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Sammanfattning 

 Syftet med denna studie är att beskriva lärares uppfattningar om de möjligheter och hinder 

som finns i matematikundervisningen för elever med annat modersmål än svenska. För att 

uppfylla syftet har vi valt att intervjua sex lärare som undervisar i matematik och modersmål 

och utifrån dessa intervjuer belysa deras uppfattningar samt identifiera de variationer vi kun-

nat finna. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsintervju som metod och intervjuat sex 

matematiklärare på tre olika skolor. 

 

Resultatet visar att det som lärarna gemensamt såg som en möjlighet i undervisningen i ma-

tematik för elever med annat modersmål än svenska var att dessa elever har med sig en helt 

annan studietradition än den som finns i svenska skolor. Det skulle kunna bero på att studier-

na upplevs som viktigare för dessa elever än för elever med svenska som modersmål.  De hin-

der lärarna tog upp var av språklig natur. Även om matematiken anses ha ett universellt språk 

finns det många svenska begrepp i läromedlen som är svåra för elever med annat modersmål 

än svenska att ta till sig och förstå.  Det finns ingen enighet om någon speciell undervis-

ningsmetod som lämpar sig för dessa elever. Däremot fanns en enighet kring bristen på ade-

kvata läromedel i matematik.   
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1 Inledning 
Vårt intresse för elever med annat modersmål än svenska väcktes under en delkurs på B-nivån 

inom lärarutbildningen vid Örebro universitet.  Då insåg vi att många elever inte får godkänt i 

matematikämnet och då särskilt elever med annat modersmål än svenska. Detta visar även 

Skolverkets rapport från 2008 ”Mer än matematik”. Vi blev intresserade av varför det var så 

och studerade närmare orsakerna till detta. En anledning var att många lärare såg ämnet ma-

tematik som universellt och att ämnet därför kan behärskas av alla oavsett vilket språk man 

talar. Vidare fann vi att modersmålet har betydelse för hur eleverna lär sig matematik. Det 

senare gjorde oss intresserade av att se vilka olika föreställningar som råder hos lärare som 

undervisar i matematik för elever med annat modersmål än svenska. I Sverige finns många 

barn som talar ett språk hemma och ett annat i skolan. Enligt Skolverket (Lagergren: 2006) 

hade ungefär femton procent av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund läsåret 2006/2007. 

En del av dem är födda i Sverige medan andra har kommit till Sverige av olika orsaker som 

fattigdom, krig och förföljelse. Dessa elever tenderar att öka i skolorna och kommer att finnas 

i många svenska klassrum. Därför är det av stor vikt att alla lärare vet hur undervisningen för 

just dessa elever blir mest gynnsam. Den matematik eleverna lär sig i skolan blir allt viktigare 

för elevens framtid. Förutom i vardagliga situationer krävs matematisk förmåga i många yr-

ken och inte minst i vårt samhälle där IT-användningen ökar. I kursplanerna för matematik i 

1994 års läroplan (Lpo 94) kan man läsa följande formulering för matematikämnets syfte och 

roll i utbildningen:  

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 
för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer. För att kunna tolka och an-
vända det ökade flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i sam-
hället. Utbildningen ska ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett 
livslångt lärande. Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, 
nya insikter och lösningar på olika problem (Lpo 94, s 95-96).  
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Här betonas att grundskolan har till uppgift att ge eleverna en god grund för fortsatt utbildning 

och ett livslångt lärande, ett mål som många elever och speciellt ”gruppen” elever med annat 

modersmål än svenska inte uppnår idag. 

En anledning till detta belyses i Skolverkets rapport (2003: Att lyfta matematiken- intresse, 

lärande, kompetens). Vi anser att det fortfarande är vanligast med undervisning som är tradi-

tionellt lärarstyrd, det vill säga att läraren förmedlar de rätta svaren till eleverna som inte får 

pröva sin problemlösningsförmåga då de inte har fått vetskap om olika matematiska metoder. 

Detta tycker inte vi överensstämmer med kursplanen i matematik. Det krävs helt enkelt en 

annan typ av undervisning för att eleverna ska kunna uppnå de mål kursplanen beskriver.  

 

Under den tidigare nämnda delkursen ”matematikdidaktik för yngre barn” blev vi varse att det 

ofta finns flera olika sätt att räkna. Viss undervisning kan anses som mer gynnsam än annan. 

Ett av målen i matematik enligt kursplanen är att utveckla elevers lust och förmåga att lösa 

problem. För att kunna lösa problem måste elever få möjlighet att utveckla idéer så de kan 

lösa problemen. För detta krävs att eleverna får lära sig olika sätt att räkna. En förutsättning 

för detta är att eleverna behärskar undervisningsspråket. 

 

Därför anser vi att det är viktigt att lyfta elever med annat modersmål än svenska som grupp 

då det är tydligt att de når sämre resultat än elever med svenska som modersmål. Ett sätt vi 

vill göra detta på är att undersöka om och hur lärare anpassar matematikundervisningen för 

denna elevgrupp. Vad kan lärare göra för att eleverna ska uppnå kursplanens mål? Anser lä-

rarna på skolorna att det är olika undervisningsmetoder som behövs för att fler elever ska få 

godkänt i matematik? Vad tycker de lärare som undervisar elever med annat modersmål än 

svenska om undervisningen idag? Hur undervisar de?  

 

1.1. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med en presentation av syftet och de forskningsfrågor vi valt att utgå 

från. I kapitel tre görs en presentation av forskningsläget inom området och hur detta kan rela-

teras till vår studie. Sedan i kapitel fyra redogör vi för den metod vi valt. Vidare redovisas i 

kapitel fem resultaten och analysen av de intervjuer vi genomfört. I kapitel sex diskuteras re-

sultatet.  I det avslutande kapitlet sammanfattar vi vår studie och ger förslag på vidare forsk-

ning.  
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2 Syfte/Forskningsfrågor 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa vad lärare i grundskolans senare år samt i gymnasiet anser 

vara möjligheter och hinder i matematikundervisningen för elever med annat modersmål än 

svenska.  

 

 

2.2 Forskningsfrågor 

Vad anser lärare vara hinder i matematikundervisningen för elever med annat modersmål än 

svenska? 

Vilka specifika undervisningsmetoder är att rekommendera för att ge dessa elever en möjlig-

het att komma runt de hinder som finns? 

 

 

3 Bakgrund 

Vår studie utgår från Lpo94 där vi funnit att varje elev efter grundskolan ska nå ett stort antal 

olika mål. Bland annat beskrivs specifikt om matematiken att eleverna ska behärska matema-

tiken på en grundläggande nivå och att de ska kunna tillämpa matematiken i vardagen. 

Vidare beskrivs i kursplanen för matematik att målet bland annat ska vara att ge eleven:  

 

Möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolver-
ket: kursplan i matematik, s 1). 

 
Den forskning vi funnit och som är relevant för vår studie har vi kategoriserat på följande sätt: 
 

· Vilken forskning finns om matematik i dagens skola? Hur fungerar matematiken i sko-

lan? 

· Forskning som beskriver gynnsam matematikundervisning 

· Forskning som beskriver gynnsam undervisning för elever med annat modersmål än 

svenska3.1 Vilken forskning finns om matematik i dagens skola? Hur fungerar matematiken i skolan? 

Det finns mycket forskning om matematiken i dagens skola. Skolverket har gett ut flera skrif-

ter och utredningar, bland annat Elevgrupperingar- en kunskapsöversikt med fokus på mate-
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matikundervisningen (Wallby,  Carlsson  &: Nyström, red. 2001). Även myndigheten för 

skolutveckling och NCM (Nationellt centrum för matematik) har utkommit med färska rap-

porter och skrifter om matematikämnet. Vi har valt att närmare studera utredningen Att lyfta 

matematiken- intresse, lärande, kompetens som 2003 utarbetades på uppdrag av regeringen. 

Syftet var att en handlingsplan skulle utarbetas för att förändra och utveckla intresset för ma-

tematik. Dessutom ville man även utveckla matematikundervisningen och skapa ett intresse 

för fortsatta studier inom ämnet. Bakgrunden till utredningen har skiftande orsaker bland an-

nat att många elever inte når målen och får betyget Godkänd i matematik. Det är även många 

lärare i matematik som saknar behörighet och det är just nu få som utbildar sig till matematik-

lärare. Skolverket (2001) pekar även på att matematikundervisningen ofta är traditionell med 

en stark styrning av läromedel med lite variationer i arbetssättet. Utredningen belyser många 

intressanta aspekter som betydelsen av goda lärare i matematik, vad ett matematikkunnande är 

m.m.  

 

I utredningen Att lyfta matematiken- intresse, lärande, kompetens (2004) sammanfattar dele-

gationen för utredningen sina uppfattningar i olika ställningstaganden varav huvudrubrikerna 

kan nämnas: Satsa på lärarna, uppmuntra variation, stärk samarbetet mellan utbildningsaktö-

rerna, beakta särskilt barns tidiga möte med matematik, erbjud meningsfull matematik för 

alla, uppmärksamma matematikens roll och betydelse, stöd och samordna alla goda krafter. 

Slutligen redovisas ett antal förslag på hur utvecklandet av matematiken kan ske. De kan 

sammanfattas i fyra huvudområden:  

 

1. Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om matematikens värde, 
roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och samhälle (SOU 2004:97, s 18). 

 
2. Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna (SOU 2004:97, s 

19). 

3. Stöd och samordna alla goda krafter som verkar för bättre lärande och undervisning i matema-
tik (SOU 2004:97, s 19). 

 
4. Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela utbildnings-
systemet (SOU 2004:97, s 20). 

 

Vidare visar utredningen bland annat hur det ser ut i olika årskurser. Av matematiklärarna i 

årskurserna 7-9 har endast 30 % tio högskolepoäng i matematikämnet. De senaste fem åren 

har endast 33 % av lärarna fått kompetensutveckling. Utredningen tar även upp att klasstorlek 

och lärares kompetens har störst betydelse när det gäller elevernas resultat i matematik.  
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Författarna Arne Engström och Olof Magne (2003) har i sin rapport Medelsta- matematik- hur 

väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 granskat hur 

matematikkunskaperna ser ut i genomsnittliga svenska kommuner och grundskolor. 

Deras studie sträcker sig över 25 år och vid tre tillfällen 1977, 1986 och 2002 då tre olika lä-

roplaner varit i kraft. Engström och Magne (2003) ville bland annat undersöka vilken roll lä-

roplanerna har för matematikkunskaperna då det de senaste åren debatterats om att matema-

tikkunskaperna hos eleverna försämrats. Engström och Magnes (2003) resultat var att kun-

skapsstandarden inte har sjunkit de senaste åren. Vidare har matematiksvårigheter hos elever 

varken ökat eller minskat de senaste 50 åren. Engström och Magne (2003) menade att elever-

na uppvisade liknande resultat oberoende av läroplan. Däremot är det få elever som når upp 

till kursplanen för matematik.  Författarnas hypotes var att elevernas misslyckande beror på 

att de har brister i den kognitiva förståelsen av materialet.  

Om eleverna har en låg lösningsfrekvens antar författarna att en orsak kan vara en bristande 

logisk insikt. Vidare menar författarna att en slags utslagningsmekanism finns inbyggd i det 

matematiska lärandet det vill säga att elever drabbas av sänkta prestationsnivåer på grund av 

upprepade misslyckanden. De hävdar att undervisningen i grundskolan bara gynnar de bästa 

eleverna och att alla andra elever missgynnas. Engström och Magne (2003) anser att under-

visningen i matematik bedrivs på ett passiviserande förmedlingsdidaktiktiskt sätt och att un-

dervisning snarare bör ske genom handledning än instruktion. Enligt Engström och Magne 

(2003) styrs undervisningen av mer än läroplaner till exempel elevers läggning, läromedel och 

lärarutbildningen.  

 

 

3.2   Forskning som beskriver gynnsam matematikundervisning 

Olof Magne (1998) presenterar sin forskning i boken Att lyckas med matematik i grundskolan 

och reflekterar över varför en elev misslyckas i matematik. Han önskar att alla elever ska 

lyckas i matematik. En faktor som påverkar den matematiska förmågan är språket. Magne 

menar att det är en självklarhet att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att förstå 

textuppgifter i matematik. Matematik hör samman med att tänka och om tänkandet hindras får 

eleven problem med matematik.  

Forskarna Görel Sterner och Ingvar Lundberg visar hur lärare kan bedriva gynnsam undervis-

ning i matematik. Detta tar de upp i boken Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik 

(2002). Många elever har inte uppnått, enligt författarna, kursmålen när de lämnar grundsko-
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lan. Orsakerna till detta kan vara många. Bland annat menar de att språklig svårighet kan 

medföra att elever får problem att lära sig matematiska symbolers innebörder. De menar att 

det ofta finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. En an-

nan svårighet är att eleverna kanske förstår begrepp på sitt modersmål men inte på svenska. 

Sterner och Lundberg (2002) visar att matematiken har ett eget språk med symboler. För att 

kunna kommunicera via symboler måste eleven förstå vilken relation det är mellan matema-

tiska begrepp, idéer och symboler.  Matematiken har sitt eget språk, sina egna regler och sin 

egen terminologi. Sterner och Lundberg (2002) visar tydliga exempel på vanliga fel elever gör 

i matematiken och vad det beror på. De visar att många elever inte förstår innebörden i texten 

i den uppgift de ska lösa vilket leder till att de väljer fel räknesätt. Vidare visar de på fram-

gångsrika lärares undervisning och vad som skiljer dem från andra lärares undervisning. De 

menar att framgångsrika lärare bland annat använder sig av öppna frågor, elever får mer tid att 

undersöka begrepp och ger eleverna större utmaningar. Lärarna lade större vikt vid att visa 

samband mellan klassrumsmatematik och vardagsmatematik.  

 

NCM (Nationellt centrum för matematik) kom 2007 ut med boken Matematik- ett kommuni-

kationsämne.  Syftet var att boken skulle fungera som ett material för att stödja den förändra-

de matematikutbildningen. Enligt författarna ger det nya styrsystemet i skolan med mer lokal 

förankring ett större ansvar hos lärarna och dessutom ställer målen och riktlinjerna i matema-

tiken krav på att undervisningen måste utvecklas. Boken ger tips på hur lärare kan utveckla 

och förbättra matematikundervisningen med dessa nya förutsättningar och krav. Författarna 

poängterar att det är viktigt att i samtal möta elevens uppfattning om vad matematik är för att 

lättare kunna utmana dem med frågor och knyta an till elevens tidigare erfarenheter. Vidare 

menar de att läraren kan utnyttja det som händer i vardagen för att visa det meningsfulla i ma-

tematik. Likaså är det viktigt är att eleverna får möta olika slag av uträkningsmetoder så de 

kan vara mera laborativa då detta i sin tur leder till att eleven får ett antal olika uppsättningar 

av metoder som de kan välja mellan. Eleven får följaktligen olika verktyg för att tolka och 

lösa uppgifter. Det kan således bli lättare att tolka främmande matematiska symboler om de 

tar hjälp av mer konkreta metoder. Författarna anser att om lärare medvetet väljer uppgifter 

kan arbetssättet utvecklas och ändras. De menar att en slags struktur kan följas: 

 

- fri undersökning när nya material eller representationsformer introduceras 
- praktiska aktiviteter före formaliseringar och räknande 
- förståelse är viktigare än procedurer och regler 
- språklig utveckling med hjälp av olika representationer 
- undersökningar och laborationer utvecklar begreppsbildning (Nämnaren 2007, s 17). 
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Att elever och lärare samtalar om matematik menar författarna har flera olika funktioner. 

Samtalen om matematik hjälper eleven att hantera sitt matematiska tänkande, de berättar hur 

de gör och varför och då blir det även synligt för läraren hur eleven tänker. På det sättet blir 

till exempel missuppfattningar tydligare och eleven kan ges möjlighet att förstå och på så sätt 

lösa uppgiften. I samtalet kan även eleven resonera sig fram till olika lösningar vilket leder till 

att själv kunna bedöma slutsatser och lösningar.  

 

Myndigheten för skolutveckling har i sin skrift Mer än matematik- om språkliga dimensioner 

i matematikuppgifter tagit fasta på matematikämnets nära anknytning till kulturella och språk-

liga kontexter. Myndigheten har utvecklat ett stödmaterial till matematiklärare i arbetet med 

både enspråkiga och flerspråkiga elever. Skriften producerades 2008 och visar således på äm-

nets aktualitet. Skriften visar hur matematikuppgifter kan göras mer tillgängliga för elever 

som har svenska som andraspråk. De menar att själva textläsningen kan vara ett problem för 

många elever och om de får hjälp med detta kan det bidra till att eleverna förbättrar och för-

djupar sin läsförståelse. Skriften visar de problem en elev med svenska som andra språk kan 

stöta på i matematikuppgifter och hur man som lärare kan översätta uppgifterna. Till exempel 

kan en uppgift som är formulerad med ordet ”rymmer” vålla problem då ordet har flera olika 

betydelser eftersom ordet även finns i det vardagliga språket. I skriften poängterar författarna 

kopplingen mellan läsförståelse och att förstå matematik vilket de menar är väl sammanbun-

det. För många svåra ord i undervisningen hämmar förståelsen i uppgifterna för alla elever. 

Därför bör lärare vara uppmärksam på ord som kanske behöver en närmare förklaring. Som 

exempel nämns ord som: ersätta, redovisa, uttrycka och fastställa. 

 

 

3.3  Forskning som beskriver gynnsam undervisning för elever med annat 

modersmål än svenska 

Att vara lärare i en mångkulturell skola interkulturell undervisning är t ex att locka ur elever-

na det de vet för att berika mig och hela klassen är en rapport från Göteborgs Universitet. Den 

är skriven av Katarina Andersson och Monica Refinetti (2001). Andersson och Refinetti 

(2001) vill belysa hur arbetssituationen ser ut för verksamma lärare i en mångkulturell skola. 

Deras hypotes är att lärare är nyckelpersoner i skolutvecklingsarbetet. Lärarna har en stor be-
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tydelse för elevernas framtid. De ska förbereda eleverna för ett mångkulturellt samhälle. An-

dersson och Refinetti (2001) förespråkar ett ”interkulturellt” arbetssätt. Det interkulturella 

arbetssättet infördes 1985 då riksdagen beslutade att all undervisning ska präglas av ett inter-

kulturellt perspektiv. 

Författarna förklarar begreppet interkulturellt som att: om man på en mångkulturell skola tar 

tillvara elevernas erfarenheter, bejakar deras kulturbakgrund, kan man tala om interkulturell 

undervisning (Andersson & Refinetti 2001, s 17). 

 

Andersson och Refinetti (2001) har gjort en fallstudie på en skola där de bland annat intervju-

at lärare för att få deras syn på undervisningen i mångkulturella klasser. De har undersökt hur 

lärare arbetar med interkulturalitet.  De visar att det är viktigt att lärare lyssnar på eleverna 

och tar fram deras erfarenheter och kunskaper så att eleverna stärks i sin identitet. Vidare me-

nar de att en god pedagog utgår från varje elev. 

 

I Matte på ett språk vi förstår vill Anne Hvenekilde (1991) hjälpa lärare att förstå och bygga 

vidare på invandrarelevers kunskaper om tal och matematik från andra traditioner än svenska. 

Hvenekilde (1991) menar att det är viktigt att lärare och läroboksförfattare skaffar sig kunska-

per om de färdigheter och förutsättningar elever med annat modersmål än svenska har i ämnet 

matematik. Boken visar en mängd olika sätt att förstå matematik från olika kulturer och språk. 

Som exempel kan nämnas olika sätt att skriva datum på, olika sätt att väga och mäta, att läs-

riktningen är olika i olika länder. Boken har även en uppslagsdel för olika språk och hur olika 

saker skrivs på de olika språken. 

 

 Stärk språket stärk lärandet. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andra-

språkselever i klassrummet. I denna bok menar Pauline Gibbons (2006) att elever som har 

svenska som sitt andra språk alltid har att lära sig dels språket och dels det de ska lära sig, en 

slags dubbel inlärning. Därför menar Gibbons (2006) att det är viktigt att elever får prova och 

använda sitt språk i många olika sammanhang såväl tillsammans med lärare som med andra 

elever. När elever använder språket tillsammans med andra genom att tala och skriva lär ele-

ver sig om språket. Gibbons (2006) menar att språket måste sättas i fokus i alla ämnen om 

andraspråkselever inte ska misslyckas i lärandet. Hon menar vidare att enskilda lärare har stor 

betydelse för elever då de kan stötta eleverna genom att ha höga förväntningar på eleverna 

t.ex. att inte acceptera att språket skulle göra det omöjligt att ta till sig innehållet. För att upp-

nå en god inlärningspotential bör tre principer tillämpas: den första är att man bygger vidare 
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på elevernas förkunskaper av språk, kultur, förståelse och erfarenheter. Den andra principen är 

att ge det stöd som svarar mot andraspråkselevernas behov att utvecklas och de krav kurspla-

nen ställer. Den tredje principen innebär att eleverna övertar ansvaret att använda de nya kun-

skaperna i nya och egna syften.  

 

1999 gav Skolverket ett uppdrag till Nationellt Centrum för Matematik. Uppdraget bestod i att 

ta fram en översikt över den dokumenterade forskning och de utvecklingsarbeten som då 

fanns rörande minoritetselever och matematikutbildning. De skulle då närmare studera fram-

förallt modersmålets betydelse och språkets betydelse i allmänhet för utvecklandet av be-

grepp, svårigheter att lära på ett andraspråk, socialisationsmönstrets betydelse, lärarens roll, 

arbetssätt, innehåll i kursplaner, lärares uppfattning om matematikämnet och elevers förmåga 

att lära samt lärares attityder. Uppdraget utmynnade i Minoritetselever och matematikunder-

visning – en litteraturöversikt (Skolverket 2001). I den skriften menar Rönnberg & Rönnberg 

(2001) att eftersom antalet minoritetselever i de svenska skolorna troligtvis kommer att öka så 

är det angeläget att alla skolor och lärare utvecklar en kompetens att undervisa minoritetsele-

ver på ett framgångsrikt sätt. Detta bör gälla alla skolor och inte endast de skolor som har en 

stor andel minoritetselever. Ett vanligt fel skolorna gör är att de låter alla elever delta i den 

ordinarie matematikundervisningen och man ser därmed inte vikten av att ha en språklig och 

kulturell kompetens för att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Som fallet är nu så 

deltar de i en matematikundervisning som är organiserad för förstaspråkselever.  

 

Vidare skriver Rönnberg & Rönnberg (2001) att de åtgärder som tidigare använts har varit 

inriktade på att förändra eleven och elevens familj. Senare forskning har dock påvisat att en 

av orsakerna är att eleverna inte givits möjlighet att delta i en meningsfull och utmanande 

matematikundervisning. Det har inte att göra med bristande förutsättningar hos den enskilde 

eleven. För elever som fått sin undervisning på två språk har det varit betydligt enklare att ta 

till sig matematiska begrepp. För yngre barn är det ett naturligt inslag att konkretisera olika 

matematiska begrepp, något som man överger ju äldre barnen är. Även hos elever som får 

modersmålsundervisning är det ovanligt att de får hjälp med sin matematikundervisning. Man 

anser det som självklart att de kan klara matematikstudierna på det nya språket.  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) anser att läraren inte bara styr kommunikationen i klassrummet 

han/hon tar även två tredjedelar av talutrymmet i anspråk. Det arbetssätt som dominerar i 

svenska klassrum är det individuella, tävlingsinriktade arbetssättet. Ett arbetssätt där många 
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flickor och minoritetselever har svårare att hävda sig. I stället borde fokus ligga på vilka in-

formella matematikkunskaper som minoritetseleverna har med sig. De matematikkunskaper 

som de då diskuterar är exempelvis kunskapen att kunna lägga ihop, separera, jämföra, grup-

pera och dela. Kunskaper som eleverna använt sig av långt innan de kommit i kontakt med 

begrepp såsom addition, subtraktion och division.  Har dessutom eleverna växt upp i en kultur 

där större tal haft en högre status än lägre tal då har dessa elever lättare att ta till sig matema-

tik enligt tallinje-modellen. Sedan finns det elever som växt upp i en kultur där den matematik 

de kommit i kontakt med bestått av att bilda mönster eller dela upp mat i lika stora portioner. 

För dem är det lämpligare att använda sig av del-helhetsmodellen för deras matematiska ut-

veckling.  

 

De synsätt som Rönnberg & Rönnberg (2001) förespråkar för arbetet med matematik är det 

sociokulturella perspektivet. Det är naturligt för minoritetselevers matematikundervisning. En 

av förespråkarna för detta perspektiv i modern tid är Roger Säljö (2005). Enligt honom ligger 

fokus på individens deltagande i olika sociala praktiker. I början av deltagandet är individen 

enbart en observatör för att efterhand delta mer och mer i dessa praktiker. Enligt det sociokul-

turella perspektivet menar Säljö (2005) att kunskap är socialt konstruerad. Detta innebär att 

kunskapen inte finns vare sig inom eller utanför individen utan kunskapen skapas och föränd-

ras av individerna i sociala samspel. Centralt i det sociala samspelet där kunskapen utvecklas 

är kommunikationen som därmed blir ett viktigt redskap i undervisningen. I och med detta 

blir samtalet den viktigaste arenan för allt lärande.  Detta leder till att matematiken bör disku-

teras/lösas i mindre grupper så att alla kan få komma till tals och på så sätt utmana varandras 

sätt att angripa problemen. Om eleverna arbetar i mindre grupper så kan inte läraren hämma 

eleverna på det sätt som kan uppstå vid helklassundervisning. Det är även viktigt hur man gör 

gruppindelningen, en variant skulle kunna vara att gruppera elever utifrån det modersmål de 

har (2001).  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) anser även att det är viktigt att läraren funderar över sin roll i 

klassrummet, vid sidan av sin expertroll bör läraren inta en förhandlarroll i de matematiska 

diskussionerna som äger rum i grupperna. Ett alternativt arbetssätt skulle kunna vara att låta 

eleverna lösa matematiska problem på sitt modersmål för att sedan översätta till svenska. På 

så sätt får eleverna göra ”tänkandet” på det språk de tillfullo behärskar och att sedan översätta 

detta till svenska brukar vara en enkel arbetsuppgift, enligt Rönnberg &Rönnberg (2001).   
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Rönnberg & Rönnberg (2001) framhåller tre olika arbetssätt som kan användas för att alla 

elever oavsett etnisk, språklig eller kulturell bakgrund ska kunna lyckas i matematik. Dessa 

tre sätt överlappar delvis varandra och i några avseenden skiljer de sig åt. Arbetssätten är mul-

tikulturell matematik, etnomatematik och kritisk matematik. Den multikulturella matematiken 

kännetecknas av att man försöker väva in andra kulturers matematik i den ordinarie matema-

tikundervisningen. Detta kan ske genom fingerräkning, mönster, arkitektur och spel från 

andra kulturer. Etnomatematiken kännetecknas av att man använder sig av olika yrkesgrup-

pers matematik. Här skulle man kunna använda sig av olika kulturers talsystem, mätsystem 

och geometri. Den kritiska matematiken kännetecknas av att man fokuserar på att läsa olika 

texter, exempelvis tidningsartiklar, som förutsätter ett visst mått av matematiskt kunnande. 

  

Pirkko Bergman, Lena Sjöqvist, Kerstin Bülow, Birgitta Ljung har tillsammans skrivit en bok 

som heter Två flugor i en smäll (1992) som handlar om två saker, hur man lär sig sitt andra-

språk och hur man lär sig på sitt andraspråk. Den tar upp både andraspråksinlärning och hur 

man lär sig nya kunskaper på sitt andraspråk. Boken lyfter fram den teoretiska kunskap som 

finns om andraspråksinlärning och visar utifrån denna kunskap nya vägar i undervisningen. 

Författarna visar på faran med att slussa över andraspråkselever i ”vanliga” klasser innan ele-

ven är redo för det. De visar även på vikten att all undervisning för andraspråkselever ska lig-

ga strax ovanför deras egen språkliga förmåga. Hur ska då undervisningen genomföras om 

eleverna går i en ”vanlig” klass? Å ena sidan måste undervisningen ligga på en god språklig 

nivå för förstaspråkeleverna men å andra sidan ska undervisningen ligga på en helt annan 

språklig nivå för andraspråkseleverna, menar forskarna.   

  

 

 

3.4 Sammanfattning 

Vi har funnit att det finns en stor mängd av forskning om matematik i dagens skola. Detta 

beror bland annat på Skolverkets satsning inom detta område på grund av att många elever 

inte får godkänt i matematik. Skolverket har samarbetat med Nationellt Centrum för Matema-

tik och detta har i sin tur utmynnat i flera forskningsrapporter. De studerade rapporterna visar 

med all tydlighet att det finns brister inom matematikämnet i skolan. Det rör sig om brister av 

olika slag, exempelvis saknar en stor del av de undervisande lärarna i år 7-9 tillräcklig ämnes-

behörighet i matematik. Kompetensutvecklingen bland dessa lärare är även låg. Detta gör att 
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de undervisande lärarna blir oerhört läroboksbundna och saknar kunskap om hur man kan gå 

utanför lärobokens ram i sin undervisning.  

 

I den forskning om en gynnsam matematikundervisning, vi valt att läsa, kommer samtliga 

författare till slutsatsen att det handlar om den språkliga förståelsen. Såväl Olof Magne (1998) 

som Sterner & Lundberg (2002) hävdar att det finns en klar koppling mellan språkliga svårig-

heter och svårigheter i matematik. Det rör sig såväl om elever med läs- och skrivsvårigheter 

som om elever med annat modersmål. Sterner & Lundberg (2002) visar även hur matematiken 

har sitt eget språk med sin specifika terminologi vilket ytterligare kan försvåra för elever med 

olika språkliga svårigheter. Författarna visar även på några metoder som leder till en ökad 

matematisk förståelse även för dessa elever. Vidare menar NCM att de nya läroplanerna krä-

ver en annan typ av undervisning än den traditionella för att eleverna ska kunna uppnå målen i 

matematik. Kursplanen ställer krav på problemlösningsförmåga hos eleven som endast är 

möjlig med en undervisning som är mer experimentell än den traditionella. 

Ett gemensamt drag i ovan presenterade forskning är att matematiken måste kunna förklaras i 

vardagen så att nyttan med matematiken blir tydlig. Detta understryker Sterner & Lundberg 

(2002) som dessutom menar de att det är viktigt att möta eleven i deras tidigare erfarenheter 

och samtala om matematiken. 

 

 

När det gäller elever med annat modersmål som grupp kan vissa åtgärder för att få en gynn-

sam matematikundervisning skilja sig en aning från undervisningen för övriga elever. Här är 

språket det som är utmärkande för gruppen och Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att mo-

dersmålsundervisning för dessa elever är mycket viktig. De förespråkar även en undervisning 

som ska ske i mindre grupper för att eleven lättare ska våga uttrycka sig språkligt. Vidare an-

ser Bergman m.fl. (1992) att det är en fara i att andraspråkselever går i vanliga klasser innan 

de är redo för det eftersom det kan hämma dem. Gibbons (2006) och även Hvenekilde (1991) 

menar att när det gäller andraspråkselever är det viktigt att bygga vidare på elevernas tidigare 

erfarenheter och matematikkunskaper 
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4  Metod 

I detta kapitel behandlas våra metodologiska överväganden som lett fram till den metod för 

vår studie. Vidare beskrivs hur urvalet samt intervjufrågorna gått till. Därefter resonerar vi 

kring begreppen reliabilitet, validitet och etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Metodologiska överväganden 

 
De vanligaste metoderna för en uppsats är kvalitativ intervju, kvantitativ intervju, enkät, ob-

servation och textundersökning. Vi har strävat efter att använda den metod som bäst skulle 

uppfylla vårt syfte med uppsatsen Vi är medvetna om observationer hade kunnat ge mer för-

ståelse för det sociala samspelet som sker mellan människor men då detta inte är vårt syfte 

väljer vi bort att observera. Dessutom måste man enligt Pål Repstad (1999) räkna med en stor 

avsättning av tid om man ska använda sig av observationer. 

 

 

Då vi vill undersöka lärarnas uppfattningar anser vi att en kvalitativ metod är att föredra då 

den, som Annika Eliasson (2006), beskriver går in mer på djupet än en kvantitativ metod när 

det gäller att förstå sammanhang. 

Även Repstad (2007) beskriver att en ökad förståelse kan nås i den kvalitativa studien. Det 

kan utvecklas en kommunikation som bidrar till en ökad förståelse av det som analyseras i 

studien än vad en kvantitativ studie gör eftersom en sådan inte är lika djupgående som den 

kvalitativa metoden.  

 

 

En viktig fördel med den kvalitativa metoden som Eliasson (2006) menar är att intervjuaren 

kan anpassa frågorna efter informanten. Följdfrågor kan ställas vilket ger intervjun en större 

flexibilitet. På detta sätt kan en djupare förståelse nås än vid den kvantitativa metoden som 

fokuserar på ett resultat som är mätbart.  
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Syftet med den kvalitativa forskningsintervjuns enligt Steinar Kvale (1997) är att få beskriv-

ningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 

Vi får reda på vad lärarna anser och vi får en bild av hur det kan se ut i undervisningen.  

 

 

 

4. 2 Den kvalitativa metoden 

Som metod har vi valt att göra en kvalitativ studie. Valet beror på att vi vill veta något om 

lärarnas uppfattning om matematikundervisningen. Steinar Kvale (1997) menar att den kvali-

tativa forskningsintervjuns syfte är att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 

att tolka deras mening. Kvale (1997) anser vidare att styrkan i en intervju är att den kan fånga 

olika personers uppfattningar om ett ämne och därmed ge en bild av en mångsidig och kon-

troversiell mänsklig värld. Då vi vill få reda på vad lärare anser om matematikundervisning 

lämpar sig intervjuer bäst för det ändamålet. Genom att genomföra intervjuer får vi en bild av 

hur det ser ut i dagens skolor på ett annat sätt än om vi endast studerat tidigare forskning. Vi 

får reda på vad lärarna anser om undervisningen idag och vi får således en bild av hur den kan 

se ut. Vår bild av matematikämnet vidgas ytterligare och vi får till exempel lättare att se om 

den forskning som finns om ämnet är känt av lärarna. 

 

4. 3 Urval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med lärare från två grund-

skolor och en gymnasieskola i två mellanstora kommuner. Vårt arbete avgränsas till lärares 

syn på ämnet matematik och undervisningen för elever med annat modersmål än svenska. 

Lärarna vi intervjuat undervisar elever i grundskolans senare år samt gymnasiet i ämnet ma-

tematik och modersmål. På gymnasieskolan valde vi ut lärare som arbetar på det individuella 

programmet som ofta har elever med minoritetsspråk. En del av dessa lärare undervisar även i 

grundskolans senare år. Vi har strävat efter att intervjua sex lärare i grundskolans senare år 

samt gymnasiet eftersom vi anser att dessa årskurser är mest intressanta att undersöka. Antalet 

skolor begränsades till tre. Vi gjorde av praktiska skäl urvalet av skolor och lärare i vår när-

het.    
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Vi har valt att intervjua; 

1. Lärare som undervisar alla elever samt elever med annat modersmål än svenska i sin 

klass i matematikämnet. 

2. Modersmålslärare som undervisar elever i matematik. 

 

Eftersom tillgången på skolor med många invandrarelever är begränsat i vårt närområde har vi 

fått tips av lärare vi kände om andra lärare vi kunde intervjua. Vi har därmed genomfört ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Repstad, Pål 1993) Vi har valt att intervjua de lärare som varit 

intresserade och haft tid för intervjuerna. Därmed kunde vi genomföra sex stycken intervjuer. 

4.4 Intervjufrågorna 

Intervjuerna inleds med bakgrundsfrågor som ålder, hur länge de arbetat som lärare och deras 

utbildning. Därefter genomförs huvudfrågorna. Vi har valt ett mindre antal frågor för att kun-

na ställa följdfrågor vilket ger en möjlighet till djupare samtal vilket AnnikaEliasson(2006) 

menar är en poäng med intervjuerna. Därför genomfördes intervjuerna som samtal kring ett 

antal frågeområden som utvecklats från vårt syfte med uppsatsen, vilket är att belysa vad lära-

re i grundskolans senare år anser vara möjligheter och hinder i matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål än svenska. 

 

Intervjuerna inleds med bakgrundsfrågor som ålder, hur länge de arbetat som lärare och deras 

utbildning. Därefter genomförs huvudfrågorna. Dessa genomförs som samtal kring ett antal 

frågeområden som utvecklats från vårt syfte med uppsatsen, vilket är att belysa vad lärare i 

grundskolans senare år anser vara möjligheter och hinder i matematikundervisningen för ele-

ver med annat modersmål än svenska.  

 

Vi är också intresserade av om det finns några skillnader i matematikundervisning för svenska 

elever jämfört med matematikundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Ef-

tersom den forskning som finns inom detta område är central i detta examensarbete vill vi 

även undersöka på vilket sätt yrkesverksamma lärare tar del av denna forskning. Vi har använt 

följande frågeområden: 
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1. Vad tycker du kan vara möjligheter i matematikundervisningen för elever med annat 

modersmål än svenska? 

 

2. Vad tycker du kan vara hinder i matematikundervisningen för elever med annat mo-

dersmål än svenska? 

 

3. Anser du att det finns speciella undervisningsmetoder för att ge elever med ett annat 

modersmål än svenska en möjlighet att komma runt de hinder som finns?  

 

4. Anser du att det i matematikundervisningen är skillnad att undervisa elever med annat 

modersmål än svenska jämfört med svenska elever? På vilket sätt i så fall? 

 

5. Var tycker du ansvaret ligger för att göra undervisningen mer gynnsam för elever? 

 

      6.  På vilka sätt får du del av forskningsresultat dels avseende undervisning för 

          elever med annat modersmål än svenska och dels för matematikundervisning? 

 

4.5 Reliabilitet/validitet 

Steinar Kvale (1997) menar att reliabilitet och validitet bör beaktas för att man ska kunna ta 

hänsyn till sanningsvärdet i resultatet. För att säkra reliabiliteten spelade vi in intervjuerna på 

en mp3-spelare. Detta gjorde vi för att lättare kunna tolka informanternas svar.  Ett annat sätt 

var att vi bägge var närvarande vid intervjuerna. På så sätt kunde en av oss koncentrera sig på 

att ställa frågor och den andra på att göra stödanteckningar samt kommentera vid behov. Den 

av oss som antecknade kunde även lättare ställa följdfrågor då denna fått en tydligare över-

blick över intervjun. Antalet informanter begränsades till sex men vi anser ändå att de svar vi 

fått från informanterna är tillräckliga för uppsatsens syfte. På det sättet får vi en inblick i vad 

lärare i skolan anser om matematikundervisningen för elever med annat modersmål än svens-

ka. Ett andra begrepp som Kvale (1997) anser det är viktigt att förhålla sig till som forskare är 

validiteten eller giltigheten. Här menar Kvale i vilken utsträckning resultatet svarar mot de 

forskningsfrågor vi ställt. Ett sätt vi försökte öka validiteten på var att utforma intervjufrågor-

na utifrån studiens forskningsfrågor. På så sätt blir intervjufrågorna säkrade gentemot studiens 

syfte.  Ett annat sätt vi använt oss av här är att delge läsaren vissa valda delar av resultaten. 

Detta har vi gjort genom att ta med citat från informanterna.  På så sätt kan läsaren göra sin 
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egen bedömning av giltigheten i de tolkningar vi gjort. I diskussionsdelen relaterar vi analys-

resultaten med den teoretiska bakgrund som finns i kapitel 3. Vi har valt att använda oss av en 

relativt omfattande bakgrundsforskning vilket i sin tur innebär att läsaren kan granska vår 

återkoppling till teoridelen, något som ytterligare stärker validiteten i denna studie.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vår utgångspunkt har tagits ur Vetenskapsrådets (2003) text Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där vi tagit fasta på de krav som återfinns 

där. I den tydliggörs fyra principer. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Syftet med vår undersökning klargjordes i ett 

missiv vi skickade till skolornas rektorer. Om informanterna ej tagit del av detta informerade 

vi dem om syftet med uppsatsen. 

Det har skett en avkodning av alla informanter för att de inte ska kunna identifieras. Infor-

manterna har även informerats om att deras medverkan är konfidentiell samt frivillig. 

Dessutom informerades de om att den mp-3 inspelning vi gjorde kommer att användas enbart 

som stöd för vårt minne och kommer att förstöras då vår studie är färdig Det klargjordes även 

att de uppgifter informanterna lämnat inte kommer att komma obehöriga till del. 

Det missiv vi skickade till informanterna innehöll kontaktinformation så att informanterna 

kunde nå oss för ytterligare information vid behov.  

 

 

4.7 Genomförande 

Ett missiv skickades ut till rektorerna för två grundskolor och en gymnasieskola i två likartade 

svenska småstäder. I missivet klargjorde vi syftet med våra intervjuer. Sedan kontaktade vi 

skolorna och fick namn på de lärare som var intresserade av att låta sig intervjuas. Eftersom 

en del av dessa senare inte hade möjlighet att delta måste vi komplettera genom att gör det 

bekvämlighetsurval vi beskrivit ovan under punkt 4.1. Informanterna kontaktades och vi be-

stämde träff för intervju. Vid intervjuerna deltog vi bägge två. En av oss intervjuade medan 

den andre noterade vad som sades. Vid intervjuerna följde vi ett frågeformulär där frågeord-

ningen varierades utifrån de svar informanterna gav, men med syfte att få svar på alla frågor. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas skolor i enskilda och ostörda rum. Intervjuerna 

som vi spelade in på en mp-3 tog cirka 30 minuter vardera. Sedan har vi lyssnat igenom dessa 



 

 18

inspelningar för att lättare komma ihåg vad som sades vid de olika intervjuerna. När vi sedan 

transkriberade intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och skrev ner svaren på de olika 

frågorna. Det var enkelt att göra detta då vi lätt kunde bläddra mellan de olika inspelningarna 

då vi fört över dem på datorn. Kände vi att vi missat något eller ville jämföra med någon an-

nan informant gick vi tillbaka och lyssnade en gång till. 

 

 

 

 

5 Resultat 

Inledningsvis presenterar vi informanterna vi intervjuat för att sedan beskriva de skolor där de 

arbetar. Vi övergår sedan till de olika teman som vi strukturerat utifrån de svar vi fått av in-

formanterna. 

 

5.1 Presentation av informanterna 

L1 är en kvinna i 45-årsåldern, hon kommer från Irak/Kurdistan. Hon har en lärarutbildning i 

matematik med sig från hemlandet. Hon har arbetat i 11 år som modersmålslärare och mate-

matiklärare i Sverige. Hennes modersmål, som hon även undervisar i är kurdiska och arabis-

ka. I nuläget arbetar hon i en förberedelseklass där hon undervisar i matematik. Hon har ingen 

modersmålsundervisning detta läsår. I förberedelseklassen går just nu 21 elever, elever från 

många olika länder som Burma, Thailand och Irak.  

 

L2 är en man i 35-årsåldern, som även han kommer också från Irak/Kurdistan. Han har en 

lärarutbildning med sig från hemlandet i historia och geografi. Han har arbetat fem år i Sveri-

ge som resurslärare och modersmålslärare, han undervisar då i kurdiska, arabiska och persis-

ka. I nuläget arbetar han som resurslärare i matematik men har tidigare arbetat som matema-

tiklärare i en mindre undervisningsgrupp.  
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L3 är en man i 30-årsåldern som har arbetat som lärare i två år. Han undervisar i biologi, id-

rott, matematik och fysik, men ser sig själv främst som lärare i biologi och idrott. Han anser 

sig inte ha så stor erfarenhet av att undervisa elever med annat modersmål än svenska. 

 

L4 är en kvinna i 40-årsåldern som har arbetat som lärare i sju år. Hon har en lärarexamen 

med inriktning mot matematik för grundskolelärare, naturkunskap för de lägre åldrarna och 

svenska som andraspråk. I nuläget undervisar hon 17 elever med annat modersmål än svenska 

i svenska som andraspråk naturkunskap och matematik. Hon undervisar även 43 elever med 

annat modersmål än svenska i matematik och naturkunskap.  

 

L5 är en man i 40-årsåldern som har arbetat som lärare i fjorton år. Han har en musiklärarex-

amen från musikhögskolan där gitarr var hans huvudinstrument. Sedan breddade han sin lä-

rarexamen med att även utbilda sig till lärare i matematik för gymnasiet. Han har arbetat som 

lärare i matematik i 6 år. I dagsläget undervisar han inga elever med annat modersmål än 

svenska. Han har tidigare undervisat elever med annat modersmål än svenska i 2-3 år.  

 

L6 är en kvinna i 40-årsåldern som kommer från f.d. Tjeckoslovakien. Hon har en gymnasie-

lärarutbildning och undervisar i matematik och kemi. Hon har arbetat som lärare i 17 år varav 

12 år i Sverige. Även i sitt förra hemland arbetade hon som lärare. 

 

5.2 Presentation av skolorna 

Vi genomförde våra intervjuer i tre skolor i två ungefär lika stora kommuner. 

 

Skola 1  

Den här skolan har 460 elever i årskurserna 7-9. Verksamheten är indelad i tre spår. I varje 

spår arbetar 20 lärare. I kommunen finns det totalt åtta skolor. På skolan går det ett mindre 

antal invandrarelever än på de andra skolorna där vi genomfört intervjuer. 

 

Skola 2  

Den här skolan har 530 elever och 80 lärare. Skolan har en särskild klass för elever med 

Svenska som andraspråk. Den här skolan har fler invandrarelever än skola 1. 

På denna skola finns en lärare som kallas för studiehandledare, det är en resurslärare som kan 

hjälpa elever med annat modersmål än svenska i de olika ämnena. Undervisningen går till på 
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följande sätt: förutom den ordinarie läraren är studiehandledaren med i klassrummet och går 

runt och hjälper elever med annat modersmål än svenska då de behöver förklaringar på sitt 

modersmål. 

 

 

 

Skola 3 

Den här skolan är en gymnasieskola och har 1000 elever och 250 lärare. Skolan har en sär-

skild verksamhet för nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Där finns cirka 80 

elever fördelade på fem klasser. Dessutom finns det elever med annat modersmål än svenska i 

de flesta klasserna på de flesta program.  

 

5.3 Teman 

 Frågeställningarna tematiseras om matematikundervisningen för elever med annat modersmål 

än svenska och sammanställer de svar vi fått från informanterna utifrån dessa teman. De olika 

temana bygger på intervjufrågorna. 

  

5.3.1 Tema 1. Möjligheter 

 
 
 De lärare vi intervjuat har olika åsikter om vad som kan vara möjligheter i matematikunder-

visningen. Någon anser att elevernas tidigare erfarenheter av matematikundervisning och stu-

dietradition är av betydelse för elevernas framgång i matematik. Har de gått i skolan i hem-

landet är även detta av betydelse. Dessutom menar en lärare att eleverna ofta har mer utveck-

lade matematikkunskaper än vad lärarna förväntar sig De kan till exempel ha lättare för ex-

empelvis huvudräkning. De lärare vi intervjuat har uppfattningen att elevernas tidigare skoler-

farenheter är positiva eftersom eleverna är vana vid mer disciplin. Två av lärarna tror att ele-

vernas inställning till studier kommer hemifrån och innebär krav på mer disciplin därför att 

studierna ses som viktiga. 

Gemensamt för flera av de intervjuade lärarna är att de på något sätt anser att elevernas tidiga-

re erfarenheter av matematik samt deras kulturella bakgrund har stor betydelse för hur under-

visningen bör genomföras. 

 



 

 21

L2 tycker även att det är avgörande för elevernas matematikframgångar om de har haft mate-

matikundervisning i sitt hemland. Dessa elever får lättare för matematik. L2 anser också att 

sådana elever har mycket gedigna matematikkunskaper med sig från sin tidigare skolgång. De 

har goda kunskaper i huvudräkning och behöver inte använda sig av hjälpmedel i lika stor 

utsträckning som sina svenska klasskamrater.  

 

I mitt hemland användes miniräknare inte ens på universitetet. De elever från andra länder är 

vana vid huvudräkning när svenska elever använder miniräknare för en enkel multiplikation som 

till exempel fem gånger sex (L2). 

 

L3 indikerar att eleverna har en annan syn på sina studier än sina svenska kamrater. Studierna 

upplevs som viktiga vilket förmodligen beror på den kultur/tradition som de har med sig hem-

ifrån. L4 poängterar också det faktum att de läst matematik i sina hemländer. Då de räknar tal 

som enbart innehåller siffror och saknar text t.ex. ekvationer finns det inga som helst problem 

med inlärningen. L5 pekar på att elevernas tidigare erfarenheter av studiedisciplin spelar in. 

Vidare anser han att i en klass med god ordning kan allt fokus ligga på undervisningen efter-

som en stökig i klassen med elever som stör påverkar undervisningen negativt. Även L6 anser 

att många av eleverna är mer vana vid ordning och hon upplever det som de har mer utveck-

lad disciplin än svenska elever. Detta ser L6 som positivt då hon får lättare att bedriva under-

visning utan så många störande moment. Precis som L3 tror L6 att eleverna har fått med sig 

dessa egenskaper hemifrån och från sin kultur.  

 

5.3.2 Tema 2.  Hinder  

 
Vår tolkning av lärarnas svar är att lärarna ser många hinder i matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål än svenska. 

Merparten av lärarna ser språket som det stora hindret i undervisningen. Detta tar sig uttryck i 

att eleverna saknar ett matematiskt språk samt att det kan bli problem att använda läromedlen. 

Räkneuppgifterna i förekommande läromedlen innehåller ofta stora mängder text vilket vållar 

eleven problem eftersom denne inte förstår alla orden. Vidare anser lärarna att det saknas lä-

romedel som är anpassade för denna elevgrupp. De efterlyser läromedel med ett annat språk-

ligt innehåll som skulle underlätta för eleverna. Även undervisningstraditionen ses av en del 

som ett hinder då eleverna är vana med en lärarstyrd undervisning. Detta leder till problem 

vid andra typer av undervisning som t.ex. grupparbeten och experimentell undervisning.  
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L1 anser att den stora skillnaden är att dessa elever saknar det matematiska språket.  För att 

klara matematiken måste dessa elever lära sig språket samtidigt som matematiken. Ett annat 

stort hinder är avsaknaden av ett adekvat material. Det verkar inte vara några läromedelsför-

fattare som tänkt på denna elevgrupp som till del saknar kunskaper i att läsa och skriva på 

svenska. Hon efterlyser bättre läromedel för denna elevgrupp eftersom hon ofta själv måste 

plocka ihop diverse material för att kunna bedriva undervisning.  

 

Det material som finns är utformat för små barn… analfabeter har ingen tänkt på alls (L1). 

 

L2 anser att textmängden i läromedlen är den stora svårigheten och att det därför är språket 

som är det stora hindret för dessa elever. Dessutom tycker L2 att läromedlen innehåller för 

många upprepningar av samma typer av uppgifter. Många elever är vana vid disciplin och vill 

räkna alla uppgifterna i boken. Detta medför att eleverna gör uppgifter de inte behöver efter-

som de redan behärskar räknesättet. Detta förhållande motverkar motivationen. L3 anser att 

det finns många språkliga hinder för dessa elever. Han ser gärna att eleverna får enskild un-

dervisning både i klassrummet och på annan plats. Dock vill han inte ha resurslärare i klass-

rummet.  

 

Nej, ingen modersmålsundervisning i min undervisning. När eleven kommer till min undervis-

ning ska han ha så mycket på fötterna att han klarar min undervisning (L3). 

 

Även L6 menar att det finns språkliga hinder för eleverna. Hon poängterar att läroböckernas 

tal kan vara svåra att förstå då de innehåller mycket text och att det är lätt för eleverna att 

missuppfatta hur uppgiften ska genomföras.  

 

I min undervisning har jag en elev från Europa som vid det senaste matteprovet stupade på just 

den här problematiken. Jan förstod inte texten och löste därför uppgiften felaktigt (L6). 

 

Ett annat hinder menar L3 är att dessa elever inte uppskattar att arbeta med laborativ matema-

tik (t.ex. undervisning utomhus). De arbetar mycket hellre med den traditionella matematiken 

i läromedlen. Detta är säkert något som dessa elever har med sig från sina hemländer. L4 ser 

utöver språket undervisningstraditionen som ett hinder. Dessa elever är vana vid den behavio-

ristiska undervisningstraditionen, där eleverna blir fyllda med kunskap av sin lärare och fokus 
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ligger på att sitta och räkna så många tal som möjligt i sina böcker. Här i Sverige använder 

hon sig av det sociokulturella perspektivet där fokus ligger i ett lärande via en kommunikation 

baserat på samtal och matematiska diskussioner.  

Även L5 poängterar att undervisningstraditionen är ett stort hinder. Dessa elevers tidigare 

studietraditioner är inriktade på att räkna så många tal som möjligt på så kort tid som möjligt. 

Det innebär även stora svårigheter med grupparbeten som att försöka lösa matematiska pro-

blem tillsammans i en mindre grupp. Detta tycker även L4. 

 

Problemet vid grupparbeten blir att de inte vill hjälpa varandra utan de är inriktade på att tävla för att 

först bli färdig (L4). 

 

 

5.3.3 Tema 3. Speciella undervisningsmetoder 

Lärarna vi intervjuat har olika åsikter om vad som skulle kunna vara gynnsamma undervis-

ningsmetoder för elever med annat modersmål än svenska för att komma runt de hinder de 

tidigare beskrivit. De metoder lärarna förespråkar är av skiftande slag. Vissa vill anpassa un-

dervisningen så att eleven som individ blir prioriterad då gruppen av elever är heterogen. En 

annan eftersträvade en undervisningsform där alla deltar i räknandet och ingen elev sitter själv 

och räknar.  Andra förespråkar en undervisning där man gör matematiken mer konkret i t.ex. 

utomhusmatematik. Någon tycker att det är viktigt att samtala om matematiken. Andra vill att 

undervisningsmaterialet ska förbättras. Vissa efterfrågar även samarbete med modersmålslära-

re medan andra ser detta som en sämre lösning. 

 

 

L1 använder sig av speciella undervisningsmetoder som till exempel att gå ut och ha under-

visningen i matematik i skogen. Hon tycker det är lättare att konkret kunna visa eleverna ex-

empel från verkligheten. Vidare använder hon sig mycket av sitt kroppsspråk och en enklare 

svenska i samtal med eleverna. 

L2 tycker att en bra undervisningsform är när hela klassen går igenom uppgifter och räknar 

tillsammans. Fördelen anser han är att alla elever får en möjlighet att lära sig räkna ut svåra 

uppgifter tillsammans istället för att eleven sitter och räknar själv i sin matematikbok. Detta 

arbetssätt menar L2 är vanligt i många andra länder och därför har vissa elever en vana av 

detta arbetssätt. L3 anser att en bra metod hade varit om det fanns annat material att tillgå än 



 

 24

vad som finns idag. Han efterlyser andra läromedel som borde innehålla text med ett lättare 

språk men ändå med uppgifter som är av samma svårighetsgrad som de andra läromedlen som 

elever med svenska som modersmål använder.  

 

 Matematikens språk är detsamma vart man än befinner sig på jorden (L3). 

 

Även L5 anser att läromedlen är bristfälliga. Han anser dessutom att en individualiserad un-

dervisning hade varit att föredra.   

 

Min undervisningsgrupp är heterogen på grund av skillnader i såväl studievana, tidigare mate-

matikkunskaper och språklig kompetens därför fungerar det inte med gemensamma genomgång-

ar (L5). 

 

Precis som L5 menar L6 att en individuell anpassad undervisning krävs. Att samtala och dis-

kutera matematik är en undervisningsmetod som L4 tycker är gynnsam. Hon anser vidare att 

det är viktigt att matematiken konkretiseras och görs synlig i vardagen för att matematiken 

ska bli mera begriplig. När hon konkretiserar matematiken gör hon det på ett vardagligt språk 

för eleverna lättare ska förstå. 

 

Förstår du inte språket förstår du inte matematiken (L4). 

 

I undervisningen hade det varit bra om lärare i svenska som andraspråk medverkar för att 

kunna hjälpa elever med annat modersmål än svenska anser L4. På detta sätt hade undervis-

ningen fått ett mera mångkulturellt anpassat innehåll.   

 

 

5.3.4 Tema 4.  Jämförande skillnader 

De flesta av lärarna anser att det är skillnader i undervisningen av svenska elever respektive 

elever med annat modersmål än svenska. Främsta orsaken är språket som innebär att lärarna 

anser det är svårare med gemensamma genomgångar. 

I analysen av ovanstående teman framgår att en väsentlig skillnad i de traditioner eleverna 

med annat moders är att de är vana vid en mer disciplinerad undervisningsform än sina svens-

ka kamrater. 
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L1 anser att i undervisning av svenska elever kan läraren gå direkt på matematiska diskussio-

ner utan att fördjupa sig i vad de olika matematiska termerna betyder. L2 hävdar att  

gemensamma genomgångar på tavlan lämpar sig bättre för elever med annat modersmål än 

för svenska. L5 arbetar mer individualiserat eftersom det oftast är stora skillnader i gruppen 

både vad det gäller studievana och tidigare kunskaper i matematik. Han anser däremot precis 

som L1 att gemensamma genomgångar passar bättre i undervisning för svenska elever och att 

man med svenska elever kan lägga fokus på den matematiska förståelsen.  

 

I undervisningen med minoritetselever kan man inte som lärare gå direkt på matematikförståelsen utan 

man behöver uppehålla sig vid den språkliga förståelsen först (L5). 

 

 

5.3.5 Tema 5. Ansvarsfrågorna 

Det visar sig att lärarna har olika åsikter om var ansvaret ska ligga.  L1 anser att ansvaret helt 

och hållet ligger hos Skolverket då hon tycker att elever med annat modersmål än svenska 

som grupp är helt bortglömda.  

 

 

 

Jag tror inte det är skolans ansvar. Om det inte finns material- vad ska skolan göra? jag har ringt 

runt och frågat men det finns inget bra material…. Först och främst är det Skolverket som ska 

tänka på våra barn…. De pratar så mycket om invandrarbarn men inget görs i praktiken. Vad har 

de gjort för dem? Det finns ingenting  (L1). 

 

L2 och L3 tycker att ansvaret ligger hos både eleverna och lärarna. Eftersom man som lärare 

har det totala ansvaret för sin undervisning kan inte ansvaret ligga någon annanstans. Att an-

svaret även ligger hos eleverna motiverar dessa lärare med att i undervisningssituationen mås-

te ett bra samarbete mellan lärare och elever komma till stånd. Först då blir det en undervis-

ning med hög kvalitet. L4 menar att ansvaret ligger hos skolledningen på skolan. Denna lärare 

menar då att det är viktigt att lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska 

har kompetens för detta. Hon pratar mycket om en multikulturell kompetens, detta skulle 

kunna ske genom ett samarbete med modersmålslärare, ett annat alternativ hon föreslår är att 
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ha ett nära samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Det bästa är natur-

ligtvis om denna kompetens finns hos den lärare som även undervisar eleverna i matematik.  

 

 

Dom ska se till att rätt folk är på rätt plats (L4). 

 

Även L5 anser att ansvaret ligger hos skolledningen. Det är skolledningens ansvar utifrån de 

lärare som står till förfogande för denna undervisning. Om de aktuella lärarna inte har den 

kompetens som krävs bör ansvaret ligga hos skolledningen för att upprätta en kompetensut-

vecklingsplan för dessa lärare.  

 

 

 I grund och botten ligger allt ansvar hos Skolverket (L5). 

 

L 6 tycker att det enbart är lärarens ansvar. Det ansvaret kan inte ligga hos någon annan än 

hos den enskilde läraren. Det är inte skolledningen eller skolverket som planerar undervis-

ningen för lärarna ute i kommunerna.  

 

 

 

5.3.6  Tema 6. Tillgång till forskningsresultat 

Det framkom att ingen av lärarna har tagit del av någon forskning avseende elever med annat 

modersmål än svenska men de vill gärna ta del av sådan forskning. Vissa menar att det ligger 

i deras eget intresse att söka denna forskning men en informant anser sig inte ha tid att leta.  

 

L1 tog inte del av någon som helst forskning men var intresserad av att få veta mer. L3 hade 

inte tagit del av någon aktuell forskning och anser att det är lärarens ansvar att ta reda på om 

de vill veta något. L4 läser vid sidan av arbetet kurser på universitetet. 

 

 

Eftersom jag studerar finns redan mitt intresse inom detta område det gör att jag kommer i kon-

takt med relevant forskning inom området (L4). 
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L5 anser att: 

Det ligger i mitt eget intresse att ta fram, det är inget som skolan tillhandahåller (L5). 

 

L6 tycker inte att det finns tillräckligt med tid för henne som lärare att leta fram forskning. 

 

 

5.3.7  Sammanfattning  

Intervjuerna visar vilka uppfattningar lärare i grundskolans senare år och gymnasiet har om 

undervisningen i matematik för elever med annat modersmål än svenska.  Det som lärarna 

gemensamt såg som en stor möjlighet var att elever med annat modersmål än svenska har med 

sig en helt annan studietradition än den som finns i svenska skolor. Den studietraditionen in-

nebär att eleverna är vana vid ett disciplinerat och lärarstyrt arbetssätt och på så sätt kan un-

dervisningstiden utnyttjas maximalt. De lärare vi intervjuade upplevde det som att studierna är 

viktigare för dessa elever än för de elever som har svenska som modersmål. De hinder som 

finns för elever med annat modersmål än svenska är till största del av språklig natur. Även om 

matematiken anses ha ett universellt språk finns det många svenska begrepp i läromedlen som 

kan bli till stora hinder för dessa elever. Det fanns ingen enighet hos de lärare vi intervjuat om 

vad som skulle kunna vara en lämplig undervisningsform för dessa elever, däremot efterlyste 

de flesta lärare ett adekvat läromedel för elever med annat modersmål än svenska. Vid en 

jämförelse mellan att undervisa elever med svenska som modersmål och dessa elever var den 

stora skillnaden att lärarna anser att gemensamma genomgångar lämpar sig bättre för elever 

med svenska som modersmål. Var ansvaret ligger för att göra undervisningen så gynnsam 

som möjligt för elever med annat modersmål råder det delade meningar om. Till stor del beror 

detta på inom vilket område de intervjuade lärarna anser att bristerna finns. Slutligen var det 

få lärare som tog del av den aktuella forskning som finns inom matematikundervisning för 

elever med annat modersmål än svenska.   

 
 

6 Diskussion 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad lärare i grundskolans senare år samt i gymnasiet 

anser vara möjligheter och hinder i matematikundervisningen för elever med annat modersmål 

än svenska. Därför intervjuade vi lärare i grundskolans senare år samt gymnasiet. Denna me-
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tod är lämplig då man ska försöka ta fram så heltäckande och varierande data som möjligt då 

det gäller hur matematikundervisningen genomförs. Vi diskuterar resultaten i relation till 

styrdokument, forskningsöversikten och våra inledningsvis ställda forskningsfrågor: 

 

 

Vad anser lärare vara hinder i matematikundervisningen för elever med annat modersmål än 

svenska?  

 

Vilka specifika undervisningsmetoder är att rekommendera för att ge dessa elever en möjlig-

het att komma runt de hinder som finns?  

 

Vår struktur för diskussionen är indelad i styrdokument och forskning, möjligheter och hinder 

i matematikundervisningen samt vad som kan vara gynnsamma undervisningsmetoder för 

elever med ett annat modersmål i matematik. 

 

 

6.1 Styrdokument och forskning 

Det är många elever i grundskolan som inte får godkänt i matematik. Skolverket har upp-

märksammat detta. Styrningen av skolan har förändrats från att ha varit centralt detaljstyrd till 

en målstyrd skola med lokal frihet. Detta har medfört att lärare idag har stora möjligheter att 

bedriva sin undervisning som de själva vill. Kursplanen i matematik är tydlig i sina mål och 

poängterar att eleven ska få möjlighet att utöva matematik i:  

 

Meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 
och lösningar på olika problem (Lpo 94, s 94-95). 

 

Med detta syfte är det inte längre lämpligt att bedriva en undervisning som är traditionell i den 

mening att den är förmedlande och läroboksstyrd. Ändå tyder den forskning Skolverket gjort 

på att det fortfarande bedrivs sådan undervisning i skolorna. Om så sker borde detta starkt 

bidra till att många elever inte uppfyller kraven för godkänt. 

 

Det har framkommit att det finns mycket forskning (bland annat från nationellt centrum för 

matematik) som tar upp hur undervisningen kan bedrivas utifrån de nya förutsättningarna. 
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Därför var det förvånande när vi i våra intervjuer tydligt fann att lärarna inte tog del av den 

aktuella forskning som faktiskt finns om ämnet matematik. Detta kan vara en orsak till att 

lärarna i så hög grad hade sina egna individuella lösningar och åsikter om undervisningssätt. 

Nationellt centrum för matematik (2007) ger många exempel på vad gynnsam matematikun-

dervisning är och har en entydig uppfattning om att den traditionella undervisningen måste 

ersättas. 

 

I våra intervjuer framkom det dessutom att ingen av lärarna har tagit del av någon forskning 

avseende elever med annat modersmål än svenska. Många var dock intresserade av att få ta 

del av sådan. Som vi redovisat finns det mycket forskning avseende ämnet matematik och 

avseende elever med annat modersmål än svenska. En rapport som kom ut i år (2008) från 

Myndigheten för skolutveckling är Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matema-

tikuppgifter. Skriften är ett stödmaterial till matematiklärare i arbetet med både enspråkiga 

och flerspråkiga elever.  

 

I dag verkar det vara den enskilde lärarens uppgift att ta ansvar för att ta del av den forskning 

som finns om hur man kan göra matematikundervisning gynnsam. De lärare vi intervjuat har 

inte gjort detta. Då det finns mycket forskning undrar vi varför informationen brister? Ska 

verkligen den enskilde läraren lastas för att han/hon inte tar sig tid att förkovra sig i materialet 

som finns? Det anser inte vi. Vi hävdar att ansvaret bör ligga på olika nivåer. Om det inte är 

fråga om ren grundforskning bör beställningar av forskning bygga på konstaterade behov. I 

skolans värld är det ofta de nationella skolmyndigheterna som i sina utvärderingar gör sådana 

konstaterande och initierar forskningen. Det bör därför också vara dessa som vidarebefordrar 

resultaten. Ett stort ansvar har också huvudmännen för den enskilda skolan. Om skolan får 

elever med annat modersmål måste de se till att den personal som skall undervisa dem har rätt 

kompetens. De måste också aktivt föra en pedagogisk diskussion med sin personal. Det bör 

också vara varje utbildad lärares ansvar att reflektera över sin undervisning och ständigt sträva 

efter att utveckla den t.ex. genom att aktivt söka nya infallsvinklar. Självfallet bör det också 

vara i varje forskares intresse att verka för att dennes resultat sprids 
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6.2  Möjligheter i matematikundervisningen för elever med annat moders-

mål än svenska 

I våra intervjuer frågade vi lärarna vad de anser är möjligheter i undervisningen för elever 

med annat modersmål än svenska. Lärarna ansåg att eleverna ofta har mer utvecklad disciplin 

och ser seriöst på studier vilket gör att det till exempel blir lättare att bedriva undervisning 

med dessa elever. Dessutom ansåg en lärare att eleverna ofta är bättre på t.ex. huvudräkning 

än vad svenska elever är. Det är elevernas kulturella bakgrund, vilken syn på studier de har 

med sig hemifrån samt tidigare studier i hemlandet som påverkar elevernas möjligheter. 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) visar att det är viktigt att ta tillvara elevernas tidigare erfaren-

heter av matematik. Lärarna vi intervjuat påtalar att de tycker att elevernas tidigare erfarenhe-

ter är viktiga i deras fortsatta matematikframgångar. Lärarnas uttalande tyder på att de tagit 

reda på elevernas tidigare kunskaper i matematikämnet. Anne Hvenekilde (1991) menar att 

det är viktigt att bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter. Hon visar i sin forskning på 

många olika kulturers sätt att förstå matematik och är som en hjälp för lärare som undervisar 

elever i matematik. Den forskningen hade säkert varit till stor hjälp i undervisningen när lära-

re och elever samtalar om sina erfarenheter. 

 

Informanterna ansåg även att den disciplinerande studiesyn eleverna har med sig hemifrån är 

positiv. Just detta fann vi inget om i den forskning vi hittat, men det är möjligt att sådan finns 

i studier med annan inriktning än den vår uppsats har t.ex. om skillnader mellan olika kultu-

rer. 

 

6.3 Hinder i matematikundervisningen för elever med annat modersmål än 

svenska 

Lärarna vi intervjuat ser många hinder i matematikundervisningen för elever med annat mo-

dersmål än svenska. Det är främst språket som vållar problem. Eleverna behärskar inte det 

matematiska språket och texterna i läromedlen innehåller ofta svåra ord. Myndigheten för 

skolutveckling pekar i sin skrift Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematik-

uppgifter(2008) också på detta då de menar att själva textläsningen kan vara ett problem för 

många elever. Får de hjälp med detta kan det bidra till att eleverna förbättrar och fördjupar sin 

läsförståelse. Precis som lärarna vi intervjuat anser bland annat Hvenekilde (1991) att det 
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finns kopplingar mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Sterner och 

Lundberg (2002) menar att matematiken har ett eget språk med symboler och för att kunna 

dessa måste eleven förstå relationen mellan matematiska begrepp, idéer och symboler. Detta 

hävdade även en av våra informanter som såg svårigheten med detta då hon menar att det är 

en förutsättning att förstå språket innan du förstår matematiken. En annan av lärarna hade 

åsikten att matematikens språk kan förstås jorden över. Denna åsikt kan leda till många miss-

förstånd eftersom undervisningen i matematiken är olika världen över. De elever läraren mö-

ter är heterogena och har således olika begrepp och kunskaper med sig.  

 

Gibbons (2006) menar att elever med annat modersmål än svenska alltid har en slags dubbel 

inlärning då de ska lära sig dels språket och dels det de i övrigt ska lära sig. Hon poängterar 

därför vikten av att eleverna får använda sitt eget språk i många olika sammanhang.  Just mo-

dersmålets betydelse för inlärningen har Rönnberg & Rönnberg forskat om. De anser att ele-

verna inte bör gå i ordinarie undervisning där man inte tar tillvara elevernas språkliga och 

kulturella kompetens. Även Bergman m.fl. (1992) diskuterar att andraspråkselever inte bör gå 

i vanliga klasser förrän språket är hanterbart. De visar problematiken som kan uppstå i en van-

lig klass där språket måste vara på en god nivå för de svensktalande eleverna och på en helt 

annan språklig nivå för andraspråkseleverna. 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) menar vidare att det är gynnsamt att använda sig av smågrup-

per för att diskutera matematik då detta kan bidra till ökad förståelse hos eleverna. En av de 

lärare vi intervjuat pekade på motsatsen, att det var svårt med grupparbeten då eleverna är 

fokuserade på att tävla och inte på att hjälpa varandra. 

Rönnberg & Rönnberg (2001) pekar även på vikten av att eleverna kan få göra problemlös-

ningar på sitt språk för att sedan översätta till svenska och att det då blir lättare för dem att 

tänka och arbetsuppgiften blir lättare att lösa. I detta fall tycker vi att det hade varit bra med 

en resurs i modersmålet med i klassrummet som stöd för eleven. Dock var det en av informan-

terna som insåg den språkliga problematiken men ändå starkt motsatte sig sådan hjälp i hans 

klassrum. Att det rådde sådan motvilja att få hjälp av resurslärare kanske inte är unikt för just 

den här läraren. Det skulle mycket väl kunna vara en uppfattning som delas av andra lärare. 

 

Eleverna har en vana av att bli ”fyllda med kunskap” av lärarna och inte av ett arbetssätt som 

innehåller samtal och grupparbeten. Detta pekar flera av de forskare på som hinder i under-

visningen. Engström och Magne (2003) visar att undervisningen sker på ett passiviserande 
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förmedlingsdidaktiskt sätt. De menar vidare att elevers misslyckande i matematik beror på att 

de har brister i den kognitiva behärskningen av materialet och att de dessutom har brister i 

logiska insikter. Därför tror vi att det är viktigt med en undervisningsform som är logisk och 

knyter an till den matematik som finns i vardagen. 

 

6.4 Gynnsamma undervisningsmetoder i matematikundervisningen för ele-

ver med annat modersmål än svenska 

De undervisningsmetoder lärarna vi intervjuat anser vara gynnsamma för elever med annat 

modersmål än svenska var av skiftande slag. Någon tyckte det var viktigt med samtal om ma-

tematik. En annan tyckte att eleverna skulle göra uträkningar tillsammans och inte sitta själv 

och göra uträkningar. Flera av lärarna poängterade de bristfälliga läromedlen som finns. De 

vill att läromedlen ska anpassas efter denna elevgrupp. Några ville tillämpa en mer individu-

ellt anpassad undervisningsform då eleverna har olika erfarenheter och olika kompetens att 

lösa matematikuppgifter. Någon tyckte det hade varit bra med resurshjälp av modersmålslära-

re medan en annan tyckte precis tvärtom. 

 

Flera av informanterna påtalade att läromedlen för elever med annat modersmål är bristfälliga. 

Därför vill de att läromedel utvecklas för just denna elevgrupp. De menar att de läromedel 

som finns har ett språk som är svårt för eleverna att förstå. Den forskning vi tagit del av har 

inte direkt fokuserat på just läromedlen. I regeringens utredning SOU 2004: 97 finns många 

olika förslag om hur man kan lyfta matematiken för att förändra och utveckla arbetet med 

matematik. Vi har dock funnit forskning som ger råd till lärare om hur de kan undervisa ele-

ver med annat modersmål än svenska. Hvenekilde (1991) visar utifrån sin forskning en mängd 

sätt att förstå matematik från andra kulturer. Eftersom vi inte haft som syfte att studera läro-

medlen i matematik vet vi heller inte hur det ser ut i skolorna. Dock får vi anta att det är som 

informanterna menar och således efterfrågas läromedel som är bättre än de som finns idag. 

 

Språkets betydelse för elever med ett annat modersmål än svenska är avgörande i matematik-

undervisningen menar flera av forskarna. Häri ligger även skillnaden mellan att undervisa 

elever med svenska som modersmål och dem med annat modersmål. Lärarna anser att det är 

svårare att göra gemensamma genomgångar för hela klassen då eleverna inte förstår språket. I 

den forskning vi tagit del av menar t.ex. NCM i Att lyfta matematiken- intresse, lärande och 

kompetens (2003) att elevers möjligheter i matematikämnet till stor del har med lärarna att 
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göra. Detta var det ingen av lärarna som tog upp. Kanske kan det bero på att lärarna anser det 

som självklart? Sterner och Lundberg (2002) menar att lärare som är framgångsrika använder 

sig av öppna frågor, de ger eleverna större utmaningar och mer tid att undersöka begrepp. 

Slutligen lade lärarna stor vikt vid att visa sambandet mellan klassrumsmatematik och var-

dagsmatematik. 

 

Vi har studerat två olika typer av gynnsam matematikundervisning. Dels en undervisning i 

matematik som är gynnsam för alla elever och dels en undervisning som är gynnsam för ele-

ver med annat modersmål än svenska. Vi tror dock att de metoder som beskrivs lämpar sig väl 

för alla elever. Det som skiljer metoderna mest åt är det som Andersson och Refinetti (2001) 

beskriver som ett interkulturellt arbetssätt. De menar att i en mångkulturell skola är det viktigt 

att ta tillvara på elevernas erfarenheter och bejaka deras kulturbakgrund. Vidare anser de att 

det är viktigt att utgå från varje elev. Denna åsikt hade även en av våra informanter som me-

nar att ett mer individuellt förhållningssätt är att föredra. 

Att läraren ska bygga vidare på det eleven redan kan anser även Hvenekilde (1991) är av be-

tydelse. Det blir då lättare att förstå vad eleven har med sig. En av våra informanter pekade på 

just betydelsen det har att eleven lärt sig mycket matematik i hemlandet, då blir det lättare för 

eleven att nå goda resultat i matematik i det nya landet. Även NCM (Nationellt centrum mar-

kerar att det är av stor vikt att bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter och menar då  

för alla elever och inte bara de elever med annat modersmål än svenska. NCM ger flera andra 

förslag på gynnsam matematikundervisning som till exempel att eleverna ska ges olika exem-

pel av uträkningsmetoder. Ett sätt är att eleverna kan rita sina uppgifter, ett annat sätt att räkna 

ut uppgifter är att eleverna kan samtala om uppgifterna. De poängterar att det är förståelsen 

som är det viktiga i undervisningen. Vidare menar Rönnberg & Rönnberg (2001) att det är 

viktigt att samtala om matematiken samt att bedriva en meningsfull matematik i vardagen. De 

förespråkar det sociokulturella perspektivet som enligt Säljö (2000) innebär att kunskap ska-

pas i samspelet med andra. En av våra informanter poängterade just samtalet som undervis-

ningsmetod. Hon ansåg dock att detta var ett bekymmer då eleverna är vana vid ett mer beha-

vioristiskt undervisningssätt där undervisningen mer är som en tävling för att hinna räkna flest 

uppgifter. En annan av informanterna använde sig ofta av mer konkret matematik för att göra 

den mer begriplig. Hon använde sig ofta av utomhusmatematik. 

 

På frågan vems ansvar det är att göra undervisningen mer gynnsam för elever med annat mo-

dersmål än svenska svarade lärarna olika. Vissa tyckte att det var läraren enbart medan andra 
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tyckte att läraren och eleven tillsammans ansvarar för detta. Någon som menar att läromedlen 

inte är tillfredsställande tycker att det är Skolverkets ansvar.  Vår tolkning är svaren kan bero 

på var läraren anser det råder störst problem. För den lärare som anser att läromedlen behöver 

ändras läggs ansvaret högre än hos läraren. För den som betonar att lärare med utbildning och 

kompetens är viktigt anser de att det är skolledningen som är ansvarig. 

När vi undersökte vad som fanns skrivet om matematikämnet fann vi att ämnet är högt priori-

terat hos bland annat regeringen. Den har tillsatt en utredning som mynnat ut i skriften Att 

lyfta matematiken- intresse, lärande och kompetens (2003). I denna ges många förslag på hur 

matematikundervisningen ska utvecklas för att fler elever ska få godkänt i ämnet. Bland annat 

vill de utbilda och fortbilda fler lärare i ämnet. De vill även att matematikens roll och betydel-

se ska öka. En av de lärare vi intervjuat menar att det måste finnas ”rätt folk på rätt plats” och 

att detta är skolledningens ansvar. Hennes åsikt stämmer överens med regeringens vilja att 

utbilda fler lärare i matematik. 

Vi anser att ansvaret lärarna för att göra undervisningen gynnsam ligger hos flera staten, sko-

lan och de enskilda. Regeringen har det yttersta ansvaret för undervisningen men vi tycker det 

är självklart att övriga parter som Skolverket, skolledningen, lärarna och i viss mån har även 

eleverna ansvar. Det är också viktigt att information om nya rön når skolorna. Statliga utred-

ningar och teoretiska forskningsresultat måste omsättas till praktik om undervisningen ska 

kunna förändras. 

 

 

 

 

 

7 Slutord 

Trots att matematiken sägs vara ett universellt språk har vi funnit att språket är det stora hind-

ret för elever med annat modersmål än svenska i deras matematikundervisning. I vår studie 

har vi visat att lärare använder sig av olika undervisningsmetoder för att komma runt dessa 

hinder. En möjlighet som lärarna gemensamt tar upp är att utnyttja de positiva effekterna av 

den disciplinerade studietradition som många av dessa elever bär med sig från den kultur de 

kommer ifrån. De flesta lärare anser att huvudansvaret ligger hos dem själva för att få till 

stånd en lämplig matematikundervisning för dessa elever. I de skolor vi besökt försvåras an-
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strängningarna att anpassa undervisningen av att det är en stor brist på adekvata läromedel. Ett 

annat problem är att så många av de lärare, som intervjuats i vår studie, inte tagit del av den 

aktuella forskning som finns inom detta ämnesområde. I de fall så skett har det varit som en 

del av den enskilde lärarens kompetensutveckling.  

 
 
 
 

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod vi valt för vår studie har varit lämplig för att få reda på lärares åsikter 

om elever med annat modersmål än svenska och deras matematikundervisning. Det hade na-

turligtvis varit intressant att även ha hört vad eleverna anser om undervisningen. Men då upp-

satsen måste begränsas var detta inte möjligt. 

 

 Intervjuer har varit lämpliga för den kvalitativa inriktning vår studie har. Ett alternativ med 

enkäter hade gett en mera kvantitativ inriktning. Resultatet av en sådan hade sannolikt också 

lett fram till behovet av kompletterande kvalitativa intervjuer. Tillgången till 

intervjuobjekt med adekvata erfarenheter för vår studie har varit begränsad.  

 

Trots det begränsade urvalet anser vi att målet för vår undersökning har kunnat uppnås. Vår 

studie går inte att generalisera då vi endast gjort intervjuer på tre skolor. Studiens reliabilitet 

och validitet har bidragit till att syftet med uppsatsen har uppfyllts.  Det hade naturligtvis varit 

önskvärt att, om de praktiska omständigheterna så medgett, ha intervjuat flera lärare. Det re-

sultat vi fått har gett svar på forskningsfrågorna och gett underlag för fortsatt forskning. 

Våra uttalanden bygger på uppgifter från de informanter vi intervjuat om deras upplevelser 

och erfarenheter. Vi har inte observerat hur det ser ut i vardagen och kan alltså inte verifiera 

eller förkasta informanternas utsagor. Trots att vår studie inte går att generalisera till alla lära-

re med uppdraget att undervisa i matematik för elever med annat modersmål än svenska, anser 

vi att våra resultat kan initiera nya frågeställningar som bör belysas i ytterligare studier. 
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7.2 Fortsatt forskning 

Då matematikundervisningen i så hög grad är förbundet med språket hade det varit intressant 

att forska vidare för att se hur modersmålundervisningen i skolan i sin tur anknyter till mate-

matiken. 

 

Många lärare har inte tagit del av den aktuella forskning som finns inom ämnet matematik och 

att detta förhållande kan vara en orsak till vissa elevers svårigheter att uppnå godkänt. Det 

hade därför varit intressant att studera hur olika skolor omsätter nya forskningsrön och hur 

den enskilde läraren tillgodogör sig dem. 

 

Så här i efterhand då vi funnit att konsekvenserna av adekvata läromedel är ett problem som 

det hade varit intressant att undersöka. Är det något som läromedelsförlagen tänker på? Är det 

något som Skolverket har tankar kring? Kan existerande forskningsrön populariseras och om-

sättas i praktiken? 
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