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Sammanfattning 

Abstract 

 

Denna uppsats handlar om andraspråkselevers svårigheter i matematik och hur dessa kan jämföras med 
svenska elevers svårigheter. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om andraspråkselever har svårare med 
matematiken bara för at de inte förstår språket samt belysa, om så är fallet, hur undervisningen kan 
anpassas till dessa elever. 

Min problemformulering har varit: 

• Hur ser andraspråkselevers prestationer ut i matematik jämfört med elever som undervisas på sitt 
första språk? 

• Vilken betydelse har språket i andraspråkselevers matematikundervisning? 

• Hur kan man som lärare arbeta med andraspråkselevers inlärning i matematik? 

I en litteraturstudie tar jag upp vad forskare har för olika uppfattningar om andraspråkselever och 
matematiksvårigheter. Där tar jag bl.a. upp det bristande språket och dess betydelse för matematik och hur 
det utgör det största hindret. Där tas också upp hur man genom att släppa in vardagen och konkretisera 
matematiken kan underlätta för andraspråkseleverna i skolan.  

I en empirisk studie intervjuas fem lärare inom år 1-7. Syftet med dessa intervjuer var att ta reda på hur 
lärare uppfattar andraspråkselevers matematiksvårigheter och hur man hanterar denna problematik i skolan. 

Då andraspråkseleverna är överrepresenterade bland elever som har läs- och skriv svårigheter i skolan och 
detta kan kopplas ihop med matematiksvårigheter har jag lagt stor vikt på språket i mitt arbete. 

Då det lurar många språkliga fällor i matematiken kan det för andraspråkselever vara tufft. Alla lärare jag 
intervjuat menar att språket är en stor bristande faktor när det gäller andraspråkselever inlärning i 
matematik. Andraspråkseleverna får svårigheter på grund av problem med läsförståelsen och det talade 
språket. 

För att underlätta matematiklärandet för andraspråkseleverna använder lärarna bilder, spel, konkreta 
aktiviteter med matteinnehåll, samt arbetar med språket i form av matteordlistor och begreppskort. Man 
betonar också att hemspråkslärarna skulle kunna göra mycket för att underlätta även i matematiken men att 
resurser och organisation gör detta svårt. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om andraspråkselevers svårigheter i matematik och hur dessa 
kan jämföras med svenska elevers svårigheter. 

Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på om andraspråkselever har svårare med 
matematiken bara för at de inte förstår språket samt belysa, om så är fallet, hur 
undervisningen kan anpassas till dessa elever. 

Min problemformulering har varit: 

• Hur ser andraspråkselevers prestationer ut i matematik jämfört med elever som 
undervisas på sitt första språk? 

• Vilken betydelse har språket i andraspråkselevers matematikundervisning? 

• Hur kan man som lärare arbeta med andraspråkselevers inlärning i matematik? 

Den första frågan har besvarats med hjälp av litteratur och de två andra har jag sökt svar 
på genom litteraturstudier och en empirisk studie. 

I litteraturstudien tar jag upp vad forskare har för olika uppfattningar om 
andraspråkselever och matematiksvårigheter. Där tar jag bl.a. upp det bristande språket 
och dess betydelse för matematik och hur det utgör det största hindret. Där tas också 
upp hur man genom att släppa in vardagen och konkretisera matematiken kan underlätta 
för andraspråkseleverna i skolan.  

Den empiriska studien bygger på intervjuer med fem lärare inom år 1-7. Syftet med 
dessa intervjuer var att ta reda på hur lärare uppfattar andraspråkselevers 
matematiksvårigheter och hur man hanterar denna problematik i skolan. 

Då andraspråkseleverna är överrepresenterade bland elever som har läs- och skriv 
svårigheter i skolan och detta kan kopplas ihop med matematiksvårigheter har jag lagt 
stor vikt på språket i mitt arbete. 

Då det lurar många språkliga fällor i matematiken kan det för andraspråkselever vara 
tufft. Alla lärare jag intervjuat menar att språket är en stor bristande faktor när det gäller 
andraspråkselever inlärning i matematik. Andraspråkseleverna får svårigheter på grund 
av problem med läsförståelsen och det talade språket. 

För att underlätta matematiklärandet för andraspråkseleverna använder lärarna bilder, 
spel, konkreta aktiviteter med matteinnehåll, samt arbetar med språket i form av 
matteordlistor och begreppskort. Man betonar också att hemspråkslärarna skulle kunna 
göra mycket för att underlätta även i matematiken men att resurser och organisation gör 
detta svårt. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige finns många barn som talar ett annat språk hemma än i skolan. De har oftast 
en annan bakgrund än svenska barn. En del av dem är födda här medan andra har 
kommit till Sverige på grund av olika orsaker som fattigdom, krig och förföljelse. Jag 
har inte tagit hänsyn till de olika invandrargrupperna i mitt arbete. 

Andraspråkseleverna förväntas att efter relativt kort tid av undervisning i svenska kunna 
delta i ämnesundervisningen på samma villkor som elever med svenska som 
modersmål.  

Nu har jag gått mer än tre år på lärarprogrammet Ma/no och inte någon gång har man 
behandlat andraspråkselevers svårigheter i matematik. Det var då jag gjorde min praktik 
på en invandrartät skola under termin 4 som jag uppmärksammade 
andraspråkselevernas problem med matematiken. Jag tyckte då att det kändes viktigt för 
mig som mattelärare att få insikt i hur svårigheterna yttrar sig etc. Jag vill ur en lärares 
perspektiv undersöka arbetet med dessa elever.  

Jag har upptäckt att det finns elever som på ytan har väl utvecklade språkkunskaper men 
kan ha stora brister i sitt ordförråd och på det sättet inte kan tillgodogöra sig kunskaper i 
matematik och andra ämnen. 

Då invandrareleverna kommer till den svenska skolan vid olika åldrar, med olika språk, 
skol- och kunskapstraditioner ställer det stora krav på andraspråkslärarnas kunnande i 
svenska två-ämnet. Lärarna ska försöka få eleverna att uppnå de mål som samhället 
ställer på undervisningen i skolans styrdokument. 

 

1.2 Syfte  
 

Mitt syfte är att undersöka om andraspråkselever har svårare med matematiken på grund 
av att de inte behärskar språket. Jag vill också, om så är fallet, visa hur undervisningen 
kan anpassas till dessa elever. 

 

1.3 Problemformulering  
• Hur ser andraspråkselevers prestationer ut i matematik jämfört med elever som 

undervisas på sitt första språk? 

• Vilken betydelse har språket i andraspråkselevers matematikundervisning? 

• Hur kan jag som lärare arbeta med andraspråkselevers lärande i matematik? 
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1.4. Begreppsdefinition 

 

De för denna uppsats centrala termerna andraspråkselever och matematiksvårigheter 
kan tolkas på olika sätt och behöver därför för fortsättningen ges en bestämd innebörd. 

 

Med andraspråkselever menar jag elever i svenska skolan som talar något annat språk 
än svenska som modersmål. De kan vara födda i Sverige men ha föräldrar som är 
invandrare och pratar kanske sitt förstaspråk hemma. Enligt Rönnberg och Rönnberg 
(2001a) är andraspråkselever minoritetselever som undervisas på ett språk som inte är 
deras modersmål. 

Många forskare har studerat begreppet matematiksvårigheter. Gudrun Malmer är en av 
dem och hon menar att i skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte 
når målen enligt styrdokumenten. Enligt Malmer innefattar begreppet stora variationer 
av svårigheter där vissa är av pedagogisk natur och andra är psykologiska (Malmer, 
1999). 

Malmer har också sett att elever som har svårigheter i matematik inte har de 
grundläggande begreppen klara för sig. Hon betonar språkets betydelse för den 
matematiska begreppsbildningen. Barnen måste först ha begreppen i form av ord 
kopplade med erfarenhet innan man kan översätta dem till matematiska symboler 
(Malmer, 1999). 

Matematiksvårigheter/Dyskalkyli innebär mycket stora svårigheter för den enskilde. 
Eleven har svårigheter med matematik, beräkningar, siffror mm menar Birgitta 
Rudenius. (http://www.kastanjebacken.net/dyskalkyli.htm) 

Enligt Malmer och Adler (1996) så innebär matematiksvårigheter bristande förmåga att 
utföra beräkningar. 

Magne (1998) använder begreppet särskilt utbildningsbehov i matematik eftersom han 
anser att de andra begreppen är så defektorienterade. Särskilt utbildningsbehov i 
matematik är att en person vid en speciell tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva 
öka sin matematiska förmåga, därför att hon/han presterar under en fastställd standard 
för personens ålder eller under hennes/hans egna diagnosticerade prestationsnivå. 

Definition på matematiksvårigheter enligt Pedagogisk uppslagsbok: 

”Låga kunskaper i relation till en fastställd standard.” (1996, s 394) 

Denna definition är den som jag använder mig av i arbetet 
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2. Andraspråkselevers matematikundervisning 
I följande avsnitt kommer jag att ta upp dessa rubriker: 

• Inledning 

• Matematik som språk 

• Elever med svenska som andraspråks matematikkunskap i jämförelse med 
elever som har svenska som första språk 

• Kan matematiksvårigheter kopplas samman med språkets betydelse i 
matematik? 

• Tänkbara samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. 

• Andraspråkselevers undervisning i skolan. 

 

2.1 Inledning 

Ungefär en femtedel del av barnen i den svenska skolan har en utländsk bakgrund. Den 
moderna invandringen började med arbetskraftsinvandrarna efter andra världskriget och 
invandringen har därefter genomgått flera stadier, faser och perioder. Vi har olika slags 
invandrare i Sverige. På 70-talet kom flyktingar från Chile och på 80-talet började 
asylsökande komma från Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Flyktingar från Jugoslavien, 
Ukraina, Azerbajdzjan och Vitryssland kom under 1990- talet. 
(www.migrationsverket.se , 2002-12-15) 

 

Enligt Parszyk (2002) lever många av invandrarna i ”kolonier” (områden där flertalet av 
medborgarna har en annan bakgrund). Grunden till det mångkulturella Sverige lades 
1975 då invandrarpolitiken blev jämlik och invandrarna skulle få samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen. (Järtelius, 1993)  

Att skolan har fått en sammanslagning av elever med olika kulturer kan urskiljas ur 
läroplanen där det finns mål för hur mångkultur ska hanteras. För lärare kan det vara 
viktigt att veta bakgrunden till elevers kulturer då det i undervisningen förekommer 
kulturkrockar som kan leda till att man som lärare får ompröva sin kunskapssyn. 
Invandrare kan ha andra referensramar och detta gör att undervisningen ibland kan 
innebära vissa svårigheter för andraspråkseleverna. (Hultinger & Wallentin, 1996) 

Wellros (1996) menar att skolan kan vara ostrukturerad för elever och elevers föräldrar, 
eftersom det inte delas ut lika hårda straff om inte läxor blir gjorda etc. Det finns också 
stora skillnader i människors tolkning av skolan beroende på vilken skoltradition 
hemlandet haft.  Varje elev skapar utifrån sina förutsättningar en översikt i sitt eget liv 
(Parszyk, 2002). 

Tyvärr, menar Parszyk (2002), gör skolans bristande förmåga att använda sig av 
elevernas resurser många andraspråkselever till ”svaga elever”. Dålig anpassad 



 9

undervisning leder till att eleverna får bristande motivation och kan utveckla svårigheter 
i onödan. Detta kan leda till en arbetslös underklass i framtiden. 

Det tar betydligt längre tid än man tidigare trott att lära sig svenska så bra att man kan 
tillgodogöra sig undervisning som ges på det nya språket. (a.a.) 
 

OECD: s stora Pisarapport visar också att skillnaden i resultat mellan elever med 
utländsk bakgrund och andra elever är större i Sverige än i andra länder.  

I en skrivelse till regeringen föreslår Skolverket att elever i grundskolan får lagstadgad 
rätt till undervisning i skolämnen på sitt modersmål under tiden de lär sig svenska. 
(http://www.lararnastidning.net/main.asp 2002-08-20 21.53) 

Efter olika undersökningar konstaterar man att färre andraspråkselever når målen i 
matematik. 

Som grupp är också andraspråkselever överrepresenterade bland de elever som anses ha 
läs- och skrivsvårigheter. Svårigheten att undervisa elever som inte utvecklat språklig 
kompetens i undervisningsspråket i nivå med jämnåriga majoritetselever, har på många 
håll i världen lett till att många av dessa elever fått en kontextlös1 
matematikundervisning på grund av att eleverna inte har kunnat förstå lärobokens 
uppgifter. (Rönnberg och Rönnberg, 2001a) 

Elever från kulturer som är olik den svenska värderar sin förmåga i ämnet lägre än vad 
andra andraspråkselever gör. Att elever från Asien, Afrika, Mellanöstern och 
Latinamerika har sämre resultat på matematikprov i svensk grundskola än övriga 
minoritetselever tyder enligt Parszyk (1999) på att lärare har svårigheter att se och 
hantera kulturberoendet när de organiserar undervisningen för dessa elever.  
 

Matematik är ett kulturbundet ämne och enligt Parszyk (2002),  som har utfört en studie 
kring syriska barn, hanterade barnen matematikbegrepp olika beroende på den 
omgivning där de befann sig. Parszyk menar att matematiktänkandet till stor del är 
kopplat till hemmet. (a.a.) 

Kulturaspekten i matematik visar att barnen redan innan de kommer till ett annat land 
har kunskaper i matematik. Dessa kan vara svåra att bruka i skolan då de får 
undervisning på sitt andraspråk. Eleven ska egentligen utveckla sina 
matematikkunskaper men måste först lära sig ett nytt språk och sedan det matematiska 
språket, vilket kan ta lång tid och är svårt. (a.a.) 

Lpo 94 förespråkar att varje elev har rätt att behålla sin kultur, vid sidan av den svenska 
kulturen. Det nämns också att läraren ska använda sig av elevens bakgrund och 
erfarenheter i undervisningen för att eleven ska lära sig och på så sätt förbereda sig för 
ett mångkulturellt Sverige. En av skolans uppgifter är att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov och den ska ha sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter, språk och 
kunskaper. Läraren har ett stort ansvar när det gäller att stödja alla elever och deras 
språk och kunskapsutveckling. Ett av målen när eleven har gått ut grundskolan är att 
                                                      

1 Kontextlös- osammanhängande, satt ur sitt samanhang   
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hon/han ska behärska svenska språket så att man kan lyssna och läsa aktivt, samt 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo-94,1998). 

 

2.2 Matematikkunskaper hos elever med svenska som andraspråk i 
jämförelse med elever som har svenska som första språk 

Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 1999) om de nationella proven i matematik för 
grundskolan lyckas minoritetselever sämre att uppnå målen i matematik jämfört med 
majoritetselever. Resultat på ämnesproven visar att det är störst skillnad mellan 
andraspråkselever och svenska elever i ämnet matematik. Resultaten visar att elever 
med annat modersmål än svenska är överrepresenterade bland de elever som inte når 
betyget godkänt på matematikproven i år 9. 1999 var det 28 % av andraspråkselever och 
11 % av majoritetseleverna som inte uppnådde målen. Det var en ökning från 1998 då 
andelen elever som inte klarade betyget godkänt var 24 % för andraspråkselever och 9 
% av majoritetseleverna. Rapporten visar att det är knappt 1/3 av andraspråkseleverna 
som inte har uppnått målen enligt provbetygen och bara 16 % har fått  betyg som VG 
och MVG. (Skolverket, 1999)  

Det är inte bara i Sverige det ser ut så här, förhållandet är likartat i övriga delar av 
världen. (Rönnberg och Rönnberg, 2001b) 

Matematik betraktas ofta som ett lättförståligt ämne där alla elever kan delta i en 
traditionell undervisning även om de inte behärskar undervisningsspråket. Detta kan 
bero på att  matematiken använder sig av ett symbolspråk som är lika över hela världen. 
Det används likartade formler, men det är inte förrän eleverna kommer upp i de högre 
stadierna. Detta innebär att elever i många fall har placerats in i svenska skolor och in i 
den ordinarie matematikundervisningen. De har då innan bedömts ha dåliga kunskaper i 
svenska och kan inte delta i teoriämnena. (Rönnberg och Rönnberg, 2001b). Parszyk 
(2002, s 159) skriver: Ur språk- och begreppssynpunkt visar nationella utvärderingar i 
matematik att uppgifter inom problemlösning är särskilt svåra för elever som 
undervisas på sitt andraspråk.  

Parszyk (1999) hävdar att lärare och skolledare ofta uppfattar matematiken som mindre 
språk- och kulturbunden än den är. Andraspråkseleverna upplever textrika problem som 
svårast och skulle vilja ha mer hjälp med språkliga förklaringar på prov. När 
andraspråkseleverna ska vidareutveckla sina tidiga matematiska erfarenheter och lära 
sig matematikens språk så måste de samtidigt lära sig ett nytt språk (svenska). Det 
underlättas knappast av att ett ord kan ha olika betydelse i vardagens svenska språk och 
matematikens (svenska) språk. 
 

Matematiksvårigheter kan lätt kopplas ihop med språkliga problem men också rent 
matematiska problem. Elever som gått i skolan i ett annat land innan de kommer hit har 
redan kunskaper om hur tal och algoritmer skrivs, utifrån en annan tradition än den 
svenska. Skillnader som tas upp är bl.a. hur tal skrivs, hur uträkningar görs och andra 
talsystem, dvs. helt andra ord, motsatt skriv- och räkneriktning och annorlunda siffror. 
(Hvenekilde, 1991) 
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Eleverna har problem med att lösa textuppgifter där man måste använda sig av språket i 
ett kognitivt (kunskaps) tänkande, uppgifterna är situationsberoende och är oftast 
kontextreducerad kommunikation.2 (Rönnberg och Rönnberg, 2001a) 

Av en och samma lärare kan elevers likartade problem beskrivas olika. De svenska 
elevernas problem beskrivs mera utförligt medan andraspråkselevers svårigheter att lösa 
uppgifter förklaras med dåliga svenskfärdigheter eller kort och gott att det är en 
invandrarelev. (Parszyk, 1999) 
 

Rönnberg och Rönnberg (2001a) skriver att det inte bara är språkliga faktorer som 
spelar in för hur andraspråkselever fungerar. Didaktik och allmänna faktorer har också 
stor betydelse. 

Det finns många forskare som har åsikter om varför andraspråkselever har ett sämre 
resultat i matematik. Alla barn, oavsett kulturell och socionomisk bakgrund, utvecklar 
grundläggande informella matematiska begrepp före skolstart och de kan därför inte 
förklara varför vissa grupper misslyckas i matematikundervisningen. Dessa elever ges 
inte möjlighet att delta i en meningsfull och utmanande matematikundervisning. (a.a.) 

I matematiken lurar många språkliga fällor. Matematik är ju så mycket mer än bara 
räkning. En elev kan vara jätteduktig i det matematiska tänkandet men misslyckas med 
ett tal för att han inte vet vad ordet antal står för. Exempel på uppgifter som kan vara 
svåra är:  

Pelle skulle handla 4 liter mjölk. Han räknade med att mjölken kostade högst 5.50 per 
liter. Hur mycket pengar måste han minst ha med sig? 

Texten innehåller många språkliga fällor som t.ex. högst, minst och per liter. Högst kan 
kopplas ihop med högst på radion osv. (Parszyk 2002) Många modersmålslärare menar 
att det finns onödiga fallgropar i matteboken. (Hultinger och Wallentin, 1996) I många 
uppgifter blandas vardagssvenska och matematikens språk i löpande text och detta kan 
vara särskilt svårt för andraspråkselever när det gäller att förstå innehållet och att veta 
när orden eller förkortningar är matematiska. (Parszyk 2002) 

Andraspråkseleverna ska, förutom att ta igen det försprång som de enspråkiga barnen 
har vid skolstart i form av ett mycket mer omfattande ordförråd, dessutom hänga med i 
den fortsatta utvecklingen i samma takt som den enspråkige. Andraspråkseleven kan 
stupa på vardagliga ord, vilket kan förvåna en lärare som är van vid att arbeta med 
förstaspråkelever.  

Ett problem kan vara att matematikundervisningen tar exempel från verkligheten. Man 
brukar enligt Ladberg (2000) säga att det är en pedagogisk fördel om exemplen kommer 
från vardagslivet. Frågan är bara vems vardagsliv? Svenska skolbarn har vanligen hört 
ord som veckopeng etc. men detta kan vara ett okänt ord för andra elever. 

Cummins (2000) har i sin forskning visat att det tar 5-7 år för den som anländer till ett 
nytt land under skolåldern att nå en språkfärdighet på CALP3 nivå på andra språket, för 
de elever som invandrat innan åtta års ålder krävdes 7-10 år eller ännu mera. 

                                                      

2 Kontextreducerad kommunikation= många delar i texten har ingen betydelse för att lösa uppgifterna i 
sig, den bara förvillar. 
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Collier (1987) har gjort en studie kring 1548 invandrarelever med medel- och 
överklassbakgrund. Han har liksom andra forskare kommit fram till att det tar olika lång 
tid för barn i olika åldrar att nå den infödda nivån i skolans ämnen. Tester av elever med 
olika ankomståldrar i olika årskurser leder till följande siffror: 

Ankomstålder  Genomsnittlig tidsåtgång 

5-7 år   3-8år 

8-11år   2-5år   

12-15år   6-8år 

Tid som krävs för att nå infödd nivå i skolan (Collier 1987) 

Att de yngre eleverna behöver längre tid än mellangruppen tyder, enligt Collier (1987), 
på att förstaspråket måste ha nått upp till en viss nivå för att kunna underlätta 
inlärningen av andraspråket. Denna nivå innehåller b.l.a. läs- och skrivförmåga och de 
yngsta eleverna har inte hunnit uppnå denna nivå. Mellangruppen har däremot hunnit 
utveckla förstaspråket tillräckligt för att kunna överföra vissa kunskaper till 
andraspråket. Då de äldre barnen tog längst tid på sig verkar det finnas en gräns där den 
ökade komplexiteten i undervisningen betyder mer än den fördel ett väl utvecklar 
förstaspråk ger. De äldre eleverna kommer långt efter både kunskapsmässigt och när det 
gäller tankemässig utveckling. För att kompensera det tycker Collier att de ska få 
ämnesundervisning på sitt förstspråk under tiden de lär sig sitt andraspråk eller 
intensivundervisning på andraspråket. (Collier 1987) 

2.3 Matematik som språk 

Vid  kommunikation i matematik användes olika uttrycksformer som visuella, 
symboliska, numeriska och verbala. Vi använder oss mycket av det verbala språket när 
vi kommunicerar matematiska begrepp och idéer. Det språket kallas det matematiska 
registret och är svårt för elever i allmänhet att erövra, men det är betydligt svårare för 
andraspråkselever. Det matematiska språket innehåller många ord som har en annan 
betydelse i vardagsspråket, t.ex. axel, volym, antal etc. (Rönnberg och Rönnberg, 
2001a) 

Det är vanligt att läraren använder till synes enkla ord i registret t.ex. ental, tiotal, som 
om de vore en del av vardagsspråket, men det är det dock inte. (Rönnberg ,1999) 

En god språkförmåga hör ihop med goda matematikkunskaper (Parszyk, 2002).  För att 
kunna förstå själva matematiken i vissa matematikuppgifter bör man enligt Irene 
Rönnberg ha en annan slags kulturkompetens än den många andraspråkselever har, både 
när det gäller innehållet i matematikuppgifterna och när det gäller förhållningssätt, 
arbetssätt och vad som betraktas som relevant kunskap. Men tittar man på de läromedel 
som vi använder och den undervisning som är vanligt förekommande, så ser man att 
detta inte beaktas. Studerar man den kontext som finns i nationella diagnoser och prov, 
så finner man också att den är knuten till svensk kultur. (Rönnberg, 1999) 

                                                                                                                                                           

3 CALP- (cognitive academical language proficiency)- akademisk språkfärdighet 
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Vardaglig kommunikation på ett andraspråk och kommunikation i matematik skiljer sig 
åt i flera avseenden, vilket gör det svårare för eleven. Rönnberg och Rönnberg visar  på 
tre sådana försvårande skillnader (2001a, s 37). 

 

• Arbeta med abstraktioner och symboler för att kommunicera matematik. Detta  
leder till att man inte kan använda samma knep som i vardaglig kommunikation 
t.ex. kroppsspråk, miljö eller meddelandets kontext. 

• Oftast är alla element i ett matematiskt påstående avgörande för att förstå hela 
budskapet till skillnad från vardagsspråket, där man oftast inte behöver förstå 
alla delar i budskapet utan kan sluta sig till betydelsen av sammanhanget. 

• Delarna i ett matematiskt påstående, till skillnad från vardagsspråket, är ofta 
ordnade så att man inte kan ändra ordningen på dem som en hjälp att förstå, 
vilket man ofta kan göra i vardaglig kommunikation.  

 

Ett språk av andra ordningen4 ska utvecklas av andraspråkselever. Detta kan bli svårt 
för dessa elever eftersom de ska undervisas i matematik på ett språk de inte behärskar 
samtidigt som de ska utveckla det matematiska språket och undervisningsspråket 
samtidigt. Oftast finns det ingen möjlighet för eleverna att få hjälp med att översätta 
med hjälp av sitt hemspråk. Förutom att matematikens språk är mycket specifikt, saknar 
den redundans5 och parafrasering som ofta underlättar förståelsen i andra typer av 
språk. Många forskare anser därför att detta språk bäst lärs in i en kontext med 
inriktning på kommunikation av matematiska begrepp, processer och tillämpningar 
(Rönnberg och Rönnberg, 2001a). 

Enligt Vygotsky i (Høines, 1990) utvecklar och vidgar man sitt begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck (språk) genom språket. Det är omöjligt att utveckla begrepp utan att 
utveckla det språk som täcker det. 

Bergman m.fl. (2001) menar att det i matematiken kan uppstå svårigheter då ett logiskt 
tänkande kräver ett fungerande språk. 

 

2.4 Matematiksvårigheter kan kopplas samman med språkets betydelse i 
matematik 
Ladberg (2000) menar att matematik är ett ämne där det krävs att man har goda 
språkkunskaper. I matematiken är en ordagrann förståelse av lästalens text avgörande 
för tolkning av uppgiften. 

Den mest påtagliga förklaringen till varför andraspråkselever har svårigheter i 
matematik är att undervisningen sker på ett annat språk som eleverna har svårt att förstå 
men också att matematiska begrepp ofta presenteras alltför abstrakt. (Rönnberg, 1999) 

                                                      

4 ett språk man inte förstår, man har inte bakomliggande erfarenheter  
5 överflöd, övertydlighet 
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Det är ovanligt att en tvåspråkig person är lika duktig på båda språken i alla aspekter. 
Oftast är det så att man hart lärt sig vissa ämnen på det ena språket och andra på det 
andra språket. Det är alltså ett misstag att tro att en tvåspråkig elev normalt sett 
behärskar matematikens språk lika bra på båda språken. Rönnberg och Rönnberg 
(2001b) menar att vi lärare ofta utgår ifrån att det språk som används för att 
kommunicera matematik och uttrycka matematiska begrepp är en del av vårt 
vardagsspråk, vilket också leder till att man också tror att det matematiska språket är 
lika lätt att erövra som vardagsspråket. Lärare tror att vardagsspråket kan uttrycka det 
matematiska symbolspråket på ett okomplicerat sätt. Även om man som lärare vet att 
det finns vissa ord och fraser som barnen måste lära sig, antar en del att det språk man 
använder för att göra dessa uttryck meningsfulla är elevens vardagsspråk. (a.a.) 

För elever i de lägre åldrarna krävs en viss språkbehärskning för att lösa uppgifter. Först 
måste man förstå orden och därefter måste eleven kunna tolka de matematiska 
relationerna så att de förstår vad som efterfrågas. Sedan måste eleven använda de 
matematiska relationerna för att lösa uppgiften. I alla dessa steg har språket mycket stor 
betydelse. Det krävs att man förstår kontextreducerat språk för att lösa textformulerade 
uppgifter utan bilder. 

Det språk som barn har i matematik innan de börjar skolan är enligt Kilborn (1991) 
knutet till det egna språket och erfarenheter från närmiljön. Det som händer då barnet 
kommer till skolan är att matematiken formaliseras och därmed ofta förlorar sin 
konkreta och språkliga förankring. Det kan då bli så att många elever inte känner igen 
sig i skolans matematikmiljö. Det handlar inte längre om deras erfarenheter och deras 
språk. Det blir då en helt annan matematik än vad de är vana vid. Skriftspråket kommer 
in och man möter skriftliga symboler, algoritmer och textuppgifter. (Rönnberg och 
Rönnberg, 2001a) 

Parszyk (1999) menar att det bara är ett fåtal elever på grundskolan som får hjälp med 
språket i matematikuppgifterna av sina modersmålslärare. Och det trots att läraren i 
matematik bedömer att svårigheterna i matematik beror på språksvårigheter. Det kan 
vara svårt för läraren att veta om svårigheterna beror på bristande språkkunskaper eller 
på matematiksvårigheter. (Parszyk, 2002) 

De svårigheter som undervisning i matematik på ett andraspråk kan innebära, innefattar 
inte bara det svåra språket utan också att språket kan ha en helt annan struktur för att 
benämna tal. Detta försvårar för barnen när de ska översätta sina tankar mellan språken, 
t.ex. tvåsiffriga tal. Hur talen benämns har stor betydelse för hur barn utvecklar 
förståelse för siffrors platsvärde i positionssystemet och för flersiffrig addition och 
subtraktion. (Rönnberg, 2001) 

De germanska och romanska språken har, med några undantag som t.ex. danska och 
franska, samma struktur för hur man benämner tal. De oregelbundheter som finns i 
talområdet 11-20 finns i alla dessa språk. Om vi bara tittar på svenskan så skrivs 
tiotalen på ett logiskt sätt efter tjugo: trettio, fyrtio osv. Men det talade språket ger ett 
dåligt stöd för förståelsen av vad ordet beskriver. (Rönnberg och Rönnberg, 2001a) 

Att lära sig innebörden av de matematiska symboler och tecken som används i svensk 
skola kan vara svårt för många elever, även elever med svenska som hemspråk. I våra 
hindu- arabiska siffror finns det inte några kopplingar mellan siffrorna och dess 
innebörder. Talet 100 skrivs med en etta och två nollor, men har namnet ”ett hundra”. 
Eleverna måste lära sig två helt nya system för att räkna tiotal. Först ska de lära sig det 
verbala som inte är ett positionssystem utan ett kodat system eller ett 
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namnvärdessystem. (a.a.) Vi har särskilda namn för vissa potenser av tio: ”hundra”, 
”tusen” m.fl. Vi säger ”tvåhundratolv”, inte ”två ett två”. (Ladberg, 2000) 

Det mest grundläggande, menar Ladberg (2000), är att eleverna måste lära sig att större 
tal består av mindre. De måste lära sig att tolv och 12 består av tio plus två.  

På turkiska och kurdiska som talas i Anatolien finns en regelbundhet mellan 10 och 20 
som vi i svenskan saknar. I de olika språken får man en förståelse för addition inom 
talområdet 10 till 20, vilket underlättar för förståelsen av tal över 20. Ett sådant stöd får 
man inte av det svenska språket eftersom det är oregelbundet. Man kan alltså inte höra 
eller dra en slutsats att 12 är lika med tolv. Man kan lätt se 12 som ”tio+två” och 13 
som tio+tre”, men inte att 12 är lika med ”tolv” osv. 

Om språket har en struktur med särskilda ord för tiotalen, som tio, tjugo… innebär det 
att man måste utveckla en uppfattning om dekader (grupper om tio) för att förstå 
benämningarna av tiotalen, medan förståelse av symbolerna istället kräver förståelse för 
skillnaden mellan ental och tiotal. För att nå vad man anser vara en fullständig 
förståelse av räkneord och symboler, måste barn med annat modersmål än 
majoritetsspråket utveckla flera steg i uppfattningen av flersiffriga tal. (a.a.) 

Om barnet inte kan ta hjälp av sitt modersmål i räknandet, utan måste lära sig att räkna 
med hjälp av ett annat språk, blir det svårare eftersom barnen måste bygga upp en riktig 
talrad på det främmande språket samtidigt som de ska använda detta för att operera med 
talen. (a.a.) 

 

Andra skillnader mellan olika språk som kan ha betydelse är t.ex. benämning av 
multiplikator och multiplikand, användning av punkt respektive kommatecken vid 
gruppering av stora tal, enheter, tidsangivelse, läsriktning, algoritm mm. 

Det kan vara svårare för elever att lära sig symbolspråket i matematik om 
undervisningen sker på ett andra språk. 

För andraspråkselever kan det vara svårt när vardagssvenska och matematikens språk 
blandas i löpande text. Om den kontext uppgifterna ges i är främmande för eleverna, 
kan den ha samma effekt som om de vore kontextlösa. (a.a.) 

 

2.5. Tänkbara samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter  

I Sterner och Lundberg (2002) listas ett antal punkter som berör sambandet mellan 
matematiksvårigheter och läs och skrivsvårigheter och om vilken typ av orsaksfaktorer 
som kan förekomma. Jag citerar två punkter: 

• Hos elever i läs och skrivsvårigheter förekommer i olika utsträckning sekundära 
svårigheter. Sådana svårigheter kan t.ex. beröra läsförståelse, självbild, 
socioemotionella faktorer, inlärningsstrategier och lärande i matematik. 
Problemet med matematikinlärningen kan då uppstå som en följd av läs och 
skrivsvårigheterna. Matematiken kräver ofta skriftspråklig kompetens som kan 
överstiga förmågan hos elever i läs och skrivsvårigheter…. 
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• Det kan finnas sociokulturella faktorer som orsakar svårigheterna och som har 
att göra med att eleven t ex inte har fått tillräckligt språkligt stöd i 
undervisningen. Eleverna kanske förstår matematiska begrepp på sitt hemspråk 
men inte på svenska.  Om eleverna i sitt lärande och för att uttrycka sitt 
kunnande och lösa matematiska problem endast får möjlighet att använda ett 
språk (svenska) som de inte behärskar är det lätta att tänka sig att det uppstår 
problem i många situationer. Bristfälligt stöd och stimulans i hemmet kan också 
bidra till svårigheterna. (a.a., s 8) 

I matematiskdidaktisk litteratur framhålls ofta språkets och kommunikationens stora 
betydelse för lärande i matematik. Man måste komma ihåg att läs- och skrivsvårigheter 
samtidigt är språksvårigheter. En del elever (många andraspråkselever) tycker det är 
svårt att ta in information som framförallt ges muntligt eftersom de då måste förlita sig 
helt på det område som vållar problem, nämligen språket. (Sterner och Lundberg, 2002) 

Andraspråkseleverna möter i läroböckerna ord som de ibland inte har införlivat i sitt 
ordförråd. Detta kan då bidra till olika svårigheter inom matematiken då de får 
svårigheter att läsa och förstå textens innebörd. En annan orsak till svårigheter vid 
läsning av textuppgifter i matematik kan vara textens meningsbyggnad eller syntax. 
Meningar som är strukturerade så som elever själva talar och skriver är självklart lättast 
att förstå. T.ex. Hur mycket kostar det? Eller rita en cirkel! Meningar som innehåller 
jämförelser är oftast svåra för både elever med svenska som andra språk och elever med 
läs- och skrivsvårigheter, t ex 3 är mer än 2. (a.a.) 

När en elev inte förstår innehållet i en skriven text kan svårigheterna ligga på många 
nivåer; i det enskilda ordet, i ett sammansatt eller bildligt uttryck mm. (Ladberg, 2000) 
För att man ska kunna förstå en text får inte alltför många ord vara okända. Då snubblar 
man och riskerar att förlora sammanhanget. Och när man inte begriper och inte förstår 
något av läsningen är det lätt att man ger upp. Detta är något många andraspråkselever 
går igenom. 

I Sterner och Lundberg (2002) anges faktorer som bidrar mest till adekvata lösningar på 
skriftliga matematiska problem. Dessa är elevens läsförståelse och kunskaper om olika 
räkneoperationer. Felaktiga lösningar i år 4-9 beror på att eleverna inte förstår innehållet 
i texterna. (Möllerhed, 2001) De förstår inte vissa ord och uttryck, vilket leder till att 
man inte kan välja rätt räknesätt. PISA studien om 15-åringar i ett 30-tal länder i 
matematik och naturvetenskap visar att 70 % av de felaktiga lösningarna vid 
problemlösning i matematik skulle kunna förklaras med bristande läsförståelse. (Sterner 
och Lundberg, 2002) 

Det är viktigt att läraren i matematik har insikter om vilka matematikkunskaper som 
krävs av eleven men också om vad som kan påverka elevens läsförståelse i samband 
med matematisk problemlösning. 

En av de viktigaste uppgifterna som undervisande lärare i matematik har i grundskolan 
är att hjälpa eleverna att utveckla en god läsförmåga. Det är tvärtemot av vad som 
ibland förs fram att lärobokstexter och arbetsblad producerade av lärare ska vara 
konstruerade så att eleven kan undvika att läsa, eller att läsa så lite som möjligt. Man 
menar istället att texterna ska vara sådana att eleverna utvecklar sin läsförmåga, men 
detta kan ju bli ett svårt problem då man lämnar eleverna helt själva med texterna, 
eftersom det inte finns tillräckligt med resurser i skolan. (Sterner och Lundberg, 2002) 
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I skolan möter vi idag en växande skara av elever som pendlar mellan olika 
inlärningssituationer. Eleverna har skaffat sina första språkliga erfarenheter på sitt första 
språk och de har mött det nya landets språk i varierande omfattning. Skolan ska sen ta 
vid och låta dessa elever vidareutveckla sina kunskaper genom formell inlärning. 
(Bergman m fl., 2001) 

När eleverna deltar i ämnesundervisning som matematik utvecklar eleven sin språkliga 
medvetenhet. Det måste göras varsamt så att inte formen blir viktigare än innehållet. 
Det är viktigt att vi lärare hjälper dessa elever och förklarar tydligt vad de gjort för fel, 
och de får tillfälle att öva i så många sammanhang som möjligt. Till exempel i 
matematiken kan man prata om siffror, skriva siffror osv. 

När eleverna ska uttrycka tankemässigt svåra budskap ansträngs deras förmåga att 
använda sin språkfärdighet. Om man då använder komplicerade kontexter kan 
kunskaps- och tankegången rubbas och eleven tappar greppet om språket och gör fel 
som inte annars är vanliga på den aktuella nivån. (a.a.) 

2.6. Matematikundervisning för andraspråkselever i skolan 

För att en utveckling av språk och kunskaper ska ske menar Bergman m.fl. (2001) att 
andraspråksläraren och ämnesläraren måste samarbeta. Risken finns annars att man i 
Sv2- undervisningen endast sysslar med ren språklig träning, där innehållet hålls så 
begreppsmässigt enkelt att det inte hjälper eleven att klara undervisningen.  

Cerù (1985) menar att läs- och skrivfärdigheten på sitt första språk bör vara väl 
utvecklad innan man börjar läsa och skriva på sitt andraspråk. Hon förespråkar LTG- 
metoden (läsning på taletsgrund) där man utgår från elevens språkliga grund. Cerù 
tycker att man bör utgå från bilder av olika slag när lärarna arbetar med 
andraspråkselevernas språkutveckling. Med utgångspunkten i en bild kan eleverna göra 
egna matematikuppgifter, och vara ett stöd för skrivande och begreppsförståelse. (Cerù, 
1985) 

Spel och lekar är något som uppskattas av de flesta barn. Det kan läraren utnyttja i 
språkundervisningen. Läraren kan tillverka memoryspel med bild på det ena kortet och 
begrepp på det andra. Enkla teckningar kan användas som utgångspunkt för att träna 
lägesord. Eleverna kan arbeta i par och turas om att instruera varandra om vad de ska 
rita och var på pappret bilden ska ritas. Övningen är nyttig både för den som instruerar 
och den som instrueras. Kommunikation kan tränas i rollspel telefonsamtal mm. Samtal 
måste andraspråkselever träna mycket på. 

På nybörjarnivå behöver lärare i matematikundervisningen stor hjälp av 
andraspråksläraren och modersmålsläraren. Den senare har en viktig uppgift att hela 
tiden se till att utveckling sker och att ribban höjs. Idealet vore om man kunde få in 
modersmålsläraren i klassrummet och jobba mer med ämnesundervisningen. (Bergman 
m.fl., 2001) 

Det är oerhört viktigt att eleven får gå vidare i sin kunskapsutveckling och inte stanna 
upp. I början kanske detta bara är vanligt i modersmålsundervisningen (a.a.). 
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En elev som under en lång period endast har tillgång till en låg språklig nivå på 
andraspråket riskerar att snabbt infantiliseras.6 Detta blir en fälla då eleven kan ses som 
lågpresterande och endast kan ta emot undervisning på låg nivå. (a.a.) 

En problematisk elevkategori är de som har stannat på mellannivå. De är ofta födda i 
Sverige och har ett bra flyt i språket, deras muntliga färdigheter skiljer sig inte nämnvärt 
från de svenska elevernas talspråk, men deras ordförråd räcker inte till för att klara sig i 
mera krävande skolsituationer. (a.a.) 

För att kunna undervisa elever med svenska som andraspråk krävs alltså lyhördhet för 
vad som är språksvårigheter och vad som är brister i förståelse av begrepp och 
sammanhang. (Bergman m.fl., 2001) 

Utifrån studier av undervisningsmiljöer som beskrivs i Sterner och Lundberg (2002) kan 
det konstateras att en annorlunda upplagd undervisning kan ge ett bättre resultat. 
Undervisningen kan förändras på olika sätt, vilket då visar att det finns flera olika sätt 
att få elever att nå ett bättre resultat. I de olika miljöer som studerades har det 
genomförts en eller flera av följande förändringar: 

• Man arbetar i större utsträckning utan lärobok och mer talspråksbaserat 

• Eleverna får konkreta upplevelser av begrepp innan de arbetar med uppgifter i 
läroböcker 

• Vardagliga aktiviteter kopplas med matematik t ex sy, laga mat  

• Lek och fantasi 

• Synliggör tänkandet - olika elever tänker på olika sätt (Sterner och Lundberg, 
2002) 

Då man t ex bakar eller lagar mat kan man koppla det till elevernas egna recept från 
deras kulturer, på så sätt känns det inte lika främmande. (Rönnberg, 1999) 

När det gäller att utveckla det matematiska kunnandet är det bättre om det sker på 
modersmålet än på ett andra språk som eleven inte behärskar. Om eleven har möjlighet 
att utveckla matematik på två språk samtidigt kan det vara ännu mer gynnsamt. I 
Rönnberg och Rönnberg (2001a) visar man att andraspråkselever som kommer från ett 
hem där förstaspråket används som kommunikationsspråk och som också fått tvåspråkig 
undervisning lyckades bättre än elever med enbart undervisning på det nya språket. 

Eleven tar bättre in nya begrepp om de får sin undervisning på det språk de behärskar 
bäst. Man betonar också vikten av att använda konkret material och bilder när man 
undervisar elever med annat modersmål. (Rönnberg, 1999) 

Om det finns flera andraspråkselever av samma nationalitet  i klassrummet kan eleverna 
arbeta tillsammans och hjälpa varandra att översätta matematikuppgiften till sitt 
hemspråk. De kan också ta hjälp av varandra att förklara hur de tänkt. (Rönnberg och 
Rönnberg, 2001a) 

                                                      

6 infantiliseras- förbli outvecklad 
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När eleverna har svårt med att uttrycka sina matematiska idéer på andraspråket kan det 
vara en idé att låta dem skriva på språket de behärskar. Då behöver de inte tänka på att 
översätta utan bara skriva ner sina tankegångar. 

Beltramo (2002, s 12) skriver att ”Wikström (1993) ifrågasätter om den ordinarie 
klassrumsundervisningen leder till en likvärdig undervisning för andraspråkseleverna”. 
Det står i skollagen (kap1. § 2) att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. De 
nationella målen anger normerna för denna likvärdighet, men sätten att nå målen kan 
vara olika. En likvärdig utbildning betyder såldeles inte att undervisningen ska utformas 
på samma sätt för alla utan att den ska ta hänsyn till olika förutsättningar och behov. 
(Lpo 94) 

Beltramo (2002, s 13) menar att ”om undervisningen ska anpassas efter 
andraspråkselevernas behov är det enligt Wikström bäst om den sker i speciella grupper 
för andraspråkelever”.  

Eleverna behöver mer tid att utveckla ord och förstå begrepp och denna tid ges om man 
har små grupper. Speciella andraspråksgrupper är en bra lösning men man måste se 
vilka elever som finns på skolan och också vilka resurser som finns. (Bergman m.fl., 
2001) 

Berggren och Lindrot (1998) menar att man ska tala matematik för att hitta språket. Det 
är viktigare med begrepps- än symbolförståelse, menar de. Man kan som lärare använda 
sig av ”Veckans matteord” där begrepp behandlas extra varje vecka. Något som de 
också rekommenderar är att läsa in textuppgifter på kassett 

Den praxis som gäller i Sverige är att eleverna får ämnesundervisning enbart på svenska 
och möjlighet till undervisning i modersmålet ett par timmar per vecka. Det är endast   5 
% av andraspråkseleverna som har tvåspråkig undervisning. (a.a.) 

I Bishop (1996) beskrivs hur man kan göra särskilda kursplaner för olika 
andraspråkselever för att minska kulturrockar mm. 

Att läraren skaffar sig kunskaper om elevernas matematiska kunskaper från det förra 
hemlandet är mycket viktigt. Det är också viktigt att föräldrarna får orientera sig i det 
svenska sättet att skriva och räkna så att de kan hjälpa sina barn. (Hvenekilde, 1991) 

Läraren kan ge mer tid då eleverna ska lösa textproblem och det är viktigt att eleverna 
får tillfällen att förklara hur de löst uppgifterna. Detta ger lärarna en insyn i elevernas 
tänkande som gör det lättare att planera den fortsatta undervisningen. (Rönnberg och 
Rönnberg, 2001a) 

Lärare kan hjälpa sina elever att utveckla sin läsförståelse i samband med matematik 
genom att: 

• Tala matematik och använda korrekt terminologi i samband med 
problemlösning 

• Skapa en attityd hos eleverna av att ”läsa för att förstå”, dvs. uppmuntra och 
stärka elevernas förväntan att texterna ska ge sammanhang och mening 

• Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som bilder och diagram 

• Göra ordlistor som hjälper eleverna att utveckla sin läsning 



 20

• Uppmuntra eleverna att förklara viktiga delar i skriftliga frågor (Sterner och 
Lundberg, 2002) 

 

2.7 Sammanfattning av litteraturen 

Flera olika undersökningar visar att färre andraspråkselever än majoritetselever når de 
uppsatta målen i matematik. Resultaten visar att elever med annat modersmål än 
svenska är överrepresenterade bland de elever som inte når betyget godkänt på 
matematikproven i år 9. Problemet finns inte bara i Sverige utan förhållandet är likartat 
i övriga delar av världen. 

Det största problemet vid andraspråkselevers matematikinlärning är just språket 
eftersom det har en så stor betydelse vid matematikinlärning och förståelse. 

Då man pratar om de olika ämnena i skolan ses matematiken som ett lättförståligt ämne 
för andraspråkselever som inte behärskar svenskan, eftersom matematiken använder sig 
av ett symbolspråk som är lika över hela världen men det som man inte alltid tänker på 
är att i matematiken lurar många språkliga fällor. Matematik är ju så mycket mer än 
bara räkning. En elev kan vara jätteduktig i det matematiska tänkandet men misslyckas 
en uppgift för att han inte vet vad ett visst ord betyder eller förstår innebörden av. Ett av 
problemen med andraspråkselevers svårigheter i matematik är att undervisningen sker 
på ett annat språk än deras modersmål och eleverna har svårt att förstå det nya språket, 
men också att matematiska begrepp ofta presenteras alltför abstrakt. De elever som har 
ett annat modersmål än majoritetsspråket måste utveckla det matematiska språket och 
undervisningsspråket samtidigt. Oftast finns det ingen möjlighet för eleverna att få hjälp 
med att översätta med hjälp av sitt hemspråk. 

För andraspråkselever kan det vara svårt när vardagssvenska och matematikens språk 
blandas i löpande text. Ett annat problem kan vara att matematikundervisningen tar 
exempel från verkligheten. Man brukar säga att det är en pedagogisk fördel om 
exemplen kommer från vardagslivet. Frågan är bara vems vardagsliv? 

Andraspråkseleverna möter i läroböckerna ord som de ibland inte har införlivat i sitt 
ordförråd. Detta kan då bidra till olika svårigheter inom matematiken då de får 
svårigheter att läsa och förstå textens innebörd. En annan orsak till svårigheter vid 
läsning av textuppgifter i matematik kan vara textens meningsbyggnad eller syntax. 
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3. En intervjustudie 
Syftet med min empiriska undersökning var att ta reda på hur lärare uppfattar 
andraspråkselevers lärande i matematik och om det är några skillnader i 
andraspråkselevers och modersmålselevers matematikundervisning. Jag ville veta hur 
man arbetar med andraspråkselever i matematik i skolan. 

3.1 Metod 

Jag stödjer mitt arbete dels på litteratur jag har läst, dels på intervjuer. I litteraturdelen 
besvarar jag min frågeställning utifrån vad jag funnit i litteraturen. 

Då jag ville ta reda på hur andraspråkselevers svårigheter är i matematik och hur lärare 
uppfattar dessa bedömde jag att det blev bäst resultat av undersökningen genom att 
intervjua flera lärare. Jag valde att göra intervjuundersökning för att jag ansåg att mina 
problemformuleringar skulle bli besvarade på ett mer utförligt och kvalitativt sätt. Vid 
en intervju är det lättare att ställa följdfrågor och fördjupa svaren, vilket är nödvändigt 
då man söker få en så rik bild som möjligt. Det finns många fördelar med en intervju 
mot att lämna en enkät som skall fyllas i. Man kan komma med följdfrågor och svaren 
kan utvecklas och känslor och motiv kan följas upp (Bell 2000). Det är dock viktigt att 
komma ihåg att intervju ger en subjektiv bild och en stor risk för en viss skevhet.7 (Bell 
2000)  

Jag är en ovan intervjuare och använder mig av ett strukturerat frågeschema, där jag i 
förväg har bestämt vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning de skall komma. 
Det kan hända att fördjupning av frågorna sker under intervjun, som jag skrev ovan. 

Jag har intervjuat 5 lärare med olika erfarenheter om andraspråkselever. Antalet 
intervjuer begränsades av rapportens tidsramar. Jag valde att intervjua lärare som 
arbetar inom åren 1-7 eftersom jag själv har behörighet inom de åren. Jag hade hoppats 
på att få intervjua någon under praktiken men på min skola fanns det inga 
andraspråkselever och endast en av lärarna hade erfarenhet kring ämnet. Hon ville dock 
inte ställa upp på intervju då hon tyckte att hon kunde för lite. Jag försökte också få 
informanter på andra skolor att ställa upp, men de ansåg att de inte hade tid och att de 
hade för liten kunskap om ämnet. Jag har alltså haft mycket svårt att få lärare att ställa 
upp på en intervju. 

Jag ringde runt till skolor jag visste hade invandrarelever. Jag berättade vad intervjun 
var till för och att den skulle ta ca 30 minuter. Alla lärare fick frågorna skickade till sig i 
förväg så att de skulle förbereda sig bättre och jag skulle få ut mer av intervjun. Det 
finns både för och nackdelar med att skicka ut frågorna i förväg. Fördelen är som jag ser 
det att intervjupersonen kan förbereda sig medan nackdelen kan vara att man förbereder 
sådana svar som förväntas av mig som intervjuare. En annan nackdel kan vara att man 
inte utgår ifrån sig själv utan tar del av andras åsikter. 

 

                                                      

7 skevhet=felaktighet 
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Enligt Bell (2000) är ordningen på frågorna viktig när det gäller att etablera en kontakt 
med intervjupersonen. Jag valde då att inleda intervjuerna med några strukturerade 
frågor som är mycket lätta för lärarna att svara på.  

Jag bestämde mig för att använda bandspelare under intervjun då man kan återge och 
analysera intervjun lättare om man får sitta i lugn och ro och lyssna på vad som är sagt 
på ett så objektivt sätt som möjligt. Det ger mig också möjlighet att använda det 
material som jag tycker är lämpligt. (Ejvegård 1996) 

Enligt Patel (1987) bör den som intervjuar ge den som ska intervjuas en yttre motivation 
före intervjun. Det innebär att syftet med intervjun klargörs, förklara att just 
hans/hennes bidrag är viktigt och informera på vilket sätt stoffet från intervjun kommer 
att användas. Man ska också informera om hur lång tid det tar.  

Patel (1987) menar också att inspelade intervjuer måste skrivas ut. Jag lyssnade på 
intervjuerna och transkriberade intervjuerna i sin helhet. Jag gick igenom alla intervjuer 
och sorterade materialet med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor och försökte 
sedan kategorisera svaren under rätt fråga. Detta var svårt då många svar flyter ihop 
med varandra. 

Som tack till de jag intervjuat gav jag dem en chokladask och när mitt arbete är klart 
kommer de att få ett var sitt exemplar av den färdiga uppsatsen. 

De frågor jag utgick ifrån vid intervjuerna var följande: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur många andraspråkselever finns i din klass/ skola? 

• I vilka ämnen undervisar du?  

• Ser du några brister i andraspråkselevers matematikkunskaper? 

• Vad är det för svårigheter andraspråkseleverna har som inte svenska elever har i 
matematik? 

• Hur gör du som lärare för att hantera denna problematik? 

• Hur arbetar ni på skolan med dessa elever? 

• Anser du att det finns en medvetenhet från kommunens sida? 

Jag valde dessa frågor då jag trodde att jag skulle få en bra inblick i lärarnas kunskaper 
och åsikter kring andraspråkselevers undervisning i matematik. Den fjärde frågan är 
fokuserad på brister och tycks förutsätta att det finns sådana. Formuleringen valdes då 
mitt syfte var att få en bild av de svårigheter som kunde finnas. 
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3.2 Presentation av de deltagande lärarna 
 

Vid min presentation av de deltagande lärarna använder jag fingerade namn. Alla lärare 
jag intervjuat arbetar på olika skolor inom två olika kommuner. 

 

Birgitta 

Birgitta har arbetat som lärare i 23 år och har en stor kunskap om andraspråkselever. 
Hon arbetar sedan ett par år på en skola där det vid intervjutillfället endast fanns en 
andraspråkselev. Sin erfarenhet fick hon då hon under 10 år arbetade på en skola där 
majoriteten av eleverna hade svenska som andraspråk. Därefter arbetade hon på en 
högstadieskola i samma stad, också en majoritet andraspråkselever.  

 

Kerstin 

Kerstin har arbetat som lärare i 10 år. Hon arbetar nu som speciallärare på en låg- och 
mellanstadieskola och har stor erfarenhet med elever som har svenska som andraspråk. I 
den skola hon nu arbetar på har 25 % av eleverna svenska som andraspråk. De flesta 
eleverna är födda i Sverige men har föräldrar som pratar ett annat språk hemma.  

 

Gunnel 

Gunnel har arbetat som lärare i 32 år. De senaste 15 åren har det alltid funnits 
invandrarelever i hennes klass. Hon undervisar år 1- 3. I klassen finns 12 av 25 elever 
med annat modersmål detta år. De har varit i Sverige från 1 - 9 år. På skolan har ca 55% 
av eleverna ett annat modersmål än svenska.  

 

I klassen finns det två barn som kom till Sverige förra året och kunde då inte mycket 
svenska. De hade undervisning på sitt språk ca 3 timmar per vecka. Resten av tiden var 
de med på den ordinarie undervisningen. Nu ett år senare har de ingen undervisning på 
modersmålet i skolan utan bara Sv2, 2 timmar per vecka. 

Rita 

Rita är förskolelärare och jobbar nu som lärare i en år F-5. Detta är andra året som hon 
jobbar i klass. Hon har jobbat på samma skola hela tiden. Klassen består av 29 elever 
varav nästan 50% invandrare. Några av dessa elever har dock en förälder som är svensk. 
De flesta eleverna är födda i Sverige. Ingen har gått i förberedelseklass8. 

I klassen finns tre heltidsanställda och alla är förskollärare.  

Rita är matteansvarig och har varit på kurser kring kreativ matematik. 
                                                      

8 En klass som vissa kommuner har för att ta emot elever som kommer direkt från ett annat land och kan 
inte någon svenska.  
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Lotta 

Lotta har arbetat som lärare i 6 år och arbetar på en skola där det finns ett fåtal 
invandrare. Hon är utbildad Ma/no lärare och har klass 5-6. I sitt läraryrke har hon inte 
träffat så många invandrare.  
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4. Resultat 

När jag har gått i genom intervjumaterialet har jag utgått från mina frågeställningar, som 
jag i huvudsak utfick ifrån vid intervjuerna. Jag har därför inte redogjort för allt som 
informanterna sagt utan endast vad jag anser vara relevant. Jag tror att det är lättare för 
läsaren att  se ett sammanhang om jag redovisar intervjuerna fråga för fråga. 

  

Ser du några brister i andraspråkselevers matematikkunskaper?  

De intervjuade lärarna säger direkt att språket är en brist. Både när det gäller 
kommunikation muntligt och skriftligt. Andraspråkseleverna har ett sämre ordförråd än 
svenska elever och de kan ha svårt att förstå språket i matematiken. Lärarna lyfter fram 
att lästalen i matematiken är svårt. Rita poängterar dock att lästalen kan vara svårt för 
svenska elever också.  

Några av lärarna tar emot 7-åringar och  tycker att det är svårt att se några direkta 
brister till att börja med. Om eleverna inte kan läsa så bra så faller ju allt i matteboken. 
Eleverna kan inte läsa vad de ska göra. 

Rita säger att många andraspråkselever inte klarar av att läsa instruktioner. De har inte 
ro att sitta och läsa och förstå. De reder inte alltid ut begreppen  

Lotta säger att andraspråkseleverna i de senare åren på mellanstadiet har det svårare 
p.g.a. att de inte förstår vad de läser, även problemlösning kan vara svårt för dem, men 
annars ser hon inga direkta brister. 

Det är svårt att prata matematik om man inte har ord och begreppsbildning klar. Språket 
sätter alltså hinder även för matten. 

 

Vad är det för svårigheter andraspråkselever har som inte svenska 
elever har vid inlärning av matematik? 

Lärarna menar att andraspråkseleverna har det svårare med vardagsmatematiken.  De är 
inte vana att gå och handla, de får inte handskas med pengar på samma sätt som svenska 
barn. Pengar kan alltså vara ett stort problem när det gäller dessa barn, att veta 
pengarnas värde. Rita säger dock att hon inte ser någon skillnad när det gäller att arbeta 
med pengar. 

Det kan vara svårt med vardagsmatematiken t.ex. att baka och följa ett recept. Det kan 
bero på att man inte hemifrån är van eller att man i andra kulturer har andra mått än vi. 

Birgitta och Lotta menar att eleverna har stora svårigheter med uttryck som färre, något 
mindre, räkna ut arean etc. Gunnel säger också att det är skillnad på elever och elever, 
vilket land de kommer ifrån. Barn från Bosnien tyckte Gunnel hade relativt små 
svårigheter medan andra elever kan ha svårigheter med talsystem och de har svårt att 
skilja på 15 och 51 osv. Hon säger vidare: 

Om att olika sätt att skriva och ställa upp tal säger Birgitta:  
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Jag har inte märkt att eleverna som gått i skolan i ett annat land har svårigheter om 
hur tal och uppställningar skrivs. 

Kerstin betonar andraspråkselevernas svårigheter när man ska tala matematik: 

 

De har det svårare när de ska tala matematik. De kan inte hitta de rätta termerna och 
begreppen så de andra barnen har svårt att förstå. Vi brukar prata matematik ganska 
ofta. Eleverna måste lära sig grundbegreppen för att komma vidare i sin 
matematikundervisning. Svenska elever vet ju ofta på ett ungefär vad begreppet betyder 
och kan på något sätt förklara det, men det är ju inte lätt för en elev som aldrig har hört 
begreppet innan. 

Något lärarebör se uppmed är att andraspråkseleven kan läsa bra men de kanske inte 
förstår vad de läser. 

Gunnel säger att skillnaden mellan matematiksvaga majoritetselever och 
andraspråkselever kan vara att de matematiksvaga har problem med bråk, procent och 
storleksuppfattning medan andraspråkseleverna har språkliga problem vid t ex. 
läsuppgifter. Gunnel säger också att invandrarbarnen har det svårare att se samband med 
vardagen. 

 

Hur gör du som lärare för att hantera denna problematik? 

Kerstin tycker att förberedelsen av lektionerna kräver mer om man arbetar med 
andraspråkselever. Arbetet måste vara strukturerat och tydligt då det skapar trygghet. 

Gunnel säger att de arbetar mycket med språklig medvetenhet på deras skola. Det är 
viktigt för dessa barn även i matematiken. Även Lotta menar att det är viktigt att arbeta 
med en ökad språkmedvetenhet. 

Rita, Lotta och Gunnel konkretiserar mycket i sin undervisning. Detta görs inte bara för 
invandrareleverna utan också för de svenska eleverna. På Ritas skola har man ett ”café” 
dit barnen får gå och handla. Där och i Lottas klass leker man affär där lärarna har 
samlat ihop förpackningar mm som de får leka med. Allt för att göra det så verkligt som 
möjligt. Hon laborerar och experimenterar också mycket i sin undervisning.  

De fem lärarna använder sig av bilder och konkret material som stöd vid genomgångar. 
Birgitta säger: 

Förklara med bilder, så att eleverna inte fastnar på språket. 

De är alla överens om att det också finns svenska barn som behöver det extra stödet. Så 
de faller sig naturligt att använda ett enkelt språk och lägga nivån rätt. Det som Kerstin 
och Gunnel betonar vikten av att ge tydliga instruktioner när eleverna jobbar, gärna 
skriva upp på tavlan efter att man har förklarat muntligt. 

Kerstin som är speciallärare arbetar mycket med den språkliga förståelsen innan 
matteboken kommer in i bilden. Hon arbetar mycket med begrepp en, som tränas och 
sätts in i sitt sammanhang. Hon plockar ut vissa ord som eleverna har svårt att förstå 
och gör en ”matte-ordlista”. Hon använder sig av en ”kort låda” där det finns kort som 
tränar barns begreppsbildning. Det kan vara t ex. Rita en röd fjäril med vita ränder som 
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flyger ovanför blomman. Även Lotta har gjort liknande begreppskort och tycker att de är 
bra i undervisningen. Kerstin säger också att spel och lekar ökar också barns språkliga 
medvedenhet. 

 

Gunnel brukar baka in ordförståelsen i den vanliga undervisningen. När vi arbetar med 
geometri får de alla skriva meningar om orden. Gunnel tror att detta ökar den språkliga 
förståelsen. 

Rita säger att det är bra att få in vardagen i matematiken. De har en hjälplärare som 
arbetar med eleverna i smågrupper där de bakar och använder sig av olika mått. I hennes 
klass jobbar de mycket med mönster och former. 

Kerstin låter också eleverna göra egna matteböcker med egna uppgifter. Detta ska 
utveckla elevens tänkande och skrivglädje. 

Lotta gör inte något särskilt för att underlätta genomgångarna i matematik för 
andraspråkseleverna, men säger att hon inte bara pratar på utan ser till att eleverna är 
aktiva. Eftersom det också finns språksvaga svenska elever så tänker hon alltid på att 
vara konkret och ha en verklighetsanknytning i sin undervisning. Detta medför att alla 
elever blir mer delaktiga. Hon poängterar att det är viktigt att hålla en bra språklig nivå i 
klassrummet. 

Andraspråkseleverna arbetar nästan genomgående med samma matteböcker som de 
andra eleverna. Det finns ju böcker där det är mindre text och lättare språk, t.ex. 
Mattestegen. Gunnel brukar ibland ta uppgifter från olika böcker och sätta ihop ”fusk” 
böcker. 

Lärarna tycker att det kan vara svårt att prata matematik om man inte har ord och 
begreppsbildning klar. Språket sätter alltså hinder även för matten. Att använda konkret 
material är också extra viktigt för dessa barn.  

Läraren ska också förklara tydligt, ställa motfrågor vilket gör att läraren kan se om 
eleven förstår genom att eleven får återberätta vad som sagts. Lotta säger att man bör 
resonera och ställa frågor om hur eleven har tänkt eller kan man tänka på något annat 
sätt. Hon tror att eleverna lär sig andras tankar och tänker efter hur de själva gör. 

Birgitta nämnde att på hennes skola hade man förr assistenter med invandrarbakgrund 
som kunde hjälpa eleverna att översätta svenska matematikuppgifter till elevens 
hemspråk. 

Kerstin försöker uppmuntra andra lärare att utveckla elevernas mattespråk innan man 
börjar med matteböckerna. Hon använder också dataprogram som hon tror ökar elevens 
språkliga medvetenhet och hon arbetar mycket med LTG- metoden (läsning på talets 
grund). 

Hur arbetar ni på skolan med dessa elever? (lokal arbetsplan etc.) 

På Gunnels skola arbetar man mycket med språklig medvetenhet. Det är ju är viktigt för 
dessa barn även i matematiken.  Skolan har ingen särskild arbetsplan för 
invandrarelever i matte, den lokala arbetsplanen i matematik de har gäller för alla barn. 
De arbetar inom klassens ram med dessa elever. Tyvärr räcker inte speciallärarnas tid 
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till matteförstärkning i år då de har så många barn som behöver stödundervisning i 
svenska. 

På Ritas skola försöker man att samarbeta genom spåret från F-5. De har en resursgrupp 
där en speciallärare arbetar. Hon arbetar med de ämnen som behövs. Hon arbetar ensam 
med eleverna, och går noggrant igenom det eleven har svårt för. Men tyvärr så handlar 
det om prioritering i gruppen, vem behöver resursgruppen mest? De arbetar mycket med 
språksvaga barn och andraspråkselever. Om en elev är språksvag så drabbar det alla 
ämnen. 

Alla skolor har speciallärare, men de koncentrerar sig inte speciellt på 
andraspråkselever.  

Gunnel säger att: 

man skulle behöva en speciallärare eller andraspråkslärare i varje arbetslag. De skulle 
ha ett rum här nära klassrummet och vi skulle ha en daglig kontakt. 

Birgitta säger också att hemspråksläraren tidigare kom till skolan, vilket hon tyckte var 
bra. 

Det som alla lärare poängterar är att andraspråksundervisningen och den ordinarie 
undervisningen inte kan kopplas samman. Alla lärare måste samarbeta mera och ta del 
av varandras erfarenheter.  

Birgitta säger: 

Vi hade på den andra skolan studiehandledningar på hemspråket. Då fick eleverna 
arbeta med hemspråksläraren och det blev mycket goda resultat.   

På en av skolorna så hade man förr i tiden sina kärnämnen på hemspråket och det 
fungerade jättebra enligt Birgitta. De kopplade också ihop hemspråket och matematiken 
där man knöt ihop vardagen med elevens hemland. 

Gunnel säger:  

Det vore ju bra om man kunde utnyttja andraspråkslärare och hemspråkslärare i 
matematik. De har ju ofta barn från samma länder och som talar samma språk. Men det 
finns ingen tid att kommunicera ihop sig om detta än mindre att planera ihop. 

Kerstin är en av två speciallärare och de arbetar med läsutvecklingsschema för att kunna 
se var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Det finns ingen andraspråkslärare men 
en hemspråkslärare kommer efter skoltid till de elever som vill. 

 

På Lottar skola har man en hemspråkslärare kopplad till sig men 
hemspråksundervisningen sker efter skoltid. Det tycker Lotta är bra eftersom då slipper 
den ta plats från den andra undervisningen som eleverna oftast behöver vara med på. De 
har också en speciallärare som agerar som andraspråkslärare. Lotta tycker att lärare och 
speciallärare borde samarbeta då specialläraren ofta har en god erfarenhet. 
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Anser du att det finns en medvetenhet från kommunens sida? (sätter 
de in extra resurser mm) 

Några av lärarna menar att kommunerna är medvetna om att områden med hög 
invandrartäthet behöver extra resurser och en lärare säger att de nog skulle få mer 
pengar till deras område nästa år om dom skulle behöva. I Gunnels område är svenska 
språket det stora projektet för närvarande, och det är ju också viktigt för den 
matematiska förståelsen 

Rita tror att det för barn som kommer direkt från utlandet ges en viss summa pengar till 
extra stöd. Den summan har dock minskat. Hon säger att rektorerna är medvetna om 
problemen men att det handlar om prioriteringar. 

På Birgittas skola så fanns det ju mycket resurser och rektorerna var väl medvetna om 
problematiken. De fick extra hjälp med tolkar, studiehandledningar mm. Där Birgitta 
jobbade under sina första år som lärare hade man matte på sitt hemspråk. De fick 
väldigt mycket specialstöd ca fem timmar per vecka och Sv2 ett par timmar per vecka. 
Man jobbade här med mycket språkligt stöd, där eleverna också fick 
matematikundervisning av sv2- läraren. Detta var dock innan resurserna började dras in. 
De hade också assistenter med utländsk bakgrund som kunde översätta åt eleverna 

Birgitta säger att det fanns bättre resurser förr och att andraspråkseleverna måste ha mer 
hjälp i dagen samhälle. 

Lotta säger att eleverna brukade gå ca ett år i förberedelseklass, men så slussas de oftast 
ut snabbare till klasserna. Tyvärr är det ju så att de som inte har fått gått i 
förberedelseklass tillräckligt länge inte är så bra förberedda för vanlig undervisning. 
Då gäller det att man på skolan har bra med resurser som speciallärare och 
andraspråkslärare. 

Alla de intervjuade lärarna säger att kommunerna nog är väl medvetna om problemen i 
skolan men det finns inga pengar att sätta in åtgärder. De har dragit in på allt. 
Förberedelseklasser är mycket viktigt för eleverna menar lärarna. 

En skolledare säger att det inte finns några förberedelseklasser för de tidigare åren av 
grundskolan, men eleverna som börjar år 7 ska få möjlighet att gå i en förberedelseklass 
innan de slussas ut i den ”vanliga” skolan. Han menar att skolorna få en viss summa 
pengar beroende på hur stort behovet är just då på den skolan. På den skola där han 
arbetar skulle det behövas fler resurser till just elever som har svenska som andraspråk. 
I en av kommunerna jag besökt säger man att det finns en förberedelseklass för år 7 och 
uppåt.  
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4.1 Sammanfattning av resultat 

Alla de intervjuade lärarna säger att andraspråkseleverna har problem med språket i 
matematiken. Eleverna har det svårt med läsuppgifter till följd av språket. Vissa lärare  
poängterar dock att det inte är alla andraspråkselever som har svårigheter. Många 
andraspråkselever har också problem med att förstå begrepp och matematiska ord detta 
kan läraren underlätta genom begreppskartor, begreppskort som visar om man förstått 
vad som står på kortet. Det är viktigt att få in vardagen i matematiken och det gäller då 
inte bara när man undervisar andraspråkselever. Som lärare kan man då utgå från den 
enskilda individens vardag eftersom vardagen ser olika ut beroende på var man är 
uppväxt. På de olika skolorna ser det olika ut när det gäller resurser av olika slag. Det 
mest vanliga var att hemspråkslärare och speciallärare/andraspråkslärare arbetade 
enskilt med andraspråkseleverna helt skilt från den vanliga undervisningen. Lärarna i 
intervjuerna tyckte dock att de borde bli bättre på att samarbeta för att främja elevens 
kunskapsutveckling.  

Tydliga brister i kommunikation visades tydligt då några av lärarna inte visste om de 
hade en förberedelseklass i sin kommun eller ej. Lärarna säger att kommunen är 
medveten om att det skulle behövas resurser men att det nog är ekonomin som styr. 
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5. Diskussion 
Andraspråkselevernas resultat i matematik är enligt min studie sämre än 
majoriteselevers. Innan jag började min studie trodde jag att andraspråkseleverna skulle 
ha fler svårigheter än vad jag efter studien konstaterat. En av mina tankar kring 
svårigheterna var att språket var det som ställde till det för eleverna, vilket bekräftats av 
litteratur och intervjuer med lärare. 

Det andraspråkseleverna brister i är svenska språket och därav brister förståelsen i 
matematiken. Eleverna har det oftast svårt med läsuppgifter som är kopplade till 
vardagsmatematik. Alla lärare jag intervjuat menar att språket är en stor bristande faktor 
när det gäller andraspråkselever inlärning i matematik. Andraspråkseleverna faller på 
läsförståelsen och det talade språket. Andraspråkseleverna har ett sämre ordförråd än 
svenska elever och faller då på att de inte förstår svenskan i matematiken.  

Alla lärare lyfter fram att lästalen i matematiken erbjuder svårigheter. Man kan ju då 
undra varför matteböcker inte har fler kortfattade lästal. Ladberg (2000) och Hvenekilde 
(1991) skriver att det är svårt för andraspråkseleverna att förstå det matematiska språket.  

Det finns många åsikter om varför andraspråkseleverna har ett sämre resultat i 
matematik. Då jag studerat litteratur och intervjuat lärare tycker jag att det som tas upp 
väldigt mycket är just det bristande språket. Eleverna pratar kanske inte svenska hemma 
och föräldrarna pratar inte så bra svenska och då utvecklas inte språket. Det kan också 
bero på olika förkunskaper. Rönnberg (2001) diskuterar att alla barn oavsett vilken 
kultur de kommer från utvecklar grundläggande begrepp före skolstart. 

En skillnad mellan andraspråkselevers svårigheter och svenska elevers svårigheter är 
vardagsmatematiken. Bland de intervjuade lärarna tycker Lotta och Gunnel att 
andraspråkseleverna har svårt med vardagsmatematik som pengar och recept. Eleverna 
vet inte hur mycket pengarna är värda och de har oftast inte haft samma möjlighet att 
som svenska barn få veckopeng eller att baka tillsammans med en vuxen då de lever i 
skilda kulturer. Gunnel säger att det är svårt att göra matten konkret i detta fall, då 
eleverna inte vet vad pengarna är värda. De räknar antalet pengar och bryr sig inte om 
valören. Birgitta håller inte med. Birgitta tycker inte att elever som kommer från ett 
annat land eller elever som gått i skolan i ett annat land har speciella svårigheter om hur 
tal och uppställningar skrivs men enligt Hvenekilde (1991) kan man koppla ihop 
matematiksvårigheter med att man har olika algoritmer, talsystem och annorlunda 
siffror i andra länder. Vi i Sverige skriver uppställningar på ett annat sätt, det kan vara 
svårt att förstå vårt talsystem då det inte är särskilt lätt att höra vilket tal det är. 

Rönnberg och Rönnberg (2001b) menar att andraspråkselever måste utveckla både 
matematik och undervisningsspråket, vilket ofta sker utan möjligheter till att kunna 
översätta med hjälp av sitt första språk. Eleverna upplever enligt Parszyk (1999) att 
textrika problem är svårast och detta beror  på den språkliga bristen. Enligt Hvenekilde 
(1991) kan man lätt koppla ihop matematiksvårigheter med språkliga problem. 

I matematiken lurar många språkliga fällor. Det finns också många fallgropar i 
matteboken (Hultinger & Wallentin 1996). Eftersom mycket i matteboken är lästal så är 
det svårt för eleverna att förstå. Enligt Hultinger m.fl. (1996) finns det många språkliga 
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fällor. Eleven kan vara jätteduktig att tänka matematik men sedan förstår de inte vad 
orden betyder och misslyckas då kanske med att lösa uppgiften. 

För att underlätta matematikundervisningen framförallt för andraspråkselever kan man 
få in vardagen i matematiken. Efter att ha gått igenom intervjuer och litteratur har jag 
fått en tydligare blick i vad man som lärare kan göra för att underlätta för 
andraspråkseleverna. Man bör använda sig av bilder och konkret material. Eleverna kan 
ha det lättare att förstå om de får göra det konkret. Många lärare arbetade med konkret 
material och tog in vardagen i matematiken. En del hade smågrupper där de bakar och 
använder sig av olika mått och enheter. Rönnberg (1999) skriver att då man bakar eller 
lagar mat kan man koppla det till elevernas egna recept från deras kulturer, och på så 
sätt känns det inte lika främmande och det verkar vara en bra ide´. På Ritas skola jobbar 
man mycket med pengar och lär eleverna tidigt valörer och att handskas med pengar 
genom att de får gå och handla mm.  

Wikström (1993) betonar vikten av att använda konkret material och bilder när man 
undervisar elever med ett annat modersmål. Detta gäller också matematisksvaga barn i 
allmänhet. Min uppfattning är också att bilder kan vara en stor inspirationskälla  för 
olika arbeten, t ex. Diktskrivande. Bilder används också för att träna olika begrepp. 
Kerstin och Lotta använde sig av bildkort för att träna detta. Även om Gunnel är positivt 
inställd till att använda bilder i undervisningen påpekar hon vikten av det konkreta 
arbetet med andraspråkseleverna. 

Att konkretisera och arbeta med begreppsförståelse är mycket viktigt anser alla de fem 
lärarna. Kerstin gör begreppskartor och ”matteordlistor” för att underlätta 
undervisningen för andraspråkselever, men också för svenska barn. Berggren och 
Lindrot (1998) rekommenderar ”veckans matte –ord” och det kan kopplas ihop med vad 
Kerstin gör. 

Jag tog intryck av arbetet med begreppskorten och kan tänka mig att använda mig av 
det. Det känns som ett material som går att använda på många sätt. 

Jag tror att andraspråkseleverna (de flesta elever) mår bäst av en konkret och 
strukturerad undervisning, eftersom det skapar trygghet. Lärarna påpekar också att det 
var viktigt att man förklarar mycket och hela tiden är tydlig 

Det är viktigt att läraren skapar många tillfällen för eleven att använda svenskan i 
verklighetsanknutna situationer. Skolans vardag ger många tillfällen att träna språket 
och det måste läraren ta vara på. Det kan handla om att följa recept eller gå och handla. 
Jag tror att en medveten lärare hittar många tillfällen för eleven att naturligt använda det 
svenska språket i verklighetstrogna situationer. 

Enligt Bergman m.fl. (2001) och Rönnberg och Rönnberg (2001a) bör läraren ta hjälp 
av andraspråksläraren och hemspråksläraren. Den senare har en viktig uppgift att hela 
tiden se till att utveckling sker och att ribban höjs. Idealet vore om man kunde få in 
hemspråksläraren i klassrummet och jobba mer med ämnesundervisning. När det gäller 
att utveckla det matematiska kunnandet sker det bättre om undervisningen är på 
modersmålet. Om jag tittar på de intervjuer jag gjort verkar det vara en omöjlighet då 
det inte finns något samband mellan hemspråksundervisning och 
klassrumsundervisning. Det är inte bara språkliga faktorer som spelar in utan även 
vilken slags didaktik man använder som lärare. (Rönnberg & Rönnberg (2001a) Det är 
svårt för andraspråkseleverna då de samtidigt ska utveckla både det matematiska språket 
och det språk som undervisningen sker på (Parszyk, 1999). 
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Där Birgitta arbetade tidigare hade eleverna huvudämnen som matematik på sitt 
hemspråk. De fick mycket specialstöd och hade hjälp av assistenter som hade utländsk 
bakgrund. Detta var mycket bra då eleverna kört fast och inte förstod vad de läste. 
Collier (1987) menar att andraspråkselever ska få ämnesundervisning på sitt hemspråk. 
Enligt Wikström (1993) lyckas eleven bättre med att ta in nya begrepp om 
undervisningen sker på det språk de behärskar bäst. 

Lärarna är överens om att man ska jobba mer tillsammans med andraspråksläraren och 
hemspråksläraren än man nu gör. Men försvåras av att man inte har tid att planera ihop 
och att hemspråksläraren oftast inte finns på plats i skolan utan lånas in efter skoltid. I 
den litteratur jag läst har jag inte kommit i direkt kontakt med åsikter gällande 
samarbete mellan andraspråkslärare/speciallärare och klasslärare. Dock anser Cerù 
(1985), Bergman m.fl. (2001) och Rönnberg och Rönnberg (2001a) att det är positivt 
om klassläraren samarbetar med andraspråksläraren och hemspråksläraren. De menar att 
det är till sin fördel om eleverna arbetar med samma områden i 
hemspråksundervisningen och specialundervisningen som inne i klassrummet. Lärarna 
jag intervjuade tyckte att samarbetet mellan de olika lärarna borde förbättras. De menar 
att läraren bör ta hjälp av andraspråksläraren och hemspråksläraren. De tycker också att 
när det gäller att utveckla det matematiska kunnandet så sker det bättre om 
undervisningen sker på modersmålet. Jag håller med om att samarbetet, mellan de olika 
lärarna borde förbättras även om jag har en förståelse för svårigheterna rent praktiskt. 
Eleverna mår bättre och känner sig tryggare om de går i en skola som har en fungerande 
helhet. 

De lärare jag intervjuade säger att det inte finns någon förberedelseklass för barn som 
kommer direkt från ett annat land. Eleverna slussas ut direkt i klasser utan att kunna ett 
ord svenska. Enligt en skolledare så finns det en förberedelseklass för de äldre stadierna. 
Det känns som om det är dålig kommunikation mellan de olika delarna inom skolans 
värld. Lärarna menar att kommunerna inte satsar pengar utan drar ner på resurserna. 
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6. Avslutande reflektioner 

Min avsikt när jag påbörjade detta arbete var att få en djupare kunskap kring 
andraspråks -elever och deras svårigheter i matematik. Det skulle vara önskvärt att 
matematiksvårigheter ges ett betydande utrymme på lärarutbildningen. Vi på 
lärarutbildningen läser för lite om matematiksvårigheter, både för andraspråkselever och 
svenska barn. Jag kan tänka mig att om man inte är medveten om andraspråkselevers 
svårigheter i matematik kan man tro att de inte kan matematik. Det finns många 
uppgifter där eleven inte förstår vad de läser, de kan räkna ut t. ex arean, men de kan 
inte förstå textens innebörd. 

Matematik är i dagens samhälle ett mycket viktigt ämne. Förstår man inte matematiken 
kan man få en försämrad svårighet att välja yrke, dessutom kan det innebära svårigheter 
i planering, med tidsuppfattning och att hantera pengar. Ett mål med 
matematikundervisningen är ju att eleven ska behärska grundläggande matematiskt 
tänkande och känna till och förstå grundläggande begrepp. 

Jag har fått klarare för mig att andraspråkseleverna faller mycket på språket när det 
gäller matematikundervisningen. Textuppgifter är något som alla lärare poängterar och 
detta måste man göra något åt, tycket jag. Kanske ska man inte ta in böcker tidigt i 
undervisningen. Det är bättre om eleverna får träna på begrepp och matematikspråket 
först. I matematikundervisningen måste man ta hänsyn till elevernas erfarenheter, kultur 
och deras vardag för att göra den mer konkret. Detta leder till, tror jag, att matematiken 
blir roligare och eleverna kan känna igen sig, det blir inte något främmande.  

Enligt Vygotsky i (Høines, 1990) har språket stor betydelse i matematiken. Jag anser 
därför att man måste tala och resonera matematik med eleverna för att utveckla en god 
begreppsförståelse. Det är just detta andraspråkseleverna har problem med, men jag 
anser att om man redan i förskolan pratar om matematik och använder begreppsord så 
främjas elevernas språk. 

På grund av bristande resurser får inte andraspråkseleverna den hjälp de behöver i tid. I 
Lpo 94 står det att man ska anpassa undervisningen efter elevernas behov och 
förutsättningar, men hur går det när resurserna hela tiden minskar? Som Birgitta 
berättade hade man förr delar av ämnesundervisningen på sitt hemspråk. Jag tycker att 
det låter bra. Det borde ju vara mycket bättre att låta hemspråksundervisning och 
andraspråksundervisningen komma in i klassrummet och integreras med den ”vanliga” 
undervisningen. Jag menar med Wikström (1993) och Collier (1987) att eleverna skulle 
lyckas bättre då.  

I Parszyk (2002) beskrivs att 8 av 9 elever som har andraspråksundervisning tycker att 
de missar de ”vanliga” lektionerna när de har andraspråksundervisning. De vill därför 
inte gå dit. Det kan ju inte vara meningen att eleverna ska komma efter i annan 
undervisning p.g.a. att de har andraspråkslektioner. Varför inte låta andraspråkslärarna 
komma in i klassrummen eller låta eleverna ha liknande lektioner med 
andraspråkslärarna? I min intervjuundersökning har jag intervjuat lärare som arbetar 
inom åren 1-7. Jag tycker att det har varit positivt att alla lärare är medvetna om 
andraspråkselevernas svårigheter. Alla lärarna tycker att andraspråkselever har större 
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svårigheter än svenska barn. Det som jag också tyckte var positivt var att lärarna 
arbetade mycket laborativt och konkret oavsett om de hade många invandrarbarn eller 
ej. 

Tyvärr visste ju inte lärarna om att det fanns förberedelseklass. Det känns som om det är 
dålig kommunikation mellan de olika delarna inom skolans värld. För att förbereda 
eleverna på vanlig undervisning krävs det ett språkligt stöd. Med tanke på att Colliers 
(1987) undersökning visar att det tar tre till åtta år att uppnå akademisk språkfärdighet, 
kan man fråga sig varför inte förberedelse klasser sätts in och hur eleverna ska klara sig 
de första åren i skolan. 

Det som gäller i Sverige överlag är att andraspråkseleverna får ämnesundervisning 
enbart på svenska och möjligheten till undervisning i hemspråket ett par timmar per 
vecka. 

Matematiksvårigheter för andraspråkselever är ett angeläget område för mig, men 
ramarna för detta arbete sätter gränser. Det ligger mig varmt om hjärtat och jag tycker 
att jag har fått en god inblick i vad eleverna har för svårigheter nu när jag är på väg ut i 
arbetslivet. Jag kommer säkert att återvända till mycket litteratur jag läst, för den är inte 
bara riktad till elever som har svenska som andraspråk utan kan också användas för 
andra elever 

För att få mer kunskap kring andraspråkselevers svårigheter i matematik kan man forska 
vidare genom att bearbeta till exempel följande frågeställningar: 

• Hur fungerar matematikundervisningen i en förberedelseklass? 

• Hur kan man förbättra samarbetet mellan klasslärare och 
modersmålsundervisningen och andraspråksundervisningen? 
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