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Abstract: 

 

Titel: Matematik och språk 

– betydelsen av språket i matematik för andraspråkselever 

Titel: Mathematics and language  

 – The meaning of lauguage in mathematics second language learners 

Tidpunkt: Vårterminen 2011  

Författare: Emine Colak 

Handledare: Jenny Magnusson  

 

 

This paper investigates the methods used by teachers when teaching elementary mathematics 

to children with Swedish as their second language. The original mathematical terminology 

derives from Latin, Greek and Arabic, this terminology is not of great importance in this 

paper, the everyday language spoken in elementary classes when teaching mathematical 

concepts and calculations to younger children is. The use of everyday language is an 

advantage for children with Swedish as their second language as mathematical problems 

presented in a more plain language is easier to comprehend and solve than problems in mere 

numerals. Special teachers in home language classes often have the task of clarifying the 

mathematical concepts, introduced to the children during mathematical lessons, in the pupils 

first acquired language. A qualitative method was used in this study. The research material 

consists of interviews and observations. Two teachers and a home language teacher, all from 

one school, participate in the study. The research results show the importance of ordinary 

language terminology in mathematics for beginners. The participants of the study are aware of 

the importance of language in mathematics and actively work with the vocabulary in the 

languages involved. The various methodologies used to introduce mathematical vocabulary to 

the students differed among the teachers. 

 

Keywords: mathematics, mother tongue and language 

Nyckelord: matematik, modersmål och språk 
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1. Inledning: 

 

Sverige är ett mångkulturellt land. Här finns människor från olika länder och kulturer. Alla 

har olika bakgrund och olika traditioner men en sak har alla gemensamt, det svenska språket. 

Andraspråkseleverna måste lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Samtidigt vill de ofta 

bevara sitt eget språk och sin egen kultur, vilket kan vara problematiskt eftersom det blir en 

kulturkrock.  

 

I rapporten Mer än matematik (2008) framkommer det att elever med att annat modersmål har 

generellt sämre betyg än elever som har svenska som modersmål. Elever med en annan 

etnicitet som inte fullständigt behärskar svenska språket har svårigheter med 

problemlösningsuppgifter.  (Myndigheten för skolverket 2008) 

 

Under min lärarutbildning har jag läst mycket om tvåspråkiga barn/elever och i 

verksamhetsförlagd utbildning har jag flera gånger varit i en mångkulturell skola där 80 % av 

eleverna hade ett annat modersmål än svenska.  Jag upplevde att elever med en annan etnisk 

bakgrund har problem med matematik. De har svårt att förstå uppgifterna i 

matematikböckerna på grund av språket. De har inte samma språkliga förmåga som de 

svenska eleverna. Om en elev svarar fel på en fråga behöver det inte bero på matematiken 

utan det kan vara på grund av språkbrister. Lärare bör vara uppmärksamma och hjälpa dessa 

elever med språket samt följa läroplanen.  

 

Malmer (2002) påpekar att språk och tänkande har stor betydelse för 

matematikundervisningen. Med detta menar Malmer att varje lärare som undervisar i 

matematik måste vara medveten om den betydelse språket har. Det gäller inte bara 

textuppgifter som eleverna arbetar med utan också det språk som läraren använder i själva 

undervisningen. Parszyk (1999) menar att språkets innehåll i matematikuppgifterna är en stor 

utmaning för minoritetselever. Det räcker inte att eleverna har räknetekniken för att kunna 

lösa uppgifterna utan de måste också ha en god läsförmåga. Det är få uppgifter som saknar 

språkligt innehåll.  

 

Malmer (2002) och Parszyk (1999) menar att språket har stor betydelse för elevernas 

matematiska inlärning. Under min utbildning har lärarna också poängterat att språket och 
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matematiken hör ihop. Detta blev jag intresserad av och jag har valt att undersöka vilken 

betydelse språk har i matematik för andraspråkselever.   

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas uppfattning om språkets betydelse i 

matematik för andraspråkselever i årskurs tre och hur de arbetar med språket i 

matematikundervisning. Jag kommer att jämföra lärarnas uppfattning och deras arbetssätt. 

Detta för att kunna se skillnader när det gäller hur lärarna arbetar med språket på 

matematiklektionerna.  

För att kunna ta reda på detta ska jag intervjua två klasslärare, en speciallärare och ha ett 

samtal med en modersmålslärare. Jag kommer även att observera klasslärare och 

modersmålslärare under matematiklektionerna.  

 

Jag kommer att arbeta utifrån dessa frågor: 

 

 Vad är lärarnas uppfattning om språkets betydelse i matematik? 

 Hur arbetar lärarna och vilka arbetsformer använder de sig av för att förbättra 

elevernas språkliga kunskap inom matematikämnet? 

 

 

 

3. Bakgrund 

Under de senaste åren har den svenska skolans undervisning förändrats. Detta gäller även 

matematiken. Lärare och modersmålslärare samarbetar med varandra för att kunna hjälpa 

elever som behöver hjälp i matematik. Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne. 

Jag upplevde under min VFU att elever som har ett annat modersmål har svårt med matematik 

och detta påverkar även undervisningen. Jag observerade att läraren har problem med elever 

med ett annat modersmål än svenska. Människor har olika förhållningssätt till matematik och 

många anser att det är ett viktigt ämne men samtidigt tråkigt och svårt. Detta kan bero på att 

de har en dålig upplevelse från skolan eller att de inte har upplevt något meningsfullt med 

matematik. 
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Rönnberg & Rönnberg (2001) påpekar att undervisning av elever med ett annat modersmål 

kräver mer tid och styrka. Eleverna kan ha problem med att förstå och hänga med i 

undervisningsspråket. Undervisning i matematik ställer alltså krav på språkkunskaper hos 

lärarna. 

 

Lärare som undervisar andraspråkselever uppfattar att elever känner till de nödvändiga 

begrepp och erfarenheter av att ta till sig undervisningen. Detta kan bero på att 

andraspråkselever kan ha svårt med det svenska språket (Rönnberg & Rönnberg 2001). 

  

Eleverna lär sig språket på bästa sätt genom att använda språket och att läraren använder sig 

av ett tydligt språk. Andraspråkselever tillägnar sig ämneskunskaper på samma gång som de 

utvecklar andraspråket. Detta genom att de arbetar både med språk- och kunskapsutveckling.   

(Gibbons 2002:184) 

 

Ahlberg (2001) belyser att kommunerna är skyldiga att sätta upp en skolplan som riktar sig 

mot målen för verksamheten. Skolplanen ska utformas i enlighet med skolans nationella och 

kommunala mål samt riktlinjer. Varje skola skall ha en arbetsplan som etablerar målen och 

riktlinjerna. 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven, inser att matematiken har 

spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får kännedom om 

historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och 

använts. (Skolverket Kursplaner för matematik. 2007). 

 

3.1 Matematikens historia: 

 
Matematiken är global och det matematiska språket som nedskrivet formelspråk har nästan 

alla samma symboler i hela världen. Taltecken 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kallas arabiska siffror.  

De arabiska siffrorna är internationella och används nästan alla länder. De används även i 

flesta skriftspråk. De fyra räknesätten är: addition, subtraktion, division och multiplikation. 

Dessa ord kommer från latin. Det finns också svenska ord för dessa fyra räknesätt som till 

exempel: plussa eller lägga ihop, dra ifrån eller minus, dela och mångfaldiga eller gånger.  

Med formelspråket avses samma symboler i nästan hela världen är dessa tecken +, -, *,  � 

och =.   
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Det är många kulturer som har bidragit till den matematiska utvecklingen. Matematiken har 

spridit sig från en kultur till en annan och det finns i dag en dominerande samt 

världsomfattande matematik. Den kommer ursprungligen från gamla Egyptern och 

Babylonien, men geometrin har utvecklats av antikens greker och de vanliga siffrorna, med 

positionssystemet och nollan, utvecklades i Indien. Den nuvarande matematikens 

internationella ordförråd består i huvudsak av ursprungligen latinska, grekiska och arabiska 

ord 

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist  (2010-04-17) 

 

Geometri kommer från grekiska ordet (geo = "jord", metria = "mäta). Geometri är en gren 

inom matematik i vilken eleverna får studera vilka egenskapen figuren har till exempel ytor 

eller kurvor.   

Algebra kommer från arabiska ordet (al-djebr) betyder "återförening" eller "koppling".  Ibland 

kallas algebra räkning med bokstavsräkning eller med andra symboler. Genom algebriska 

formelspråk kan eleverna uttrycka allmänna matematiska förhållanden. i synnerhet har den 

traditionella algebran hanterat ekvationslösning. 

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist (2010-04-17) 

 

 

3.2 Styrdokument, kursplan i matematik och Lpo 94 

Styrdokumenten är en vägledning för alla lärare. Styrdokumenten innehåller kursplan i 

matematik och Lpo94. Dessa styrdokument är viktiga för alla lärare.  

 

Kursplan i matematik: 

Kursplanen för matematik visar att man fokuserat på språket och vilken betydelse 

kommunikationen har för syftet i matematikens språk och uttrycksformer.  

Grundskolans uppgift är att eleven ska utveckla de kunskaper i matematik som behövs för att 

förstå välgrundade beslut i vardagslivets situationer.  

 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och ska ge eleven insikt i ämnets historiska 

utveckling samt dess betydelse i vårt samhälle. Syftet med utbildningen är att det finns 

möjligheter att kommunicera med det matematiska språket. 

(Skolverket, kursplan och betygskriterier) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/08/68/Skolverkets_forsta_malforslag_till_mal_matematik.pdf 
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Några punkter som skolan ska sträva efter i undervisning om i matematik är:  

 att eleven ska utveckla sitt intresse för matematik och att lära sig matematik efter 

egen förmåga samt att kunna använda matematiken i olika situationer, 

 att eleven förstår att matematiken har stor och viktig roll i olika kulturer och 

verksamheter, 

 att eleven förstår värden av samt använder matematiska uttryck, 

 att eleven utveckla sin kapacitet att förstå och kunna diskutera och dra slutsatser, att 

eleven ska kunna argumentera för sitt tänkande.  

(Skolverket, kursplan och betygskriterier) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/08/68/Skolverkets_forsta_malforslag_till_mal_matematik.pdf 

 

Lpo 94  

I den svenska skolans läroplan står det att skolans uppdrag är att underlätta lärande så att 

eleven inspireras att inhämta kunskaper. Förutom detta ska skolan ge möjligheter att samtala, 

lyssna, läsa och skriva för att eleven ska utveckla sin språkliga förmåga.     

Några punkter som skolan ska sträva efter är att varje elev: 

 utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

 utvecklar sitt eget sätt att lära, 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

 lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

 lär sig att kommunicera på främmande språk, 
 

Mål att uppnå i grundskolan när det gäller matematik 

 Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

 

Kunskapskrav i grundskolan: 

Syftet med matematik i grundskolan är att utveckla de matematiska kunskaper som behövs för 

en fortsatt utbildning i vardagslivet. Undervisningen ska lära eleverna logiskt tänkande och ge 

en tilltro till att lära sig matematik och ska väcka nyfikenhet för matematik. Eleverna ska få 

möjligheten att undersöka, upptäcka och hantera olika arbetssätt. I undervisningen ska man 

belysa matematikämnets historiska utveckling och veta vilken roll matematiken har i vår tid. 

(SOU 2007:28, s 330) 
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Mål för undervisningen: 

Undervisningen i ämnet matematik ska utveckla elevens, 

  lust att lära samt nyfikenhet, 

 får utveckla på sitt eget sätt, 

 utvecklas eleven eget förtroende förmåga, 

 att respektera andra och ta hänsyn till andra samt att känna sig trygg, 

(SOU 2007:28, s 330)  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/14/28/9c704914.pdf 

 

De här fyra punkterna kan sammanfattas på följande sätt. Eleverna ska förstå och kunna 

använda matematiska begrepp. Alltså ska eleverna kunna formulera, reflektera och välja 

matematiska modeller.   

 

Problemlösning i matematik utvecklar elevernas begreppsförståelse, logiska tänkande och 

talang för att föra logiska resonemang. Med begreppen ”matematiskt problem” avses att det är 

en uppgift för eleverna att kunna tänka själva och skapa delar eller hela diskussioner som 

kommer fram till en lösning.   

(SOU 2007:28, s 337)  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/14/28/9c704914.pdf 

  

 

 

4 Tidigare forskning 

Rönnberg & Rönnberg (2001) har gjort flera studier om andraspråkselever inom ämnet 

matematik. Rönnberg & Rönnberg (2001) hävdar att andraspråkselever utvecklas mer i 

etnomatematik än i vanliga matematiklektionerna. Det är för att eleverna får hjälp på sitt 

modersmål och kommer igång med matematiken. 

 

I rapporten Flera språk – flera möjligheter (2002) hänvisas till två språkforskare, Collier och 

Thomas. Deras forskning visar att om en elev har ett starkt modersmål är det grunden till att 

eleverna lyckas bättre med sina studier.   

 

Gudrun Malmer, Bra matematik för alla (2002) tar upp en erfarenhet för sitt yrkesliv. Det 

gäller en lärarstudent som blev missnöjd med den matematiklektion hon höll i eftersom 
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lärarstudenten tyckte att det var mer snarlikt en svensklektion. Malmer gick igenom en 

jämförelse av ord inom matematiken. Malmer frågade studenten på vilket språk han skulle 

undervisa och lära ut matematik. Det är lätt att man glömmer bort att matematiken är 

uppbyggd av språket. 

 

Malmers (2002) undersökning visar att lärarna brukar lägga upp sina lektioner så att lärarna 

först har en gemensam genomgång på tavlan och sedan får eleverna räkna individuellt i sina 

matematikböcker. Malmers resonemang om detta är att lärarna inte har tid att tillåta 

diskussioner och samtal mellan eleverna under matematiklektionerna. Lärarna vill att eleverna 

skall arbeta färdigt med sina matematikböcker. Malmer menar att samtal och diskussioner har 

stor betydelse för elevernas tankeprocess. Genom att samtala och diskutera kommer eleverna 

förstå bättre vad de arbetar med. 

 

 

 

5. Litteraturgenomgång 

 

5.1 Matematik och språk 

Löwing & Kilborn (2008) menar att det språk som man kommunicerar med i klassrummet är 

komplext. Undervisningen i matematik bygger på ett vardagsspråk och ett avancerat språk. 

Det finns många speciella ord och uttryck som kan ha helt andra betydelser i matematiken fast 

de liknar det vardagsspråk som vi använder. I matematik finns det också ett matematiskt 

symbolspråk där olika tecken ingår. Med hjälp av det speciella språkbruket ska läraren kunna 

bygga en bro mellan elevernas vardag och ett komplext matematikinnehåll. Detta ställer krav 

på lärare som undervisar i matematik att använda ett anpassat och strukturerat språk. Det är 

inte en lätt uppgift för lärare att kommunicera matematik med sina elever.  

 

Malmer (2002) tar upp vikten av språket och att alla lärare som undervisar i matematik måste 

vara medvetna om hur stor betydelse språket har i matematik, inte bara det språk som finns i 

textuppgifter utan även språket som läraren använder i sin undervisning. Där för är det viktigt 

för en lärare att använda sig av matematiska termer och läraren bör vara ”tvåspråkig”. Ett 

exempel är att läraren säger ”vi ska addera termerna – lägga samman talen” (Malmer 

2 002:49). Om läraren använder sig av ett tvåspråkigt arbetssätt blir eleverna ständigt påminda 

om matematiska begrepp som är viktiga att lära sig. Det är viktigt att eleverna ständigt hör 
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dessa ord även om de inte själva använder orden. Så småningom blir eleverna medvetna och 

utvecklar sina ordförråd. Matematiken har sina speciella ord och uttryck. Det kan vara bra att 

alla elever gör en egen matte-ordlista (Malmer 2 002:49).  Det gör att eleverna blir medvetna 

om språkets betydelse i matematik. 

 

Som lärare skall man ständigt använda rätt språk. ”Om en elev säger: det är mer pojkar än 

flickor, kan läraren mjukt korrigera genom att säga: ja det är fler pojkar än flickor” (Malmer 

2 002:49). Detta kan hjälpa eleverna att komma igång med matematikspråket. En lärare kan 

utveckla elevernas ordförråd genom att själv använda ord eller språk som är kopplat till 

elevernas närmiljö. Det finns ett samband mellan matematik och språk och detta kan leda till 

att eleverna får en bra språkutveckling. Malmer (2002) tar upp olika jämförelse som är bra att 

kunna. 

 

 

 

 

 
 Malmer 2002: 48  

 

Malmer (2002) påpekar att det är många elever som missförstår lärarens framställningar av 

förklarning och instruktioner. Eleverna förstår inte det formelspråk som läraren använder.  

Eftersom den matematiska kommunikationen kräver en hel del abstrakta termer och uttryck 

och det blir stora skillnader mellan problem som läraren formulerar och vad eleven känner till. 

Det som läraren skall göra är att ta hänsyn till elevernas språknivå och försöka anpassa det 

matematiska materialet. Det kräver att lärarna förstår innebörden av de matematiska 

processerna.  

 
 

Löwing och Kilborn (2008) hänvisar till att både lärare och elever påstår att matematik är ett 

språk och att matematik anses vara ett globalt språk. Det kan stämma till en viss del. 

Naturligtvis betyder tecken som +, - och = samma sak i olika länder och en funktion eller en 

ekvation tecknar man oftast på samma sätt. Detta behöver inte betyda att alla länder läser eller 

uttrycker beräkningar på samma sätt. På den akademiska nivån brukar det formella 

matematiska språket vara i stort sett samma över hela världen men detta gäller inte för 

Antal  Många  Fler  flest 

 Få  färre  färst [sic] 
storlek  stor Större störst 
 Liten Mindre minst 
kvantitet mycket Mera mest 
 litet Mindre minst 
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skolmatematiken. Löwing och Kilborn (2008) beskriver hur speciella ord och begrepp kan 

användas för att beskriva matematiken, som liknar ett register. Löwing och Kilborn (2008) 

hävdar att ordet register kommer från det engelska språket. Dessa register brukar se helt olika 

ut i olika kulturer. Ett register kan se olika ut i den svenska skolan under skolåren också. 

Denna skillnad betyder att eleverna oftast tvingas att byta sitt sätt att kommunicera 

matematik, från ett bristfälligt sätt till ett mer gripbart matematiskt språk.  

 

Malmer (2002) menar att vid varje undervisning i matematik har språket en stor betydelse 

som är uppenbar och klar: att läraren använder ordet ”fyrkant” istället för kvadrat eller ”rund” 

istället för cirkeln. Detta kan leda till att det blir missförstånd av viktiga strategier eller 

begrepp. Detta är ett problem som kan uppstå när man använder vardagsspråket istället för 

matematikspråket. Ett exempel som Malmer (2002:50) tar upp är ordet rymmer. Det som 

Malmer (2002) menar är att ”det rymmer ungefär 200 poliser” och det är en elev som säger: 

”det är väl ”tjuvar” som brukar rymma”. Lärare skall ge goda exempel och försöka få 

eleverna att ta in det matematiska språket i vardagen. Det krävs lite mer av de tvåspråkiga 

eleverna att komma ikapp och förstå språket än av elever med svenska som modersmål. De 

tvåspråkiga eleverna får arbeta i ett högre tempo.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) belyser att matematik är ett eget språk som alla andra språk. 

Matematik har både ett skriftligt och ett muntligt språk som kan vara antigen informellt eller 

formellt. Huvudsyftet med matematikspråket är kommunikation och språket har sina egna 

egenskaper. Matematikspråket är som ett främmande språk för de flesta elever och lära ut 

matematik kräver väldigt mycket energi och tid från läraren. Att undervisa elever som är 

tvåspråkiga i matematik på ett språk som de inte behärskar, innebär att de ska utveckla två 

språk på samma gång. De ska utvecklas både matematiken och det språket som 

undervisningen sker på. Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att matematik är ett främmande 

språk för inläraren. Matematik är ett svårare språk att förstå än andra språk eftersom att det 

saknar det överskott och den parafrasering som naturliga språk har. En parafras är en 

omdiktning, en omskrivning eller bearbetning av olika saker till exempel text, målning eller 

bild. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Parafras  

 

Rapporten Mer än matematik (2008) belyser att språkutvecklingen i ämnet svenska bör ske i 

alla skolämnen. Det har stor betydelse för alla lärare som undervisar i svenska och svenska 
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som andraspråk. Att få kunskapsutvecklingen på en högre nivå inom ett ämne kräver ett 

parallellt ämne som är anknutet till språkutvecklingen. Det är viktigt att matematiklärare är 

medvetna och uppmärksamma på elevernas språkutveckling, genom att vara medvetna om att 

matematiken har en språklig dimension.   

 

Vidare hänvisas i rapporten till Parszyks (1999), studie som handlar om minoritetselevers 

skolsituation. Parszyks (1999) framhåller att eleverna tycker att matematik är ett tråkigt ämne. 

Orsaken till detta är det språk som de möter i skolan, i läroböcker och i uppgifter. Det brukar 

bli mer avancerat och komplicerat för andraspråkselever som har klarat sig och helt plötsligt 

står de inför nya utmaningar. Diskussioner om betydelsen av att förstå innehållet av 

matematik gäller såväl andraspråkselever som enspråkiga elever.      

 

Skolverkets rapport 221 (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik handlar om hur stor 

betydelse språket har i matematik och att det finns ett tydligt samband.  Sambandet mellan 

språk och matematik är ett praktiskt pedagogiskt arbete. Om språket är väl utvecklat är det en 

bra förutsättning att lära sig. Med hjälp av språket kan eleverna utveckla matematiska 

begrepp. Som lärare bör man ge elever utrymme att samtala om hur de har tänkt sig och hur 

de löser olika uppgifter. Detta leder till att de kan delta i samtal kring matematik vilket kan 

vara ett led i att utveckla sitt matematiska språk och sin matematiska förståelse och sitt 

tänkande.   

 

I rapporten Baskunnande i matematik (2003) belyser författaren att matematik är ett av 

skolans viktigaste ämnen. Matematiken skall utmynna i olika ämnen till exempel i svenska 

och svenska som andraspråk. Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildning i 

matematik ska ge eleverna inblick i matematikens historiska utveckling och vilken 

betydelse/roll matematik har i vårt samhälle. Utbildningen skall få eleverna att bli intresserad 

av matematik och kunna få möjligheten att kommunicera på matematikspråket.  

 

Löwing (2004) menar att alla undervisningsspråk är viktiga, det gäller även matematik. Som 

lärare bör man vara tydlig med språket och använda rätt begrepp eller strategier. Läraren kan  

till exempel istället säga ”den delat med den” istället för att använda ordet division.   

Matematikämnet är ett extra språkbruk som är speciellt känsligt. Detta gäller alla elever och 

även elever som svenska som andraspråk. Löwing hänvisar till Wellros (1998) som menar att 

elever som har svenska med modersmål eller elever som har svenska som andraspråk varken 
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kan skilja mellan olika mönster eller förstå orsaken till olika handlingar som andra människor 

har skapat. 

 

Sterner & Lundberg (2002) betonar språkets roll i matematik och tyngden av att läsa, tala och 

skriva i samband med matematik. Att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i matematik 

har flera syften. Ett av syftena är att eleven i ett socialt samband ska kunna förmedla något till 

andra. Ett annat syfte är att eleven kan formulera sig i tal och skrift för att kunna genomföra 

det eleven har tänkt samt för att kunna lära sig. Att kunna sätta ord på sina tankar samt idéer 

och kunna reflektera över detta leder till att eleverna kan få en djupare förståelse.  

 

Doverborg & Emanuelsson (2006) menar att barn kan utveckla sitt språks uttrycksformer och 

tänkande kring begrepp som har med matematik att göra. Vi talar om matematik som ett språk 

men egentligen kan vi inte säga att matematik är ett språk. I alla fall inte på samma sätt som 

när vi talar om språk till exempel svenska eller danska. Detta på grund av att det inte är någon 

som har matematikspråket som sitt första språk. Matematiken innehåller ett stort ordförråd 

och termer som barn utvecklar förtrogenhet med. 

(Doverborg & Emanuelsson 2006:45) 

 

 

5.2Modersmål i matematik  

Rönnberg & Rönnberg (2001) belyser att modersmål kan underlätta för andraspråkselever att 

göra en koppling mellan det matematiska språket som är räkneuppgifter, problemlösning, 

vardagsspråket och på samma gång utveckla sitt andraspråk oavsett vilket språk 

undervisningen sker på.  Matematikundervisningen ställer väldigt höga krav på 

språkbehärskning. Matematikundervisningen inriktar sig också på att eleverna ska behärska 

och kunna formulera sig genom symbolspråk och det matematiska registret. Om en elev kan 

få möjligheten att utveckla matematiken på sitt språk så är det bra för eleven.  

Rönnberg & Rönnberg (2001) refererar till Garrsion och Kerper Mora som har uppfattningen 

att lärare ska undervisa tvåspråkiga elever på det språk som de behärskar bäst för att eleverna 

ska kunna utveckla nya begrepp. 

 

I rapporten hänvisar Rönnberg & Rönnberg (2001) till flera författare från olika discipliner 

som understryker att minoritetselever lyckas bättre om de får bekräftelse på att både deras 

språk och deras kultur är värdefulla. Detta gäller tvåspråkiga elever som har ett annat 
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modersmål och en helt annan kultur än majoritetselever. Etnomatematik innebär att elever 

med en annan etnicitet får känna sig stolta över sina egna bakgrunder och får ett bättre 

självförtroende (Rönnberg & Rönnberg 2001).  

 

Sterner & Lundberg (2002) framhåller att undervisningen måste anpassas efter elevernas 

bakgrund. Den måste ge dem möjligheten till tillämpliga utmaningar och det är viktigt att 

läraren har goda kunskaper om elevers utveckling inom matematiken som ämne.  

Vidare i rapporten hänvisas till D´Ambrosio (2000) som understryker betydelsen av 

”etnomatematik”, det vill säga sambandet mellan matematik och kultur.  Han framhäver att 

varken folk i allmänhet eller lärare i synnerhet ser att kultur och matematik har en relation. En 

skola kan försöka lyfta fram sambandet mellan eleverna som får arbeta med multikulturella 

aktiviteter och kultur som är obekant för eleverna.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) hänvisar till D´Ambrosio som menar att undervisning som tar 

hänsyn till elevernas formella matematik kan underlätta förståelsen av matematik. Han menar 

också att lärare skall upptäcka elevernas kunskaper tidigare för att det leder till att eleverna 

känner sig stolta och får ett bra självförtroende.     

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) hävdar också att en undervisning som innehåller 

etnomatematik innebär att matematik placeras i en mänsklig kontext och att eleverna kan bli 

medvetna om att matematik är en del av deras kultur och liv. Eleverna blir mer motiverande i 

matematik när de inser att ämnet är en del av deras liv och kultur (vilket leder till att eleverna 

blir motiverade i matematik). Detta kan hjälpa elever att se sammanhang mellan matematiska 

begrepp och matematik förståelse.  

http://www.sfi.su.se/pdf/etnomatte.pdf 

 

Vidare menar Rönnberg & Rönnberg (2001) i rapporten att en tvåspråkig undervisning 

innebär att eleverna både utvecklas i matematik och språk, istället för att först utveckla sina 

språkfärdigheter. Läraren kan knyta ihop undervisningen i matematik och svenska.  Det finns 

flera möjligheter till kommunikation och reflektion för att eleverna ska lära sig matematik. I 

den tvåspråkiga undervisningen blir elevernas språk en resurs för dem. De kan använda alla 

sina språk för att underlätta arbetet i matematik.   
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I en artikel som finns på skolverkets hemsida beskrivs betydelsen av modersmål i matematik. 

Där skrivs det att tvåspråkig undervisning gör att eleverna tar till sig kunskaper parallellt och 

att de får ett starkare modersmål. För att elever skall lära sig svenska måste de utveckla sitt 

modersmål. Eleverna som får undervisning på sina modersmål får grunden till den 

matematiska förståelsen. I varje klass har man två lärare, den ena är klassläraren och den 

andra modersmålsläraren. Eleverna utvecklar sin förmåga och sina färdigheter i båda språken 

på samma gång. (http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/1/829-

tvasprakig-undervisning-foer-baettre-maluppfyllelse-och-samhaellets-nytta) 

 

Norén (2006) hävdar att när lärare brukar ha matematik på modersmål arbetar lärare enbart 

med svenska läromedel i matematik som grundval i undervisningen. Detta gäller även 

modersmålslärare som talar samma språk som eleverna i undervisningen. Detta är baserat på 

”det svenska sättet” vilket ses som meningsfullt för eleverna, eftersom eleverna får samma 

kunskaper som enspråkiga elever. (Norén 2006:32) 

 

 

5.3 Matematiksvårigheter   

Rönnberg & Rönnberg (2001) hänvisar till Oliveras (1996) som tar upp tre olika skillnader 

som gör att matematik blir svårt för andraspråkselever.  

 Det första är att lärare måste arbeta med de abstraktioner och symboler som finns i 

matematiken för att kunna kommunicera. Man kan inte använda samma knep som i 

andra ämnen där man har nytta av till exempel miljö, kroppsspråk eller meddelandets 

kontext.  

 Det andra är att det ofta finns i alla ämnen i ett matematiskt förklarande som är 

avgörande för att kunna förstå hela budskapet till olikhet från vardagsspråket. Där 

eleverna ofta inte behöver förstå alla delar i budskapet. Utan sluta sig till betydelsen av 

sambandet.  

 Den tredje är delarna som finns i ett matematiskt påstående. Att läraren inte kan ändra 

på dem på ett sätt som kan vara till hjälp för att förstå, eller avvika från 

vardagsspråket, vilket lärarna oftast gör i vardagsspråket. 
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Malmer (1996) menar att matematik anses vara ett högstatusämne som ställer stora krav på 

abstraktionsförmåga. Hon menar att om matematiksvårigheter uppstår kan det bero på 

lärarens attityd samt förhållningssätt, arbetsformer/arbetssätt och att man inte bara bör skylla 

på elevernas matematiksvårigheter.  

 

Malmer (1996) tar upp olika svårighetstyper i matematik. Hon delar upp dem i två typer som 

hon kallar för A och B. 

A. Svårigheter som har att göra med nedskrivningen av siffror, påverkande av tal i olika 

sammanhang, till exempel talsummering eller uträkningsförfarande   

B. Svårigheter som klassificeras som att uppfatta eller förstå relationsförhållande och de 

andra matematiska sammanbanden. 

De elever som tillhör A-gruppen har oftast stavningssvårigheter. Elever som har svårt att 

skriva ned efter diktamen kan ha ett dåligt korttidsminne.  

De elever som tillhör B-gruppen har ofta problem med innehållsuppfattningen i själva 

läsningen och har ett begränsat ordförråd. Detta kan leda till att eleverna har svårt att förstå 

vad läraren menar eller vad läraren försöker förklara. Det framställs på en alltför hög 

abstraktionsnivå. Dit kan också elever som har problem med avkodning, det vill säga elever 

som har dyslektiska besvär.   

 

Malmer (1996) tar upp fyra olika varianter av matematiksvårigheter som finns. Om en elev får 

problem med de fyra räknesätten kan denna elev få problem med den högre matematiken. Det 

kan ta lite längre tid att räkna ut olika uppgifter.  

 

1. Akalkyli som handlar om oförmåga att räkna 

2. Dyskalkyli som är specifika svårigheter 

3. Allmänna matematiksvårigheter 

4. Pseudodyskalkyli som handlar om känslomässiga blockeringar 

 

Malmer (2002) menar att matematik är ett skolämne som kräver mycket hög abstraktions- och 

kommunikationsförmåga. Hon menar att det finns både en del elever som har 

matematiksvårigheter och elever som får matematiksvårigheter i samband med 

undervisningen.    
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6. Metod 

Larsen (2009) menar att de kvalitativa metoderna handlar om allt från fenomenologi och 

hermeneutik till deltagande observation och djupintervju.  

Undersökningen presenteras genom löpande text. Kvalitativa metoder som arbetsform innebär 

arbete med stor flexibilitet. Faserna flyter ihop. Utvecklingen av problemformuleringen, 

datainsamlingen och analysen sker överlappande och i flera omgångar. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är en fördel att använda en kvalitativ metod 

eftersom man får en beskrivning av intervjuerna och en tolkning av intervjupersonerna 

uppfattning. Den kvalitativa studien ger en heltäckande forskning. Genom intervjuer kan man 

fånga intervjupersonernas uppmärksamhet och få förståelse vad de vill komma fram till.  

 

Stukát (2005) menar att de kvalitativa intervjuerna kan göra det svårt att dra allmänna 

slutsatser på grund av att undersökningsgruppen är begränsad till ett litet antal.  Men med de 

kvalitativa intervjuerna kan man komma närmare den intervjuade personens tänkande. Stukát 

(2005) framställde att observation är lämpligast att använda sig av ifall observatören ska ta 

reda på hur människor gör och säger. Stukát menar att en intervjuare inte kan vara säker på att 

informanterna svarar sanningsenligt i intervjuerna. Genom att lyssna, titta och registrera sina 

intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument. En nackdel med att använda 

observationer är att det kräver mer tid och att observatören bör vara väldigt noggrann. Som 

observatör måste man lyssna noga och försöka förstå. Stukát (2005) menar också att 

observationsmetoden är tidskrävande och kräver en konstruerad metodik samt att det är svårt 

att observera känslor och tankar hos individerna.   

 

Att använda kvalitativa metoder är ett sätt för informanten att förklara sina svar istället för att 

som i en enkätundersökning sätta kryss vid det relevanta svaret. Vid kvalitativa intervjuer kan 

uppläggen vara både strukturerade eller ostrukturerade.  

 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning för att kunna få ett fördjupande resultat 

av min studie. Anledningen till att jag har valt denna metod är att med av att med kvalitativa 

metoder möter forskaren informanterna ansikte mot ansikte. En fördel med detta med att att 

man minimerar bortfallet. En annan fördel är att forskaren vid intervjutillfället kan ställa 

följdfrågor och komplettera svaren.  
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Jag har gjort observationer genom att anteckna hur lärarna uttrycker det matematiska språket i 

både räkneuppgifter och problemlösning i sin undervisning samt vilka metoder de använder 

sig av. Jag informerade eleverna om att jag ska observera dem, men att min fokus ska vara på 

läraren.  

 

 

6.1 Urval   

I denna studie kommer jag att undersöka en skola som ligger i Storstockholm. Skolan är en 

mångkulturellskola där 80 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Jag har 

undersökt vilka möjligheter som finns för tvåspråkiga elever i matematik? Studien har gjorts i 

två parallella klasser. Både klasser är årskurs 3.  

 

Jag har intervjuat tre lärare. Två av dem var klasslärare och en var speciallärare. Jag har 

informellt intervjuat en modersmålslärare. De två klasslärarna arbetar i parallella klasser i 

årskurs 3. Jag har också observerat deras arbetssätt och hur de hanterar elevernas frågor och 

språk. Anledningen till att jag har valt att observera är för att få en bättre inblick i lärarnas 

arbetssätt och hur undervisningen kan se ut. 

 

Jag har informellt intervjuat en modersmålslärare som undervisar i serbiska. Under samtalet 

diskuterade vi hennes arbetssätt. Jag kunde ställa frågor till henne men det var inga planerade 

frågor utan frågor som dök upp medan samtalets gång.  

 

Lärarna jobbar på en mångkulturell skola där 75 % av eleverna har svenska som andraspråk. 

Anledningen jag valde den här skolan var av att det finns både elever som har svenska som 

andraspråk och som modersmål. Det ska hjälpa mig att få en bättre uppfattning om lärarnas 

arbetssätt.  

 

L1 är en kvinna som är 64 år gammal. Hon har arbetat som lärare i snart 40 år. Just nu arbetar 

hon 75 % och snart ska gå i pension men hon väntar till sommaren. Hon har arbetat på samma 

skola under alla dessa år. Hon har både arbetat med elever som har svenska som modersmål 

och svenska som andraspråk. Fram till 90-talet arbetade hon med elever som har svenska som 

modersmål och efter 90-talet började det bli fler elever som har svenska som andraspråk.  
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L2 är en kvinna som är 57 år gammal. Hon har arbetat som förskolelärare i 20 år och 

utbildade sig till grundskolelärare för sex år sedan. Hon har följt med elever från förskoleklass 

upp till skolan och det var en trygghet för eleverna. Hon blev mer intresserad att arbeta som 

klasslärare.  

 

Modersmålsläraren är en kvinna som är 45 år gammal. Hon har arbetat som modersmålslärare 

i snart i 10 år. Hon kom till Sverige för 15 år sedan och har lärarutbildning från sitt hemland. 

Hennes utbildning är bred, hon är lärare för lågstadiet upp till högstadiet.  

 

Specialläraren är en kvinna som är 62 år gammal. Hon har arbetet som speciallärare över 30 

år. Hon har arbetat på samma skola under alla dessa år. Hon har både arbetat med elever som 

har svenska som modersmål och svenska som andraspråk.  

 

 

6.2 Intervjun  

Jag började intervjuerna med bakgrundsfrågor där de fick berätta om sina utbildningar och sin 

ålder samt hur länge de har arbetat som lärare. Därefter kom de huvudfrågor som har med min 

undersökning att göra.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjufrågorna bör vara korta och enkla för att 

intervjuaren skall komma ihåg dem.  Frågorna var öppet formulerade för att informanten ska 

kunna tala fritt och för att jag ska kunna ställa följdfrågor.  

 

Intervjupersonerna har lagt ned väldigt mycket tid på att bli intervjuade och har gett mig 

värdefulla svar som jag har använt i mitt examensarbete.  

 

6.3 Observation  

I mitt examensarbete har jag också observerat. Larsen (2009) menar att en observation är 

något som vi ser samt att vi antecknar under observationen eller i efterhand. Larsen (2009) 

menar vidare att observation handlar om att vi finns i en situation som är betydelsefull för och 

där studien vi kan utgå ifrån sinnesintryck.  

Larsen (2009) menar att det finns två huvudtyper av observationer, kontrollerande 

observation och fältundersökningar. Jag har valt att observera på fältundersökningssätt 

eftersom jag under observationen ville vara ickedeltagande. Larsen (2009) påpekar att under 
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observationen är det viktigt att observatörens närvaro inte påverkar beteendet hos dem som 

undersöks.  

  

6.4 Reliabilitet  

Larsen (2009) menar räckvidd att ärlighet och noggrannhet är mycket viktigt. Om man gör ett 

frågeformulär är det viktig att svarskategorierna är noga formulerade. Det är viktigt att få en 

undersökning så stadig som möjligt för att inte blanda ihop intervjuerna och observationerna. 

 

Under mina observationer försökte jag anteckna väldigt mycket för att inte missa någon viktig 

information. Genom att reflektera över observationerna fick jag insikt i läraryrket.  

Undersökningen har gjorts på bara en skola och hade ingen annan skola som jag kunde 

jämföra med så reliabiliteten blir låg.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) betyder reliabilitet att ett resultat ska kunna upprepas vid 

andra tidpunkter respektive av andra forskare med samma metod.  

  

6.5 Etiska principer 

Det är viktigt att alla uppgifter som kommer fram är anonyma. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att i den kvalitativa undersökningen måste intervjuaren skydda intervjupersoner samt 

personerna som observerar.  Stukát (2005) menar att man måste skydda dem som deltar i 

undersökningen och att intervjuaren ska meddela dessa personer om att deras till exempel 

namn inte kommer att uppges i undersökningen utan kommer att bytas ut. Jag meddelade 

lärarna att varken deras eller skolans namn kommer uppges i mitt examensarbete. Elever som 

har observeras kommer inte heller att nämnas vid namn.   
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7 Analys och resultatredovisning: 

I denna del presenteras resultatet av intervjuerna och observationerna som har gjorts under 

undervisningspassen med klasslärarna, den informella intervjun med modersmålsläraren och 

intervjun med specialläraren.  

 

Frågeställningarna till klasslärarna är: 

 Hur viktigt är språket och modersmål för att lära sig matematik? 

 Enligt skolverket har tvåspråkiga elever igenomsnitt sämre betyg än de elever som har 

svenska som modersmål. Vad kan detta bero på? 

 Vilka arbetssätt och metoder använder du dig av för att underlätta tvåspråkiga elevers 

inlärning av matematik? 

 Hur ser samarbetet ut mellan klasslärare och modersmålslärare? 

 
 

7.1 Intervjuer med klasslärarna samt observationer  

Jag presenter fråga för fråga, för att kunna ge bättre överskikt på vad lärarna har sagt. Jag 

kommer också att redovisa också det som jag har observerat. Lärarna beskrivs i texten som L1 

och L2.  

 

Hur viktigt är språket och modersmål i matematik? 

L1: Läraren tycker att modersmål är viktigt i alla skolämnen och speciellt för matematik. Det 

är viktigt för eleverna att ha klart för sig vad det olika begreppet betyder, till exempel större, 

mindre, mer, mest skillnad och så vidare. Det kan vara väldigt svårt för eleverna som inte har 

förståelse för olika begrepp på sitt modersmål. Detta kan leda till att eleverna har svårt att lära 

sig innebörden på svenska.  

 

Språket är den viktigaste delen av alla skolämnen. Utan språket kommer eleverna inte långt. 

Elever känner sig trygga och har mer självförtroende om det klarar av språket. Språk och 

matematik hör ihop, om eleverna har problem med att förstå språket kan det leda till att 

eleverna löser uppgiften på fel sätt. I matematikundervisningarna kan eleverna utveckla sina 

språkfärdigheter. 
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L2: Språket som finns i matematik är viktigt för alla elever oavsett om eleverna går i 

grundskolan eller i gymnasiet. Exempel om en elev får en läsuppgift eller problemlösning och 

kan språket så har eleven klarat av nästan 70 % av frågan. Eftersom läsuppgift eller 

problemlösning innebär att förstå och sedan kunna lösa. Matematikundervisningarna har stora 

krav att förstå språket. Eftersom matematik har eget språk där olika termer kan ha helt andra 

betydelser och att det är skillnad från vardagsspråket. Som lärare bör man vara aktiv och 

använda rätt språk.  

 

Läraren tycker att modersmål underlättar för eleverna att förstå matematik och andra ämnen. 

Om eleverna har ett starkt modersmål kan de komma igång väldigt fort och kan lyckas mycket 

bättre. Det är viktigt att eleverna tar del av vardagsspråket och kan använder det i matematik. 

Det är inte bara modersmål som är viktigt för matematik, det svenska språket är också viktigt. 

Språket är den viktigaste delen i matematik.  

 

 

När jag observerade lärarna kunde jag se att båda lärarna ständigt arbetade med språket och 

försökte förklara för eleverna vad de olika begreppen betyder. Läraren förklarade begreppet 

flera gånger. Både lärarna var medvetna om att språket och modersmål har stor betydelse för 

elevernas förståelse av matematik. Språket är en genväg i matematik.  

 

 

Både lärarna menar att modersmål har stor betydelse när det gäller alla skolämnen samt 

matematik. Språket underlättar för eleverna att förstå och kunna lösa uppgifterna. Rönnberg & 

Rönnberg (2001) menar att när eleverna har problem att formulera sina matematiska idéer på 

andraspråket kan det vara bra att låta eleverna skriva ner sina lösningar på det språket de 

behärskar. Eleverna kan slippa de svårigheterna med språket och kan koncentrera sig bättre.  

Därefter kan eleven översätta för läraren och då behöver eleven bara koncentrera sig på den 

språkliga delen.  

Malmer (2002) tar upp vikten av språket och att alla lärare som undervisar i matematik måste 

vara medvetna om hur stor betydelse språket har i matematik. Det är inte bara språket som 

finns i textuppgifter utan även språket som läraren använder i sin undervisning. Båda lärarna 

är medvetna att språket är den största delen att förstå matematik. Skolan ser till att det finnas 

modersmålslärare för de elever som behöver hjälp med matematik. Skolan ser till även att 

eleverna som får undervisning på sitt modersmål får grunden till den matematiska förståelsen 
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samt att eleverna kan utveckla sina förmågor och sina färdigheter i båda språken på samma 

gång.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) belyser att modersmål kan underlätta för andraspråkselever att 

göra en koppling mellan det matematiska språket och vardagsspråket på samma gång som 

utveckla sitt andraspråk oavsett på vilket språk undervisningen sker på. Att 

matematikundervisningen inriktar sig på språkbehärskning. Som lärare bör man ge eleverna 

den möjligheten.   

 

Under observationen av L1, var det en genomgång om de olika termerna som har en betydelse 

i matematikspråket och en helt annan betydelse i vardagsspråket. Malmer (2002) tar upp 

under sin tid som lärare, där hon hade matematikundervisning om dem olika begreppen. Då 

var det en elev som sa till henne att det här är en matematiklektion ingen svensklektion, varför 

har vi genomgång om de olika begreppen. Hennes svar var att språket har en stor betydelse i 

matematik, utan språk kommer inte klara av matematik.  

 

Lärare som använder sig av ett tydligt språk hjälper eleverna till ett tydligare språk. Gibbons 

(2001) belyser att andraspråkselever utvecklas genom att de använder sig av språket. Att 

andraspråkselever utvecklar både i ämneskunskap samt i sitt andraspråk på samma gång. 

 

 

Vilket arbetssätt och vilka metoder använder du dig av för att underlätta tvåspråkiga 

elevers inlärning av matematik? 

L1: Läraren brukar rita när det gäller problemlösningar för att förklara. Läraren berättade att 

hon också drar parallella exempel för att underlätta elevernas förståelse. Hon berättade att hon 

förklarar en sak flera gånger för att eleverna skulle förstå. Om hon skulle gå igenom en sak 

för första gången så går de igenom tillsammans. Första lektionen är genomgångslektion. Där 

använder hon konkret material som underlättar eleverna förståelse. Konkret material är alltid 

bra för eleverna eftersom eleverna kommer ihåg vad de ska göra och hur de ska göra.  

 

Grupparbete i matematik är en metod för andraspråkselever att underlätta förståelse av 

matematik. Genom grupparbete får eleverna diskutera sina argument. Läraren berättade att 

hon kunde skriva en problemlösningsuppgift på tavlan sedan ska alla elever argumentera sina 

svar. Det spelar ingen roll om deras svar är rätt eller fel det viktigaste är att de talar i klassen 
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och berättar hur de har tänkt sig. Detta är viktigt eftersom alla elever tänker på olika sätt, och 

att eleverna kan dela sina tankar med sina kompisar.  

 

Mattelekar är en viktig del för eleverna för att kunna utvecklas i matematiken utan att de vet 

om det. Läraren tycker att eleverna ska trivas i klassrummet och kunna känna sig trygga. 

Eleven får möjligheten att svara både fel och rätt. Hon tycker också det är viktigt att eleven 

använder en del av det matematiska språket på vardagsspråket.    

 

L2: Läraren berättade att den viktigaste metoden är att använda ett språk som eleverna förstår 

och att de hänger med. Läraren berättade att hon använder sig av väldigt mycket konkret 

material eftersom det hjälper eleverna mycket bättre. Gemensam genomgång är väldigt bra för 

eleverna där de får fråga om det är något som de inte förstår. Sedan brukar hon låta eleverna 

göra samma övning igen men två och två. Det är bra för eleverna att arbeta två och två 

eftersom eleverna får chansen att prata om de matematiska termerna och begreppen. Att 

använda ett språk som eleverna förstår är en viktig metod. Läraren använder sig av både 

vardagsspråket och det matematiska språket som är formellt. Hon förklarade att hon både 

använder ordet till exempel ordet kvadrat som kommer från latin och fyrkant (svenska) samt 

att hon ritar en kvadrat för att öka elevernas förståelse av begreppet. 

 

Läraren berättade att skolan brukar ha en projektvecka, till exempel tema matematik. Att alla 

elever ska få möjligheten att utvecklas inom matematiken och utvecklas med stimulerande 

undervisningar. Eleverna lär sig bättre genom lek som ger möjligheten att utvecklas 

automatiskt. 

 

Hon tycker att eleven använder sig av de matematiska begreppen. Lärare ska vara petiga när 

det gäller språket, till exempel att man säger både addera och plussa. Hon tycker också att det 

är viktigt att eleven får höra båda begreppen och att båda begreppen har samma betydelse. Det 

är viktigt att ge eleverna möjligheten att arbeta i små grupper eftersom då kan eleverna 

diskutera. Diskussioner leder till att eleverna utvecklas mycket mer i matematik och i språket 

Samt att eleverna känner sig trygga i klassen och vågar tala.  

 

Under observationen kunde jag se att båda lärarna använde sig av konkret material för att 

underlätta förståelsen. L1 hade genomgång om division och procent, hon hade en plasttårta 

som hon kunde dela i 8 bitar. Hon berättade vad de olika delarna hette alltså först hälften, 
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fjärdedel och sedan åttondel. Eleverna kunde fråga när det var något som de inte förstod och 

att läraren försökte förklara på ett sätt som eleven kunde förstå.  

 

L2 hade genomgång om volym. Hon hade också konkret material. Först berättade hon vad 

begreppet volym betyder och sedan gick hon igenom om de olika måtten. En hel lektion hade 

hon genomgång och eleverna fick fråga om det var något som de inte förstod.  

Det som jag såg var att användning av konkret material underlättar elevernas förståelse av 

matematik. Att lärarna använder både det matematiska språket som är formellt och 

vardagsspråket. 

 

 

Båda lärarna försökte anpassa sina undervisningar efter elevernas behov genom att använda 

konkret material och börjar undervisningen med genomgång. Det viktigaste är också att 

lärarna använder sig av ett språk som hjälper eleverna att förstå matematiken. Löwing (2004) 

belyser att undervisningsspråket är viktigt för eleverna, där läraren skall vara explicit med 

språket. Sterner & Lundberg (2002) framhåller att läraren måste anpassa undervisningen efter 

elevernas behov och bakgrund samt att läraren bör ha goda kunskaper om elevernas kunskap 

och utveckling inom matematik.  

 

Båda lärarna var noga med att använda rätt språk eftersom lärarna ville att de tvåspråkiga 

eleverna skulle höra de rätta språket. Båda lärarna vet om att det krävs lite mer av eleverna 

som är tvåspråkiga för att komma ikapp de eleverna som har svenska som modersmål. 

Malmer (2002) påpekar att undervisningsspråket har stor betydelse för eleverna och att 

läraren använder sig av matematiska begrepp när det gäller matematik. 

Rönnberg & Rönnberg (2001) framhåller att matematikundervisningarna medför att eleverna 

både utvecklas i matematik och språket. Att läraren ser till att det finns tillfällen där eleverna 

får reflektera och kommunicera. Detta är en resurs för andraspråkselever.  

 

Skolverkets rapport 221 (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik, belyser att elever 

som har arbetat i grupp får möjligheter att reflektera och samtala, det vill säga att eleverna får 

förmåga att utveckla matematiska lösningsprocesser. Eleverna får även möjligheten att visa 

och beskriva sina lösningar samt hur de har kommit fram till sina lösningar. Detta leder till att 

eleverna får göra en lämplig återkoppling på vad de har gjort.  
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Lärarna vet om att arbeta i grupp är en bra resurs för eleverna och för deras utveckling inom 

matematik. Lärarna är medvetna om att eleverna som får visa och beskriva sina lösningar för 

andra elever underlättar deras förstå för matematik.  

 

I Skolverkets rapport Mer än matematik (2008) har man spaltat ner några punkter som lärarna 

bör tänka på: 

    

 Försäkra dig om att eleverna förstår all information i uppgiften innan de ger sig i kast med 

själva lösningen. 

 Ge eleverna många tillfällen till att reflektera, såväl muntligt som skriftligt, kring olika 

möjliga lösningar till matematiska problem. 

 Använd frågeställningar som kan skapa kommunikation kring matematiken. 

 Att arbeta i par och i smågrupper skapar möjligheter till språkande. 

(Mer än matematik 2008:43) 

 

Norén (2006) framhåller att de effektiva lärarna anpassar sina undervisningar efter elevernas 

behov och har tillgång till ett brett programförråd av undervisningsmetoder och detta passar 

alla elevgrupper. Under observationen såg jag att båda lärarna är effektiva och känner sig 

säkra som lärare.   

 

 

Hur ser samarbetet ut mellan modersmålslärare och klasslärare? 

L1: Samarbetet mellan klasslärarna och modersmålslärarna fungerar rätt bra. Men det finns 

inte alltid tid att diskutera varje elevs problem. Skolan har löst detta problem genom att ha en 

loggbok mellan lärarna där skriver ned det som eleven behöver hjälp med. Klasslärarna och 

modersmålsläraren brukar diskutera när de träffas. Läraren önskar att eleverna kunde få mer 

tid till modersmålsundervisning. Modersmålsläraren borde komma mer till klassrummet och 

hjälpa till. Detta ska underlätta både för eleverna och för läraren.  

 

L2: Läraren önskar att man borde ha modersmålslärare i klassrummet varje lektion, det skulle 

underlätta hennes arbete till 100 %. Sambandet mellan modersmålsläraren fungerar på samma 

sätt som L1 har berättat. Modersmålsläraren kan komma in till klassrummet och fråga om det 

är något speciellt som läraren vill att de ska arbeta med eller så brukar läraren säga till eleven 

vad de kan arbeta med. För det mesta är det matematik som de brukar arbeta med. 
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Läraren tyckte att samarbetet fungerade rätt bra men inte i så hög grad som hon önskade sig.  

 

 

Under observationen var det en elev som inte förstod exakt hur han skulle göra. Läraren skrev 

ned i loggboken vad han behöver hjälp med. Hon berättade för honom att hon hade har skrivit 

i loggboken och att han ska visa det för modersmålsläraren. Dagen därpå när han hade 

modersmål visade han för modersmålsläraren vad han behövde hjälp med. Modersmålsläraren 

hjälpte honom.  

 

 

Enligt skolverket har andraspråkselever genomsnitt sämre betyg än de elever som har 

svenska som modersmål. Vad kan detta bero på? 

L1: Läraren tyckte att det är självklart att tvåspråkiga elever har sämre betyg än elever som 

har svenska som modersmål. Läraren kan inte kräva att eleven som bara varit i Sverige några 

år att de ska klara av samma mål i matematik. Dels har eleverna inte fått samma möjlighet 

som den svenska eleven det vill säga att de inte får samma stöd från hemmet. När det gäller 

räkneuppgifter utryckta i formelspråk har de inga skärskilda problem, men det är den 

skriftliga delen som kan vara svår att förstå. Läraren tror att om tvåspråkiga elever skulle få 

möjligheten till problemlösningarna på sitt modersmål, skulle de kunna lösa dem mycket 

bättre men den möjligheten finns inte. Den viktigaste delen av matematikundervisningen är 

språket och de matematiska begreppen.  

 

Nationella provet är också bra för lärare för att veta elevens nivå och hur läraren ska arbeta 

vidare. Under nationella provet som hölls i våras (2009) fick läraren inse att eleverna hade 

problem med en del av provet. Detta skyllde läraren på sig själv, att hon inte hade gått genom 

tillräckligt samt inte arbeta tillräckligt med den delen. Nu känner hon sig ledsen över det.   

 

L2: Läraren tycker att det är språket som avgör om tvåspråkiga elever får ett sämre betyg. 

Tvåspråkiga elever har inte samma möjlighet som enspråkiga elever. Om eleven både har 

problem med språket och andra svårigheter, kan den eleven inte komma så långt. De elever 

som dessutom har dyskalkyli eller akalkyli har det väldigt jobbigt. Dessa elever behöver mer 

stöd och att kunna hjälpa dem elever är inte alltid lätt. Läraren tog upp att en del av 

föräldrarna inte kunde tala svenska och då blir det svårt för eleven att kunna få hjälp hemma 

att lösa problem.  
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Läraren tog också upp att man inte alltid ska skylla på matematiksvårigheter utan att det kan 

finnas elever som får matematiksvårigheter i undervisningen. Detta leder till att eleverna har 

svårt med till exempel de nationella proven.  De flesta eleverna har inte problem med att lösa 

räkneuppgifter uttrycka i formelspråket, det är problemlösning som de har problem med.  

 

Båda lärarna tycker att språket har stor betydelse för matematikundervisningen och att 

eleverna inte hade något problem med att lösa räkneuppgifter. Men de har problem med 

språkliga problem för att de inte förstår själva frågeformuleringen. Tvåspråkiga elever får inte 

samma möjlighet som enspråkiga elever.   

 

I rapporten Mer än matematik (2008) framkommer det att eleverna med att annat modersmål 

generellt har sämre betyg än elever som har svenska som modersmål. Elever med en annan 

etnicitet som inte fullständigt behärskar det svenska språket har svårigheter att lösa språkliga 

problem.  (Myndigheten för skolverket 2008) 

Rönnberg & Rönnberg (2001) hävdar att det inte är alla minoritets elever som får ett sämre 

resultat i matematik än elever som har svenska i förstaspråk. Att det minoritetselever som 

grupp som lyckas förhållandevis sämre.  

 

 

7.2 Intervju med speciallärare 

Hur viktigt är språket och modersmål i matematik? 

Språket har en stor betydelse i alla skolämne detta gäller även matematik. Språket avgör 

mycket, som speciallärare arbetar vi mycket med språket. Det är många elever som inte 

förstår språket och behöver hjälp. Som speciallärare är man ensam med eleven och det gör att 

man går genom en sak flera gånger och berättar/förklarar på olika sätt. Det gör att eleverna 

förstår på ett bättre sätt och kan lösa uppgiften på ett bättre sätt.  

 

 

Om en elev har ett starkt modersmål klarar den sig mycket bättre i skolämnen och att eleverna 

är mer säkra på sig själva. Tvåspråkiga elever brukar översätta till sitt modersmål för att 

kunna förstå eftersom tvåspråkiga elever tänker på sitt modersmål. Till exempel att lösa 

problemlösning är att kunna läsa och förstå för att kunna lösa uppgiften.  
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Vilka arbetssätt och metoder använder du dig av för att underlätta tvåspråkiga elevers 

inlärning av matematik? 

Speciallärare arbetar ensam med varje elev. Hon kommer in till klassrummet och hämtar 

eleven. Specialläraren och eleven går genom uppgiften tillsammans. Först läser de frågan, 

sedan får eleven berätta vad hon/han har förstått och sedan berättar/förklarar specialläraren 

frågan. Eleven får tänka genom ordentligt. Specialläraren tycker att det bästa arbetssättet är att 

arbeta ensam med varje elev. Detta gäller alla ämnen men speciellt matematik. Det ska vara 

roligt, stimulerande och väcka elevernas nyfikenhet för det som ämnet gäller. Specialläraren 

anser att det är många elever som tycker att matematik är svårt och tråkigt ämne. ”Mattelekar” 

är något som eleverna tycker om, det gör att eleverna tycker om matematik. Kaleha är en lek 

som är rolig och stimulerande för eleverna, där eleverna får lära sig att räkna och samla.  

 

 

Enligt skolverket har andraspråks elever igenomsnitt sämre betyg än de elever som har 

svenska som modersmål. Vad kan detta bero på? 

Det finns elever med andraspråk som kan ha problem att förstå problemlösningar. Det är 

språket som avgör hur mycket eleverna kan. Andraspråkselever ligger ett steg efter jämfört 

med elever som har svenska som modersmål. Om en elev har problem med att läsa och skriva 

samt har svenska som andraspråk går det inte så bra för eleven.  

 

Exempel under nationella proven för matematik få lärare förklara för eleverna de ord som de 

inte har förstått och detta kodar till att eleverna klarar sig mycket bättre. Under nationella 

proven har specialläraren en liten grupp för de elever som behöver extra hjälp med språket. 

Det gick bättre för dessa elever eftersom de fick förklarat de svåra orden och detta ledde till 

att eleverna kunde förstå och löste problemlösningar utan problem. Specialläraren påpekade 

också att nationella proven är gjorda för elever som har svenska som förstaspråk. 

 

 

 

7.3 Informell intervju med modersmålsläraren 

 
Modersmålsläraren tycker att eleverna klarar av matematik bättre på 

modersmålsundervisningarna än på de vanliga lektionerna. Det är på grund av att 

modersmålsläraren kan berätta på både svenska och serbiska. Vissa ord i svenskan kan betyda 
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flera saker och det kan eleverna ha problem med. Eleverna får möjlighet att fråga och 

reflektera över. På modersmålsundervisningen får andraspråkseleverna mer tid än de andra 

eleverna i klassen och detta är en fördel.  

 

Modersmålsläraren berättade att det är många elever som tycker att matematik är svårt och ett 

tråkigt ämne. Modersmålsläraren tycker att det är stimulerande att kunna undervisa i 

matematik och att kunna hjälpa elever som tycker att matematik är svårt. Det finns flera 

metoder som modersmålsläraren använder sig av. Hon försöker använda ett lätt språk både på 

svenska och serbiska. När eleverna får chansen att får matematikhjälp på 

modersmålsundervisningen har det blivit mycket lättare för eleverna att förstå och lära sig 

matematik. 

 

Modersmålsläraren tycker att skolan bör ha mer matematik i modersmålsundervisningen för 

att eleverna skall kunna uppnå målen. Hon tycker att eleverna bör ha fler 

undervisningstimmar. Det som hon upplever är att det kan vara problematiskt när klassläraren 

ska berätta något eller förklara exempelvis en matematikövning. Då kan det vara lättare för 

eleverna om de får introduktionen på sitt modersmål. För att ha modersmålslärarna med under 

lektionerna kan vara en stor hjälp för andraspråkselever.  

 

Enligt modersmålsläraren var det flera elever som har klarat de nationella proven för årskurs 3 

under vårterminen. Modersmålsläraren hade mer matematik med eleverna än tidigare och 

försökte ge råd och tips om hur eleverna ska kunna göra för att de ska bli godkända.  

Hennes råd och tips var att eleverna ska läsa genom frågan ordentligt samt att eleverna ska 

tänka genom vad de har läst och analysera frågan och hur de ska komma fram till svaret.  

Enligt modersmålsläraren är ett problem som finns i skolvärlden att skolan inte har anpassat 

lektionerna efter att ha modersmålslärare i klassrummet. Den möjligheten finns inte alltid.  

Det skulle vara väldigt bra om det kunde vara så. Ibland kan det vara sa att läraren försöker 

förklara genom att använda sig av sitt kroppsspråk eller genom att rita eller visa bilder, men 

om eleverna fortfarande inte förstår brukar klassläraren ta hjälp av modersmålsläraren.    

 

 

Modersmålsläraren berättade att eleverna känner sig mer trygga under 

modersmålsundervisningen än på de vanliga matematikundervisningarna. Där vågar eleverna 

ställa flera frågor samt har lättare att formulera sig. Enligt modersmålsläraren har de chansen 
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att utveckla sina egna tankar kring matematikbegreppet. Eleverna kanske har problem att 

formulera sig under de vanliga lektionerna och vågar inte ställa frågor till läraren. De flesta 

eleverna känner sig trygga och har möjligheten att ställa frågor om det är något som de inte 

förstår. Modersmålsundervisningen är individanpassad och eleverna kan få mer hjälp.  

 

Under observationen hade eleverna sina matematikböcker med sig. Läraren hade markerat 

vart eleven hade problem med samt att eleven själv också hade markerat där eleven inte hade 

förstått. Hon hade en liten genomgång på tavlan Modersmålsläraren förklarade på svenska 

och modersmålsspråket. Modersmålsläraren använde sig av båda språken: hon växlade mellan 

dem. Det som jag observerade var att hon använde sig av mer serbiska än svenska.  

Det som hon gick genom på tavlan var de olika orden som har en betydelse i matematiska 

språket och vardagsspråket. Ett exempel på ett ord var orden rabatt.  

Rabatt betyder 1 (smalt) blomsterland 

 2 avdrag på priset eller nedsättning av priset 

 

De andra orden var:  

Ord i matematiskt språk Vardagliga språk 

Rymmer  Flyr 

Bråk Bråk 

Volym  ljudvolym, hårvolym 

Rabatt Rabatt 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att modersmålsläraren hjälper eleverna med språket och att 

eleverna behöver mer språkhjälp. Det finns många svenska ord som har en vardaglig 

betydelse och en matematik betydelse. Rapporten Mer än matematik (2008) belyser att elever 

med en annan etnicitet känner till den vardagliga betydelsen och inte den matematiska 

betydelsen. Då eleven få problem att förstå och kan tolka fel vad ordet har för betydelse.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att det är bra för andraspråkselever att de kan få hjälp av 

modersmålsläraren och kan utvecklas i matematik. Eleverna känner sig mer trygga och vågar 

fråga om hjälp. Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att det kan vara en fördel eleven får 

möjlighet till språkliga bearbetningar av begrepp med andra elever som har samma 

modersmål och att eleverna kan hjälpa varandra att översätta och att förklara. Rönnberg & 



 34

Rönnberg (2001) hänvisar till Doty, Mercer och Heningsen (1999) som understryker att 

arbetssättet blir ytterligare effektivare om modersmålsläraren deltar i undervisningen.  

 

När modersmålsläraren hjälper eleverna som har svårt att förstå matematik är det enbart 

svenska läromedel som gäller, det är inte deras ”läromedel”. Detta är för att eleverna inte ska 

få problem när de kommer till högstadiet eller till gymnasiet. Norén (2006) belyser att det är 

enbart svenska läromedel som gäller. 

 

Modersmålsläraren berättade för eleverna om de olika tecken som har samma betydelse i alla 

länder. Detta är tecken som +, - och =. Räkneuppgifterna brukar man räkna på samma sätt, där 

man inte behöver läsa för att kunna lösa uppgifterna. Löwing och Kilborn (2008) belyser 

också de tre tecken som har samma betydelse över hela världen. 
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8 Diskussion  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärarnas uppfattning är om språkets 

betydelse i matematik för andraspråkselever i årskurs tre. Att språket har en stor roll i 

matematik för elevernas förståelse av matematik och att språket är ett hinder för 

andraspråkselever. I studien har jag redovisat de olika undervisningsmetoder som läraren 

använder sig av. Matematik är inte bara siffror som man ska räkna, det viktigaste i matematik 

är det matematiska språket.   

 

8.1 Sammanfattning 

8.1.1 Metoder och arbetssätt 

Båda lärarna tyckte att det är viktigt att försöka knyta matematiken till elevernas vardagsliv, 

för att ge en ökad förståelse av matematik. Matematikböckerna är anpassade till de svenska 

eleverna och deras traditioner. Det kan vara ett problem för tvåspråkiga elever vilket ger 

upphov till problem med matematik. Lärarna tycker att det är ett stort problem. Löwing och 

Kilborn (2008) menar att eleverna upplever en kulturkrock i klassrummet och i skolan. 

Löwing & Kilborn (2008) menar vidare att det finns flera situationer där läraren och elever 

har problem med att kommunicera med varandra.  

Rönnberg & Rönnberg (2001) framhåller också att elevernas kulturella bakgrund avgör 

mycket när det gäller hur deras förhållande är till matematik.  

Både Rönnberg & Rönnberg (2001) och Löwing & Kilborn (2008) inskärper att lärare ska 

vara konkreta när de använder sig av språket. Lärarna är medvetna om att det svenska språket 

har stor betydelse för matematik. Malmer (2002) menar att man ska ha ett samspel mellan 

vardagsspråket och matematiska formelspråk. Att läraren använder sig av termer både från 

vardagsspråket och från det matematiska språket som är formelspråk gör att eleverna ständigt 

blir påminda om de olika internationella matematiska begreppen. Det gör att elevernas får 

höra det flera gånger och så småningom använder eleverna de internationella matematiska 

begreppen.  

 

Lärarna i studien är medvetna om vikten av att kunna kommunicera i matematik för elevernas 

utveckling. Matematisk kommunikation är komplicerad och att låta eleverna diskutera med 

varandra hjälper deras förståelse i matematik. Rönnberg & Rönnberg (2001) framhåller vikten 
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av att kunna reflektera och kommunicera i matematiska begrepp för begreppsutvecklingen 

och hur arbetet i klassrummet är organiserat. Rönnberg & Rönnberg (2001) menar också att 

det är bra för eleverna att kunna kommunicera i små grupper. Att de kan kommunicera med 

sina argument är en fördel. Båda lärarna i min undersökning låter eleverna diskutera och 

kommunicera i små grupper för att de ska få ett bättre matematisk ordförråd.  

 

8.1.2 Modersmål  

Båda lärarna tycker att modersmål är viktigt för elevernas utveckling. De anser också att ett 

starkt modersmål kan ge eleverna en bättre begreppsuppfattning i ett annat språk. Lärarna 

tycker att det är viktigt att eleverna utvecklas både i sitt modersmål och i det svenska språket. 

 

Lärarna tycker att matematik på modersmålet hjälper eleverna att komma igång samt att de 

utvecklas mycket bättre. Skolverkets rapport Fler språk – fler möjligheter (2002) belyser att 

språket är ett verktyg för lärande. Att kunna undervisa på elevens modersmål kan vara ett sätt 

att förbättra elevens resultat och de framtida studiemöjligheterna. 

 

 Lärarna är medvetna om att modersmål är en viktig del i undervisningen för tvåspråkiga 

elever så att eleverna får möjligheten att utveckla sitt modersmål samt bevara sin kultur. 

Rönnberg & Rönnberg (2001) belyser också att modersmål är viktigt för tvåspråkiga elever 

speciellt när det gäller matematik. Eleverna ska kunna få möjligheten att utvecklas. 

 

  

8.1.3 Matematikundervisning 

Lärarna som jag har intervjuat berättade att det finns hinder i matematikundervisningen för 

tvåspråkiga elever. Lärarna anser framför allt att det är språket som är ett stort problem. Dessa 

elever kan inte behärska det matematiska språket som är formelspråk framförallt när det gäller 

språkligt utrycka problem. I rapporten Mer än matematik- om språkliga dimensioner i 

matematikuppgifter (2008) framhålls att eleverna kan ha problem med problemlösning 

eftersom läsningen och förståelse framkommer om inte läsningen fungerar.   

Löwing & Kilborn (2008) menar att matematik har ett eget språk. Det matematiska språket 

omfattar både symboler och andra begrepp. Om en elev kan förstå relationen mellan 

matematik och symboler kan eleven klara av matematik.  

Det som lärarna brukar göra är att eleven får ta med sig sin matematikbok till 

modersmålsundervisningen. Eleverna får möjligheten att få frågorna översatta till sitt 
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modersmål. Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att detta sätt att arbeta underlättar för 

eleverna när de ska lösa uppgiften.  

8.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning kändes lämpligast för mitt examensarbete eftersom jag fritt kunde 

välja vilka personer som jag skulle intervjua och observera. Nackdelarna med att använda en 

kvalitativ metod är att den utgår enbart från observationerna samt intervjuerna.  Jag utgick 

från en ostrukturerad intervjuguide för att kunna ställa följdfrågor om det behövdes. 

Intervjuerna gick bra och det gick som jag hade tänkt mig. Intervjuerna krävde väldigt mycket 

tid, att lyssna och låta intervjupersonen tala till punkt. Observationerna krävde noggrannhet 

eftersom ett metodfel kan leda till att hela resultat blir annorlunda. Stukát (2005) beskriver att 

en fel källa under observationen kan leda till att den observerade personen eller gruppen 

uppför sig annorlunda.   

Observationer och intervjuer har varit två givande metoder för att få en insyn i hur lärarna 

arbetar med tvåspråkiga elever när det gäller matematik.  

 

 

8.3 Slutsats  

Efter denna undersökning har jag kommit fram till att språket har stor betydelse i matematik 

och ständigt används under lektionerna. I undersökningen har det visa sig att lärarna använder 

sig av olika undervisningsmetoder för att underlätta elevernas förståelse av matematik 

 

Att använda sig av en anpassad undervisning gör de mycket lättare för eleverna att lära sig 

både språket och matematik samt att kunna utvecklas. Grupparbete är bra för elever eftersom 

eleverna får kommunicera på det matematiska språket och redovisa sina resultat.  

 

Modersmål är en viktig del av eleven när det gäller alla skolämnen och det kan finnas elever 

som har problem att förstå olika betydelser i det svenska språket. Undersökningen har visat att 

de elever som klarar av språket lyckas i matematik. Modersmålsundervisning är ett tillfälle för 

andraspråkselever att utveckla sina språkkunskaper. När eleven kompetent utvecklat sitt 

förstaspråk underlättas elevens  

andraspråksinlärning. Det är en fördel för eleverna att båda språken hänger ihop, vilket 

stimulerar kunskaps och språkinlärning. Det är viktigt att alla andraspråkselever som inte 

behärskar det svenska språket, ska få möjligheten att bli undervisade  på sitt modersmål.  
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Undersökningen visar också att undervisningsspråket har stor betydelse för eleverna ska klara 

sig i matematik. Lärarna är medvetna om att undervisningsspråket har stor betydelse.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna studie har jag fått en fördjupad kunskap kring språkets betydelse i matematik. 

Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en jämförelse med enspråkiga elever för att se om 

enspråkiga elever har samma problem. 
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