folkslag 

som man tillhör. Identitet är det som är vi och det som är jag, Ett viktigt sätt att stimulera bar-

nets språk är att utveckla och stärka barnets självförtroende enligt Ladberg.  

2.2 Matematikundervisning och språk  

Ett sätt att få eleverna att förstå matematik bättre är att fortsätta använda konkret material un-

der hela skoltiden anser Rönnberg och Rönnberg. Pedagogen ska inte sluta med det bara för 

att eleverna blir äldre. Så fort något är främmande för en elev så är det bra med konkret ma-

terial.  

Om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet, ett andraspråk som eleven inte helt 

behärskar, kommer detta att utgöra ett hinder för eleven, inte bara för att eleven har svårt att 

språkligt förstå undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till kommunikation 

blir sämre. 12 

 
                                                                 

12
 Rönnberg & Rönnberg 2001:24 
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Matematiska begrepp kan förväxlas med det vardagliga språket. Exempel på sådana ord är 

”axel” och ”volym” vilket betyder olika på vardagsspråket och det matematiska språket. 

Andra exempel är cirkel som inte är detsamma som ring och sfär är något annat än klot eller 

kula menar Rönnberg och Rönnberg.  

 

Elever med annat modersmål än svenska har kanske inte samma erfarenheter och lärosätt som 

eleverna med svenska som modersmål men de har förmodligen andra inlärningssätt. Läraren 

skall kunna ta hänsyn till detta och försöka anpassa undervisningen. Enligt Rönnberg och 

Rönnberg är det viktigt att man frågar sig vad de kan istället så att man möter eleven en bit på 

vägen. 

 

Abrahamsson och Bergman (2005) menar att andraspråkselever riskerar att låta tankarna 

springa före genom att tillämpa den egna förståelseprocessen i det nya språket. Det kan leda 

till att eleven får felaktiga svar eller chansar sig fram till svaret. Det är inte ofta de matematis-

ka begreppen används av dessa elever till vardags och därför blir det många gissningar menar 

Parszyk (1999).  

 

Bergman (2003) menar att det tar tid att lära sig ett nytt språk, och det har betydelse för inlär-

ningen vilken åldersgrupp eleven befinner sig i. Yngre åldersgrupper har lättare för språkin-

lärning enligt Bergman. Ett barn som är 5-7 år och precis har anlänt till Sverige kan lära sig 

ett nytt språk på ungefär 3-8 år i så pass hög nivå att det klarar att följa skolans ämnesunder-

visning. Om ankomståldern är 8-11 år tar det mellan 2-5 år, vid ankomstålder 12-15 år tar det 

mellan 6-8 år. När elever kommer till Sverige efter så lång tid i sitt hemland har eleven hunnit 

behärska sitt modersmål och kan i många fall läsa och skriva på det språket. Eleven har också 

lättare att börja lära sig ett nytt språk, menar Bergman. Ändå tar det cirka 2-5 år längre tid för 

denna äldre åldersgrupp att lära sig språket än de svensktalande eleverna. 

2.3 Studiehandledning 

Enligt Paulin m.fl. (2003) är studiehandledning till för att stödja eleven i olika skolämnen och 

för att stimulera och utveckla språket. Studiehandledning är först och främst till för de elever 

som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att uppnå de mål och kriterier 

som finns i skolämnet. Målet för studiehandledningen är att eleven skall ha samma möjlighe-
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ter till att uppnå målen i Lpo94 som elever med svenska som modersmål. Hon menar att tan-

ken är att eleven ska lära sig olika ord, begrepp på två språk och få in en studieteknik som 

passar eleven samt både utveckla sitt modersmål och det svenska språket. 

 

Det finns tre dimensioner i studiehandledning, där eleven får chansen att förstå och lära sig 

och på så sätt ökar elevens språkliga kapacitet och även dess självkänsla. 

 

                              Kunskap  Språk 

 

 

                                                          

                                                       Självkänsla 

 

Bilden visar att dessa tre dimensioner; språk, kunskap och självkänsla har en inbördes rela-

tion. När ett barn kan språket bra följer kunskapsinlärning vilket i sin tur leder till bra själv-

känsla. Känner eleven att han/hon kan lyckas leder det till bra självkänsla vilket resulterar i 

ytterligare inlärning menar Paulin m.fl.  

 

Enligt Paulin m.fl. finns det två grupper som behöver studiehandledning, den ena gruppen är 

de som nyligen flyttat till Sverige och talar sitt eget språk bra. För de eleverna är studiehand-

ledningen på modersmålet. Den andra gruppen är de elever som har bott i Sverige en längre 

tid och pratar svenska språket bättre än sitt modersmål, men varken modersmålet eller svens-

kan är riktigt starka. 

 

Paulin m.fl. menar även att studiehandledning är till för alla elever som inte talar svenska rik-

tigt bra. Handledningen är inte bara till för de ämnen som eleven har svårt i utan det ska vara 

till hjälp för alla skolämnen.  

 

Samarbete mellan lärarna 

Modersmålslärarna ska redan på nybörjarnivå se till att den kognitiva nivån höjs hela tiden.  

Detta har en central betydelse för att eleven ska kunna utvecklas i enlighet med sin kunskaps-

nivå. Modersmålet har en stor betydelse för elevens utveckling i skolan och utan modersmålet 
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så tar det länge tid för eleverna att utvecklas som en som har svenska som sitt första språk 

menar Bergman (2002). 

 

Svenskläraren och modersmålläraren bör redan från början ha ett samarbete för att kunna 

stödja eleven utifrån dessa aspekter. Modersmålslärarens viktiga uppgift blir att utveckla ele-

vens ämneskunskaper.  

 

Ett samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare kan kännetecknas av bland annat 

gemensam planering för eleven, gemensam målsättning som syftar till elevens kunskapsut-

veckling och även gemensam utvärdering. För att lärarna skall kunna samarbeta med varandra 

så är det bra att de andra lärarna vet om samarbetet mellan ämneslärare och modersmålslärare. 

Klasslärare/ämneslärare bör ha grundläggande kunskaper om sina elevers kultur, länder, språk 

och kanske till och med religion menar Paulin m.fl.  

  

2.4 Olika sätt att räkna på i olika kulturer 

Talsystem  

Hvenekilde (1991) menar att det kan uppstå problem när vi i Sverige använder det latinska 

alfabetet och siffror medan många barn med annat modersmål än svenska är vana med andra 

talsymboler. Därför kan det ta tid för dem som är vana med andra symboler att särskilja de 

som används i Sverige.   

 

Rodell-Olgac (1999) anser att det är viktigt att lärare visar eleverna att alla kulturer är lika 

värda och som lärare vara intresserad av barnen och deras ursprung för att lättare förstå ele-

verna. Hon anser att det är viktigt med hjälp hemifrån. Hemma kan man kanske förklara vissa 

matematiska begrepp som eleven inte förstår i skolan. Läraren kan också lära sig några mate-

matiska begrepp på elevens modersmål som exempelvis plus och minus för att sedan lättare 

kunna övergå till de svenska begreppen. Det är, enligt Rodell-Olgac, viktigt att låta eleverna 

känna sig trygga och våga formulera sina tankegångar utan att läraren rättar språket. Det är 

bra med lite mindre grupper då eleverna vågar prata mer och vågar pröva nya ord och begrepp 

utan att behöva skämmas inför de andra i klassen. Det gör att elevernas självförtroende ökar 
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och de utvecklar språket vilken i sin tur leder till att eleverna förstår matematikuppgifterna 

och på så sätt utvecklar matematiken menar Rodell-Olgac.  
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3 Metod 

För att få svar på uppsatsens forskningsfrågor och därmed uppnå syftet med undersökningen, 

har både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använts. Metodologisk triangulering
13

 

har använts; det vill säga en kombination av intervjuer, enkätundersökningar och deltagande 

observationer för att stärka den empiriska förankringen. Både de kvalitativa och kvantitativa 

metoderna är viktiga för denna undersökning då syftet är att få en insikt och helhetsbild av hur 

de involverade parterna förhåller sig till interaktionen i matematikförståelsen och det svenska 

språket bland elever med svenska som andraspråk. Samtalet vid en intervju får en stor bety-

delse då man som forskare får kännedom om vad som sker i sociala sammanhang genom att 

konversera.
14

 Samtidigt skapar forskaren en bättre inblick när observationen utförs. I detta fall 

under en viss period, då forskaren får både se och höra olika uttryck som kommer till ytan. 

Dessutom får forskaren ett bättre helhetsperspektiv då enkätundersökningar används. 

Undersökningen har gjorts i en skola, i en storstadsförort, där de flesta elever har ett annat 

modersmål än svenska. Skolan är en F-9 skola. Årskurs nio har 40 elever uppdelade i två 

grupper, med 20 elever vardera. Gruppindelningen har gått till på så sätt att det är exakt lika 

många pojkar som flickor i varje grupp.  

Undersökningen består även av deltagande observationer samt intervjuer. Detta för att komma 

in i deras vardagliga arbetssituation. Intervjuerna består av sju olika pedagoger: matematik-, 

svensk-, bosniska, somaliska, turkiska, syrianska samt arabisktalande modersmålslärare. 

Enkätundersökningen besvarades av 38 elever i årskurs nio. Eftersom undersökning utgjordes 

av en klass med elever med olika kulturella bakgrunder samt sju pedagoger från en skola, kan 

denna undersökning inte ses som allmängiltig.15 Undersökningen kommer istället att bygga på 

individuella åsikter och på så sätt lyfta fram det som har varit mest framträdande bland dessa 

involverade parters utsagor. 

                                                                 

13
 Helge Østbye, Karl Knapskog m.fl. 2004 

14
 Steiner Kvale 1997 

15
 Kvale 1997 
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3.1 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

Østbye och Knapskog m.fl. (2004) diskuterar att det finns en del svårigheter med att nyttja sig 

av kvalitativ forskning. Svårigheterna med kvalitativ forskning är att det är svårt för en fors-

kare att generalisera och vara allmängiltig utifrån enbart sådana källor menar  Østbye och 

Knapskog m.fl. Därför har jag valt metodologisk triangulering, det vill säga att jag har kom-

binerat flera metoder. Förutom intervjuerna med de sju olika ämnespedagogerna samt fyra av 

eleverna, har även deltagande observationer gjorts. Deltagande observationerna har gjorts dels 

för att styrka intervjuerna, dels för att få en bättre inblick i klassrumssituationen.
16

 Enligt 

Kullberg (2004) pendlar en forskare mellan en insider och outsider när denne gör en delta-

gande observation, vilket innebär att en forskare observerar samtidigt som denne ingår i en 

grupp. Här blir det viktigt, enligt Kullberg, att den deltagande observatören ständigt arbetar 

med mentala bilder. Det är för att observatören ska få med allt som sker i rummet. När forska-

ren pendlar mellan olika perspektiv, insider och outsider, kan det gå fort, därför är det viktigt 

att forskaren är smidig både i sitt tänkande och i sitt handlingssätt. Efter varje avslutad obser-

vation bör, enligt Kullberg, observatören direkt anteckna ner allt denne har sett. 

 

Det kvantitativa tillvägagångssättet i form av en enkätundersökning har gjorts i en klass i 

årskurs nio. Med en kvantitativ metod fick jag som forskare en bättre bredd på studien, då det 

var ett stort antal respondenter som besvarat enkäten. Enkätstudier är en av de vanligaste da-

tainsamlingsmetoderna vid kvantitativa undersökningar, som lämpar sig främst för att beräkna 

olika ståndpunkter och hur utbredda olika förhållanden är inom en viss grupp.17 Enkätens 

fördel är mängden och potentialen till att nå ut till så många individer som möjligt.    

3.2 Intervju 

Alla de sju olika ämneslärarna som ingick i arbetslaget: matematikläraren, fem olika mod-

ersmålslärare och svenskläraren, ville gärna ställa upp och medverka som informanter. Likaså 

ville de fyra eleverna också delta. Intervjuerna skedde individuellt vid olika tillfällen i lärar-

nas arbetsrum. Detta för att underlätta för informanten att föra fram sina personliga åsikter.18 

Varje intervju tog ca 30-45 minuter. Intervjuerna var tänkta att spelas in på band och sedan 
                                                                 

16
 Kvale 1997 

17
 Kvale 1997 

18
 Holme och Solvang 1997 
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transkriberas för att kunna återges med exakta formuleringar, dock valdes detta bort då lärarna 

helst inte ville medverka under de omständigheterna. Av etiska skäl är det viktigt att forskaren 

tar hänsyn till informanternas begär,19 och därmed antecknades istället allt som framfördes 

under intervjuerna med stor lyhördhet.20 På så sätt fick informanterna känna sig bekväma i 

sina diskussioner.  

 

För att efterlikna en vanlig dialog valde jag som forskare att leda konversationen i så liten 

mån som möjligt för att istället låta informanterna påverka diskussionens riktning under in-

tervjuernas gång.
21

  

 

Redogörelsen för informanternas yttranden skedde därefter genom en sammanställning av allt 

som har framförts och debatterats under intervjuerna. Dock kommer inte deras namn uppges 

då de flesta ville vara anonyma, vilket innebär en integritetsfråga inom den kvalitativa 

forskningen.22 Deras titlar kommer endast att uppges.. 

 

Urvalsgrupp  

Lärarna har olika kön, åldrar och erfarenheter vilket ger en bredare bild av om vad de anser 

om studiehandledning. Intervjuade pedagoger är matematikläraren, svenskläraren och fem 

modersmålslärare som undervisar i bosniska, somaliska, turkiska, syrianska samt arabiska. 

Efter enkätundersökningen intervjuades även fyra elever som har ett annat modersmål än 

svenska och går i årskurs nio.  

 

Undersökning  

Först delades enkätfrågorna ut till eleverna, sedan intervjuades modersmållärarna. Efter att ha 

sammanställt både intervjuerna och enkätsvaren intervjuades två ämneslärare och fyra elever. 

Två av de intervjuade eleverna har arabiska som sitt modersmål, en hade turkiska och den 

fjärde hade bosniska som sitt modersmål. När samtliga intervjuer var färdiga fick allting skri-

vas ner exakt.  

                                                                 

19
 Ibid 

20
 Ibid 

21
 Ibid 

22
 Holme och Solvang 1997 
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3.3 Intervjudeltagarna 

Följande personer intervjuades: 

 

Matematikläraren, född i Sverige, har arbetat som lärare i 30 år varav på just denna skola i 10 

år. Han undervisar både i matematik och naturorienterande ämnen.   

 

Svenskläraren, född i Sverige, har 14 års erfarenhet av att arbeta som lärare. Hon har arbetat i 

just denna skola i nio år och undervisar både i svenska och samhällsorienterande ämnen.  

 

Modersmålsläraren i turkiska flyttade till Sverige år 1977. Idag arbetar han som turkisk mod-

ersmålslärare i skolan och har arbetat som lärare i ungefär sex år. Han har även arbetat som 

tolk och studerat på lärarhögskolan.  

 

Modersmålsläraren i arabiska flyttade till Sverige 1990 och är utbildad ingenjör i sitt hem-

land, som är Syrien. I Sverige har hon tagit lärarexamen, inriktning matematik och arabiska. 

Hon har arbetat som modersmålslärare i tre år.  

 

Modersmålsläraren i arabiska flyttade till Sverige 1988 från Irak. Hon har en arkitektutbildn-

ing men arbetade som matematiklärare i Irak. I Sverige kompletterade hon sina betyg till arki-

tekt men då hon inte fick något arbete utbildade hon sig till matematiklärare på gymnasienivå. 

Hon har arbetat som modersmålslärare i åtta år.  

 

Modersmålsläraren i bosniska flyttade till Sverige från Bosnien för ungefär 12 år sedan. Hon 

arbetade som historielärare i sitt hemland, idag arbetar hon som behörig modersmålslärare och 

arbetar i olika skolor i invandrartäta områden.  

 

Modersmålsläraren i somaliska flyttade till Sverige 1994 och har arbetat som mod-

ersmålslärare i cirka sju år. Han har ingen utbildning från sitt hemland. I Sverige komplette-

rade han sina gymnasiebetyg och har tagit kurser på lärarhögskolan för att kunna bli behörig 

modersmålslärare.  
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Eleverna  

Tre av eleverna är födda i Sverige och talar både svenska och sitt modersmål. En elev är född  

i Irak men även han talar både svenska och sitt modersmål. Alla fyra eleverna behöver studie-

handledning.  

 

 Elev 1: Hon talar bosniska och är född i Sverige. 

 Elev 2: Han talar arabiska och är född i Irak, flyttade till Sverige år 2001.  

 Elev 3: Han talar somaliska och är född i Sverige.  

 Elev 4: Hennes föräldrar är ursprungligen från Libanon och hon talar syrianska men 

hon är född i Sverige.  

3.4 Observation 

Observationerna utfördes under matematikundervisningen då det gavs lov av både rektorn på 

skolan och matematikläraren om två veckors närvaro. Eftersom det bara fick vara under två 

veckors tid, gick den första veckan ut på att lära känna eleverna. Då intogs ett insiderperspek-

tiv i vilket gjordes genom samtal med dem om deras vardagsliv och uppväxt under rasterna 

eller att eleverna kunde få hjälp när de behövde under lektionstid. Efter varje avslutad mate-

matikundervisning skrevs alla intryck och upplevelser ner. Under andra veckan intogs både en 

mer reserverad position, det så kallade outsiderperspektivet, samtidigt som insiderperspektivet 

bibehölls. I utövandet av outsiderperspektivet var bakre delen av klassrummet en bra plats för 

att observera utan att bli uppmärksammad. Under rasterna var det i stor sett på samma sätt 

som det var under första veckan.   

3.5 Enkät 

Efter att ha observerat eleverna i årskurs nio i cirka två veckors tid var det dags för enkätfrå-

gorna, som delades ut vid sista tillfället under vistelsen. Alla de 40 eleverna i årskurs nio var 

inte där den dagen. Det var 38 av de 40 eleverna som svarade på enkätfrågorna. Efteråt sam-

manställdes alla svar i en matris. 
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3.6 Reliabilitet 

Det går inte att påstå att reliabiliteten i denna undersökning är tillräcklig för att dra några 

allmängiltiga slutsatser. Fastän metodologisk triangulering har använts (pendlingen mellan 

olika metoder) kan inte denna undersökning ses som allmängiltig då den täcker ett allt för litet 

område och således med sannolikhet inte kan dupliceras. En annan aspekt till varför reliabili-

teten inte är tillräcklig i undersökningen är att Bjereld m.fl.(1999)  i boken Varför vetenskap 

menar att varje intervjusituation ser olika ut för olika forskare. Bjereld menar att om en annan 

forskare skulle göra samma undersökning, skulle denne forskare kanske få andra svar samt 

bemötande från de involverade parterna och därmed dragit andra slutsatser. 
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4  Resultat 

4.1 Skolan 

Först kommer en beskrivning av hur skolans arbetslag är strukturerat och hur deras arbetssätt 

med eleverna tar sig uttryck. Sedan kommer en diskussion kring modersmålslärarnas samar-

bete med andra ämneslärare såsom matematik och svenska lärarna.  

 

Skolan är en F-9 skola som ligger i en förort till Stockholm. Det går 460 elever i skolan och 

den har 90 lärare och fritidspedagoger. Svenskläraren berättade att de flesta elever har ett an-

nat modersmål än svenska, varför de flesta lärarna går kursen ”Svenska som andra språk”. De 

tycker att det är nödvändigt med tanke på att skolan ständigt tar emot nyanlända elever från 

andra länder. De nyanlända eleverna börjar med att gå i en klass där de ska lära sig det svens-

ka språket. När eleven och läraren känner att eleven är redo börjar de i en klass där det inte 

bara är nyanlända elever, utan även elever som är födda i Sverige eller har bott i Sverige i 

många år. Arbetsgruppen består av fyra lärare som tar hand om ca 35-40 elever, men som det 

tidigare nämnts så delas klassen upp i två grupper. När den ena gruppen har exempelvis ma-

tematik så har den andra gruppen engelska. Varje lärare har minst ett ämne som de har som 

huvudämne. Att arbeta i arbetslag kräver att alla lärarna är överens och kan samarbeta med 

varandra menar läraren från arbetslaget.  

Planeringstiden måste göras gemensamt. Hela tiden måste arbetslagen fokusera på att utveck-

la den individuella eleven efter behov i alla ämnen. Att arbeta i arbetslag kräver tid för att 

planera då det krävs planering inför varje lektion, vecka och termin. Planeringen måste finnas 

för eleverna både på individ såväl som gruppnivå. Arbetslagen försöker se varje individ för 

sig då alla elever i klassen är på olika nivåer och behöver olika stöd med olika ämnen menar 

läraren från arbetslaget. 
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4.2 Arbetslagets betydelse 

Lärarnas uppdrag i skolan är att ge möjligheter till eleverna att uppnå målen som finns i be-

tygskriterierna och kursplanen.  Skolans absolut viktigaste uppgift är att kunna ge eleverna en 

bra basutbildning så att de är förberedda för arbetslivet och i det större sammanhanget ute i 

samhället. Skolan ska även försöka bidra till att eleven får möjlighet och motivation så att 

eleven vill utveckla sin kunskap. Pedagogerna ansåg att man som lärare, oavsett vilket ämne 

man undervisar i, kan variera mellan olika arbetsformer. Man kan exempelvis samarbeta och 

integrera flera ämnen och ordna temadagar eller projektarbeten där eleverna får lära sig hur 

det är att arbeta individuellt och i grupp. Syftet med ett arbetslag är att lärarna tillsammans ska 

utveckla och gestalta undervisningen i enlighet med de krav och mål som läroplanen ställer.  

Att arbeta i ett arbetslag går ut på att lärarna samarbetar och tillsammans planerar undervis-

ningen så att det gynnar eleverna på bästa möjliga sätt. Lärarna ansåg att de får mer inflytande 

på planeringen, och genomförandet av undervisningen får ett bättre resultat.  

Det är många forskare som menar att elever med ett annat modersmål än svenska lättare lär 

sig det svenska språket om de behärskar det egna modersmålet. En av dem som menar detta är 

Bergman (2003) som redogör för att språkbehärskning är ett krav i matematikundervisningen. 

Eftersom språket har en stor betydelse för tänkandet så är det bäst om eleverna får använda 

det språk som de behärskar bäst i inlärningen av matematik menar Bergman. Många lärare 

som undervisar elever med annat modersmål än svenska kan uppfatta att eleverna inte har 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att förstå undervisningen. Detta kan bero på att 

elevernas begreppsförståelse är förankrade i andra språk och deras erfarenheter inte kan kop-

plas med undervisningen i Sverige enligt Bergman.  

4.3 Medvetenheten gällande den bristande 
språkförståelsen 

De intervjuade lärarna ansåg att elever med bristande språkförståelse oftast får svårigheter 

med matematiken när det kommer till bland annat textuppgifter eller nya begrepp. Att elever-

na har svårt med detta är för att textuppgifterna eller de nya begreppen presenteras på ett 

språk de inte alltid förstår.  
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Lärarna ansåg även att de flesta eleverna i undersökningen, framförallt gruppen med arabiska 

som modersmål, har en särskilt bristande språkförståelse. Dock ligger alla elever på olika ni-

våer. En del av dessa elever klarar inte av enkla instruktioner i matematikboken vilket resulte-

rar i att de inte klarar av uppgiften som läraren givit dem. Därför har man valt att införa stu-

diehandledning i skolan. Under dessa timmar får eleverna hjälp av modersmålslärarna på de-

ras respektive språk, i bland annat matematikämnet.  

Matematikläraren förklarade att textuppgifterna i matematikboken oftast utgår från den 

svenska kulturen vilket gör att ännu större krav ställs på den språkliga förståelsen. Matematik-

läraren poängterade att man måste pröva sig fram och försöka arbeta på ett sätt som når ut till 

dessa elever med bristande språkförståelse. Speciellt viktigt menar han det vara att lärare för-

söker redan från början då språket annars kan bli ett hinder för dem och deras matematiska 

förståelse. Samtidigt kan det vara svårt att undervisa elever som kommer från olika kulturer 

och har olika språkkunskaper. Dessa elever har en stor press på sig då de parallellt ska lära sig 

att behärska det svenska språket vid sidan om kunskapsutvecklingen i övriga ämnen.  

4.4 Modersmålslärarens funktion 

Det finns modersmålslärare till hands. Skolan har fem heltidsanställda modersmålslärare, 

bland annat arabisktalande, somaliska, bosniska, turkiska samt syriansk modersmålslärare. 

Varje vecka har eleverna två timmars modersmål när de under den första timmen har mo-

dersmålsundervisning och andra timmen studiehandledning. Den senare delen är till för att 

diskutera andra ämnen, som då sker på deras modersmål. Om en elev exempelvis har svårt 

med att förstå en uppgift i matematikboken har denna elev möjlighet att fråga sin moders-

målslärare på ett språk som han/hon behärskar bättre. Modersmålslärarna kan även komma till 

andra lektioner och vara till hands om det behövs. Det finns alltså ett stort samarbete mellan 

arbetslagen och de olika modersmålslärarna. Svenskläraren som undervisar svenska som and-

raspråk testar eleverna flera gånger per termin för att bedöma elevernas språkliga nivå samt 

deras språkutveckling. Efter de olika testerna lägger läraren upp en gemensam plan med för-

äldrarna och eleven för en vidare utvecklingen. Vid behov kan även modersmålsläraren vara 

med under dessa möten. 
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4.5 Observation i klassrummet 

Observationerna skedde med eleverna i årskurs nio under deras matematikundervisning i cirka 

två veckors tid, måndagar till och med torsdagar. Varje matematiklektion varade i en och en 

halvtimme förutom på onsdagar då lektionen varade i en timme. Bänkarna i klassrummet var 

möblerade som en hästsko, där alla elever hade möjlighet att titta framåt mot tavlan. Ingen 

skulle ha ryggen mot tavlan hade arbetslaget tänkt. Alla i klassen hade ett annat modersmål än 

svenska men nästan alla talade svenska, vissa bättre än andra då en del av eleverna var födda i 

Sverige och följaktligen talade bättre svenska än de nyanlända eller de som hade bott i Sveri-

ge i 3-7 år. Det fanns två elever som talade bosniska med varandra fastän de kunde tala 

svenska.  

Lektionerna började alltid med att det tog cirka tio minuter innan alla i klassen blev tysta och 

läraren börja tala. Därefter gick läraren igenom allmänna saker, exempelvis om något speciellt 

hade hänt på rasten. Efter en stunds diskuterade med klassen började han med att ge ett exem-

pel på tavlan där eleverna fick tänka och svara. Därefter fick eleverna ett antal sidor i boken 

som de skulle räkna innan lektionen var slut. När inte observationer skedde hjälptes det till i 

klassen, då vissa av eleverna behövde hjälp för att förstå en del matematiska begrepp. 

 

Matematikläraren beskrev sin klass som ”ett antal trevliga individer som tillsammans blir oro-

liga, pratiga och osäkra”. Detta märktes när observationerna genomfördes. De var både trevli-

ga och sociala. Eleverna ställde en massa frågor och var nyfikna på mig. Det kändes bra att få 

lite tid med eleverna och ställa lite allmänna frågor kring deras liv och uppväxt för att lära 

känna dem. De kunde i sin tur slappna av mer när de blev observerade. Det gick alltså att 

pendla mellan ett insider- och outsiderperspektiv. Under rasterna intogs ett insiderperspektiv 

då det var diskussioner och samtal med eleverna. Under lektionstid intogs en outsiderfunk-

tion, då merparten av tiden gick åt till att sitta i bakre delen av klassrummet och anteckna ner 

allt. Efter ett tag dämpades elevernas nyfikenhet på observatören. Ibland kunde det bli mycket 

stökigt, de började prata för mycket om annat under deras matematiklektioner och blev då 

osäkra när läraren ställde en matematisk fråga. Matematikläraren visste att det fanns en del 

elever som kunde svaret, men att de inte vågade säga det på grund av att alla andra i klassen 

var så oroliga och pratade om annat. Vid ett tillfälle gav matematikläraren en uppgift till hela 

klassen. Genom att samarbeta med varandra skulle eleverna lösa uppgiften som stod på tav-
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lan. Det var många av eleverna med arabiska som modersmål som inte förstod uppgiften. 

Modersmålsläraren som då var närvarande på matematiklektionen fick översätta och försöka 

få eleverna att förstå problemet på arabiska.  

 

Matematikläraren lade särskild stor vikt vid att få alla elever i klassen att bli intresserade av 

matematikämnet. Detta gjorde han genom att försöka ta in elevernas vardag i matematikun-

dervisningen. Vid ett tillfälle skulle eleverna mäta arean på en rektangelformad fotbollsplan, 

då tog läraren ett exempel från deras gymnastikplan som eleverna precis hade varit på. Han 

försökte även skapa en positiv arbetsmiljö för att eleverna skulle lyckas med att uppnå målen i 

matematikämnet. Detta kunde vara genom att han samarbetade med modersmålslärarna. Ele-

verna fick två timmars modersmål under veckan då en av timmarna var till för att utveckla 

modersmålet och den andra timmen var för att kunna få studiehandledning, vilket innebär att 

få förklaringar och läxhjälp av modersmålslärarna. Modersmålslärarna kunde även vara med 

på olika lektioner för att eleverna skulle ha möjligheten att fråga om de inte förstod på svens-

ka. Matematikläraren fick alltid hjälp av en annan lärare under lektionerna så att det alltid 

skulle vara två lärare tillhands med tanke på antalet elever i klassrummet. Ibland kunde även 

modersmålsläraren titta in lite då och då för att se att allting gick bra. Det var för det mesta 

den arabisktalande läraren som tittade in, för att det var just hos de arabisktalande eleverna det 

fanns ett stort behov av hjälp.    

 

Det fanns en pojke i klassen som precis hade kommit till Sverige från Irak och han kunde ing-

en svenska alls. Han blev placerad bredvid en annan pojke som talade arabiska, på så sätt fick 

kamraten översätta för den nyanlända irakiska pojken och berätta vad läraren gick igenom på 

lektionerna. Detta var både ett sätt för den nyanlända eleven att förstå och hänga med på lek-

tionerna samtidigt som han lärde sig språket medan kamraten som hjälpte till fick känna an-

svar och även träna på sitt modersmål.  

Matematikboken som klassen arbetade med var Matte Direkt Borgen 6B av författarna Synn-

öve Carlsson, Gunilla Liljegren, Margareta Picetti. Under dessa två veckor höll läraren på 

med bland annat mätning, som nämnts tidigare, då eleverna skulle räkna ut arean och omkret-

sen på deras fotbollsplan. Läraren började med att påminna eleverna om vad omkrets och area 

betyder och eleverna fick svara på hur man räknar ut en area och en omkrets på en rektangel, 
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så skrev läraren upp det på tavlan. Sedan fick klassen några mått på fotbollsplanen för att in-

dividuellt tänka och skriva ner svaret, varefter de samarbetade med grannen för att se var-

andras svar och hur de hade tänkt för att komma fram till sin slutsats. Därefter tog läraren upp 

det på tavlan och de frivilliga fick komma fram till tavlan och visa hur de hade räknat ut aren 

och omkretsen på fotbollsplanet.  

4.6 Sammanställning av enkätundersökningen  

 

Det var 38 elever av 40 som svarade på enkätfrågorna. Åldern på eleverna varierade mellan 

14-16, men de flesta var 15 år gamla. Det var 20 tjejer och 18 killar som besvarade enkätun-

dersökningen. 

Ålder: 

Fyra elever var 14 år.  

Tjogoåtta elever var 15 år. 

Sex elever var 16 år. 

 

Kön 

Flickor 20 st 

Pojkar 18 st 

 

Elevernas modersmål 

Arabiska 15 st 

Bosniska 6 st. 

Somaliska 9 st 

Syrianska 3 st. 

Turkiska 5 st. 

 

Det talades fem språk i detta klassrum förutom svenska; somaliska, arabiska, turkiska, syri-

anska och bosniska. De språk som var övergripande var arabiska, somaliska och bosniska. 

 

Det var 21 elever som var födda i Sverige och 17 som var födda i hemlandet.  
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Det var 25 elever hade någon hemma som kunde hjälpa de med läxor, medan 13 elever inte 

hade den hjälpen på grund av att föräldrarna var för upptagna med arbete samt antalet barn i 

hemmet, det handlade om en tidsfråga. Ett antal hade inte hjälp hemma på grund av att föräld-

rarna inte kunde förstå det svenska språket i matematikboken. Fördelen med att alla hade möj-

lighet för modersmålshjälp under studiehandledning blev då uppenbar, men det var bara 21 

elever av 38 som hade modersmål kontinuerligt som ämne. De andra hade samma möjlighet 

till att få det men valde att inte ha det vilket kunde bero på att de inte gillade språk eller inte 

ville ha ett extra ämne på schemat. En del tyckte att modersmålet var för svårt eller trodde sig 

inte ha en användning för sitt modersmål senare i framtiden och arbetslivet. Nio elever tyckte 

att det var lättare att både få hjälp på svenska och sitt modersmål när de får läxhjälp, medan 

18 elever ville ha hjälp uteslutande på sitt modersmål. Det var 11 elever som ville bara ha 

hjälp på svenska.  

 

Det var 11 elever tyckte att matematikämnet var roligt och intressant medan 27 av eleverna 

tyckte att det var för svårt och tråkigt. Eleverna ansåg dock att matematikämnet blev enklare 

med hjälp av studiehandledning.     

 

Det var 29 elever som ansåg att de hade möjlighet att ta hjälp av modersmålslärare i matema-

tikämnet, medan nio av dessa i klassen ansåg att de inte hade det. Det kunde bero på att ele-

verna ansåg att modersmålsläraren inte hjälpte till eller att modersmålsläraren inte var kunnig 

inom det aktuella området.  
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5 Slutsatser 

5.1 Vad anser matematiklärare och modersmålslärare 
om studiehandledning i matematik på modersmålet?   

 

Matematikläraren, svenskläraren och modersmålslärarna anser att studiehandledning i mate-

matik på modersmålet är en bra metod för att få eleverna att förstå och utveckla språket. De 

menar att det är bra för de elever som har svårt med det svenska språket, och anser att an-

draspråkslever behöver både svenska och sitt modersmål för att kunna utvecklas i skolämnen. 

Lärarna har träffat många elever som är födda i Sverige, men ändå inte pratar bra svenska. 

”Det är språket som gör matematik svårare” menar matematikläraren. Studiehandledningen 

fungerar bra då andraspråkselever får hjälp i ett ämne de tycker är svårt, som matematik. 

Lärarna poängterade även att matematik kunde vara svårt till och med för elever med svenska 

som första språk. Det blir alltså svårare för andraspråkselever då de redan har svårigheter med 

språket från början, sedan ska de försöka lösa uppgifter. Därför anser lärarna att det är bra om 

det finns hjälp så att eleverna kan växla mellan två språk och på så sätt förstå texten innan de 

börjar lösa en uppgift. Modersmålet blir ett verktyg för att förstå andra skolämnen. Det som 

också är bra med studiehandledning, menar modersmålslärarna, är att de har färre elever att 

hjälpa och då hinner eleverna lösa fler uppgifter i matematik än vad de gör på en vanlig ma-

tematiklektion. Modersmålslärarna diskuterade om svårigheten som de olika ämneslärarna har 

då de har många som de måste hinna hjälpa under lektionstid, vilket mestadels drabbar de 

elever som behöver extra hjälp. De olika lärarna anser att studiehandledning är en viktig 

lösning på det problemet eftersom eleverna då har möjlighet att få hjälp med svåra ord och 

begrepp de inte förstår.  
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5.2 Vad tycker andraspråkselever att det har för 
betydelse och påverkan med studiehandledning i 
matematik? 

Samtliga elever ansåg att det är bra med studiehandledning på det egna modersmålet i mate-

matik. De ansåg att de fick mer tid för förklaringar av ord och begrepp de hade svårigheter 

med. Eleverna ansåg också att det kändes bra och tryggt att ha någon i skolan som talade det 

egna språket. Studiehandledningen gör det lättare för eleverna att förstå matematiska uppgif-

ter vilket leder till att det blir mycket roligare att arbeta med matematik. 

5.3 Finns det ett samarbete mellan klasslärare och 
modersmålslärare och i så fall på vilket sätt?  

Samarbetet mellan de olika ämneslärarna fungerade bra enligt de intervjuade pedagogerna. De 

menade att genom att integrera flera ämnen och ordna temadagar eller projektarbeten fick de 

chansen att samarbeta och pröva nya metoder tillsammans. Eleverna i sin tur fick pröva på att 

lära sig hur det är att arbeta individuellt och i grupp. Samtliga sju pedagoger ansåg att som 

lärare, oavsett vilket ämne man undervisar i, kan man variera och skapa olika arbetsformer. 

Speciellt viktigt var arbetslaget där lärarna tillsammans utvecklade och gestaltade undervis-

ningen för att uppnå de krav och mål som läroplanen kräver avseende matematikförståelsen.  

Lärarna ansåg att de får mer inflytande i planeringen samtidigt som genomförandet av under-

visningen ger ett bättre resultat när det sker samarbete inom arbetslaget. Att arbeta i ett arbet-

slag, menar de, går ut på att lärarna samarbetar och tillsammans planerar undervisningen så att 

det gynnar eleverna på bästa möjliga sätt. Rodell-Olgac (1999) menar att ett samarbete mellan 

lärarna bidrar till språkutvecklande undervisning, lärarna måste vara överens om både språk 

och kunskapssyn. Hon menar även att föräldrarna måste kunna lita på lärarnas insats i elever-

nas, framför allt minoritetselevernas, språkutveckling samt kunskapsutveckling. 
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6 Avslutande diskussion 

Jag anser att det är viktigt att diskutera pedagogernas ansvarsområde gällande matematikun-

dervisning och matematikförståelse för elever som har svårigheter med det svenska språket. 

Det är viktigt att lärare engagerar sig i att lära känna sina elever och deras förväntningar, kul-

turella bakgrunder, attityder och känslor för att på så sätt försöka komma på olika arbetsfor-

mer och metoder som är anpassade efter deras inlärningsförmågor. 

 

Själv anser jag att lärare ska ha ett krav på sig själva och det är att inte bara arbeta i matema-

tikboken utan försöka se matematiken i vardagliga situationer, som även Rodell-Olgac disku-

terade om. På så sätt blir det både roligare och intressantare för elevernas del då de kan förstå 

matematiken utifrån sina egna förutsättningar och därför inte bara tycker att det är svårt eller 

tråkigt. Vi måste se alla elever trots att det kan kännas svårt, ibland har man 30 elever och 

flera årskurser som man undervisar i. Men det är viktigt att även se de kunskaper vissa elever 

har  från hemlandet, en del kanske kan andra uträkningar som inte används i Sverige.  

 

Lärarna var ense om att det är viktigt att man som lärare försöker redan från början med att 

utveckla elevernas svenska, annars kan språket bli ett hinder för dem och deras matematiska 

förståelse. Detta stämmer överens med forskarna Rönnberg och Rönnbergs analyser som me-

nar att det är viktigt att ha goda språkkunskaper för att förstå matematikundervisningen.23 För 

att utveckla tänkandet så är språket viktigt. Men lärarna anser inte att elever bara skall få un-

dervisningen på sitt modersmål, utan tvärtom ska eleverna få delta på undervisningen med 

förstaspråkseleverna. De menar även att man på detta sätt skall träna det matematiska språket. 

Många ord kan ha en annan betydelse i vardagsspråket exempelvis termen volym. Därför har 

eleverna både studiehandledning, som sker på modersmålet, och vanlig matematikundervis-

ning på svenska med resten av klassen.   

 

När de elever som behöver extra stöd i det svenska språket är med under matematikundervis-

ning försöker matematikläraren lyfta fram vardagliga ord som eleverna kan relatera till, för att 
                                                                 

23
 Rönnberg & Rönnberg 2001 
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få dem att förstå olika matematiska uppgifter. Detta stämmer överens med Rodell-Olgacs re-

flektioner som innebär att det är viktigt att läraren försöker ta in elevernas erfarenheter och 

kunskaper till undervisningen.24 Det är bara en fördel att använda elevernas vardagsliv i un-

dervisningen, för att det ska bli lättare för eleverna att förstå. Det finns ord som andraspråkse-

lever kanske inte träffar på annars, som exempelvis veckopeng. Då ska läraren ha som uppgift 

att ta reda på vad andraspråkselever använder för termer då de använder begreppen, och på så 

vis kunna gå vidare i undervisningen. Det är även bra att låta eleverna som kan svenska hjälpa 

sina kamrater som behärskar svenska mindre bra, på så sätt får eleverna känna ett ansvar och 

samarbeta samtidigt som båda parter lär sig och utvecklar språket. Det är ofta språket i mate-

matikböckerna som innehåller ”onödiga svårigheter” och förvirrar eleven. Eleven fastnar för 

att de inte förstår språket och chansar eller menar att uppgiften inte har en lösning. Då kan det 

uppstå problem om eleverna tror att de är sämre för att de inte behärskar språket lika bra som 

de andra svensktalande eleverna, vilket i sin tur kan leda till att andraspråkseleverna kan kän-

na ett utanförskap. Både Rönnberg och Rönnberg och Parszyk menar att det är bra att använda 

båda språken i matematikundervisningen för att på bästa sätt kunna utvecklas.25 Eleven måste 

behärska språket som används för att förstå matematikundervisningen och då spelar det ingen 

roll om det är på modersmålet eller andraspråket. 

 

Samtidigt menar ämneslärarna att det kan vara svårt att undervisa elever som kommer från 

olika kulturer och har varierande språkkunskaper. Dessa elever har en stor press på sig då de 

dels ska lära sig att behärska det svenska språket, dels även hinna med i kunskapsutvecklingen 

i alla andra ämnen. Dessa tankar delas även av Rönnberg och Rönnberg:   

Om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet, ett andraspråk som eleven inte helt 

behärskar, kommer detta att utgöra ett hinder för eleven, inte bara för att eleven har språkligt 

svårt att förstå undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till kommunikation 

blir sämre. 26 

 

Därför har man tagit det beslutet i arbetslaget att ha med modersmålsläraren under en del ma-

tematikundervisning. Modersmålsläraren hjälper till de elever som känner att de har ett behov 

av extrahjälp. Ämneslärarna kan få modersmålslärarnas hjälp och kunskaper för att få elever 

                                                                 

24
 Rodell-Olgac 1999 

25
 Rönnberg & Rönnberg 2001, Parszyk 1999 

26
 Rönnberg & Rönnberg 2001: 24 



 32 

som inte behärskar det svenska språket till fullo att försöka förstå matematikundervisningen 

på sitt eget modersmål samtidigt som eleven utvecklar det svenska språket. Då har eleven 

chansen att fråga sin modersmålslärare om alla ord och uttryck som han/hon inte förstår. Det 

är alltid bra att ha tillgång till flerspråkiga pedagoger som kan samverka med de svensktalan-

de pedagogerna. Rodell-Olgac diskuterar om hur viktigt det är att elever ges tillfälle att få 

undervisning på sitt hemspråk och vilka konsekvenser det skulle ske om eleverna inte fick 

det: 

Det är viktigt att alla nyinflyttade elever får undervisning i hemspråk och studiehandledning. 

Speciellt avgörande är det sistnämnda. Undervisningen på det egna språket i olika ämnen är den 

enda garantin mot avbrott i språk- och därmed i tankeförmågans utveckling. Annars blir det så 

att barn under några år inte har tankestimulans eftersom det dröjer innan svenskan har utvecklats 

till den nivå där barnet utvecklingsmässigt befinner sig. Följden blir att eleven får det svårt un-

der högstadiet. 27 

 

För att det ska bli lättare för eleverna att förstå matematiska begrepp så är det bra med repeti-

tion av ord och uttryck. Man kan skriva ner ord och rita en bild om det går för att få eleverna 

att förstå ordens olika betydelser i matematiskt språk och på vardagsspråk, som i exempelvis 

orden volym och axel. Man måste tänka på att dessa termer kan vara förvirrande för elever 

födda i Sverige, då måste man verkligen ta hänsyn till elever som har ett annat modersmål än 

svenska och i en del fall är nyanlända till Sverige. Man måste ha extra koll och försöka att på 

bästa sätt förklara så att alla elever förstår. Sen finns det barn som har svårare att förstå och 

behöver extrahjälp på andra grunder, jag anser att det viktigaste är att elever förstår och avslu-

tar året med matematiska kunskaper och kan veta hur man tänker och hur man räknar.  

 

Läraren ska inte tänka på att eleverna måste hinna klart med alla kapitel i boken utan det vik-

tiga är att eleverna har fått kunskaper och förstått innebörden. Man kan sitta i smågrupper 

eller i helklass för att diskutera olika strategier så får eleverna dela med sig av sina förslag, 

vilket är bra för att man då lär sig av varandra. Efter att ha observerat eleverna i årskurs nio, 

så tycker jag att arbete i mindre grupper gynnar elevernas lärande mer, för att eleverna får 

chansen att arbeta på sin individuella arbetslust. De visar mer förståelse och motivation för att 

här blir eleverna tvungna att försöka göra sig förstådda, eleverna förklarar för sina kamrater 

och visar vad de har lärt sig.  

                                                                 

27
 Rodell-Olgac1995: 20 
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Jag anser att det är viktigt med förberedelseklasser. Det är till en fördel om skolan har hand-

ledning där modersmålslärare hjälper eleverna med exempelvis uppgifter i matematik, på de-

ras modersmål. På så sätt kan eleverna få betyg i ämnet och även förstå ämnet. Det kan före-

komma att barn med annat modersmål än svenska tänker och använder matematiken i var-

dagslivet på sitt modersmål. Det är viktigt att läraren tänker på detta, då det annars kan bli fel 

om en elev tänker på arabiska och då exempelvis troligen kommer att uppfatta ett uttalat 421 

som fyrahundra, ett och tjugo om det inte finns skrivet med siffror.  

 

Som jag nämnt tidigare så utvecklar alla barn matematiska begrepp innan de börjar skolan 

oavsett kulturell eller språklig bakgrund. Eleven måste behärska undervisningsspråket (i detta 

fall det svenska språket) för att kunna förstå och följa med i matematikundervisningen. Språ-

ket har en stor betydelse för att eleverna ska kunna utveckla deras tänkande och i och med 

detta är det säkert bra att eleverna får tänka på det språk som de behärskar bäst, exempelvis 

deras modersmål. Dock kan det bli förvirrande för eleven att lära sig att tänka på ett annat 

språk, och som även Rönnberg och Rönnberg ansåg så är det bättre när ämnesläraren och mo-

dersmålsläraren samarbetar. Rönnberg och Rönnberg menar att ämnesläraren och moders-

målsläraren tillsammans kan hjälpa eleverna att uppnå målen. Tvåspråkig undervisning är 

oftast effektivare än enspråkig undervisning på det andra språket. Läraren ska ta tillvara på 

alla språk som eleverna behärskar och försöka använda sig utav dessa. Här är det alltså viktigt 

att pedagoger ser det utifrån en positiv transfer där modersmålet har ett inflytande på inlär-

ningen. Att känna tillhörighet och motivation är en av de viktigaste faktorerna i skolan.  

 

Efter min undersökning i den mångkulturella skolan tycker jag att jag som blivande lärare har 

fått kännedom och erfarenhet om hur det kan vara i praktiken att arbeta med elever som har 

ett annat modersmål än svenska. Jag har även sett hur jag kan ta till mig detta i min roll som 

nyutexaminerad lärare för att kunna använda elevernas språkkunskaper, i det svenska språket 

men även i deras modersmål, för att utveckla elevernas kunskapsinlärning och inte minst 

språkutveckling. För vidare forskning vore det intressant att se hur modersmålsundervisning 

kan utföras i grundskolan med fokus på matematikundervisningen. 
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8 Bilaga 1 

Frågor till eleverna 

 

Ålder:  

Kön:  

 

1. Vad har du för modersmål?  

2. Är du född i Sverige? Om Nej i vilket land är du född och hur många år har du bott i 

Sverige?  

3. Vad tycker du om matematik? Motivera ditt svar! 

4. Tycker du att du har svårt med svenska språket?  

5. Vad tycker du om matematikämnet? Motivera ditt svar! 

6. Har du någon modersmålslärare som kan hjälpa dig med matematiken?  

7. Om du har studiehandledning i matematik, berätta hur det går och vad du tycker om 

studiehandledningen?  
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9 Bilaga 2 

Enkätfrågor  

Ålder: 

 

Kön:  

 

1. Vad har du för modersmål?  

 

2. Är du född i Sverige? Om Nej i vilket land är du född och hur många år har du bott i 

Sverige?  

 

3. Gillar du matematik? Motivera.  

 

4. Om du inte kan en uppgift när du har matematik läxa, finns det någon hemma hos dig 

som kan hjälpa dig? 

 

5. Vilket språk tänker och talar du när du får hjälp med matematiken hemma?  

 

6. Vad tycker du om studiehandledning som sker på ditt modersmål?  
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10 Bilaga 3 

Intervjufrågor för klass/matematiklärare 

 

1. Vad anser du om studiehandledningen i matematik på modersmålet? 

2. Andraspråkslever som använder sitt modersmål för att inhämta kunskap, vad tycker du 

om det?  

3. Upplever du att matematikämnet är ett svårt ämne för andraspråkselever?  

4. Anser du att andraspråkselever har det svårare i matematik på grund av brist på svens-

ka språket?  

5.  Vad är det som dina andraspråkslever har mest svårt med i matematik? Är det pro-

blemlösning? Motivera ditt svar.  

6. Finns det ett samarbete mellan dig och modersmålsläraren när det gäller studiehand-

ledningen i matematik?  
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11 Bilaga 4 

Intervjufrågor för modersmålslärare 

 

1. Beskriv vad studiehandledning i matematik är för dig och hur du arbetar med detta? 

 

2. Beskriv svårigheter som du har för att kunna genomföra studiehandledning i matema-

tik?  

 

3. Finns det ett samarbete mellan dig och matematikläraren när det gäller studiehandled-

ningen i matematik?  

 

 

 

 

 

 

  

 


