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Abstract 

 

Title:   Mathematics + second language students = difficulties with mathematics? 

            Why and what can the teachers do? 

 

Term: Autumn 2011, Tutor: Ralph Dick & Maria Zackariasson 

By: Pinar Güney 

 

The purpose of my examination work was to show the need for support for students with  

another mother-tongue than Swedish, so that these students would be able to get through ma-

thematics tuition better. To achieve this purpose, I chose to start from the perspective that 

presented itself at interviews with two class teachers and two mother-tongue supervisors. I 

also chose to use the qualitative research interview as study method, as I tried to understand 

those informing me in a thorough and in-depth way. In my study I have had a sociocultural 

perspective as starting point where the conceptions teaching, language and communication, 

support and individualizing are central for the development of knowledge. 

 

The questions for my study during this process were as follows: 

  What difficulties, according to the teachers interviewed can occur for second 

              language students in mathematics? 

 

  What ways and methods of working do the teachers chosen give priority to, so that   

the second language students` results in mathematics will improve? 

 

The results from my interviews show that the difficulties with mathematics for second  

language students can be perceived as being dependent on a combination of reasons, where 

amongst other things language plays a central part. Difficulties can even arise when the stu-

dents have other mathematical abilities from their own home environment. Another result 

shows that even the class teachers are of the opinion that there are difficulties to individualize 

the teaching in schools with large classes. This can possibly be interpreted that those large 

classes in the schools can be seen as the reason for the inadequate study results in mathemat-

ics, where the students are unable to understand sufficiently suited lessons. These difficulties 

do not arise for the mother tongue teachers as they sit with each student individually. From 
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these results we see that even the class teachers and mother tongue tutors have different ways 

and methods of working with mathematic tuition to be able to improve the results in mathe-

matics for second language students. 

 

The result of the study shows that all teachers are of the opinion that language is a tool, thus 

enabling the student to succeed in mathematics. However, there is disagreement between the 

class teachers and mother tongue tutors, as to whether it is the student’s knowledge of  

Swedish or their mother tongue that could best help them in their understanding of  

mathematics. The study also shows that the class teachers believe that it is important that the 

students are allowed to sit in groups with other students and interact. However, the mother 

tongue tutors believe that the communication between student and tutor is the most important 

as they sit with each student individually and believe that the students will develop better in 

this way. The result of the study also shows that all teachers believe that support and motiva-

tion is required for the students to develop. The class teachers also believe that even laborato-

ry material is excellent support for students with difficulties and should be used in teaching. 

However, the mother tongue tutors believe that laboratory material is good support but say 

that it is better to work abstractly with mathematics. 

 

From the results I am able to see, that the class teachers and mother tongue tutors give priority 

to different ways and methods of working with mathematics to strengthen second language 

students. 

 

 Keywords: Difficulties with mathematics, second language students and ways and methods 

of working. 

 

Nyckelord: Matematiksvårigheter, andraspråkselever. arbetssätt och arbetsmetod. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle uppkommer det situationer där det är oerhört viktigt att kunna använda sig 

av matematiska kunskaper i vardagen, t.ex. är när individen ska handla, när individen ska 

mäta eller väga något. I Lgr11 står det i kursplanen för matematik under rubriken syfte att 

skolan ska bidra till utvecklade lärdomar i matematik och att eleven ska förstå olika  

kopplingar och strukturer mellan matematikämnet och vardagen utanför skolvärlden (Lgr11, 

s.62).  

 

Idag är matematikämnet mer aktuellt i skolvärlden eftersom matematikresultaten har försäm-

rats i jämförelser i PISA undersökningar som har gjorts tidigare. Skillnader vad gäller  

matematiska färdigheter har tydliggjorts mellan elever som har svenska som sitt förstaspråk 

och elever som har svenska som sitt andraspråk. I olika undersökningar visas försämringar i 

resultaten. Jag ställer mig frågan vad nästa undersökning kommer att visa om inga åtgärder 

görs inom undervisningen. Kommer skolan där att ha förbättrat eller försämrat resultaten. Jag 

har egna erfarenheter från skolans värld och har uppmärksammat att andraspråkselever har 

svårigheter i matematik. Jag har då ställt mig frågan varför det är så och vad som kan göras åt 

det. Jag har med anledning av detta valt att undersöka vilka svårigheter i matematik som kan 

uppstå för andraspråkselever och hur de kan stärkas i matematikämnet inom skolan. 

 

Kenneth Hyltenstam skriver i boken Tvåspråkighet med förhinder att det har skett en stor in-

vandring till Sverige de senaste femtio åren och att det bland annat har skett en förändring 

inom skolan (Hyltenstam, 1996:05). Han skriver även i publikationen Att läsa och skriva - 

forskning och erfarenhet att det finns upp mot 15 % barn som inte har svenska som sitt första 

språk i dagens grundskolor i Sverige. Den grupp barn som har ett annat modersmål än 

svenska är spridda över hela landet och fördelningen av denna grupp kan se olika ut i olika 

områden och skolor. Det kan exempelvis vara ett stort antal barn med en annan etnisk  

tillhörighet som inte har svenska som sitt modersmål i ett geografiskt område och i en skola 

men inte lika många eller inga alls i ett annat område och en annan skola. Oavsett hur  

fördelningen ser ut, så är faktumet att pedagogerna någon gång i sin lärarroll kommer att stöta 

på denna grupp elever i sitt arbete. Hyltenstam tar även upp att elever som har ett annat  

modersmål än svenska har det betydligt svårare i skolan. Han menar att resultaten av deras 

skolgång ser sämre ut än vad de gör för den grupp som har svenska som sitt förstaspråk (Hyl-

tenstam, 2007:45).  
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En av undersökningarna som genomfördes för närmare tio år sedan av (PISA 2003) handlade 

om att ta reda på hur resultaten såg ut i matematikämnet för eleverna i grundskolan. Eleverna 

låg då över genomsnittet i matematik och bra resultat visades. År 2009 gjordes ytterligare en 

undersökning av PISA av elevernas prestationer i matematik. Undersökningen gick till på 

följande sätt: cirka femhundratusen elever från olika länder testades i bland annat ämnet  

matematik. Det visade då att resultaten i matematik hade försämrats jämfört med undersök-

ningen tio år tidigare. Idag ligger följaktligen matematikresultaten i Sverige under medelvär-

det inom OECD (Skolverket, 2010:01). Skolverket skriver även i en annan publikation att det 

inte finns några skillnader i resultaten mellan tjejer och killar i matematik, men att det finns 

stora skillnader mellan resultaten i matematik för elever som har svenska som sitt förstaspråk 

och elever med svenska som sitt andraspråk i grundskolan. Var sjätte skolbarn som har ett 

annat modersmål än svenska når inte upp till målsättningarna i matematikämnet och har  

svårigheter med det (Skolverket, 2007:01). 

 

2. Bakgrund 

Det finns styrdokument som innehåller bestämmelser som ska följas av skolverksamheten. 

Dessa styrdokument består bland annat av skollagen, läroplaner och kursplaner.  

I läroplanen 2011 står det i skolans värdegrund och uppdrag under punkten en likvärdig  

utbildning att all sorts undervisning i skolan ska individualiseras efter elevens särskilda  

nödvändigheter och förutsättningar. Denna kunskapsutveckling ska ta sin utgångspunkt i  

elevens språkkompetenser, förutsättningar, erfarenheter och lärdomar. Ett stort ansvar ligger 

på både skolan och lärarna att utveckla och stärka elever med särskilda behov och hjälpa des-

sa elever att uppnå målen (Lgr11, s. 8,14). 

 

I en sammanfattning av rapporten Flerspråkighet är en tillgång för Sverige 2002 fastslås att 

undervisningen i modersmål har sjunkit i stor omfattning i grundskolorna gentemot för tio år 

sedan. I rapporten presenteras ett förslag till en revidering av lagen för att kunna stärka  

positionen för modersmålsundervisningen. Skolverket beskriver att modersmålsundervisning-

en kan ha stor betydelse för elever som har svenska som sitt andraspråk i deras kunskapsut-

veckling i skolan. I sammanfattningen tas det även upp att elever med annat modersmål kan 

erbjudas studiehandledning. Studiehandledningsprocessen går ut på att eleven får stöd i ett 

specifikt ämne på både modersmålet och i det svenska språket. Skolverket avslutar sin rapport 
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med att modersmålsundervisningen måste användas på ett mer medvetet sätt i skolan. Detta 

för att det ska kunna gynna elever med ett andraspråk som har svårigheter i ett specifikt ämne 

och som därigenom är i behov av stöd på sitt modersmål (Skolverket, 2002:01). 

 

3. Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att visa behovet av stöd för elever med ett annat modersmål 

än svenska för att dessa elever skall klara matematikundervisningen bättre. För att uppnå  

syftet skall jag utgå från det perspektiv som visar sig i intervjuer med två klasslärare och två 

studiehandledare på modersmål. (”Studiehandledare på modersmål” är den titel dessa lärare 

har). 

 

3.1 Mina frågeställningar under arbetets gång är följande: 

 

 Vilka svårigheter, enligt de intervjuade lärarna, kan uppstå för andraspråkselever i  

matematik? 

 

 Vilka arbetssätt och arbetsmetoder prioriterar de utvalda lärarna för att förbättra  

andraspråkselevernas resultat i matematik? 

 

 

4. Begreppsförklaringar 

Jag vill med dessa förklaringar att läsaren ska få en djupare insikt om de begrepp som  

förekommer många gånger i min undersökning. 

 

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg redogör för begreppet andraspråkselever i rapporten 

Minoritetselever och matematikutbildning. De menar att begreppet andraspråkselev betyder 

att eleven inte har majoritetsspråket som talas som sitt modersmål. Det förstaspråket blir  

således elevens första inlärda språk medan det svenska språket blir elevens andraspråk i  

skolan (Rönnberg & Rönnberg, 2001:17).  Med andraspråkselever menar jag elever som är 

bosatta i Sverige men som har ett annat modersmål än svenska.  
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I boken Matematik – ett kommunikationsämne skriver Ronny Ahlström m.fl. om begreppen 

arbetsmetod och arbetsätt. Arbetsmetoden handlar om det läraren väljer att planera att ha i sin 

undervisning. Läraren kan exempelvis planera att eleverna i undervisningen ska arbeta i små 

grupper eller att eleven får arbeta enskild. Begreppet arbetssätt kan summeras med det läraren 

gör för att eleverna ska kunna utveckla lärdomar och förmågor och uppnå målen (Ahlström 

m.fl:1996:12). 

Jag har i min studie valt att kombinera begreppen arbetsmetod och arbetsätt för att kunna få 

en djupare förståelse för lärarnas prioriterade arbetsformer i skolan för att stärka andraspråk-

selever i matematik. 

. 

5. Tidigare forskning 

Under denna rubrik tar jag upp tidigare forskning och myndighetsrapporter av särskilt intresse 

för min studie. 

 

Ann Ahlberg redogör i boken Lärande och delaktighet för olika svårigheter som kan uppstå 

för andraspråkselever i matematik. Ahlberg (2001) skriver att det i dagens svenska skolor 

finns ungefär 20 procent elever som har ett andraspråk och de eller deras föräldrar kommer 

från ett annat land än Sverige. Vissa andraspråkselever kan många gånger ha andra matema-

tiska kunskaper och traditioner som inte är lika med de matematiska traditionerna som finns i 

Sverige. Dessa olikheter kan då leda till att svårigheter uppstår. Skillnaderna i matematikkun-

skaper mellan eleverna som har svenska som sitt modersmål och eleverna som har svenska 

som sitt andraspråk kan variera och kan vara olika stora, beskriver Ahlberg. Det kan vara allt 

från stora språk- och begreppsbrister i andraspråket till hur matematiska uträkningar skall 

beräknas, formuleras och skrivas (Ahlberg, 2001:118,119). 

 

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg skriver i rapporten Minoritetselever och matematikut-

bildning om resultatskillnader som har visat sig i matematik mellan elever som har svenska 

som sitt förstaspråk och elever som har svenska som sitt andraspråk. Rönnberg och Rönnberg 

(2001) förklarar att i dagens skolor ses många gånger matematik som ett ämne där alla elever 

kan vara närvande även andraspråkselever som har svårigheter i matematik (Rönnberg & 

Rönnberg, 2001:19). Trots detta har stora resultatskillnader visat sig i  

matematikämnet i grundskolorna mellan förstaspråkselever och andraspråkselever.  
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Dessa resultatskillnader, menar Rönnberg och Rönnberg, kan bero på olika språkliga grund-

läggande komponenter som kan vara svaret till att dessa svårigheter uppstår i matematik för 

andraspråkselever. Det handlar således om språkbruket i undervisningen då inlärningen av 

matematik till stor del handlar om att använda språk. Språkkunnigheten har också en avgö-

rande roll för att kunna förstå läromedel och deras kontext i matematik, menar Rönnberg och 

Rönnberg (Rönnberg & Rönnberg, 2001:11).  

 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn förklarar i boken Språk, kultur och matematikunder-

visning om att språket är en viktig komponent för inlärningen av matematiken. De menar även 

att lärarna i sin matematikundervisning är tvungen att använda sig av ett matematiskt språk 

och även ett språk som eleverna behärskar. Språket som läraren använder sig av i sin under-

visning skall ta sin utgångspunkt i både ett vardagligt språk och även ett matematiskt språk. 

Det gäller för läraren att kunna bygga en övergång mellan elevens vardagsspråk som de  

behärskar och det språket som används i matematiken (Löwing & Kilborn, 2008:27,28).  

Ett bekymmer som kan uppstå är att de olika orden som läraren använder på det matematiska 

språket i undervisningen kan ha en helt annan betydelse i elevens vardag. Ett exempel är ordet 

volym på det matematiska språket. Det betyder således volym på ett föremål som ska räknas 

ut medan i vardagsspråket kan ordet volym tyda på att höja volymen på en bandspelare  

(Löwing & Kilborn, 2008:34). Därför är det i högsta grad viktigt för läraren att tänka igenom 

sin planering och hur genomförandet ska gå till i undervisningen (Löwing & Kilborn, 

2008:27). 

 

Rönnberg och Rönnberg diskuterar om andraspråkselever som inte når upp till målen i  

matematik. De menar att svårigheter som uppstår för andraspråkselever oftast handlar om att 

de i skolorna undervisas på ett språk som eleverna inte har tillräckliga kunskaper i (Rönnberg 

& Rönnberg, 2001:17). Kenneth Hyltenstam skriver i boken Tvåspråkighet med förhinder om 

kunskapsinhämtning. Han menar att andraspråkselever inte på några som helst grunder kan 

inhämta kunskap om de inte behärskar språket som undervisas. Forskning har visat att det kan 

ta flera år tills en elev som har brister i andraspråket kan uppnå en tillräckligt hög nivå i  

språket för att språket ska kunna användas till kunskapsinhämtning på ett resultatrikt sätt 

(Hyltenstam, 1996:42). Rönnberg och Rönnberg beskriver att dessa svårigheter leder till att  

kommunikationen mellan eleven och läraren påverkas i undervisningen eftersom de inte  



 11 

förstår varandra helt. Svårigheterna leder dessutom till att dessa elever halkar efter och att 

stora resultatskillnader skapas mellan elever med ett förstaspråk och elever med ett andra-

språk. Men om eleverna fick en undervisning på både sitt första och sitt andraspråk skulle 

dessa skillnader inte vara lika omfattande. Genom att kombinera elevens förstaspråk och  

andraspråk undervisningen skulle dessa elever hinna ifatt de andra eleverna istället för att hal-

ka efter dem (Rönnberg & Rönnberg, 2001:24–25). 

 

Rönnberg och Rönnberg fortsätter sedan att förklara betydelsen av modersmålet i sin rapport. 

De menar att en tvåspråklig undervisning i matematik har en stor betydelse för  

andraspråkselever när det tillkommer språkbrister för dem i förstaspråket som skapar  

svårigheter i ett specifikt ämne. I dagens skolor har dock endast fem procent av eleverna  

undervisning i matematik på två språk medan de resterande nittiofem procenten av skolele-

verna endast har den svenska ordinarie undervisningen i matematiken. För många elever med 

språksvårigheter räcker inte den ordinarie undervisningen i matematiken för att utvecklas  

kunskapsmässigt (Rönnberg & Rönnberg, 2001:95). 

 

I rapporten Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet 2008 av 

Skolverket tas frågan om studiehandledning på modersmål upp. Skolverket understryker att 

betydelsen av studiehandledning på modermålet är stor. Studiehandledning på modersmålet 

leder till att elever som har språksvårigheter får lättare att uppnå målen i ett specifikt ämne. 

Det leder även till en anpassad undervisning där eleven får lättare att utvecklas och kan få den 

hjälp hon eller han är i behov av (Skolverket 2008, s. 21-22 ). För att den anpassade 

undervisningen skall kunna främja dessa elever som har svårigheter i ett specifikt ämne så 

fastslår Skolverket att den planerade undervisningen inte ska göras enklare, eleverna ska  

istället med hjälp av studiehandledning utvecklas och stärkas genom att undervisas på ett  

kombinerat sätt på både elevens första och andraspråk i det särskilda ämnet (Skolverket 2008, 

s. 24 ) 

 

I sin rapport skriver Rönnberg och Rönnberg även om olika grundläggande färdigheter i  

matematik som är viktiga för en bra kunskapsutveckling för elever med ett annat modersmål 

än svenska. För att dessa elever ska kunna stärkas i matematik måste undervisningen knytas 

till elevernas förkunskaper, språkkunskaper och erfarenheter från vardagen, menar Rönnberg 

och Rönnberg. Dessa olika faktorer handlar därför om hur de olika arbetsmetoderna och  
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arbetssätten tillämpas i undervisningen och hur samspelet ser ut (Rönnberg & Rönnberg, 

2001:12). De poängterar även att forskare i dagens samhälle anser att det sociokulturella  

perspektivet är den vanligaste grunden för val av arbetssättet och arbetsformen för att elever-

nas lärande ska kunna utvecklas. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att eleverna  

genom språklig interaktion med andra och utifrån sina egna språkkunskaper och erfarenheter 

utvecklas (Rönnberg & Rönnberg, 2001:69).  

 

Forskaren Pauline Gibbons skriver om lärarens viktiga roll för andraspråkselever som har 

svårigheter i boken Stärk språket stärk lärandet. Gibbons fastställer att det som har en stor 

påverkan på andraspråkselevernas kunskapsutveckling är det som läraren väljer att planera in 

i sin undervisning.  De handlar även om hur läraren väljer att stötta och motivera dessa elever 

med olika svårigheter. Av den orsaken är det enormt viktigt för läraren att vara medveten om 

hur andraspråkselever med svårigheter ska kunna nå framgång i skolan. Läraren bör därför 

planera sin undervisning och stötta eleverna utifrån denna medvetenhet (Gibbons, 2006:28). 

 

6. Litteraturgenomgång 

Utifrån undersökningens syfte har jag valt och utgå från det sociokulturella synsättet. I detta 

synsätt har lärande, språk, och kommunikation en central betydelse. Detta är också centralt för 

min studie i hur andraspråkselevernas förmåga i matematikämnet kan utvecklas.  Jag har även 

valt att relatera till begreppen stöttning, motivation och individualisering i enlighet med un-

dersökningens syfte. 

 

6.1 Lärande 

Olga Dysthe skriver om det sociokulturella perspektivet i boken Dialog, samspel och lärande. 

Dysthe framhäver att Vygotskij är en av de teoretiker som ses som grundaren av det  

sociokulturella perspektivet idag. Vygotskij förespråkar att elevernas utvecklingsprocess 

handlar om den omgivning och miljö eleven vistas i. Det handlar dessutom om samspelet 

mellan de andra där eleverna får nya lärdomar och nya insikter. I det sociokulturella  

perspektivet läggs även stor tyngdpunkt på språket, Vygotskij menar att det är genom språket 

och i kommunikation med andra som all kunskapsutveckling sker och skapas (Dysthe, 2003: 

31) 
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Forskaren Pauline Gibbons ger en redogörelse för innebörden av ett sociokulturellt perspektiv 

för andraspråkselever i boken Stärk språket stärk lärandet. Hon understryker att det  

sociokulturella perspektivet har särskilt stor betydelse för att stärka andraspråkselever i deras 

kunskap och utvecklingsprocess. Hon håller därigenom med teoretikern Vygotskys  

tankesystem och menar att andraspråkselever lär sig via de språk de behärskar som leder till 

deras kunskapsutveckling. Hon anser även som Vygotsky att det är genom kommunikation 

och samspel med andra som leder till elevernas tänkande utvecklas (Gibbons, 2006:27).  

Som tidigare antytts räcker ofta inte den ordinarie undervisningen i matematik till för andra-

språkselever (Rönnberg, Rönnberg, 2001:95). Detta påpekar även forskaren Gibbons.  

Gibbons förklarar att andraspråkseleverna måste stärkas genom att läraren integrerar språkun-

dervisningen i sitt skolämne för att eleven ska kunna utvecklas eftersom det är språket som 

leder till förståelse (Gibbons, 2006:24) 

 

Olga Dysthe fortsätter att klargöra Vygotskijs tankar i sin bok. Vygotskij menar att det finns 

tre olika aspekter som är centrala i lärandet och utvecklingen för eleven. Första aspekten 

handlar om att lärandet alltid kommer före utvecklingen. Han menar att det ät viktigt att  

läraren planerar sin undervisning utifrån vad eleverna kan klara av. Den andra aspekten är att 

utveckling och lärandet hör ihop. Han menar att kunskap är en utvecklingsprocess medan  

Vygotskijs tredje aspekten handlar om att det finns flera faktorer som påverkar lärandet. 

Dysthe framhåller i dagens skolor måste lärarna kartlägga elevens nivå kunskapsmässigt.  

Läraren måste följaktligen vara medveten om vad eleven kan göra enskilt och vad eleven kan 

göra med hjälp av andra (Dysthe, 2003: 80) 

 

Tomas Kroksmark tar upp Vygotskijs välkända proximala utvecklingszon i boken Den tidlösa 

pedagogiken. Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen är en utvecklingsprocess 

hos eleven där nya kunskaper skapas genom stöd och samspel. Denna utveckling handlar om 

åtskillnaden mellan det eleven kan göra enskilt och det eleven kan göra med stöd av en annan. 

Vygotskij anser att denna proximala zon är viktig för lärarna att ta med som en del av sin  

yrkesutövning för att kunna stärka, stödja och utveckla eleverna kunskapsmässigt genom  

samspel. Han förklarar att utvecklingsprocessen i den proximala zonen handlar om tre olika  

stadier som beskriv nedan: 
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 Första stadiet innebär att eleven med hjälp och stöd av någon annan kan klara en upp-

gift, utvecklas och få kunskap. 

 

 Det andra stadiet innebär att eleven har utvecklats tillräckligt för att kunna lösa  

liknande uppgifter utan något stöd. 

 

 Och det sista stadiet innebär att eleven har kommit upp till en nivå som innebär att 

eleven automatiskt kan klara liknande uppgifter på egen hand utan någon hjälp alls 

(Kroksmark, 2003:450–452). 

 

6.2 Kommunikation 

Ann Ahlberg beskriver vad kommunikation betecknar i boken Lärande och delaktighet. 

Kommunikation kommer från latin som innebär att skapa samvaro och ses som individens 

centralaste instrument. Människors handlande och språk är kommunikationens uttryckssätts i 

samhället (Ahlberg, 2001:21). Även i boken Dialog, samspel och lärande redogör Olga 

Dysthe för begreppet kommunikation. Dysthe menar att det läggs stor vikt på den verbala 

förmedlingen i ett sociokulturellt perspektiv. Dysthe skriver sedan att det är genom att  

eleverna medverkar, lyssnar och kommunicerar med andra genom samspel som nya lärdomar 

och förmågor skapas (Dysthe, 2003: 48).  I läroplanen står det i kursplanen för matematik att 

eleverna i skolan ska reflektera och argumentera med olika arbetssätt och metoder genom 

olika kommunikationsformer och tillsammans komma fram till slutsatser (Lgr11, s. 63).  

 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn skriver i boken Språk, kultur och matematikundervis-

ning att en sorts kommunikation som lärarna i en mångkulturell skola måste vara medveten 

om är kommunikationen mellan elev och lärare (Löwing & Kilborn, 2008:129). 

En grundläggande kommunikation är den som sker mellan eleven och den undervisade läraren 

i matematik. I kommunikationen mellan elev och lärare är det oerhört viktigt att eleven förstår 

det läraren samtalar om och särskilt i det språk och uttryck som är ämnesbaserat. Läraren 

måste därför använda sig av ett språkbruk som berör området som diskuteras. Det krävs därför 

att läraren använder sig av olika samtalsstrukturer, samtalsnivåer och även använder sig av det 

formella och det informella språkbruket för förståelsen för eleven (Löwing & Kilborn, 

2008:130). 

 



 15 

Ronny Ahlström m.fl. redogör för kommunikation i grupp i boken Matematik – ett kommuni-

kationsämne. Eleverna kan i ett matematiskt samtal reflektera, argumentera och komma fram 

till olika slutsatser av en uppgift. I det matematiska samtalet är det i högsta grad viktigt att alla 

elever är med i samtalet och engagerar sig för att de ska kunna få ut något av samtalet. En 

annan viktigt aspekt är lyssnandet, genom att eleverna lyssnar på varandra i samtalet kan de få 

nya kunskaper och nya insikter som leder till utveckling. För att kunna utveckla ett  

matematiskt samtal ytterligare i undervisningen är det även bra enligt Ahlström m.fl. att  

läraren har frågeställningar till eleverna och ber dem utveckla sina svar (Ahlström 

m.fl:1996:45,46). 

 

6.3 Stöttning och motivation  

Forskaren Pauline Gibbons definierar begreppet stöttning i boken Stärk språket stärk  

lärandet. Gibbons börjar med att illustrera ett exempel som hon förknippar begreppet stött-

ning med. Hon förklarar att begreppet stöttning kan ses som en tillfällig innervägg utan några  

stöttor i en byggnad. Denna innevägg är då ett kortvarigt stöd till byggnaden som ska byggas. 

Gibbons menar följaktligen att begreppet stöttning är ett stöd som är tillfälligt och ges till den 

elev som är i behov av det. I skolvärlden är det tillfälliga stödet en grundläggande faktor för 

att eleverna enkelt ska lyckas klara av de uppgifter de får. I begreppet stöttning finns det även 

två viktiga beståndsdelar som är viktiga, anser Gibbons. Det första är att det tillfälliga stödet 

måste leda till att eleverna får lärdom av den genomförda uppgiften genom det stöd hon eller 

han fick. Den andra viktiga beståndsdelen är att om eleven framöver skulle får liknande  

uppgifter måste stöttningen som eleverna fick tidigare leda till att de klarar uppgiften på egen 

hand (Gibbons, 2006:29).  Forskaren Gibbons refererar till teoretikern Vygotsky tankar i  

boken Stärk språket stärk lärandet. Vygotsky menar att, ”Det ett barn i dag kan göra med 

stöd, kan hon eller han göra på egen hand i morgon.” (Gibbons, 2006 s. 29:). 

 

I boken att lyckas med matematik i grundskolan skriver Olof Magne om begreppet motivation 

som stödet har en stor betydelse för. Magne menar att begreppet motivation betyder önskan 

om att lyckas uppnå ett mål. För att individen ska kunna uppnå sitt mål behövs egen vilja  

liksom stöd och bra arbetsmetoder och arbetssätt som kan leda individen dit. Magne förklarar 

även att elevernas motivation påverkas och ändras beroende på om eleverna når målet eller 

inte. I dagens skolverksamhet har lärarna en central roll i elevernas drivkraft. Magne menar 

att lärarnas uppgift är att stärka, stötta och utveckla varje elevs motivation som ska leda till, 
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att eleverna fortsätter göra så gott de kan även om de anser att det är svårt (Magne 

1998:70,73). 

 

I boken Matematiksvårigheter och dyslexi hävdar Gudrun Malmer och Björn Adler om stödet 

som ett laborativt material kan ge till elever med svårigheter i matematik. Malmer och Adler 

förklarar att, om lärarna använder sig av ett konkret material som ett komplement i undervis-

ningen kan många elever med svårigheter få det lättare i matematiken. Genom att eleverna får 

använda sig av alla sina sinnen av ett laborativt material kan det leda till ökad meningsfullhet 

och kreativitet för eleven och även en bättre abstraktionsförmåga och en bättre förståelse i 

matematik (Malmer & Adler, 1996:64). 

 

På liknande sätt påstår även Elisabeth Rydstedt och Lena Trygg om vikten av ett laborativt 

material i boken Matematikverkstad. De skriver att ett laborativt material är ett hjälpmedel för 

elever i matematiken och ett material som lärare kan använda sig av i sin planerade matema-

tikundervisning. Det laborativa materialet är således ett stöd i matematiken för elever som är i 

behov av detta och som bidrar till att det blir enklare för eleven att kunna se olika mönster och 

kopplingarna i matematiken (Rystedt & Trygg, 2009:23). 

 

Gudrun Malmer beskriver det laborativa materialet på motsvarande sätt i sin bok Bra  

matematik för alla. Malmer menar dessutom att en viktig aspekt för lärarna är att användning-

en av det laborativa materialet måste vara planerat i minsta detalj för att de ska kunna stötta 

eleverna och bli ett redskap som de kan använda sig av i undervisningen i matematiken 

(Malmer, 2002:33). 

 

6.4 Individualisering 

Christer Stensmo ger en redogörelse för begreppet individualisering i boken Ledarstilar i 

klassrummet. Stensmo menar att begreppet individualisering är ett dominerande begrepp i 

styrdokumenten i skolorna. Individualisering kan beteckna olika saker beskriver Stensmo, det 

kan betyda olika val av elevernas läromedel, tider, arbetssätt och arbetsmetoder.  

Individualisering kan förutom detta betyda förändring av en undervisning för att direkt  

anpassa den efter individen när det handlar om elever med svårigheter (Stensmo, 2000:11). 

I läroplanen 2011 står det klart och tydligt att skolan och lärarna har ett ansvar att individuali-

sera och anpassa sin undervisning utifrån det stöd och hjälp eleverna behöver (Lgr11, s.18). 
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Stellan Arvidson skriver i boken Vad är individualisering? att begreppet individualisering kan 

se ut på tre skilda sätt, nivåindividualisering, hastighetindividualisering, fördjupningsindivi-

dualisering som beskrivs på följande sätt, 

 

 Nivåindividualisering, handlar om att barnen får arbeta utifrån sin egen kunskapsnivå. 

 

 Hastighetindividualisering, handlar om att barnen får arbeta i sin egen takt och når  

olika långt. 

 

 Fördjupningsindividualisering, handlar om att eleverna får arbeta utifrån det de klarar 

av (Arvidsson, 1981:10). 

 

Gudrun Malmer skriver i boken Bra matematik för alla om begreppet individualiseringen i 

skolan. Malmer konstaterar att dagens undervisning i skolan har en stor roll för utvecklingen i 

matematik för eleverna. Undervisningen måste individualiseras och anpassas utifrån eleverna. 

Det som krävs av läraren är att kunna tydliggöra elevens förståelse och kunskaper och med 

hänsyn till detta anpassa undervisningen efter behovet (Malmer, 2002:57). 

 

Även forskarna Görel Sterner och Ingvar Lundberg diskuterar om individualisering i sin bok 

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik 2002. De menar att det finns ett stort antal 

elever som har språkbrister som kan känna av olika svårigheter när de har undervisning i  

matematik. Att läraren försöker lätta på trycket för dessa elever genom att åstadkomma olika 

textuppgifter där språket är lättare menar Sterner och Lundberg inte är någon bra ide. Enligt 

Sterner och Lundberg måste läraren istället individrelatera undervisningen utifrån eleverna 

själva (Sterner & Lundberg, 2002:15).   

 

7. Material och metod 

I detta avsnitt skall jag ge en redogörelse för den kvalitativa forskningsintervjun som är den 

undersökningsmetod som bör kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Jag skall 

även redovisa hur jag har gått tillväga för att sammanställa mitt empiriska material till  

undersökningen. 
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7.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Monica Dalen redogör för den kvalitativa forskningsintervjun i boken Intervju som metod. 

Dalen skriver att syftet med en intervju är att ta reda på vad informanten anser och hur  

informanten uppfattar olika saker i hennes eller hans livssituation i ett specifikt ämne genom 

ett samtal. Målet är även att få insikt om informantens kunskaper och erfarenheter (Dalen, 

2007:09). Ordet kvalitativ har ett samband med teoretikern Edmund Husserls begrepp livs-

värld menar, Dalen. Begreppet livsvärld betecknar den värld som uppfattas utifrån ens egna 

tydningar. Kvalitativ forskningsintervju innebär således att fokus ligger på att kunna förstå 

hur informanten anpassar sig till sin levnadssituation på ett ingående och fördjupat sätt  

(Dalen, 2007:11). 

 

Eftersom målet med min undersökning är att ta reda på vilka matematiksvårigheter som  

upplevs kunna uppstå för andraspråkselever samt vilka arbetsformer som prioriteras av de 

intervjuade lärarna för att kunna stärka dessa elever i matematik, grundar min undersökning 

på en kvalitativ forskningsstudie för att få en mer ingående och en djupare förståelse av  

intervjusvaren. Jag valde att intervjua fyra olika lärare i min undersökning, två klasslärare och 

två studiehandledare på modersmål som har i matematik i två olika grundskolor i årskurs tre. 

 

I boken Metod helt enkelt skriver Ann Kristin Larsen om olika sorters kvalitativa intervjuer. 

En av de intervjuformer hon presenterar är en ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad inter-

vju brukar personen som intervjuar använda sig av en intervjuguide. En intervjuguide är ett 

index med olika rubriker med olika frågeställningar. Med utgångspunkt i intervjuguiden ställs 

frågor och olika följdfrågor för att kunna rikta in informanten på det som vill vetas. Informan-

ten skall då få tala obundet för att kunna ge svar på de frågor som ställs (Larsen, 2009:84). 

 

Jag valde att göra två intervjuguider, en till klasslärarna och en till studiehandledarna på  

modersmålet innan jag hade mina intervjuer. Intervjuguiderna gjordes utifrån det faktum att 

studiehandledarna på modersmål enbart har andraspråkselever där klasslärarna har alla  

elevgrupper. Dessa intervjuguider gjordes med koppling till mina frågeställningar i undersök-

ningen för att kunna få så relevanta svar som möjligt till studien. Jag använde mig även av 

olika följdfrågor i intervjun för att kunna få ytterligare förståelse och ge den intervjuade ett 

tillfälle att vidare utveckla sina svar och tankar. 
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7.2 Urval 

I boken Kvalitativ intervju skriver författaren Anne Ryen om urval. Ryen förklarar att urvalet 

som görs till en intervju inte enbart handlar om de personer som informanten väljer ut utan det 

handlar också om valet av omgivning (Ryen, 2004:71). Ann Kristin Larsen skriver också om 

urval i boken Metod helt enkelt. Hon menar att det är givande att använda sig av icke-

sannolikhetsurval när kvalitativa tillvägagångssätt används. Icke-sannolikhetsurval innebär att 

intervjupersonen vill undersöka och få vetskap i ett speciellt urval utan att dra allmänna  

slutsatser (Larsen, 2009:77). Larsen skriver även om ett klusterurval. Ett klusterurval innebär 

att intervjupersonen väljer ut specifika arbetarkommuner och sedan väljer ut informanter till 

sina intervjuer skriver Larsen (Larsen, 2009:39). 

 

För att kunna få svar på forskningsfrågorna i undersökningen valde jag att intervjua lärare 

som undervisar i två mångkulturella grundskolor. Dessa grundskolor ligger i två olika  

kommuner som är omtalade som mångkulturella. Skolorna och kommunerna i dessa specifika 

områden valdes på grund av att jag i min undersökning ville undersöka elever som har  

svenska som sitt andraspråk. Av den orsaken var det en självklarhet att välja mångkulturella 

skolor som har ett stort antal utländska elever. Det finns ingen bestämd avsikt angående valet 

av dessa två specifika grundskolor utan det var de mångkulturella skolorna i dessa kommuner 

som ställde upp på intervjuer.  

 

7.3 Utförande 

Anne Ryen forsätter att redogöra för kvalitativa forskningsintervjuer i boken Kvalitativ 

intervju. Ryen menar att en viktig huvudregel i kvalitativa forskningsintervjuer är att undersö-

karen måste få ett samtycke av skolledningen i skolan innan en intervju kan genomgöras 

(Ryen, 2004:74). Efter att forskaren har fått detta tillstånd för intervjun är det mycket viktigt 

att forskaren presenterar sig och sitt syfte. Exempel på presentationsuppgifter kan enligt Ryen 

vara, en presentation om undersökaren själv, syftet med intervjun och cirka längd på intervjun 

(Ryen, 2004:74,76).  

 

För att åstadkomma mitt empiriska material började jag med att ringa till olika mångkulturella 

grundskolor på jakt på informanter. Till en början bestämde jag mig för att få tag i två  

informanter som klasslärare och därefter få tag i två olika lärare som har studiehandledning på  
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modersmål i matematik. Jag ringde då till biträdande rektorer och presenterade mig. Jag  

började sedan berätta om min studie och vad mitt syfte var. De biträdande rektorerna bad mig 

sedan att skicka ett e-brev till dem om allt jag hade beskrivit i telefon och de lovade att 

återkomma. Efter ett antal timmar fick jag ett e-brev av en biträdande rektor, i brevet stod det 

att jag hade fått en intervju inbokad. Den andra intervjun som jag hade med en klasslärare fick 

jag på rekommendation av en lärare vid Södertörns högskola. Jag fick informantens telefon-

nummer och jag ringde och berättade om mitt syfte och vi bestämde en tid för en intervju. 

Gällande intervjuerna av studiehandslederna på modersmål ringde jag till biträdande rektorn 

som hade hand om dessa lärare. Han ville som de övriga rektorerna att jag skulle skriva ett 

brev och skicka till honom. Han talade sedan om att han skulle återkomma om han kunde hitta 

några lärare som kunde ställa upp på intervjuer. Efter cirka en timme meddelade han mig att 

jag hade fått två lärare som hade studiehandledning som var villiga att ställa upp på en  

intervju. 

 

Anne Ryen skriver även om betydelsen av att spela in en intervju i sin bok Kvalitativ intervju. 

Hon menar att inspelning av olika intervjuer är ett sätt som är väldigt brukligt och användbart 

för personen som intervjuar (Ryen, 2004:56).  

 

Innan intervjuerna, frågade jag efter samtycke från intervjupersonerna att spela in  

intervjuerna. Samtliga uppgiftslämnare gav sitt samtycke till att jag använde mig av en  

diktafon. Detta underlättade för mig att kunna ha bättre fokus på det som de berättade om och 

ställa följdfrågor under samtalet. Jag försäkrade mig genom detta, att få med allt viktigt som 

de tog upp under intervjuerna som har relevans för uppsatsen och sammanfatta och transkribe-

ra delar av det empiriska materialet efter intervjun. 

 

7.4 Etiska punkter 

I publikationen Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) skriver vetenskapsråder om dessa fyra etiska principer.  

 

 Informationskravet: med informationskravet menas det att intervjupersonen måste  

informera uppgiftslämnaren och ge kännedom om vad syftet är med intervjun och vad 

materialet ska användas till. Intervjupersonen måste även tala om vad hon eller han 
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har för förväntningar och informera uppgiftslämnaren om att intervjun är helt självvald 

och hon eller han kan stoppa intervjun när som helst (Vetenskapsrådet 2002, s.07). 

 

 Samtyckekravet: innebär att uppgiftslämnare måste lämna ett samtycke till informan-

ten för att intervjun skall kunna genomföras. Uppgiftslämnaren har även rätt att dra sig 

ur intervjun och be informanten att radera all data som handlar om dem (Vetenskaps-

rådet 2002, s.09-10).  

 

 Konfidentialitetskravet: betyder att informanterna får och kan vara helt anonyma i un-

dersökningen och att intervjupersonen har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002, s.12). 

 

 Nyttjandekravet: går ut på att intervju personen på inga villkor får nyttja den insamla-

de datan till något annat än till vetenskapliga avsikter (Vetenskapsrådet 2002, s.14).  

 

Jag valde att inleda samtliga intervjuer med att redogöra för de grundläggande etiska  

principerna för mina informanter samt berätta att jag skulle ta hänsyn till dessa olika principer 

i min undersökning. Detta gjorde jag för att informanterna skulle få kännedom om vilka regler 

som gällde innan, under och efter intervjun.  

 

7.5 Reliabilitet i undersökningen 

Jag bedömer att jag har hög reliabilitet då jag ordentlig har sammanfattat allt mitt empiriska 

material direkt efter jag har haft intervjuerna. Eftersom jag endast har utgått ifrån två  

klasslärare och två studiehandledare på modersmål i två olika skolor kan inga allmänna slut-

satser dras utan denna slutsats gäller enbart utifrån dessa fyra informanters svar med koppling 

till deras arbetsplatser. 

 

7.6 Presentation av uppgiftslämnarna: 

I min undersökning har jag använt mig av bokstäver på uppgiftslämnarna. Som jag redan har 

tagit upp under punkten etiska punkter innebär konfidentialitetskravet att informanterna skall 

få vara helt anonymiserade i en undersökning om detta önskas (Vetenskapsrådet 2002, s.12).  

 

Jag har i min granskning valt att namnge klasslärarna för A och B och lärarna som har  
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studiehandledning på modersmål för C och D för att uppgiftslämnarna skall kunna känna sig 

helt trygga och anonyma. 

 

1. Informant A: uppgiftslämnaren A har varit lärare sedan 1973 och har läst på  

lärarhögskola. Hon har behörighet i årskurserna ett till tre och arbetar nu som  

klasslärare i årskurs tre i en mångkulturell grundskola. I hennes undervisningsklass 

finns det tjugosju elever där tjugotre av eleverna har en annan etnisk tillhörighet än en 

svensk. 

 

2. Informant B: uppgiftslämnaren B har läst en utbildning som hette svenska och mate-

matik och svenska och matematik kombinerat. Hon har varit lärare sedan sju år tillbaka 

och undervisar i en årskurs trea på en mångkulturell grundskola. Hennes klass består 

av tjugotre elever där åtta elever har en annan etnisk bakgrund än en svensk. 

 

 

       Studiehandledarna på modersmål: 

Dessa studiehandledare på modersmål har inte någon koppling med klasslärarna som jag har 

presenterat ovanför. Dessa lärare arbetar med olika elever som är behov av hjälp i olika skol-

verksamheter och kommuner. För att eleverna med svårigheter ska kunna få hjälp av studie-

handledning måste det först godkännas av skolans rektorer. 

 

3. Informant C: uppgiftslämnare C har en utbildning från sitt eget hemland som  

ingenjör. När hon kom till Sverige läste hon på lärarhögskolan och gick olika kurser 

som bland annat kursen läs och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter hos två-

språkiga barn för att kunna arbeta som studiehandledare på modersmål. Hon arbetar 

nu som studiehandledare på turkiska i matematik. Hon har arbetat som lärare i cirka 

tio år. 

 

4. Informant D: uppgiftslämnare D har i sitt hemland en sjukskötarutbildning. När han 

kom till Sverige studerade han olika pedagogiska kurser på lärarhögskolan som vad 

nödvändiga för att kunna utbildas till studiehandledare på modersmål. Informant D har 

totalt arbetat tio år som lärare och arbetar nu som studiehandledare på arabiska i  

matematik för elever i grundskolan och högstadiet. 
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8. Resultat och analys 

Jag har under denna rubrik valt att systematisera mitt empiriska material utifrån olika teman 

för att kunna besvara mina frågeställningar.  

 

Mina frågeställningar som jag har utgått ifrån är följande: 

 

 Vilka svårigheter, enligt de intervjuade lärarna, kan uppstå för andraspråkselever i  

matematik? 

 

 Vilka arbetssätt och arbetsmetoder prioriterar de utvalda lärarna för att förbättra  

andraspråkselevernas resultat i matematik? 

 

 

8.1 Matematiksvårigheter 

Som jag tidigare har tagit upp skriver Rönnberg och Rönnberg i rapporten Minoritetselever 

och matematikutbildning att det har uppenbarats finnas resultatskillnader i matematikämnet i 

dagens skolor mellan elever som har svenska som sitt första språk och elever som har svenska 

som sitt andraspråk (Rönnberg & Rönnberg, 2001:19). Hyltenstam påpekar att elever som har 

ett annat modersmål än svenska har det betydligt svårare att nå framgång i matematik i dagens 

skolor. Detta i jämförelse med elever som har svenska som sitt modersmål (Hyltenstam, 

2007:45). 

 

I mitt empiriska material visar det sig att samtliga informanter är eniga om att det är vanligt 

att det kan uppstå olika sorters matematiska svårigheter för andraspråkselever. Informanten A 

formulerar sig på följande sätt: 

 

Det är ju mycket svenska språket och många matematikord som kan vara svåra att förstå 

för många barn, talet före talet efter, större än mindre än är några exempel. 

 

Även informanten B påpekar att det framför allt kan handla om brister i svenska språket för 

andraspråkselever som orsakar svårigheter i matematikämnet, medan informanterna C och D 

berättar att de elever som oftast behöver matematikundervisning på modersmålet är elever 
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som har brister i andraspråket det vill säga det svenska språket. Informant D anser att den  

ordinarie matematikundervisningen ofta inte räcker för förståelsen av matematik för andra-

språkselever. Dessa olika intervjusvar kan relateras till de Rönnberg & Rönnberg skriver om i 

sin rapport. De menar att andraspråkselever som har svårigheter i matematik ofta inte har en 

språkbehärskning som är tillräcklig som bidrar till svårigheterna uppstår i matematik (Rönn-

berg & Rönnberg, 2001:11). Tydligt framgår det att klasslärarna och studiehandledarna på 

modersmål betonar svenskkunskapernas betydelse för förståelsen av matematik. Alla tycks 

vara överens om att språket är centralt för att förstå matematik annars skapas svårigheter. 

Däremot verkar det som att det föreligger oenighet mellan klasslärarna och studiehandledarna 

på modersmål om det är svenskkunskaperna eller kunskaperna i modersmålet som bäst skulle 

hjälpa eleverna för förståelsen av matematiken.  

 

Informant A redogör även för en annan svårighet som kan uppstå för elever med svenska som 

andraspråk i matematik och som har koppling till modersmålet som hon har reflekterat över. 

Hon beskriver att andraspråkselever då och då kan skriva från höger till vänster när de ska 

lösa en matematisk uppgift. Ett exempel är att eleverna kan skriva att fem minus tjugofem är 

tjugo. I våra ögon blir svaret minus tjugo medan i deras ögon blir svaret tjugo. Dessa elever 

tänker alltså från höger till vänster eftersom de har andra matematiska traditioner från sina 

ursprungsländer, hävdar uppgiftslämnaren A. Detta kan tolkas som om att det handlar om 

elevens ursprung som ibland leder till matematiska svårigheter, gäller det alla elever med ett 

annat ursprung eller är det bara fråga om att skriftspråken är olika. 

 

Informant B börjar med att framställa att: 

 

                     Skolan är annorlunda idag, men den är betydligt mer annorlunda  

                                 om man har vuxit upp i ett annat land. 

 

Informanten B anser att svårigheterna i matematik även kan handla om att föräldrar till  

eleverna lär dem att utföra uträkningar på ett annat sätt än vad svenska skolan gör. Eleverna 

lär sig alltså på ett annat sätt och tror att de gör rätt när de utför en beräkning fast det inte 

stämmer överens med det sättet skolan idag lär ut, berättar informanten B. Dessa olika svar 

kan kopplas ihop med Ahlbergs redogörelse om svårigheterna för andraspråkseleverna i  
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matematik. Ahlberg menar att andraspråkselever som kommer från ett annat land oftast kan 

ha andra matematiska kunskaper än eleverna i Sverige och detta kan skapa svårigheter för 

dessa elever i den svenska grundskolans undervisning i matematik (Ahlberg, 2001:118,119). 

Klasslärarna i undersökningen pekar på problem eleverna kan få genom olikheter i hantering 

av matematikproblem beroende på språklig eller kulturell bakgrund. Genom att klasslärarna är 

väl medvetna om dessa problem och aktivt försöker hantera dem i undervisningssituationen 

stärks det som tydligt framgår i styrdokumenten, nämligen att undervisningen är ett samspel 

mellan hem och skola. 

                            

                               Arbetssätt och arbetsmetoder 

 

8.2 Språk 

Gibbons konstaterar att det ur ett sociokulturellt perspektiv läggs stor vikt på språkets  

betydelse för kunskapsutvecklingen. Hon menar att språket är en viktig kunskapskälla för 

elever med ett andraspråk (Gibbons, 2006:27). Alla fyra informanterna understryker att ma-

tematik är språk och att det är språket som är huvudnyckeln till framgång i matematik.  

 

Informanterna A och B beskriver att det i första hand är viktigt att använda sig av ett matema-

tiskt språk i matematikundervisningen men även lägga till det vardagliga språket i matematik-

undervisningen när det behövs. Informanten A ger ett exempel och berättar att hon har  

uppmärksammat att räknesättet subtraktion är svårt för många elever och särskilt för elever 

med svenska som sitt andraspråk. Hon berättar att hon häromdagen gick igenom räknesättet 

subtraktion i undervisningen i matematik. Hon skrev då både begreppen subtraktion och mi-

nus på tavlan för att få med både det matematiska språket och det vardagliga språket för att 

underlätta för eleverna. Informant B förklarar att hon tror det är viktigt att börja med en  

gemensam genomgång med endast ett matematiskt språk, och efter matematikgenomgången 

gå till elever som har svårigheter och se om eleverna förstått genomgången och först därefter 

ger exempel på det vardagliga språket om det behövs. Här ser jag en tydlig koppling på klass-

lärarnas arbetssätt, de arbetar utifrån det svenska språket när de kombinerar matematik- och 

vardagsspråket. 
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Däremot berättar båda studiehandledarna på modersmål att det är bättre att lägga tyngdpunk-

ten på elevernas förstaspråk men även kombinera med elevernas andraspråk under matema-

tikundervisningen eftersom eleverna har svårigheter i svenska språket. Informanten C berättar 

även att hon anser att det är viktigt att alltid kombinera det matematiska språket och det var-

dagliga språket i undervisningen. Hon beskriver det så här: 

 

Att använda både ett matematiskt språk och ett vardagligt språk i undervisningen i 

matematik leder till att de skapar större möjligheter för att eleverna ska kunna förstå 

matematiken på ett bättre sätt. 

  

Informanten D anser istället att undervisningen i matematik endast ska vara baserad på ett 

matematiskt språk och inte ett vardagligt språk. Informant D menar att: 

 

Jag tror att det är viktigt att använda det matematiska språket redan från början i undervis-

ningen så eleverna blir vana och lär sig så tidigt så möjligt eftersom det är så de heter och 

är.  

 

Intervjusvaren visar således att informanterna har olika åsikter om användningen av de olika 

arbetssätt och arbetsmetoder av språkbruket. Rönnberg, Rönnberg och Gibbons skriver att 

lärarna i dagens skola måste vara medvetna om elevernas svårigheter och utifrån denna  

medvetenhet planera undervisningens innehåll för eleverna. Rönnberg och Rönnberg  

markerar även att det i det sociokulturella perspektivet skall lärarna knyta ihop undervisning-

en med hänsyn till elevernas språkkunskaper och förkunskaper (Rönnberg, Rönnberg, 

2001:69), (Gibbons, 2006:28).  

 

Studiehandledarnas svar är en utgångspunkt som kan reflekteras om. Eleverna som går hos 

studiehandledarna på modersmål får något av det matematiska språket på sitt modersmål men 

är kanske inte lika hjälpta att klara av matematikspråket i klasslärarens undervisning. Är  

denna arbetsform endast ett stöd för att eleverna ska kunna förstå matematiken under  

studiehandledarnas lektion, eller kan det även bidra till förståelse i övrigt?  Det informant D 

påpekar om att endast använda ett matematiskt språk och inte det vardagliga språket i under-

visningen som metod är en aspekt som också är intressant att reflektera över. Blir inte  
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inlärningen av matematiken svårare för eleverna med svenska som sitt andraspråk om de inte 

får kombinera matematikundervisningen med ett vardagsspråk?  Detta kan kontrastera mot det 

Löwing och Kilborn skriver. De anser att lärarna i sin undervisning i matematik bör bygga en 

övergång mellan elevernas vardagsspråk och det matematiska språket, detta för att inlärningen 

av matematiken ska kunna underlättas (Löwing & Kilborn, 2008:27,28). Å andra sidan  

bedömer jag att informant D är medveten om vilket arbetssätt som bäst gynnar hans egna ele-

ver i matematikundervisningen och därför valt att resonera att de är bättre endast använda det 

matematiska språket i matematiken. 

 

8.3 Studiehandledning och modersmål 

Hyltenstam menar att andraspråkselever inte kan utvecklas kunskapsmässigt i skolan om de 

har språkbrister och inte behärskar undervisningsspråket (Hyltenstam, 1996:42). Både infor-

manterna C och D beskriver att det ofta kan handla om brister i svenska språket som leder till 

svårigheter i matematik. Metoden de använder är främst att stärka elevernas kunskaper i  

modersmålet, även om de även nämner betydelsen av kunskaperna i svenska.  

 

Informanten C berättar om betydelsen av studiehandledningen på modersmålet på detta sätt: 

 

Elevens modersmål och studiehandledningens roll har en avgörande betydelse för ma-

tematikundervisningen och för elever med matematiksvårigheter. Detta betyder 

att eleverna börjar lära sig att använda sitt modersmål som medel för sin kunskapsut-

veckling i matematik och modersmålet blir således en genväg till förståelsen i det 

svenska språket. 

 

Informanten D redogör för att studiehandledning på modersmål är till för andraspråkselever 

som har språkbrister och svårt i ett särskilt ämne. Han menar att det är viktigt för elever som 

har svårigheter att ha studiehandledning på modersmål eftersom modersmålet skapar möjlig-

heter för eleverna att kunna få hjälp med de brister de har i ett specifikt ämne. 

 

Vikten av stöd på modersmålet kan relateras till de Rönnberg och Rönnberg tar upp i sin  

rapport. De menar att den ordinarie undervisningen i matematik oftast inte räcker för elever 

som har språk- och matematiksvårigheter. Men om eleverna får en tvåspråkig undervisning 

kommer det leda till att andraspråkseleverna inte halkar efter i undervisningen (Rönnberg & 



 28 

Rönnberg, 2001:95, 24–25). Intervjusvaren kan även sättas i relation till liknande resonemang 

som står i rapporten Med annat modersmål- elever i grundskolan och skolans verksamhet av 

Skolverket. Skolverket fastslår att det är lättare för eleven att få framgång och uppnå målen i 

det specifika ämnet som eleven har svårigheter i med hjälp av studiehandledning på moders-

mål (Skolverket 2008, s. 21-22 ).  I undersökningens avsnitt om tidigare forskning framkom-

mer det tydligt att matematiksvårigheterna, som har uppenbarats, visas för andraspråkselever 

med att de inte behärskar undervisningsspråket. Även av dessa intervjusvar av studiehandle-

darna på modersmål kan de tolkas som om att de främst lägger vikten på att eleverna ska få 

matematikundervisning på deras modersmål.  

 

8.4 Kommunikation 

I boken Dialog, samspel och lärande skriver Dysthe att det läggs stor tyngdpunkt på  

kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom att eleverna lyssnar och kom-

municerar med andra i samspel som nya lärdomar och kunskaper skapas (Dysthe, 2003: 48).  

Resultaten av intervjusvaren visar att det förekommer olika samtalsformer i undervisningen 

mellan klasslärarna och studiehandledarna på modersmålet. Dessa svar påminner om skolans 

styrdokument läroplanen 2011 där står det att eleverna i matematik ska reflektera och argu-

mentera genom olika samtalsformer i undervisningen (Lgr11, s.63). Alla fyra informanter 

anser att språket och samtalet är kärnan för att utvecklas i matematik.  

 

Informanten A framhäver att det är viktigt att eleverna får sitta i små grupper i klassen och 

samtala med varandra och att det främst är betydelsefullt för andraspråkselever. Med detta 

menar informant A kan lede till att alla elever kan ta del av varandras kunskaper och växa 

tillsammans. Även informant B belyser att det är mycket bättre att andraspråkseleverna får 

sitta i sina små grupper då det är mer avslappnat än att samtala i helklass eller enskilt med en 

lärare. Informant B poängterar även följande saker: 

 

Alla typer av samtal är viktiga, men särskilt viktigt är att eleverna får diskutera mellan 

sig och ha ett matematiskt samtal, men det är lätt att eleverna hamnar någon annan-

stans i samtalet. 

 

Dessa svar av intervjupersonerna går att knyta ihop med begreppet lärandet. Dysthe skriver att 

eleverna utvecklas i samspel med varandra där nya kunskaper och lärdomar skapas och sker 
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(Dysthe, 2003: 31). Jag ser även en koppling till teoretikern Vygotskijs proximala utveck-

lingszon. Vygotskij menar att eleven kan utvecklas kunskapsmässigt genom samarbete och 

stöd i samspel med andra (Kroksmark, 2003:451–452). En reflektion av intervjusvaren är om 

eleverna i smågrupperna verkligen tränas i det matematiska språket, stor risk kan vara att en-

skilda elever inte utvecklas med det arbetssättet. I en helklass med ett stort antal elever där 

eleverna delas in i små grupper kan det vara svårt för lärarna att hinna uppmärksamma alla 

och vara helt säkra på om alla elever utvecklas och uppnår de resultat som lärarna strävar ef-

ter.  

 

Däremot förklarar Informanterna C och D att den enda kommunikationen som sker i deras 

undervisning är den mellan lärare och elev eftersom de endast har en elev i sin undervisning i 

taget. Informanten C anser att kommunikationen mellan elev och lärare är otroligt viktig  

eftersom det främst är genom samtalet som eleverna lär sig. Informanten D menar att samtalet 

för läraren är väldigt viktig för att kunna förstå om eleven har förstått det som har tagits upp i 

undervisningen. Utan en dialog mellan lärare och elev kan man inte förstå detta, menar  

informant D. Kommunikationens betydelse är något som Löwing och Kilborn belyser.  

Löwing och Kilborn menar att kommunikationen mellan lärare och elev är den grundläggande 

i skolan. I kommunikationen mellan lärare och elev är det i största grad viktigt att läraren  

använder sig av olika samtalsformer för att kunna anpassa sitt språkbruk för elevens  

språkkompetens (Löwing & Kilborn, 2008:130). 
 
När andraspråkseleven får sitta enskilt med 

läraren som har studiehandledning på modersmål i matematik kan eleven få ett relevant stöd. 
 

.  

8.5 Stöttning och motivation  

Magne menar att begreppet motivation betyder önskan om att lyckas uppnå ett mål. För att 

individen ska kunna uppnå sitt mål behövs egen vilja liksom stöd och bra arbetsmetoder och 

arbetssätt som kan leda individen dit. Magne förklarar även att elevernas motivation påverkas 

och ändras beroende på om eleverna når målet eller inte (Magne 1998:70).  

Enligt informanternas svar anser de att andraspråkselever ofta kan ha ett dåligt självförtroende 

och att de inte är motiverade i matematikämnet.  

 

Informanten A menar att det är viktigt att kunna se alla elever och visa att lärarna finns där för 

att stötta dem. Hon berättar även att lärarna bör se att de små stegen som eleverna tar  

egentligen är mycket stora och utifrån det berömma eleverna. Informant B tar upp att alla  
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elever har något som de är stolta över i matematiken och det är viktigt att se dessa sidor som 

lärarna måste stärka, lärarna måste dessutom stärka eleverna att klara de sidorna där de är 

svaga för att eleverna ska kunna utvecklas. Gibbons redogör för begreppet stöttning. Hon  

menar att stöttning är en tillfällig hjälp som är en viktig del av alla elevernas kunskapsutveck-

ling. Hon poängterar att stöttningen som läraren ger till eleven måste leda till att eleven får 

nya lärdomar av den klarade uppgiften. Stöttningen måste dessutom leda till att, om eleven 

framöver skulle få en liknande uppgift, måste den tidigare stöttningen leda till att eleven kan 

klara den nya uppgiften utan hjälp (Gibbons, 2006:29). Detta är en aspekt som kan funderas 

på. Lärarnas möjlighet att ge stöttning till alla elever är främst när läraren undervisar hela 

klassen då det är främst i form av ett kollektivt stöd. Men när eleverna i en helklass arbetar i 

grupparbeten eller sitter enskilt kan en lärare då hinna ge annat än några få enskilda elever 

stöd?  

 

Informanterna C berättar att hon anser att studiehandledningen på modersmålet är ett stöd för 

eleverna som har svårigheter i matematik på grund av att de har språkbrister i svenska.  

Genom att hon använder sig av elevernas modersmål menar hon att hon stödjer eleverna. Hon 

betonar även att hon är mycket positiv och använder sig av mycket uppmuntran när eleverna 

klarar av en uppgift, något som leder till att eleverna inte tappar hoppet när de är svårt. Hon 

vill även med stöttningen i matematik få eleverna att förstå betydelsen av matematiken i sam-

hälle och markerar att matematik är en nyckel till samhället. Detta står även i läroplanen 2011 

under rubriken syfte för matematikämnet. Skolundervisningen ska leda till att eleverna förstår 

sambandet mellan matematikämnet och vardagen utanför skolan (Lgr11, s.62). 

Enligt informant D är det otroligt viktigt att eleven får stöd när de anser att en uppgift är svår. 

Stödet ska öka förståelsen i matematiken leda till att eleven inte tappar motivationen.  

 

Av samtliga svar från informanterna påminner de om det Magne skriver om. Magne menar att 

lärarna i dagens skolor har en viktig och avgörande roll, för att kunna stärka och utveckla ele-

vernas självtillit och drivkraft. Lärarna ska stödja eleverna så mycket som möjligt för att  

eleverna ska kunna fortsätta göra så gott de kan även om de tycker det är svårt (Magne, 

1998:73). Jag vill även knyta ihop intervjusvaren med Vygotskys proximala utvecklingszon, 

som innebär att eleverna kan utvecklas och få nya kunskaper med stöd av en annan person 

(Kroksmark, 2003:451–452). Gibbons hänvisar till teoretikern Vygotsky gällande hans tankar 
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om stöttning. Han menar att, ”Det ett barn i dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på 

egen hand i morgon.” (Gibbons, 2006 s. 29).  

 

Av intervjusvaren framkommer det olika synsätt på arbetsmetoder och arbetssätt gällande 

stödet av ett laborativt material i undervisningen. När jag frågar informanterna om de tror att 

det laborativa materialet är ett bra sätt att stötta andraspråkselevers i matematik med svarar 

samtliga ja. De anser att det kan vara ett bra material för alla elever att ta del av i klassen men 

att det framförallt främjar andraspråkselever. Malmer och Adler menar att användningen av 

det laborativa materialet främst gynnar de elever som har svårigheter i matematik om  

materialet används på ett bra sätt (Malmer & Adler, 1996:64). Trots att alla informanter anser 

att det laborativa materialet är viktigt, berättar informanterna C och D att de inte har tillgång 

till något sorts laborativt material, de redogör båda två att arbetet med det abstrakta är en  

bättre arbetsform för att stärka elever med svårigheter i matematik. Både informant A och B 

berättar däremot att arbetet med ett laborativt material är en bra arbetsform. Informant A  

menar att det laborativa materialet befäster det eleverna ska lära sig på ett helt annat sätt. 

Även informant B framhåller att det laborativa materialet underlättar enormt för andraspråkse-

leverna. Hon menar att det är till ett stort stöd när språket inte räcker till i matematiken för 

eleverna som inte har svenska som sitt modersmål. Eleverna kan exempelvis då med hjälp av 

det konkreta materialet ta och känna på det och kunna se det framför sig. Men hon  

understryker att det laborativa materialet för eleverna endast ska få användas som ett stöd när 

eleverna behöver hjälp.  

 

De informanterna beskriver i intervjuerna kan relateras till det Malmer skriver om. Malmer 

redogör att det laborativa materialet måste vara genomtänkt för att det ska kunna ge stöd och 

stärka elever i matematik. Malmer och Adler poängterar även att det konkreta materialet kan 

leda till en ökad meningsfullhet och förståelse i matematik om det används på ett rätt sätt 

(Malmer, 2002:33), (Malmer & Adler, 1996:64). Detta arbetssätt bör kunna ge goda resultat 

för eleverna då lärarna sitter enskilt med eleverna och i dialog hela tiden kan reagera på om 

eleven förstår eller inte förstår. Detta är inte samma möjligt i en klass med ett stort antal ele-

ver. I intervjuerna framkommer det att det laborativa arbetssättet och metoden främst används 

för att lärarna upplever att det har positiv effekt och är en hjälp när eleverna anser att en upp-

gift är svår. Efter intervjuerna har jag dock börjat fundera om metoden också ger önskad  

inlärningseffekt i matematik. 
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8.6 Individualisering  

Stensmo menar att begreppet individualisering kan betyda val av elevernas läromedel, tider, 

arbetssätt och arbetsmetoder. Individualisering kan förutom detta betyda förändring av en 

undervisning när det handlar om elever med svårigheter (Stensmo, 2000:11). I mitt empiriska 

material visar de sig att samtliga uppgiftslämnare är överens om att individualisering av en 

undervisning är viktigt för att kunna stärka andraspråkseleverna med just det de behöver hjälp 

med. Informant A säger så här: 

 

                      Det är jätteviktigt att individualisera en undervisning men det är ju de  

man inte hinner, alltså när jag har en klass med tjugosju barn och är ensam är 

detta omöjligt men jag försöker göra så gott jag kan och det är jätteviktigt. 

 

Medan informant B beskriver det såhär: 

 

Att helt kunna individualisera en undervisning för ett barn som har svårigheter 

går endast är när det finns med en extra lärare i klassrummet som kan ta ut  

eleven och sitta enskilt med henne eller honom. 

 

Både Sterner och Lundberg och Malmer skriver om att lärarna inte får göra undervisningen 

enklare och lätta på trycket för eleverna som har svårigheter utan läraren måste istället  

individrelatera undervisningen (Sterner & Lundberg, 2002:15, Malmer, 2002:57).  

Av klasslärarnas svar tolkar jag det som att det kan finnas stora svårigheter med att  

individualisera och anpassa undervisningen i skolan. En fundering är om eleverna verkligen 

kan få just den hjälp de behöver när det förekommer sådana svårigheter med individualise-

ringen. Som särskilt informant A betonar är de väldigt svårt att kunna individualisera en  

undervisning eftersom de finns många elever i klassen. Detta kan eventuellt tolkas som att de 

stora klasserna i skolorna kan ses som en orsak till de bristande studieresultaten i matematik  

eftersom eleverna inte kan få en tillräcklig anpassad undervisning. Dessa svårigheter  

förekommer inte för eleverna som går på studiehandledning på modersmål, informant C och 

D berättar att studiehandledarna på modersmål endast har en elev i taget för att de vill kunna 

anpassa hela undervisningen utifrån de svårigheter som eleverna har. Informanterna C och D 

svar kan relateras till rapporten Med annat modersmål- elever i grundskolan och skolans  



 33 

verksamhet 2008 av Skolverket. I rapporten står det att studiehandledning på modersmål är en 

anpassad undervisning för de elever som har svårigheter (Skolverket 2008, s. 21-22).   

 

9. Avslutande diskussion 

 

Vilka svårigheter kan uppstå för andraspråkselever i matematik? 

Avsnittet tidigare forskning visar att matematiksvårigheterna för eleverna med svenska som 

sitt andraspråk beror på språkbrister i andraspråket och andra kunskaper i matematik (Rönn-

berg& Rönnberg, 2001:11), (Ahlberg, 2001:118,119). Studierna i tidigare forskning stämmer 

överens med de svar som både klasslärarna och studiehandledarna på modermålet resonerar 

om. De uppfattar de som att andraspråkselever ofta kan ha språksvårigheter i svenska och 

andra förkunskaper i matematik än de eleverna som har svenska som sitt förstaspråk. Tydligt 

framgår det att klasslärarna och studiehandledarna på modersmål betonar svenskkunskapernas 

betydelse för förståelsen av matematik. Undersökningen visar även att samtliga intervjuade 

lärare anser att språket är kärnan som behövs stärkas i matematik men det föreligger oenighet 

om det är svenskkunskaperna eller kunskaperna i modersmålet som bäst skulle hjälpa  

eleverna för förståelsen av matematiken. De tycks vara överens om att språket är centralt för 

att förstå matematik annars kan svårigheter uppstå. Klasslärarna i undersökningen pekar även 

på problem eleverna kan få genom olikheter i hantering av matematikproblem beroende på 

språklig eller kulturell bakgrund. Av klasslärarnas svar finner jag även att det finns  

svårigheter med att kunna individualisera och anpassa undervisningen i skolan för eleverna. 

Stensmo menar att individualisering av en undervisning kan beteckna olika saker som exem-

pelvis, val av elevernas läromedel, tider, arbetssätt och arbetsmetoder (Stensmo, 2000:11). En 

fundering är om eleverna verkligen kan få just den hjälp de behöver när det  

förekommer sådana svårigheter med individualiseringen. Detta kan eventuellt tolkas som att 

de stora klasserna i skolorna kan ses som en orsak till de bristande studieresultaten i  

matematik. Dessa svårigheter förekommer inte för eleverna som går på studiehandledning på  

modersmål eftersom studiehandledarna på modersmål endast har en elev i taget. 

 

Vilka arbetsätt och arbetsmetoder prioriterar de utvalda lärarna för att förbättra andraspråkse-

levernas resultat i matematik? 

Rönnberg och Rönnberg poängterar att forskare i dagens samhälle anser att det sociokulturella 

perspektivet är den vanligaste grunden för val av arbetssättet och arbetsmetoden för att  
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elevernas lärande ska kunna utvecklas. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att kunskap 

utvecklas genom språk och kommunikation (Rönnberg & Rönnberg, 2001:69). Forskaren 

Gibbons understryker att det sociokulturella perspektivet har särskilt stor betydelse för att 

stärka andraspråkselever i deras kunskap och utvecklingsprocess (Gibbons, 2006:27).  

Undersökningen visar att samtliga informanter är eniga om att matematik är språk och språket 

har en stor betydelse för förståelse och kunskapsutvecklingen i matematik, men däremot ver-

kar det föreligga oenighet mellan klasslärarna och studiehandledarna på modersmål om det är 

svenskkunskaperna eller kunskaperna i modersmålet som bäst skulle hjälpa eleverna till  

förståelsen av matematiken i deras intervjusvar. Undersökningen visar även att båda  

klasslärarna bedömer att det främst ska användes ett matematiskt språk i matematikundervis-

ningen men även ska kombineras med ett vardagligt språk när det behövs. En av studiehand-

ledarna på modersmålet menar istället att det ät bättre att alltid använda ett matematiskt språk 

och vardagligt språk i undervisningen, medan den andra studiehandledaren på modersmålet 

menar att de endast ska användas ett matematiskt språk.  

 

Studiehandledarnas svar är en utgångspunkt som kan reflekteras om. Eleverna som går hos 

studiehandledarna på modersmål får något av det matematiska språket på sitt modersmål men 

är kanske inte lika hjälpta att klara av matematikspråket i på svenska. Det informant D påpe-

kar om att endast använda ett matematiskt språk och inte det vardagliga språket i undervis-

ningen som metod är en aspekt som också är intressant att reflektera över. Blir inte inlärning-

en av matematiken svårare för eleverna med svenska som sitt andraspråk om de inte får kom-

binera matematikundervisningen med ett vardagsspråk? Å andra sidan bedömer jag att infor-

mant D är medveten om vilket arbetssätt som bäst gynnar hans egna elever i 

matematikundervisningen och därför valt att resonera att de är bättre endast använda det ma-

tematiska språket i matematiken. 

 

Dysthe menar att det läggs stor vikt på den verbala förmedlingen i ett sociokulturellt  

perspektiv (Dysthe, 2003: 48). Resultatet av det empiriska materialet visar att klasslärarna 

anser att det är bra att andraspråkseleverna får sitta i grupper och kommunicera, argumentera 

och komma fram till slutsatser genom samspel. Eftersom studiehandledarna på modersmålet 

har undervisning enskilt med eleven så anser studiehandledarna på modersmålet att den vikti-

gaste kommunikationen är mellan lärare och elev. En reflektion av intervjusvaren är om ele-

verna i smågrupperna verkligen tränas i det matematiska språket, stor risk kan vara att enskil-



 35 

da elever inte utvecklas med det arbetssättet. När andraspråkseleven får sitta enskilt med lära-

ren som har studiehandledning på modersmål i matematik kan eleven få ett relevant stöd. 

 

Kroksmark tar upp teoretikern Vygotskijs välkända proximala utvecklingszon. Vygotskij  

menar att den proximala utvecklingszonen är en utvecklingsprocess hos eleven där nya kun-

skaper skapas genom stöd och samspel (Kroksmark, 2003:451–452).  Detta leder tankarna till 

både Gibbons och Magnes begreppsförklaringar. Gibbons menar att stöttning är en viktig del i 

individens kunskapsutveckling (Gibbons, 2006:29). Och Magne förklarar att motivation  

betyder önskan om att kunna uppnå ett mål (Magne, 1998:70). Klasslärarna menar att det är 

viktigt att kunna se alla elever och visa att de finns där för eleverna. De anser även att det är 

viktig att kunna stärka eleverna utifrån de dem kan klara av och inte klara av i undervisning-

en. Klasslärarnas svar är en aspekt som kan funderas på. Deras möjlighet att ge stöttning till 

alla elever är främst när de undervisar hela klassen då det är främst i form av ett kollektivt 

stöd. Men när eleverna i en helklass arbetar i grupparbeten eller sitter enskilt kan en lärare då 

hinna ge annat än några få enskilda elever stöd?  

 

Malmer och Adler beskriver att ett laborativt material är ett stöd för elever med svårigheter i 

matematik. De menar att om lärarna använder sig av ett konkret material som ett komplement 

i undervisningen kan många elever med svårigheter få det lättare i matematiken (Malmer & 

Adler, 1996:64). Av intervjusvaren framkommer det olika arbetsmetoder och arbetssätt hos 

lärarna gällande stödet av ett laborativt material i undervisningen. Klasslärarna använder en 

hel del av ett laborativt material medan informant C och D inte använder något sådant.  

Klasslärarna anser att det kan vara ett bra material och att det framförallt främjar  

andraspråkselever. I intervjuerna framkommer det att det laborativa arbetssättet och metoden 

främst används för att lärarna upplever att det har positiv verkan och är ett stöd när eleverna 

anser att en arbetsuppgift är svår. Efter intervjuerna har jag dock börjat fundera om det  

laborativa materialet förutom att ge ett stöd till eleverna också ger önskad inlärningseffekt i 

matematik. 

 

9.1 Sammanfattning 

Syftet med min undersökning har varit att visa behovet av stöd för elever med ett annat mo-

dersmål än svenska för att dessa elever skall klara matematikundervisningen bättre. För att 
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uppnå syftet har jag utgått från perspektiv från två klasslärare och två studiehandledare på 

modersmål. I min undersökning har jag valt att ta reda på vilka särskilda svårigheter i  

matematik som jag kan finna för elever med svenska som sitt andraspråk. Detta med bakgrund 

av att matematikresultaten i allmänhet har försämrats i den svenska grundskolan och att  

resultatskillnader har uppenbarats mellan elever med svenska som sitt första språk och elever 

med svenska som sitt andraspråk. Jag har även valt att undersöka vilka arbetssätt och  

arbetsmetoder som prioriteras av de utvalda intervjuade lärarna för att kunna ge bättre mate-

matikkunskaper till eleverna. I min undersökning har jag valt att ha det sociokulturella  

perspektivet som utgångspunkt där lärande, språk och kommunikation har visat sig ha en  

central betydelse för elevernas matematikresultat. Jag har även valt att relatera till begreppen 

stöttning, motivation och individualisering i enlighet med undersökningens syfte. 

 

Resultaten av mina intervjuer visar att matematiksvårigheterna för andraspråkseleverna kan 

bero på en kombination av orsaker där bland annat språk är centralt. Svårigheterna kan även 

uppstå när eleverna har andra matematiska kunskaper från sin egen hemmiljö. Det visar sig 

även att det förekommer svårigheter för klasslärarna med att kunna individualisera  

undervisningen i skolorna då de är stora klasser. Detta kan eventuellt tolkas som att de stora 

klasserna i skolorna kan ses som en orsak till de dåliga studieresultaten i matematik. Dessa 

svårigheter uppstår inte för studiehandledarna på modersmål då de sitter enskilt med eleven. 

Undersökningen visar även att samtliga intervjuade lärare anser att språket är kärnan som  

behövs stärkas i matematik men det föreligger oenighet om det är svenskkunskaperna eller 

kunskaperna i modersmålet som bäst skulle hjälpa eleverna för förståelsen av matematiken.  

 

Undersökningen visar dessutom att klasslärarna anser att det är viktigt att eleverna får sitta  

tillsammans med andra elever och kommunicera, medan studiehandledarna på modersmålet 

anser att kommunikationen mellan elev och lärare är den grundläggande. Resultatet av  

undersökningen visar också att, för att eleverna ska kunna utvecklas krävs stöttning och 

motivation, anser både klasslärarna och studiehandledarna på modersmålet. Klasslärarna ser 

även att ett laborativt material är ett bra stöd för elever med svårigheter som bör användas i 

undervisningen, medan studiehandledarna på modersmålet anser att det är ett bra stöd men 

tycker att det är bättre att arbeta med de abstrakta i matematiken. 
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Av resultaten kan jag se att klasslärarna och studiehandledarna på modersmålet prioriterar 

olika arbetssätt och arbetsmetoder i matematikundervisning för att kunna stärka andraspråkse-

lever. Jag anser att de är ytterst viktigt att klasslärarna och studiehandledarna samverkar och 

planerar undervisningen tillsammans för elevernas kunskapsutveckling i matematik. Att dessa 

lärare har olika åsikter om hur andraspråkseleverna kan utvecklas i matematik är väldigt bra 

eftersom eleverna genom två undervisningskombinationer kan utvecklas. Av den orsaken an-

ser jag sannerligen att skolorna bör se studiehandledning på modersmål som en mycket viktig 

åtgärd för elever med svårigheter.  

 

10. Kommande forskning 

Ett förslag till kommande forskning skulle kunna vara att koppla samman intervjuerna med 

observationer. Med hjälp av både kvalitativa intervjuer och observationer skulle jämförelser 

kunna göras med de lärarna berättar om deras arbetsätt och arbetsmetoder i matematik för att 

kunna stärka andraspråkselever som har svårigheter, med det sättet de arbetar och sedan dra 

slutsatser om de verkligen förhåller sig till de dem redogör i intervjuerna. En annan infalls-

vinkel skulle kunna vara att även utgår från ett perspektiv från andraspråkselever som  

upplever svårigheter i matematik och undersöker om vad de anser om lärarnas arbetsätt och 

arbetsmetoder för att kunna stärka dem i matematik. En tredje aspekt på vidare forskning 

skulle kunna vara att använda kvantitativa metoder och göra en statistik av olika lärares ar-

betssätt och arbetsmetoder för att kunna stärka andraspråkselever som upplever svårigheter i 

matematik. Därefter dra slutsatser om vilka arbetssätt och arbetsmetoder som i allmänhet är 

dem vanligaste och undersöka anledningen till detta. 
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12. Bilagor 

 

Intervjuguide 1 (klasslärare). 

Bakgrund: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit lärare? 

3. Hur många elever finns det i den klassen du arbetar i? 

4. Hur många andraspråkselever finns det i den klassen du undervisar i? 

  

 Matematiksvårigheter  

5. Vilka olika svårigheter i matematik stöter oftast andraspråkselever på?  

6. Vad tror du att dessa svårigheter beror på? 

 

Språket: 

7. Vad anser du att språket har för betydelse i matematik för andraspråkselever i  

matematik? 

8. Under en undervisning i matematik bör det matematiska eller det vardagliga språket 

användas? varför just det sättet? 

 

Samtalets betydelse: 

9. Anser du att samtalet har någon speciell betydelse för andraspråkselever i matematik? 

i så fall varför eller varför inte? 

10. På vilka olika sätt bör samtalsformerna se ut i undervisningen i matematik för att ele-

verna ska kunna utvecklas? 

 

Stöttning och motivation: 

11. Hur tycker du att eleverna ska kunna stöttas och stärkas i självförtroende i matematik?  

12. Hur tycker du att eleverna ska kunna motiveras och stärkas i självförtroende i matema-

tik?  
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Laborativt material: 

13. Anser du att det laborativa materialet har någon speciell betydelse för stöttningen för 

andraspråkselever med svårigheter i matematik? varför eller varför inte? 

14. Använder du ett laborativt material i din undervisning i matematik?  

15. Vad är det som är viktigt när ett sådant material används?  

 

Individanpassning: 

16. Anser du att det är viktigt att individualisera en undervisning? Varför eller varför inte? 

 

 

Intervjuguide 2 (studiehandledarna). 

Bakgrund: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit lärare? 

3. Hur går studiehandledningen på modersmålet till? 

 

Matematiksvårigheter 

4. På grund av vilka svårigheter får eleverna komma till studiehandledare på modermål i 

matematik? 

5. Vad tror du dessa svårigheter beror på? 

 

 Betydelsen av språket i matematik: 

6. Vad anser du att språket och modersmålet har för betydelse i matematik andraspråkse-

lever med har svårigheter i matematik? 

7. Under en undervisning i matematik bör det matematiska eller det vardagliga språket 

användas? varför just det sättet? 

 

Samtalets betydelse: 

17.  Anser du att samtalet har någon speciell betydelse för andraspråkselever i matematik? 

i så fall varför eller varför inte? 
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18. På vilka olika sätt bör samtalsformerna se ut i undervisningen i matematik för att ele-

verna ska kunna utvecklas? 

 

Stöttning och motivation: 

19. Hur tycker du att eleverna ska kunna stöttas och stärkas i självförtroende i matematik?  

20. Hur tycker du att eleverna ska kunna motiveras och stärkas i självförtroende i matema-

tik?  

 

Laborativt material: 

21. Anser du att det laborativa materialet har någon speciell betydelse för stöttningen för 

andraspråkselever med svårigheter i matematik? varför eller varför inte? 

22. Använder du ett laborativt material i din undervisning i matematik?  

23. Vad är det som är viktigt när ett sådant material används?  

 

Individanpassning: 

24. Anser du att det är viktigt att individualisera en undervisning? Varför eller varför inte? 

 


