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Sammanfattning  

Min studie handlar om flerspråkighet och lärande i matematik och har syftet att identifiera språkets 

betydelse i matematikundervisningen för flerspråkselever genom att undersöka hur 

flerspråkeleverna upplever språkförståelsen i matematikundervisningen och vilken roll har 

studiehandledning i flerspråkelevers lärande. 

Studien omfattar tjugo flerspråkelever i årskurserna sju till nio. Jag har gjort två 

enkätundersökningar med eleverna även använt mig av tidigare forskningar. Den kvalitativa 

metoden som jag använt är för att tolka ett fenomen där det gäller att förstå deltagarnas utsagor. Jag 

har inspirerats av fenomenografisk analys av enkäterna som forskningsmetod då fenomenografi är 

utvecklad för att analysera elevernas synpunkter och är den metod som passar för att beskriva 

elevernas tankar. 

 

Resultatet på visar att det framförallt är språksvårigheten som kan påverka flerspråkelevers lärande 

negativt på olika sätt så att det utgör ett hinder för elevernas framgångar. Dessutom upplever 

flerspråkeleverna att studiehandledning på modersmålet hjälper dem att utveckla sina kunskaper 

båda i matematik och svenska. 

 

 

 

Nyckelord  

Flerspråkiga elever, matematikspråket, studiehandledning i matematik, språkets betydelse i 

matematik. 
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1. Inledning 

Språket är ett av de viktiga redskapen som läraren använder för att utveckla elevernas kunskaper. 

Språket används vidare av eleverna för att läsa, skriva, uttrycka sina känslor och utveckla sina 

förmågor (Skolverket, 2016a). Skolan har en stor roll och ett viktigt uppdrag gällande utveckling av 

språkförståelsen i allmänheten samt hos andraspråkselever. I följande citat ur läroplan (2011) står 

det tydligt att skolan måste utveckla elevernas språk och lärande "Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga." (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

Det finns flera faktorer som påverkar språkförståelse och kunnande hos eleverna som har svenska 

som andra språk. En faktor är att eleverna har utländsk bakgrund medan en annan faktor kan vara 

att de själva är födda utomlands eller att föräldrarna är födda utomlands och att de pratar sitt 

modersmål hemma. 

 

Matematik är ett skolämne som har stort utrymme i den politiska skoldebatten. Enligt Skolverket 

(2016b) hade cirka 34 % av nyinvandrade elever underkänt betyg i nationellt prov i matematik i 

läsåret 2016-2017. Dessutom når färre andraspråkselever målen i matematik jämfört med övriga. 

Det innebär dock inte att andraspråkselever lyckas sämre än andra elever utan att det kan vara 

strategier och metoder av undervisningsprocess som bör ändras. 

 

I sin bok anger Norén (2006) att undervisningsstrategier och utformning har stor vikt att underlätta 

förståelse hos andraspråkselever. Gibbons menar att (2010, s. 27) ”Forskningsresultat pekar på att 

undervisning som är inriktad på utvecklingen av språk, litteracitet och ämneskunskaper samtidigt, är 

viktiga för att tillgodose dessa elevers behov”. Enligt Skolverket (2012) visar undersökningar att 

undervisningen med mest tyngd på språket är viktigt för andraspråkselevers lärande. ”Den 

avgörande faktorn för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de erövrar ett välfungerande 

språk för olika sammanhang.” (2012, s. 14). 

 

Det är svårt och tidskrävande när undervisningsspråk skiljer sig från språket som eleven talar. Man 

har under alla åren tagit fram ett hjälpmedel, en så kallad studiehandledning, som de har i deras 

modersmål. Detta för att kunna hjälpa dessa elever med deras språksvårigheter. I den formen av 

undervisning anses språket vara ett verktyg för kommunikation mellan pedagogen och elever samt 

ett sätt att utveckla ämneskunskaper. 
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På den skola där jag arbetar som matematik- tekniklärare har vi 430 elever, varav cirka 30 elever 

har svenska som andraspråk, hälften av dem är nyanlända. Flera av andraspråkseleverna behöver 

särskilt stöd. Trots att jag själv är arabisktalande lärare upplever jag och mina kolleger att det är 

svårt veta var svårigheterna ligger. Är det svårigheter med själva matematiken, språket eller både. 

Enligt ovanstående tyckts det vara väldigt viktigt att utforska språkförståelsen i 

matematikundervisningen betydelse samt hur matematikundervisning på modersmålet ser ut? 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om förhållandet mellan flerspråkighet, lärande och 

undervisning i ämnet matematik. Det handlar om språkets betydelse i matematikundervisningen för 

flerspråkselever. 

 

Mina frågor kommer jag att besvara med hjälp av elevenkäter 

1. Hur upplever flerspråkseleverna språkförståelsen i matematikundervisningen?  

2. Hur viktigt är det för flerspråkselever att få studiehandledning i matematikundervisning på 

sitt modersmål? 

 

3. Bakgrund 

Enligt Kästen-Ebeling och Otterups (2014) tar Sverige emot många människor från olika delar i 

världen, därför består vår grundskola av mer än 20 % elever med utländsk bakgrund. Vidare anger 

Kästen-Ebeling och Otterups (2014) att mängden elever med utländsk bakgrund som kommer till 

Sverige har ökat. Det leder till ämnes- och språksvårigheter eftersom eleverna inte har tillräckligt 

med tid på sig att utveckla sitt språk och ämneskunskaper för att nå målen och få betyg i årskurs 9 

(Kästen-Ebeling och Otterup, 2014). 

 

 

3.1 Viktiga begrepp för studien 

Följande punkter lyfter fram vad läroplanen och olika aktörer inom ämnet matematik anser om 

förhållandet mellan flerspråkighet, lärande och undervisning.  

 

3.1.1 Andraspråkselever/Flerspråkselever  

Elever som kan ett annat språk än svenska kallas andraspråkselever, medan eleverna som kan mer 

än ett språk än svenska kallas flerspråkselever (Gibbons, 2010). 
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3.1.2 Nyanlända elever 

Enligt Skolverkets "Allmänna råd och kommentarer” (2008, s. 6) ska alla elever som har varit 

bosatta utanför Sverige och som inte har svenska som modersmål och anländer till Sverige under 

skolsperiod anses som nyanlända elever. Efter fyra års skoltid anses inte eleven som nyanländ 

längre. 

 

3.1.3 Modersmål 

I min forskning definierar jag begreppet ”modersmål” som det språk som barnet lära sig först. 

Modersmålet är det verktyg som eleverna lär sig, för att kunna tolka sina omvärld och uppfatta 

fenomen i sina omgivning. 

 

3.1.4 Studiehandledning på modersmålet 

Studiehandledning innebär att nyanlända elever med språksvårigheter får hjälp i sitt modersmål. Det 

finns olika former och strategier. Det kan vara att tolka vad läraren säger eller förklara de begrepp 

som läraren har tagit upp med klassen under lektionen.  

I Skolverkets hemsida (2018) kan man läsa under rubriken ” Studiehandledarens roll i 

undervisningen av nyanlända” att det finns olika faktorer som påverkar studiehandledning 

kvaliteten. 

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet är: 

 att man först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper 

 att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov 

 att skolan har kompetens om flerspråkighet 

 att studiehandledaren och elevens lärare samverkar och 

 att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla 

verktyg för sitt eget lärande. 

 

3.1.5 Studiehandledare 

I min forskning definierar jag ”Studiehandledare” som en person som studiehandleder nyanlända 

elever på modersmålet. Det finns inga behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare. En 

lärare med flera språk kan vara studiehandledare till eleverna som pratar samma språk. 

 

3.2 Språkets betydelse i matematik 

Matematik och språk hör ihop. I deras bok anger Rönnberg och Rönnberg (2001) att många 

pedagoger anser att matematiken har samma språk över hela världen. Detta världsspråk bör alla 
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kunna. Därför tror de att alla elever kan delta i den traditionell undervisning även om de inte kan 

undervisningsspråket. 

 

Enligt detta perspektiv har många andraspråkselever som har språksvårigheter placerats i en klass 

med alla elever och får vanligt matematikundervisning. Författarna anser att detta synsätt är 

inkorrekt. De påstår att språkförståelse i matematikundervisningen har stor roll i 

kunskapsutveckling. 

 

Vidare hänvisar Rönnberg och Rönnberg (2001) till forskning som pekar på att andraspråkselever 

som fått matematikundervisning på modersmålet presterar bättre än motsvarande elever som fått 

undervisning enbart på undervisningsspråket. Detta har beskrivits på följande sätt "Om 

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

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

undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till kommunikation blir sämre." (2001, s. 

24). 

 

Under rubriken "syfte" i matematiks ämnesplan (Skolverket, 2011, s. 55) finns stöd för vad 

forskarna kommit fram till, detta har uttryckt på följande ord: ”Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna 

ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang” (2011, s. 55). 

 

3.3 Språk- och utveckling av lärande  

I Läroplan (2011) kan man läsa under rubriken "en likvärdig utbildning" att 

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper" (2011, s. 8).  

 

Enligt Gibbons (2010) måste undervisningen anpassas för att uppnå jämlikhet. Det räcker inte att 

eleverna får sin undervisning på modersmålet utan undervisningen skall samtidigt vara inriktad på 

utvecklingen av språk, läskunnighet och ämneskunskaper. Lärarna bör därför veta hur man stöttar 

elevernas språkutveckling.   
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Dessutom sammanfattar Gibbons (2010, s. 219) vilka krav som läraren bör följa för att uppnå en 

effektiv inlärningsmiljö för andraspråkselever 

 Att lärarna förstår sina respektive ämnens språkliga krav och är medvetna om hur det 

ämnesspecifika språket används. 

 Att ämnesinnehåll och språk integreras på ett autentiskt sätt 

 Att lärarna vet under vilka förhållanden elever bäst tillägnar sig ett andraspråk. 

 Att lärarna har höga förväntningar på vilka resultat som är möjliga. Att lärarna tillämpar 

många olika strategier som stöttar andraspråkselevers språkutveckling. 

 

I sin bok skriver Høines (2000) att eleverna använder matematiken på olika sätt. Det kan vara till 

exempel genom att räkna hur många godisbitar de fick när köpa godis eller när de betalar på bussen. 

Därför är det viktigt att läraren diskuterar och pratar med eleverna om olika matematiska situationer 

samt lyssnar på dem för att veta vilka tidigare kunskaper och erfarenheter de har. Så att läraren kan 

planera undervisningen utifrån elevernas språkkunskapsnivå samt anpassa undervisningen till 

eleverna som har annan kultur och bakgrund. På detta sätt påpekar Høines (2000) att målet för 

undervisning är att utveckla både språket och kunskaperna samtidigt. Detta betyder att språket 

måste utvecklas för att bli ett verktyg för tänkandet.  

 

3.4 Elevernas förkunskaper och erfarenheter i matematiska textuppgifter 

I Skolverket (2012), som speglar ett ämnesdidaktiskt perspektiv på flerspråkighet av Skolverket, 

står det att texter bör vara anpassade till elevernas kulturer och bakgrunder på ett sätt där de kan 

använda innehållet, för att de sedan ska kunna analysera och bilda inre bilder av innehållet. Vid 

urvalet av texten bör därför läraren tänka på om eleverna har de erfarenheter som behövs för att 

kunna utnyttja textens innehåll.  

 

Gällande förhållandet mellan matematikundervisning och språket skriver Rönnberg och Rönnberg 

(2006) om textuppgifter i de matematiska läromedlen i Sverige som är inriktade på svensk kultur, 

tradition samt samhället. Författarna anger att de matematiska textproblemen har byggts utifrån ett 

svenskt perspektiv som skärgården, veckopeng och skidåkning. Och därför är det svårt för eleverna 

med annat ursprung än svenskt att hantera dessa traditionella ceremonier samt förstå texten och lösa 

de matematiska textproblemen därefter.   

 

3.5 Förhållandet mellan skolan och föräldrarna till de tvåspråkiga eleverna 

En av de viktiga faktorer som påverkar språkförståelse hos andraspråkelever är integrationen i det 

svenska samhället. Här har hemmet rollen att anpassa sig till skolan och samhället. I deras rapport 
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har Hessel & Fajerson (2004) påpekat att flera av föräldrarna som är utbildade i sina hemländer 

känner att de tappar sin föräldraauktoritet i Sverige. 

 

Enligt Hessel & Fajerson (2004), har föräldrarna en uppfattning att deras barn får göra som de vill i 

skolan och hemma. Dessa föräldrar brukar jämföra mellan deras skolsystem där lärarna skall vara 

stränga och skolsystemet i Sverige, därför tror de att skolan är en ”lekstuga”. 

Hessel och Fajerson (2004) menar att det kan uppstå ett dilemma hos eleverna. Att eleverna 

upplever två skilda världar där skolans och föräldrarnas värderingar går isär. Detta kan påverka 

elevernas skolresultat negativt. 

 

Dessutom kan kommunikationen och tilliten mellan föräldrarna och skolan samt lärarens relation 

med hemmet ge eleverna chans att arbeta effektivt under sin skoltid. Dessa synpunkter beskrivs av 

Bergem i sin bok (2000) i följande meningar ”Lärarens arbete i skolan grundar sig på att både 

elever och föräldrar har förtroende för dem” och ”Varje tillitsförhållande måste bevaras och 

förstärkas om det ska kunna existera” (2000, s. 15). 

 

4. Teori och tidigare forskning  

4.1 Teoretiska perspektiv 

I min studie har jag lagt fokus på språkets roll i matematikundervisning, språket och 

flerspråkselever vilka är centrala begrepp i mitt arbete. Enligt Forsell (2005) anser Vygotskij att 

genom det sociokulturella perspektivet är språket och kommunikationen mellan barn eller elever ett 

viktigt krav för lärandet vilket innebär att språkförståelse för elevens kunskapsutveckling är den 

viktigaste faktorn. Vidare anger Forsell (2005) att Vygotskij fokuserar på ”Tänkande och språket” 

(2005, s. 113), detta begrepp speglar relationen mellan språkets roll och utveckling av tänkande för 

eleverna. Jag kommer därför att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Enligt Skolverket (2012) 

har sociokulturella perspektivet haft betydelsefull effekt gällande påverkan av språkförståelsen. Vår 

läroplan har därmed byggts på en förståelse av språk och språkutvecklande kunskap och lärande. I 

sin bok anger Vygotsky (1978) ett central begrepp för det sociokulturella perspektivet "Vygotskys 

zonen för närmaste utveckling". Med detta begrepp menas mellanrummet mellan vad barnet kan 

klara utan hjälp och vad barnet kan klara när de får hjälp av en annan person. I sin tur beskriver 

Gibbon (2010) hjälpen som eleverna får av en kompetent person med ordet "stöttning" och tycker 

hon att den är väldigt viktig för utveckling av språk- och ämneskunskaper.   
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4.2 Tidigare forskningar om förhållandet mellan flerspråkighet och lärande 

I Noréns (2010) forskning om "Flerspråkiga i matematikklassrum" anser hon att vara svensk 

betyder att eleven har flera möjligheter att utnyttja det svenska skolsystemet eftersom svenska 

språket är grunden till hela skolsystemet och svenska kulturen och samhället. Medan flerspråkiga 

elever som har svårigheter i svenska språket kan detta ses som en brist "problem" hos dessa elever. 

Därför lyfter Norén fram Skolverkets statistik som har kommit fram till att en stor del av 

flerspråkiga elever inte uppnår målen i matematik i årskurs 9. Detta är väldigt svårt för både 

eleverna och samhället. Å ena sidan blir eleverna besvikna av att lämna grundskolan med 

underkända betyg i matematik, å andra sidan samhället som behöver matematiskt kompetenta elever 

för att utvecklas. Vidare pekar Norén (2010) på att tvåspråkiga elever kan prestera och få bättre 

resultat om skolan lyckas höja elevernas självförtroende genom att erbjuda tvåspråkig undervisning 

i matematik, det vill säga undervisning på svenska och studiehandledning på modersmålet. 

I följande citat ur forskning av Cummins (2001) står "I en klass med andraspråkselever med 

skiftande bakgrunder kan de tidigare kunskaperna i ett visst ämne vara mycket varierande. Således 

får många elever svårt att anknyta den nya informationen eller tekniken till sina tidigare kunskaper 

och erfarenheter"(2001, s. 11). Cummins menar att vissa elever besitter betydelsefulla kunskaper på 

sitt modersmål men kan inte finna ett samband mellan dessa och det de lär sig på andraspråket. Det 

kan även finnas framstående kulturskillnader mellan innehållet i texten och elevernas tidigare 

kunskaper. Här betonar Cummins att lärarens roll att aktivera elevernas tidigare kunskaper är av 

stor betydelse och att detta kan ske genom att hitta metoder som syftar till att lösa problem eller 

hitta på nya idéer. I de fallen där eleverna inte har tillräckligt bra kunskaper i andraspråket så är det 

lämpligt att låta dem använda sitt förstaspråk i mindre grupper. 

 

I en annan forskning som har rubrik ”Etnomatematik- perspektiv för ökad förståelse i 

matematiklärandet” av Rönnberg och Rönnberg (2006) framgår det att för flerspråkiga barn är det 

bättre att matematik undervisas på modersmålet liksom på svenska. Detta underlättar för 

flerspråkiga barn att förstå matematiska begrepp. En undervisning på elevernas modersmål kan 

medföra en ökad förståelse hos dessa elever vilket i sin tur underlättar för läraren att förbereda 

undervisningen. Detta bidrar till att läraren kan fokusera på att undervisa matematik och 

koncentrera sig på innehållet utan att begränsa sin undervisning på grund av förståelsebrister hos 

eleverna.  

 

4.3 Tidigare forskning om tvåspråkig matematikundervisning eller studiehandledning på 

modersmålet  

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. 
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”Tvåspråkig matematikundervisning” är ett projekt om matematik på modersmål av Eva Norén 

(2007). 

 

I artikeln "Tvåspråkig matematikundervisning" som Norén har skrivit om projektet "Matematik på 

modersmålet" där andraspråkslever fick undervisning på sitt hemspråk. Undervisningen utfördes av 

tvåspråkiga matematiklärare, projektet inriktades mot arabisktalande och somaliska elever. 

Projektet har visat att den typen av undervisning har utvecklat elevernas ämneskunskaper i 

matematiken. Norén ansåg att matematikundervisning på modersmålet fokuserar på elevernas 

matematiska förmågor och inte på hur eleverna behärskar det svenska språket. Vidare skrev Norén 

(2007) att projektet har visat att det är otillräckligt att ändra språkundervisningen, utan att 

undervisningen även bör relateras till elevernas tidigare skolerfarenheter från sitt hemland. 

 

 

5. Metod  

5.1 Metodansats 

För denna studie har en kvalitativ metod använts samt en enkätundersökning. Syftet att använda 

kvalitativ metod är att undersöka hur eleverna upplever språkförståelsen i matematikundervisningen 

samt vilken betydelse språket har i matematikundervisningen för eleverna med utländsk bakgrund. 

Enkäterna består av flervalsfrågor (se bilaga 1) samt öppna frågor (se bilaga 2). Min studie 

inspireras av en fenomenografisk metodansats, vilket betyder att undersökningen grundar sig i att 

tolka hur eleverna uppfattar fenomen i omgivning. Det vill säga hur flerspråkselever förstår 

matematikundervisningar. Fejes och Thornberg (2014) har sammanfattat fenomenografiprincipen 

med följande ord ”Det är en metodansats som är väl lämpad för att beskriva och analysera 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (2014, s. 162). 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Metoden som jag använde för att samla in fakta och information om flerspråkighet och lärande i 

matematik är en enkätundersökning som besvarades av andraspråkselever i årskurs 7-9. 

Enkäter är en av de olika metoder som forskaren kan använda i sitt arbete. Enligt Bryman (2011) 

finns det olika typer av enkäter men de vanligaste enkäter som eleverna kan fylla i själva är: 

 Postenkät: enkäten som skickas via post eller mail. 

 Enkäten som forskaren delar ut till elever och samlar in när de är färdiga. 
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Som alla andra metoder, har enkäter fördelar och nackdelar. Efter en djup undersökning kom jag 

fram till att enkätmetoden är en snabb metod och enkel att administrera därför föll valet på den, 

vilket även Bryman ansåg i sin bok (2011).  

 

En annan anledning till att jag valde enkätmetoden är att eleverna som ska svara på frågorna är 

andraspråkelever och några av dem nyanlända elever, därför blev det lättare för eleverna att läsa och 

översätta enkätsfrågorna samt att jag kunde formulera frågorna på enkelt sätt så att de förstod. 

Bryman (2011) skrev om detta med följande ord "Enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas 

behov" (2011, s. 229). 

 

5.3 Dataanalys 

När jag började analysera elevernas svar på båda enkäterna, utgick jag ifrån den fenomenografiska 

forskningsmetoden genom att jag inledde med att söka efter de olika teman som eleverna hade tagit 

upp i sina svar och som samtidigt var relevant för syftet av min undersökning. Vid läsning av 

elevernas svar fokuserade jag på dem teman som påverkar flerspråkelevernas lärande i matematik, 

så att jag fick fram svaren som lyfte fram de hinder och möjligheter som står inför flerspråkeleverna 

att lära sig matematik. 

 

Sedan kategoriserade jag eleverna i två grupper. En grupp med elever som har studiehandledning på 

modersmålet och en grupp med elever utan studiehandledning för att kunna se en variation av 

svaren. 

 

Efter att jag identifierat de olika teman började jag undersöka och beskriva vilka roller dessa teman 

har i inlärningen av matematik bland flerspråkelever. 

 

5.4 Urval  

Jag har genomfört min studie på en skola där jag arbetar, en grundskola med årskurser 7-9. 

Skolverkets statistik (2017) har visat att andelen andraspråkselever som når målet är mindre än 

eleverna med svensk bakgrund. Därför vid urval av min enkät var målet att belysa dessa 

andraspråkselevers situation. 

 

Vid urvalet av de tjugo eleverna såg jag till att dessa elever har studiehandledning på modersmålet. 

Även det antal år eleverna befunnit sig i Sverige var en viktig punkt gällande valet av eleverna. 

Några av dem har befunnit sig mer än fyra år i Sverige, detta innebär att de inte får 

studiehandledning på modersmålet. Medan övriga var nyanlända med bosättningstid i Sverige 



10 
 

mindre än fyra år och har studiehandledning på modersmålet. Eleverna har olika nivåer i matematik 

samt olika utländska bakgrunder, vilket innebar att de kommer från olika länder och pratar olika 

språk (se bilaga 3). 

 

5.5 Genomförande 

Studien genomfördes på samma grundskola med årskurser 7-9. Eleverna svarade på frågorna i 

grupprum när de hade lektionen elevensval. Vissa nyanlända elever som var arabiskatalande fick 

hjälp av mig, medan somaliskatalande och daritalande elever fick hjälp av deras studiehandledare 

med det som gäller språket samt hur de formulerade sina svar.  

 

Jag har byggt enkäten med flervalsfrågor (se bilaga 1) samt öppna frågor (se bilaga 2) för att få 

tydliga svaren. När jag formulerade frågorna tänkte jag på att få rimliga svar som kan hjälpa mig att 

tolka, analysera samt reflektera över resultatet.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Bryman (2011) har skrivit om anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet som 

grundläggande etiska principer, och att forskaren kan uppfylla aspekterna ovan genom att 

genomföra följande krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Därför informerade jag rektorer att jag skulle genomföra min enkätundersökning, 

därefter fick jag godkänt att dela ut enkäten till eleverna. Jag förklarade syftet med enkäten till 

eleverna som skulle delta i undersökningen samt skickade brev till föräldrarna som innehöll 

medgivande blankett (se bilaga 4). I brevet hade jag förklarat för föräldrarna syftet med 

undersökningen och att undersökningen är frivillig samt att svaren behandlas anonymt. Efter att 

eleverna lämnade tillbaka sina medgivande blanketter fick de svara på frågorna. 

 

5.7 Metoddiskussion 

Som alla undersökningar kan det finnas brister i min undersökning. Enligt Bryman (2011) är 

nackdelen med enkäter att man inte kan hjälpa deltagarna när de besvarar frågorna samt att 

deltagarna kanske tröttnar på frågorna i en enkät jämfört med intervjuer. I min undersökning kan 

man tänka på att vissa frågor kan vara svåra för eleverna att svara på. För att minska risken att 

eleverna missuppfattat frågorna, översatte jag enkäterna till arabiska och mina kollegor översatte 

enkäterna till dari och somaliska. Dessutom fick eleverna hjälp av mig och mina kolleger med det 

som gäller språket. För att ge en bra miljö att svara på frågorna, besvarade eleverna i ett grupprum. 
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En annan risk var att eleverna inte berättade sanningen utan de ger de svar som de trodde att jag 

ville höra. För att undvika sådana situationer gjorde jag flervalsenkäten som stöd och komplettering 

till enkäten med öppna fördjupande frågor. 

 

I sådana typer av studier är det oftast svårt att generalisera resultaten men man kan ta stöd av olika 

tidigare forskningar för att jämföra resultaten (Bryman, 2011). 

 

6. Redovisning av resultatet från öppna frågor i enkäten 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultatet av elevernas svar på de öppna frågor i 

enkäten. Resultatet presenteras utifrån de teman som eleverna har tagit upp i sina svar. Därför har 

jag delat in resultatredovisningen i två delar i den första delen fokuserar jag på hur elevernas 

språkförståelse påverkar möjligheterna att lära sig matematik. I den andra delen tar jag upp hur 

viktigt det är för flerspråkeleverna att få studiehandledning på sitt modersmål.  

 

6.1 Hur upplever flerspråkeleverna språkförståelsen i matematikundervisningen 

Här nedan kommer jag redovisa de olika teman som eleverna har tagit upp i sina svar när det gäller 

språkförståelsen i matematik. De teman som eleverna lyfter fram är självförtroende hos eleverna, 

matematikprov, genomgångar i matematik lektioner samt problemlösning och textuppgifter. 

 

6.1.1 Självförtroende hos eleverna  

I elevernas svar kan man se en stor variation mellan de nyanlända eleverna och eleverna som har 

varit bosatt mer än fyra år i Sverige. Därför redovisar jag resultatet av det temat i två grupper. 

Ena gruppen handlar om de nyanlända elever där nästan alla svarar att det är lättare att arbeta 

ensamt än att jobba i grupp. De upplever även att språket blir ett hinder i klassen. Eleverna har olika 

anledningar till dessa svar. Nedan kommer de olika punkter som eleverna skriver i sina svar:  

 

Eleverna anger att de inte kan arbeta i grupper på grund av att de inte kan svenska. En elev skriver:  

”Det är lättare att arbeta ensamt, jag känner att det är svårt att vara med en grupp och 

diskutera uppgifterna på svenska.” 

Citatet är ett exempel på en elev som upplever att det är svårt att arbeta i grupp eftersom hen har 

språksvårigheter. 

 

Eleverna skriver att de inte vågar blanda sig med andra elever eftersom de har språksvårigheter. En 

elev anger: 
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 ”Jag arbetar bara med eleverna som kan dari, jag vill inte jobba med andra elever för de 

kanske inte förstår mig.”  

I citatet beskriver eleven varför hen inte vill arbeta i grupper med andra elever. Hen anser att hen på 

så sätt undviker missförstånd med övriga elever. 

 

Eleverna blir besvikna eller ledsna vid olika situationer i klassrummet. Det kan vara när de inte kan 

svara på svenska eller när de vill fråga läraren och även när det blir svårt att säga vad de vill i 

klassrummet. En elev svarar:  

”Ja, jag blir ledsen när jag inte kan säga vad jag behöver eller vad jag kan.”  

Svaret är ett citat som beskriver en upplevelse hos en elev som anser att språksvårigheter blir ett 

hinder som gör att man kan inte svara på frågorna, därför blir man besviken och ledsen. 

 

Jag har valt att redovisa ovannämnda svar då jag vill belysa problemet hos nyanlända med 

språksvårigheter. Detta problem kan leda till att självförtroendet hos dessa elever minskar.  

 

I den andra gruppen, där elever har varit i Sverige i mer än fyra år är svaren mer positivt. Till 

skillnad gentemot de nyanlända eleverna så är elevernas svar mer positivt ifrån de som har bott i 

Sverige i mer än fyra år. Här kan man tydligt se skillnaden mellan de och de nyanlända eleverna.  

 

Eleverna uttrycker att de får bättre självförtroende när de har lärt sig mer svenska. En elev anser:  

”Först när jag kom till Sverige var det jättesvårt att ha kontakt med eleverna och arbeta 

tillsammans. Jag ville arbeta själv, men nu när jag har lärt mig mer svenska blir det lättare när 

jag pratar med dem. Det blir därmed lättare att vi jobbar tillsammans, ibland kommer eleverna 

till mig och frågar om hjälp och hur jag har löst vissa uppgifter”.  

Citatet är ett exempel på en elev som anger att när man blir bättre på svenska blir det enklare att 

arbeta i grupp eftersom självförtroendet höjs.  

 

Jag har valt att redovisa de svaren ovan eftersom elevernas språk förbättras med tiden, vilket i sin 

tur leder till att självförtroendet förbättras.  

 

6.1.2 Genomgångar på matematiklektionerna  

I elevernas svar nämner de genomgångar i matematik. I det temat ser man i de olika svaren att det 

finns en koppling mellan flerspråkselevernas språkförståelse och genomgångar. Eleverna pekar på 

följande situationer: 
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De nyanlända elever som har mest språksvårigheter skriver att det är svårt att hinna med läraren 

under genomgångarna, särskilt när läraren pratar snabbt. En elev skriver:  

”Det är alltid svårt att hinna under genomgången men mest om läraren pratar snabbt”.  

Citatet är ett exempel på en elev som uttrycker att genomgångarna blir ett svårt moment under en 

matematiklektion med anledning av språksvårigheterna. 

 

Eleverna anger att de inte förstår vad läraren säger och att studiehandledaren hjälper dem efter 

genomgången. En elever anger:  

”Kollar på tavlan och samtidigt lyssnar på musik, väntar till att läraren ska bli klar sedan 

frågar jag min studiehandledare”  

Citatet ovan speglar en elev som litar helt på studiestödet tillhandahållet av studiehandledaren på 

modersmålet. Därför anstränger hen sig inte under genomgångarna. Eleverna påpekar att de har 

studiehandledning på modersmålet och därför inte behöver lära sig svenska eller koncentrera sig 

under genomgångar. 

En annan elev skriver:  

”Jag försöker att lyssna men det är svårt, jag får hjälp av studiehandledaren på mitt språk”.  

Citatet är ett exempel på en elevs svar som beskriver vad de gör under genomgångarna och att det är 

svårt att förstå även om man försöker. Därför tar de hjälp av deras studiehandledare. 

 

Jag har valt att redovisa de svaren ovan eftersom genomgången är ett av de viktigaste momenten i 

matematikundervisningen. Språkförståelsen har stor roll i det momentet, detta eftersom 

språksvårigheter kan påverka negativt på flerspråkelever om de inte har tillräckliga språkkunskaper. 

Detta kommer i sin tur att leda till att de inte hinner med lärarens genomgång.  

 

6.1.3 Matematikprov 

Under den här rubriken redovisar jag vad eleverna har tagit upp i sina svar i matematikprovet. Det 

är ett svårt moment i skolan med anledning av att de har språksvårigheter eller brister i ordförrådet. 

Det är inte stor skillnad på svaren mellan de två grupper som vi har det vill säga nyanlända eleverna 

och eleverna som har mer än fyra år i Sverige. Eleverna tar upp följande åsikter i sina svar: 

Eleverna pekar på att språkförståelsen påverkar deras prestation under provet. De upplever sina 

språksvårigheter när provet innehåller text med svåra ord. En elev anser:  

”När det är väl dags för prov som innehåller svåra ord som jag inte förstår”, 

och även andra elev anger:  

”På prov som innehåller mycket textuppgifter”.  
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Citaten är exempel på två elevers svar som beskriver att matematikprov blir svåra när det innehåller 

problemlösning och textuppgifter. 

 

Eleverna upplever att deras utländska bakgrund kan påverka resultaten på matematikprov, när 

provet innehåller uppgifter som är svåra att tolka. En elev skriver:  

”Ja, några problemlösningsfrågor på matte provet är det svårt att förstå och det går inte heller 

att översätta”.  

I citatet anger en elev att i vissa uppgifter kan man inte översätta eller att det är svårt att förstå även 

efter översättningen.  

 

En aspekt är att eleverna inte hinner med alla uppgifter. Om provet innehåller långa textuppgifter så 

måste eleverna översätta uppgifterna först och sedan börja med lösningen vilket tar lång tid. En elev 

nämner:  

”I andra delen av taluppfattningsprov hann jag inte göra dem sista tre 

problemlösningsuppgifter. Det tar tid att översätta”.  

Citatet beskriver ett exempel på en elev som upplever att språket blir ett hinder i fall provet 

innehåller långa texter. 

 

Eleverna tycker att studiehandledningen på modersmålet påverkar dem positiv på provet genom att 

översätta olika provuppgifter. En elev skriver:  

”Jag fick bra betyg i matte, biologi, kemi och hem och konsumentkunskap när 

studiehandledaren hjälpte mig med översättning på proven”.  

I föregående citat ser vi ett exempel på en elev som anser att man får bra resultat om man får 

studiehandledning på eget språk under provet. 

 

Anledningen till att jag redovisar de svaren ovan är att matematikproven är väldigt viktigt i 

undervisningsprocessen. Syftet med matematikprov är inte bara att testa elevernas kunskaper utan 

att lära dem också. I vissa fall har språkförståelsen stor roll på provet då språksvårigheter kan 

påverka negativt om de har språkligasvårigheter att förstå provuppgifter eller att hinna svara på alla 

frågor.  

 

6.1.4 Problemlösning och textuppgifter 

De flesta eleverna anser i sina svar att problemlösning eller textuppgifter är en av de svåraste 

delarna i matematik.  Även eleverna som har befunnit sig i Sverige i mer än fyra år skriver att man 

måste ha väldigt bra kunskaper i svenska för att kunna förstå texten. Dessutom, eleverna som är 
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väldigt högpresterande skriver att problemlösning är svårt. Nedan kommer olika punkter som 

eleverna lyfter upp i sina svar: 

Eleverna upplever att problemlösning eller som de kallar för ”textuppgifter” är svåraste delen i alla 

områden i matematik. En elev skriver:  

”Problemlösning i alla områden”,  

medan en annan elev skriver:  

”Taluppfattning innehåller många svåra ord, begrepp och textfrågor”.  

Citaten ovan är exempel på två elevers svar som beskriver att matematiken blir svår när den 

innehåller problemlösning. 

 

Eleverna som har språksvårigheter känner att det är svårt att arbeta med problemlösning då deras 

språkförståelse påverkar deras lärande negativt. En elev anger följande:  

”att det är svårt för mig när det är en text eller problemlösning eftersom jag inte kan bra 

svenska och om man inte fattar ett ord då blir det kaos”.  

Av elevens svar kan vi dra slutsatsen att denna elev har språksvårigheter, hen skriver att 

matematiken blir svårt när det innehåller problemlösning eller ord som svårt att förstå. En annan 

elev skriver:  

”även om jag har B i matematik, känner jag att jag har svårt för problemlösning”.  

Av detta svar kan vi uppfatta att även elever med högt betyg i matematik kan uppleva att just 

problemlösning är svårt. 

 

Eleverna nämner att läraren har stor roll i matematikundervisningen när de jobbar med 

problemlösning och det påverkar positivt deras matematikslärande. En elev nämner:  

”Läraren har stor roll när hen ger bra böcker, ordlistor och exempel på uppgifter med 

problemlösning till studiehandledaren”.  

Eleven tar upp i sitt svar att lärarens roll blir positivt när läraren väljer bra läromaterial som hjälper i 

språkförståelse och ger till studiehandledaren. 

 

Eleverna upplever att problemlösning är som ett dilemma eftersom de inte hinner med alla uppgifter 

på provet. En elev svarar att:  

”Alltid men viktigaste på provet när vi har problemlösning uppgifter och det blir svårt att 

hinna läsa och lösa alla frågor i tiden”.  

Hen menar på att hen upplever svårigheter när det gäller provtiden eftersom just uppgifter med 

problemlösning tar lång tid.  
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Jag har valt att redovisa de svaren ovan eftersom problemlösningen är ett av de kunskapskraven 

som eleverna måste klara för att uppnå målet. Språksvårigheter, eller förståelsen av 

matematikspråket, påverkar hur eleverna upplever och lyckas i matematikämnet.  

 

6.2 Studiehandledning på modersmålet i matematik 

Under den rubriken kommer jag att redovisa resultatet utifrån elevernas svar där de lyfter fram 

studiehandlednings roll i matematiks lärande och hur viktigt det är för flerspråkseleverna att få 

studiehandledning på sitt modersmål. 

 

6.2.1 Eleverna som har studiehandledning i matematik. 

I elevernas svar om studiehandledningen framkom att det går väldigt bra med studiehandledningen 

och att studiehandledning hjälper dem på följande sätt: 

Att studiehandledaren hjälper dem mycket i matematiken. En elev skriver:  

”Jag får hjälp med allt men mest på problemlösning och texter”.  

Eleven menar att hen får hjälp av studiehandledaren i matematikkunskaper. 

 

Eleverna uttrycker att när de får hjälp av studiehandledaren så blir de både bättre på matematik och 

på svenska språket. En elev anger:  

”Det har påverkat mig mycket bra eftersom det är jättesvårt att förstå saker när man läser på 

ett andraspråk, jag fick bästa förklaring det hjälpte mig så mycket att utveckla mitt svenska 

språk”.  

Eleven uttrycker här att studiehandledaren både hjälper till med matematikkunskaper och även 

hjälper eleven att utveckla det svenska språket. 

 

Eleverna påpekar att utan studiehandledning blir det svårt att utveckla sina kunskaper i svenska 

språket eller ens kunna klara av matematiken. En elev anser:  

”Det påverkar bra, jag kan inte klara matte och svenska utan studiehandledning på mitt 

språk”.  

Eleven tycker att hen behöver studiehandledningen för att klara matematiken och svenska som 

skolämnen. 

 

Eleverna känner sig trygga eftersom deras matematiklärare kan deras hemspråk vilket lättare kan 

leda till att dessa elever presterar bättre. En elev uttrycker:  
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”Det påverkar mig på bra sätt, jag kunde klara mina prov när jag kunde svara på mitt språk, 

för mig känns det mycket bra att min lärare kan mitt språk så att han kan hjälpa mig i 

förklaringen av de svåra orden”.  

Svaret speglar av en elev som har en lärare som kan sitt hemspråk. Hen kan klara provet när hon 

svarar på sitt hemspråk. Samt blir enklare för henne att få stöttning på sitt språk. 

 

Eleverna skriver om hjälpen som de får direkt under lektionen och på provet. Eleverna tycker att det 

är väldigt bra att utveckla sina kunskaper i matematik. En elev anser:  

”Det går väldigt bra, om jag har någonting som jag inte förstår på matte då sitter 

studiehandledaren och förklarar uppgiften lugnt och fint. När vi har ett prov sitter vi med 

honom för att denna ska hjälpa oss med översättning eller när det är en svår uppgift med en 

stor text då sitter studiehandledaren och förklarar, översätter allting.”.  

Citatet är ett exempel på en elev som tycker att studiehandledning på modersmålet påverkar positivt 

genom att man får en direkthjälp om man behöver och även en direkt översättning under ett prov.  

 

Eleverna upplever att studiehandledaren hjälper dem varje lektion på olika sätt samt höjer deras 

inlärning inför prov. En elev nämner:  

”Det är mycket bra, efter genomgången av varje lektion vi går till grupprum och får 

översättning på arabiska, göra läxor och förbereda till prov”.  

Eleven här menar på att de olika momenten som studiehandledaren hjälper eleverna med, ett av de 

viktiga momenten är att träna inför provet. 

 

Avslutningsvis kan man säga att dessa svar redovisas då det bör lyftas på att studiehandledning på 

elevens modersmål kan vara avgörande för hur flerspråkselever lyckas i sina studier.  

 

6.2.2 Eleverna som inte har studiehandledning på grund av har de mer än fyra år i Sverige 

En del av den gruppen önskar att få studiehandledning. Eleverna här som önskar ha 

studiehandledning har bott i Sverige i mindre än sex år. Eleverna har för närvarade inte 

studiehandledning men de har haft det och har utnyttjat studiehandledning för att lära sig nya 

begrepp i både svenska och matematik. I elevernas svar om studiehandledningen anger de följande 

punkter: 

Eleverna tycker att de fortfarande inte kan en stor del av svenska språket, därför behöver de 

studiehandledning. En elev svarar:  

”Jag behöver studiehandledning. Jag har språksvårigheter i alla ämnen”.  
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Eleven här upplever att hen har brist i olika ämnen eftersom hen har språksvårigheter. Därför vill 

hen ha studiehandledning på sitt modersmål. 

 

Eleverna tycker att de behöva mer studiehandledning på sitt modersmål på grund av de har 

svårigheter i problemlösning i matematik. En elev uttrycker:  

”Jag behöver fortfarande studiehandledning på somaliska. Jag har problem med 

problemlösning i matematik”.  

I det citatet vill eleven ha studiehandledning på modersmålet på provet, hen tycker att hen behöver 

översättning på textuppgifter för att provet blir enklare.  

 

Eleverna skriver att studiehandledning är viktig när det gäller översättning av textuppgifter så att 

provet blir enklare. En elev skriver:  

”Jag önskar få studiehandledning under provet, det blir lättare för mig om studiehandledare 

översätter textuppgifter”.  

Här vill eleven ha studiehandledning på modersmålet under provet, hen tyckte att hen behöver 

översättning på textuppgifter för att provet blir enklare. 

 

Jag har valt att redovisa dessa svar beroende på att när man får studiehandledning på sitt modersmål 

kan det vara effektivt även om eleverna har varit i Sverige i mer än fyra år. 

 

6.2.3 Nyanlända eleverna som har inte studiehandledning eftersom fanns det inte 

studiehandledare som kan deras språk.  

Eleverna i den gruppen skriver två anledningar till varför de önskar studiehandledning på 

modersmålet: 

Eleverna önskar att få studiehandledning eftersom de tycker att det är väldigt svårt att förstå svåra 

ord eller begrepp i matematik. En elev skriver:  

”Jag behöver hjälp med begrepp, läxor, när jag ska skriva bedömningsuppgifter eller prov. Jag 

vill ha studiehandledning på mitt språk”.  

Eleven vill säga här att hen behöver stöttning och studiehandledning på sitt språk i olika delar av 

matematik.  

 

Eleverna känner att de inte kan kommunicera med läraren. En elev anger:  

”Det räcker inte med Google-översättning, jag önskar att få en person som kan förklara för 

mig vad läraren säger och vad jag vill säga till läraren”.  
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Eleven poängterar tydligt att Google-översättning som undervisningsredskap inte räcker utan eleven 

behöver en studiehandledare på modersmålet för att underlätta kommunikationen mellan eleverna 

och läraren. 

 

Jag har valt att redovisa de två svaren därför att de visar att om eleverna inte får stöd och hjälp i 

form av studiehandledning kan de uppleva att de är isolerade. Det blir därmed väldigt svårt för de 

att lära sig de olika ämnen och det kan leda till att eleverna i slutändan inte uppnår målet. 

 

7. Redovisning av resultatet från flervalsenkäten  

I denna del av arbetet kommer resultatet från flerspråkelevernas svar av flervalsenkäten att 

presenteras (se bilaga 1). Jag har valt att redovisa elevernas svar av alla frågor i diagramform. 

 

a) Diagrammet nedan visar elevernas svar på påståendet: ”Matematik intresserar mig”. 

 

 

 

Trots språksvårigheter uttrycker de flesta att de är intresserade av matematik. Intresset för 

matematik hos dessa flerspråkselever har sin grund i hemlandet och de tycker fortfarande om detta 

skolämne.  

 

b) I följande diagram redovisar jag elevernas svar på påståendet: ”Jag kommer behöva kunskaper i 

svenska för att klara matematiken”. 



20 
 

 

Diagrammet ovan visar att flertalet av flerspråkseleverna anser att de inte kan nå målet om de inte 

har bra kunskaper i svenska.  

 

c)  Nedan kommer diagrammet från elevernas svar på påståendet: ”Jag skulle vilja lära mig mer 

matematiska begrepp på svenska i skolan”.  

 

I diagrammet ser man att nästan alla flerspråkselever vill lära sig mer matematiska begrepp på 

svenska.  

 

 

d) I nedanstående diagram ser man hur flerspråkselever svarar på påståendet: ”Det är svårt att 

jobba med textuppgifter eller problemlösning i matematik”.   
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Enligt diagrammet ovan tycker största delen av flerspråkeleverna att textuppgifter eller 

problemlösning är ett svårt arbetsområde i matematiken.  

 

e) I det följande diagrammet hittar vi svaret på påståendet: ”Det är roligt att räkna 

matematikuppgifter utan text”.  

 

 

De flesta flerspråkseleverna uttrycker att de tycker om att räkna matematik utan textuppgifter. 

  

 

f) Diagrammet pekar på flerspråkselevernas svar på påståendet: ”Studiehandledning på 

modersmålet hjälper mig att utveckla mina kunskaper i matematiken”.  
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Diagrammet ovan redovisar att det flesta av flerspråkeleverna tycker att studiehandledning på 

modersmålet hjälper dem att utveckla sina kunskaper i matematiken. 

 

g) Diagrammet nedan visar flerspråkselevernas svar på påståendet: ”Studiehandledning på 

modersmålet hjälper mig att utveckla mina kunskaper i svenska språket också”. 

 

I diagrammet här kan vi tydligt se att nästan alla flerspråkselever skriver att studiehandledning på 

modersmålet utvecklar deras kunskaper i svenska språket också. 

 

h) Nedan kommer diagrammet av flerspråkselevernas svar på påståendet: ”Jag uttrycker mina 

känslor på mitt modersmål”.   
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I det diagrammet ovan säger alla flerspråkelever utom en att de uttrycker sina känslor på sitt eget 

modersmål.  

 

i) I det diagrammet kan man läsa av resultatet från elevernas svar på påståendet: ”Jag skulle ha 

kunnat vara bättre i matematik om jag hade bättre kunskaper i svenska”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta uttrycker också att de tror att de skulle vara bättre på matematik om de var bättre på 

svenska. 

 

I slutet av ovanstående redovisning av resultatet kan jag säga att eleverna tycker om matematik, 

trots att de har svårigheter att klara det på grund av språket. Språket spelar alltså en väldigt viktig 

roll i skolan och är en förutsättning för att eleverna ska lyckas i matematik. Eleverna vill lära sig 
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matematiska begrepp för att utveckla sina kunskaper i matematik och i svenska. Eleverna tycker om 

att jobba med matematikuppgifter som bygger på ren matematik och de upplever att läsförståelse 

och problemlösning i matematik är svårt. Studiehandledning på modersmålet har en stor roll i 

elevernas lärande. 

 

8. Resultatdiskussion  

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat och jämföra detta med tidigare forskning. 

Genom resultatet som jag får från min studie kan jag tydligt se att språket har stor roll i 

matematiksinlärning. Språket ger nya möjligheter till flerspråkselever att utveckla sina kunskaper 

och prestera bättre. 

 

När jag jämför mitt resultat med olika forskningar som behandlar samma situation, ser jag att det 

finns flera likheter när det gäller flerspråkelevers språkförståelse samt studiehandledningens roll i 

matematikundervisningen.  

 

I mitt resultat redovisar jag de olika faktorer som eleverna anger i sina svar på enkäterna. I resultatet 

pekar eleverna på att de upplever sina språksvårigheter vid genomgångarna i matematiklektion, 

under provet, när de arbetar med problemlösning och att dessa faktorer försvagar deras tilltro till sin 

egen förmåga i matematik. Norén (2007) skriver att läraren ska anpassa undervisningen så att alla 

elever kan dra nytta av den genom att använda undervisningsstrategier och utformning som kan 

underlätta förståelse hos flerspråkselever. Enligt min erfarenhet är det vanligt att flerspråkelever har 

svårigheter i textuppgifter och problemlösning eftersom de fortfarande utvecklar sitt svenska språk. 

Angående textuppgifter och problemlösning anger Cummins (2001) i sin forskning att 

flerspråkelever har svårigheter när de jobbar med textuppgifter och problemlösning men läraren kan 

ha stor roll att underlätta dessa svårigheter genom att aktivera elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter genom användning av problemlösningsuppgifter med innehåll som är bekant hos 

eleverna. 

 

Samtidigt nämner eleverna att studiehandledning på modersmålet hjälper dem att utveckla sina 

ämneskunskaper i matematik och även i svenska. I Norén (2010) slutsatser lyfter hon fram att 

flerspråkselever kan prestera bra på provet och få bättre resultat om skolan lyckas höja elevernas 

självförtroende genom att erbjuda dem studiehandledning på modersmålet. I mitt resultat bekräftar 

eleverna i sina svar vad Norén (2010) har kommit fram till i sin slutsats, att språkliga svårigheter är 
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direkt relaterade till elevernas språkförståelse under genomgångarna. Detta påverkar eleverna 

negativt genom att minska deras självförtroende samt att deras prestation blir sämre på prov.  

Dessutom tycker de flesta eleverna att matematiken blir mycket mer förståelig på det egna 

modersmålet det vill säga när de får studiehandledning på modersmålet. Norén (2006) kommer fram 

till samma slutsats om att flerspråkigheten är ett sätt för flerspråkiga elever att lära sig matematiken. 

När eleverna använder modersmålet för lärande stärker det deras förtroende till sina egna kunskaper 

i matematik och på så sätt lyckas de bättre i skolan.  

 

Vissa elever anser att undervisningen på svenska i klassrummet inte är viktigt och de föredrar att 

studiehandledaren förklarar på deras modersmål. Här ser man ju ett problem med 

studiehandledningen och språksvårigheter då eleven ger upp utan att försöka. Den här nackdelen av 

studiehandledningen på modersmålet har Gibbons (2010) skrivit om att hjälpen som 

flerspråkselever får av studiehandledaren i form av stöttning som ska hjälpa eleven och inte ersätta 

ordinarie undervisning. Denna stöttning är avsedd att utveckla språk- och ämneskunskaper för 

eleverna. Även Rönnberg och Rönnberg (2006) skriver att det är bättre att flerspråkselever får 

matematikundervisning på modersmålet liksom på svenska. Detta underlättar för flerspråkelever att 

förstå matematiska begrepp.  

 

9. Resultat slutsatser 

Det är intressant att undersöka vilka möjligheter flerspråkselever har att lära sig matematik i skolan 

samt hur flerspråkseleverna upplever språkförståelsen i matematikundervisningen. Jag har därför i 

min studie fokuserat på flerspråkselevers språkförståelse i relation till lärande och undervisning i 

matematik.   

 

Resultat jag kommer fram till består av olika slutsatser där jag sammanfattningsvis kan skriva att 

flerspråkselever som har stora svårigheter med svenska språket och nyanlända elever gynnades av 

studiehandledning som de får på modersmålet på grund av att eleverna kan använda sina 

matematiska kunskaper som de lärt sig tidigare och det i sin tur leder till att de uppnår målen. 

Däremot kan det finnas nackdelar med studiehandledningen, så som exempelvis när eleverna inte 

anstränger sig själva, utan litar bara på studiehandledaren. I det här fallet finns det risk att eleverna 

känner att de har ett alternativ till det svenska språket genom att använda deras modersmål vilket 

leder till att de inte lär sig svenska och inte når mål och kunskapskriterier. 

 

Den andra slutsatsen är att språksvårigheten i ämnet matematik kan påverka flerspråkselevernas 

lärande på olika sätt och det varierar beroende på vilket matematiskt område de jobbar med. 
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Problemlösning anses vara den svåraste delen för andraspråkselever eftersom uppgifterna innehåller 

texter. Språksvårigheter påverkar negativt flerspråkseleverna genom att minska deras 

självförtroende. En annan slutsats är att genomgångarna har stor roll i flerspråkselevers lärande och 

att eleverna upplever de momenten som svåra. En till slutsats man kan komma fram till är att 

läraren bör använda olika strategier med flerspråkselever i klassen som relateras till elevernas 

tidigare skolerfarenheter från sitt hemland. Genom att använda exempel i genomgångarna, övningar 

samt uppgifterna på prov som inte innehåller kulturskillnader mellan innehållet i texten och 

elevernas tidigare kunskaper. Sista slutsatsen är att flerspråkselever behöver studiehandledning på 

modersmålet under matematikprov om provet innehåller textuppgifter samt mer tid för att hinna 

med alla uppgifter. 
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Bilaga 1: fler valenkäten 

Ange hur ofta påståendena stämmer. 

 

 

    

a)  Matematik intresserar mig.  ❑  ❑  ❑  ❑  

b)  Jag kommer behöva kunskaper 

i svenska för att klara 

matematiken 

❑  ❑  ❑  ❑  

c)  Jag skulle vilja lära mig mer 

matematiska begreppen i 

svenska i skolan.  

❑  ❑  ❑  ❑  

d)  Det är svårt att jobba med 

textuppgifter eller 

problemlösning i matematiken. 

❑  ❑  ❑  ❑  

e)  Det är roligt att räkna 

matematikuppgifter utan text. 
❑  ❑  ❑  ❑  

f)  Studiehandledning på 

modersmålet hjälper mig att 

utveckla mina kunskaper i 

matematiken. 

 ❑  ❑  ❑  ❑ 

g)  Studiehandledning på 

modersmålet hjälper mig att 

utveckla mina kunskaper i 

svenska språket också.  

❑  ❑  ❑  ❑  

h)  Jag uttrycker mina känslor på 

mitt modersmål 
❑  ❑  ❑  ❑  

i)  Jag skulle ha kunnat vara bättre 

i matematik om jag hade bättre 

kunskaper i svenska 

❑  ❑  ❑  ❑  

      

  

Stämmer 

mycket 

bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

Stämmer 

inte alls 



 

 

Bilaga 2: Enkätfrågorna till flerspråkiga elever 

 

1. Vad tycker du om matematiken som skolämne? 

 

2. Vid vilka situationer på en matematiklektion upplever du att du har svårt att förstå? 

 

3. Vilka är svåra områden för dig i matematik? 

 

4. I vilket arbetsområde har läraren stor roll? hur läraren hjälper på bästa sätt? när det är svårt 

att följa med i genomgångar? 

 

5. Vad gör du om du inte förstår vad läraren förklarar under genomgången? 

 

6. Hur ofta pratar du ditt hemspråk? Var? med vem? 

 

7. Upplever du att språket blir ett hinder någon gång? Beskriv ett exempel när språket kan bli 

ett hinder. 

8. Är det lättare att arbeta i grupp eller ensam i klassen med andra elever? 

 

9. Hur tycker du att studiehandledningen på eget språk har påverkat dig? 

 

 

10. Beskriv kort hur det går till vid studiehandledningen. 

 

11. Vad får du för hjälp med matematiken? 

 

 

12. Vilken hjälp skulle du vilja ha om du fick önska?  

 



 

Bilaga 3: Sammanfattning av urvalet av flerspråkeleverna 

I tabellen nedan redovisas elevernas (modersmålet, hemlandet, antal år i Sverige och 

studiehandledning på modersmålet) 

 

Antal elever Modersmålet/Hemlandet Antal år i Sverige Har studiehandledning 

på modersmålet 

6 dari/Afghanistan 1-4  Ja 

2 somaliska/Somalia 1-4 Ja 

2 somaliska/Somalia Mer än 4  Nej 

1 polska/Polin 1-4 Nej 

1 bengali/Bangladesh 1-4 Nej 

3 arabiska/Syrian 1-4 ja 

1 arabiska/Syrian Mer än 4 Nej 

2 arabiska/Irak 1-4 Ja 

2 arabiska/Irak Mer än 4 Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4: Brev till föräldrar 

 

Hej!  

Jag är lärare som läser sista terminen på lärarutbildningen på Linköpings universitet. Som 

matematiklärare anser jag att det är viktigt och intressant att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

matematiklärandet hos andraspråkselever. I mitt examensarbete skulle jag vilja ta reda på vilka 

dessa faktorer är och hur man ska kunna avhjälpa dem. Därför vill jag göra enkätundersökningar 

med eleverna. Enkätundersökningarna är frivilliga och kommer att behandlas anonymt. Endast de 

elever som har målsmans tillåtelse kommer att delta i undersökningen. Om ni har frågor eller 

funderingar har ni tillstånd att kontakta mig på e-mejl.  

 

Med vänliga hälsningar 

Moataz Mlki 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn har tillstånd att delta i undersökningen   

 

Mitt barn har ej tillstånd att delta i undersökningen 

 

Barnets namn 

Målsmans underskrift 

 
 

 


