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Sammanfattning  
 

Elever med svenska som andraspråk uppnår betydligt sämre resultat i matematik än elever 

som har svenska som modersmål. I detta arbete undersöks orsakerna till varför de inte 

presterar bättre och huruvida modersmålsundervisningen är gynnsam för dessa elever. 

Metoden som har använts i denna undersökning är litteraturstudie och intervju med fem olika 

lärare, såsom matematiklärare och tvåspråkiga lärare. Det framkom att språket har en 

avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling och att stöd i deras förstaspråk 

innebar stora framsteg i matematik. Utöver det faktum att det är möjligt att uppnå goda 

resultat, kan modersmål dessutom handla om en stärkt självkänsla och etnisk identitet. En 

god kommunikation och samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare kan bidra till 

elevens utveckling i matematik.  
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1. Inledning  
 

Efter andra världskriget, då invandringen började öka till Sverige, blev även flerspråkigheten 

tydligare och märkbar. Sverige har utvecklats allt mer till ett flerspråkigt land. Det faktum att 

människor talar många språk bidrar till ett berikat samhälle och klassrummen har blivit mer 

mångkulturella än någonsin. Enligt Skolverket (2011)  finns det betydande skillnader i 

skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än 

svenska. Skolinspektionens rapport 2010:16 visar på skillnader i genomsnittligt meritvärde för 

elever som avslutade åk 9 läsåret 2009/10 där det skiljer cirka 20 poäng mellan elever med 

svensk och utländsk bakgrund. I gruppen elever med utländsk bakgrund lämnade nästan var 

fjärde elev grundskolan utan grundläggande behörighet jämfört med var tionde elev i 

grundskolan totalt sett. Enligt Skolverket (2003) finns det stora skillnader i resultaten mellan 

andraspråkselever och infödda elever.   

Många elever med utländsk bakgrund når inte grundskolans mål för betyget godkänt i 

matematik. Detta fastslås gång på gång av Skolverket men också i andra sammanhang, som i 

betänkandet från Matematikdelegationen (SOU 2004:97). Även om en del klarar sig 

utomordentligt bra finns det andra som klarar sig dåligt.  

14 procent av eleverna i grundskolan har ett annat modersmål än svenska vilket innebär en 

stor utmaning för alla lärare som arbetar i skolan att skapa möjligheter för alla elever för att nå 

målen i skolans läroplaner och kursplaner (Gibbons 2013). 

I detta arbete undersöks vad ett antal lärare anser och beskriver som orsak till varför så stor 

del andraspråkselever inte når godkänt i skolans ämnen i lika stor utsträckning som elever 

med svenska som modersmål. Arbetet undersöker även hur lärare behöver anpassa upplägg 

och synsätt på dessa elever. Jag ska även undersöka hur jag som lärare i 

matematikundervisningen kan motverka att dessa elever presterar sämre. Den främsta 

anledningen till att undersöka detta är att jag arbetar som modersmålslärare och själv har fått 

syn på det märkbara problemet som förmodligen kommer att bli större med tanke på att 

antalet nyanlända barn ökar. 

Enligt Lgr11 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter språk och kunskaper.  Under min kompletterande utbildning i 

Sverige träffar jag väldigt ofta lärarstudenter som inte har så mycket erfarenheter av elever 



5 
 

med utländsk bakgrund. Under en kurs om grundläggande färdigheter har vi diskuterat elever 

med svenska som andraspråk. Under den pågående diskussionen blev det tydligt att de flesta 

studenter inte hade mycket kunskap om hur en studiehandledning går till. Hur ska man som 

lärare anpassa undervisningen för att tillgodose elevens behov? Hur kan man få hjälp från 

modersmålslärare?  När jag berättade om mina erfarenheter som modersmålslärare började 

dem studenterna diskutera hur det skulle gå till och de ställde massor med frågor kring detta. 

Skollagen ger många möjligheter som kan bidra till att elever med svenska som andraspråk 

ska lyckas men å andra sidan används inte dessa resurser till full nytta pga. att det blir väldigt 

dyrt för skolan. I den följande undersökningen vill jag därför fördjupa mig i området hur vi 

ska gå tillväga för att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov. 

1.1 Syftet  
 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka varför elever med utländsk bakgrund kan ha 

svårigheter i ämnet matematik. Jag ska även diskutera vilken form av stöd de här eleverna 

behöver. 

Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar  
 

1. Vilka problem kan uppstå för elever med svenska som andraspråk och vad finns det 

för orsaker till det? 

2. Hur kan lärare arbeta för att motverka att dessa elever misslyckas? 

3. Vilket stöd kan modersmålslärare ge för att eleverna ska lyckas i matematik? 
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1.3 Centrala begrepp 
 

 Modersmålsundervisning  Undervisning där eleverna får ta del av sitt första 

inlärda språk och få goda kunskaper i det. 

 Studiehandledning   Fungerar för att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga 

elever (Skolverket, 2003) och innebär att elever får stöd i ämnen av en handledare som 

talar deras första språk. 

 Elever med svenska som andraspråk  Elever som har ett annat språk än svenska 

som modersmål. Minoritetselever som undervisas på ett språk de inte helt behärskar 

(Rönnberg & Rönnberg 2001a)  

 Elever med utländsk bakgrund  Elever som är födda utomlands och elever som är 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands (Gibbons, 2013). 

 

2. Litteraturgenomgång  
 

Elever med utländsk bakgrund lämnar i större utsträckning än infödda elever grundskolan 

med otillräckliga betyg. Dessutom är de överrepresenterande bland dem som inte når 

behörighet att ansöka till de nationella programmen på gymnasiet. Dessa differenser är inte 

speciella för Sverige, utan är något som återkommer i flertalet av OECD-länderna 

(Skolverket, 2003). 

I början av 1970-talet ändrades inställningen till att istället i större grad betona betydelsen av 

barnets första inlärda språk. Det fanns många skäl till detta, framför allt var det olika 

språkforskares teorier som spelade stor roll. Forskningen visar att inlärning av det svenska 

språket baseras på framstegen i barnets modersmål (Rönnberg & Rönnberg, 2001a). 

Gibbons (2013) skriver att det nu i praktiken innebär att ljuset inte enbart riktas mot elevernas 

prestationer, utan också mot lärarnas inställning, undervisnings och arbetssätt. Det betyder i 

sin tur att skola och personal måste använda sig av alla resurser för att eleverna ska utvecklas. 
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2.1 Undervisning på ett andra språk 
 

Kilborn (1991) har lagt fram teorier om det matematiska kunnandet för elever med 

tvåspråkighet. Rönnberg och Rönnberg (2001a) redovisar att flera andra forskare anser att den 

matematiska kunnigheten och de grundläggande matematiska grunderna som barnen har före 

skolstarten är viktiga. Detta gör det lättare att lösa enkla matematiska problem, som addition 

och subtraktion när de är knutna till det egna språket. När barnet börjar skolan kan det på ett 

eller annat sätt problematiskt knyta ihop tidigare räkne erfarenheter med undervisningen som 

sker i skolan.  När det då kommer till barn med annat modersmål som börjar i skolan med ett 

annat undervisningsspråk, undandras de enligt Kilborn språket för att vidareutveckla sina 

kunskaper och måste helt börja om i sin matematikutveckling, denna gång på svenska.  

I artikeln ”Matematikundervisning och hemspråk” (1991) redogör Kilborn för en tolkning 

angående matematikundervisning på ett andraspråk. Han skriver att svårigheterna ökar för 

barnen eftersom de måste översätta sina tankar från undervisningsspråket till deras modersmål 

i hjärnan. Det kan stämma helt med tanke på att elever med utländsk bakgrund har haft andra 

räkneord i deras hemland, vilket innebär en stor förvirring när de börjar sin matematiska 

undervisning i Sverige. Det uppstår helt enkelt en konflikt mellan barnets inlärda räkneord 

och de räkneord hen möter i nuvarande undervisning.  

Vygotsky (1986) för fram sina ståndpunkter om att såvida kommunikationen i ämnet 

matematik ska utvecklas måste det finnas en behärskning av undervisningsspråket. Detta är 

enbart möjligt om det finns en översättning med hjälp av det första inlärda språket för att 

konflikten med barnets inlärda räkneord ska minska. När eleverna i förskoleklass inte får stöd 

i att utveckla ett andraspråk som även är undervisningsspråket, är det självklart att de i 

framtiden inte riktigt kan sammankoppla det verbala språket dvs. matematik med 

undervisningsspråket. På så sätt kan man klart och tydligt förstå att inlärning av svenska och 

andra ämnen, matematik och kanske även engelska skulle underlättas enormt om eleven har 

en kvalificerad utveckling av sitt förstaspråk, enligt Hyltenstam (2008). 

 

 



8 
 

2.2 Mathematics as a Language 
 

Rönnberg & Rönnberg (2001a) refererar till en studie som betraktar matematiken som ett eget 

språk. Här framförs åsikten att matematiken är båda informell och formell. Såsom alla 

moderna språk beskriver den inte bara begreppen utan påverkar också hur dessa begrepp 

skapas i elevernas tankar. Matematik bidrar till att vi kan kommunicera matematiska begrepp 

och idéer.  När eleverna ska befästa matematiska begrepp uppstår samma svårigheter som när 

eleven ska lära sig ett främmande språk (Johnsen-Hoines, 1990).  Det krävs då översättning 

med hjälp av det först inlärda språket för att man ska komma i kontakt med 

begreppsinnehållet och enligt Vygotsky (1986) räknas sådana språk i kategorin som språk av 

andra ordningen.  För elever med utländsk bakgrund som undervisas i och på ett språk de inte 

riktigt kan innebär det alltså svårigheter då de måste utveckla två främmande språk samtidigt, 

språk av den så kallade andra ordningen. De måste inte bara förbättra matematik för att kunna 

hänga med utan också undervisningsspråket. För att vi ska kunna utveckla kommunikationen i 

matematik, ”det verbala språket” måste vi behärska undervisningsspråket, för att vi i detta fall 

inte ska blanda ihop betydelsen av vissa matematiska begrepp med betydelsen av begrepp i 

vardagsspråket, som t.ex. axel, volym (Rönnberg & Rönnberg 2001b). 

 

2.3 Tvåspråkighet 
 

Om vi går tillbaka i tiden till innan 1970-talet var de tidigare studierna rätt avvisande mot 

tvåspråkighet men nu menar vissa att det har en negativ inverkan på den språkliga förmågan. I 

denna tid menar större delen av språkforskarna att tvåspråkiga elever upplever omvärlden 

rikare än enspråkiga och kan upptäcka andra saker än vad andra är kapabla till (Stedje och 

Trampe, 1979). Denna position stöds även idag av några forskare som t.ex. Lindberg (2008).  

Andra forskare som Löwing & Kilborn (2002) stödjer däremot modersmålsundervisningen då 

de tycker att barnen måste ha stöd av sitt förstaspråk i räknandet för att kunna förbättra sig i 

matematik. Även Rönnberg och Rönnberg (2001a) instämmer, då de skriver att elever med 

svenska som andraspråk måste få hjälp av modersmålslärare i många år för att få ett bättre 

resultat i matematik. Eleven får då en bättre inblick i ord och matematiska begrepp, som enligt 

Rönnberg och Rönnberg kan vara krångliga att ta till sig.  
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2.4 Attityder till modersmål 
 

Rönnberg och Rönnberg (2001a) skriver att flera forskare har tagit initiativ till att undersöka 

inställningen som en del lärare har till elevens förstaspråk. Å ena sidan ses modersmålet som 

en stor tillgång vid studier då det innebär att eleven utvecklar ett divergent tänkande. 

Rönnberg och Rönnberg (2001a) nämner att de tvåspråkiga elevernas analytiska förmåga 

utvecklas samtidigt. Å andra sidan ses modersmålet ofta som ett hinder för att lära sig svenska 

i andra lärares ögon. I Lahdenperäs studie (1997) tog hon reda på att det var få lärare som såg 

på elevernas modersmål som en resurs för skolan.  

Rönnberg och Rönnberg (2001a) tar upp en annan nästan likadan studie som försöker klargöra 

orsakerna till varför tvåspråkiga elever misslyckas i matematik. Studien visar att det blir ännu 

mer komplicerat om man betraktar tvåspråkighet och matematik, d.v.s. att det är ganska 

omöjligt för en tvåspråkig elev att vara lika erfaren i båda språken i alla aspekter.  

Enligt kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2011) är modersmålet nyckeln till det 

kulturella arvet med dess olika betydelse.  Skolan ska i sin undervisning i modersmål sträva 

efter att eleven bland annat:  

• ”stärker sin självkänsla och identitet och tillvinner sig dubbel kulturtillhörighet,”  

• ”lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin språkutveckling och sitt lärande.”  

(Skolverket 2011 s.87) 

Rönnberg och Rönnberg (2001a) menar att samhället och skolan inte satsar fullt ut på en 

undervisning som kan medverka till en bra utveckling hos minoritetselever. Eleverna kan 

även ha svårt att utveckla tvåspråkighet när de har möjlighet till modersmål endast en timme i 

veckan. Givetvis stärker man sin identitet bland andra barn som kommer från samma land och 

man har så mycket gemensamt när det gäller modersmålsundervisning. Om man inte skulle ha 

denna grupp skulle många på sätt och vis uppleva det som en förlorad identitet som de har 

byggt upp tidigare.  Gibbons (2013) nämner att det är större chans att eleverna känner 

solidaritet med majoritetssamhället om de känner att deras identitet bekräftas av alla på olika 

håll. 

Enligt Rönnberg & Rönnberg (2001a) brukar lärarna ha en fokusering på själva 

majoritetsspråket och landets kultur, vilket de anser som en betydelsefull nyckel till t.ex. det 

svenska samhället.  Det kan leda till att dessa förhållningssätt från lärarnas/skolans sida blir 
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kontraproduktiva.  Det finns väldigt många negativa attityder mot modersmålsundervisning. 

Sveriges grannland, Danmark har slutat med modersmålsundervisning (Sydsvenska Dagbladet 

2006). Det finns åsikter, som till exempel att det inte alls är välbehövlig och endast slöseri 

med tid. Modersmålsundervisning hålls i de flesta fall utanför skoltid då många elever helst 

vill göra något annat istället. Både lärare och elever är trötta om de redan haft en lång 

arbetsdag, vilket påverkar motivationen negativt (Ladberg, 1996).  

Många lärare vill få eleverna med utländsk bakgrund att överge sin varietet av svenska och 

bara tala ”riktig svenska”.   Ett citat som är taget ur en statlig utredning är följande: ”Kravet 

på en fläckfri svenska blir till slut ett krav på att vara svensk” – (SOU 1996:143).  

Argument mot tvåspråkighet är att det är förvirrande för eleverna att lära sig två språk under 

tidig barndom. Hyltenstam (1996) påpekar att man tidigare ansåg att det endast fanns 

utrymme för ett språk i hjärnan. Följaktligen är inte modersmålet så betydelsefull när eleven 

endast måste ha fokus på det svenska språket för att klara av kraven i matematik. Rönnberg 

och Rönnberg (2001a) tar även upp olika fördelar med modersmålsundervisning som kan 

främja eleven: tvåspråkighet, språkinlärning, språkbevarande och etnisk identitet. 

Men om man å andra sidan tänker på de invandrarelever som inte har ett tillräckligt utvecklat 

modersmål kan det vara oerhört problematiskt. Ljungberg(2004) framhåller i sin studie 

”Tvåspråkiga elevers situation i svenska skolan” att vi ofta glömmer att många elever inte har 

fått möjlighet att utveckla tankeförmågan på sitt modersmål. Det kan möjligtvis vara en av 

anledningarna till att elever med svenska som andraspråk inte når målen i matematik. 

Gibbons (2013) skriver att det inte är lösningen på problemet att enbart låta elever med 

svenska som andraspråk följa den ordinarie undervisningen, därför att det enligt henne, inte 

per automatik ger tillfälle till bästa möjliga undervisning. Möjligheten att elever med svenska 

som andraspråk utvecklar sina kunskaper i matematik är genom att integrera språk och 

innehåll i ämnesundervisningen i skolan.  

När jag läste detta påstående tänkte jag på Eva Norens föreläsning ”Flerspråkiga elevers 

möjligheter till lärande i matematik” (2011-03-24) . När hon presenterade sin studie talade 

hon om en tidig forskning av Gruber ”Skolan gör skillnad”.  En av hennes iakttagelser är att 

flerspråkiga elever som lyckas väl i sitt skolarbete blir karaktäriserade som ”invandrare” i 

mindre omfattning än de som inte lyckas. Det är ett sätt att göra skillnad på elever med 

utländsk bakgrund som lyckas och de som inte gör det. Detta fenomen kallas för oreflekterad 
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vardagsrasism, dvs. att det inte beror på lärares onda vilja, utan i rotade mönster och 

strukturer. 

Enligt Rönnberg (1999) är matematiken en social struktur och en del av den kultur i vilken 

den utvecklas. Han understryker dessutom att orsakerna till elevens misslyckande i 

undervisningen ofta sägs ligga hos eleven eller i elevens hem.  Rönnberg och Rönnberg 

(2001a) anser även att det är vanligt att lärare och rektorer skyller elever med utländsk 

bakgrund för deras misslyckande i skolämnena istället för att komma till rätta med elevernas 

svårigheter genom att ge hjälp i form av resurspersonal och en modersmålslärare vid sidan 

om. 

Sammanfattningsvis pekar forskningen som har redovisats på behovet av att elever med 

utländsk bakgrund ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, och inte minst gäller detta för 

matematikinlärning. 

3. Metod  
 

Mitt val av metod var att samla in data genom kvalitativa intervjuer med fem lärare angående 

ämnet matematik och undersöka problematiken kring varför många elever med svenska som 

andraspråk misslyckas med att nå målen i matematik. Med hjälp av mina kvalitativa intervjuer 

kunde jag ta del av pedagogernas uppfattningar och fördjupa mina tankar kring ämnet. Jag 

strävade efter informanternas åsikter och vad de uppfattade som orsaker bakom elevernas 

sämre prestation i matematik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde jag ta del av 

pedagogernas tankar kring detta. Vid kvalitativa intervjuer läggs tyngden på informantens 

egna synsätt och uppfattningar (Bryman, 2002). Vidare skriver Bryman att kvalitativa 

intervjuer är smidiga samt att under intervjun kan forskaren anpassa frågorna och har även 

möjlighet att ställa nya följdfrågor (Bryman, 2002). 

Även Eliasson (2006) nämner att en kvalitativ studie går in mer på djupet jämfört med en 

kvantitativ. Däremot bidrar möjligheten till kommunikation mellan intervjuare och den 

intervjuade i studien till en bättre förståelse av syftet. I boken ”Reflexiva intervjuer” (2010) 

skriver Helene Thomsson att det är möjligt att göra flera intervjuer och placera samman de 

beskrivningar man får ta del av, vilket jag har gjort. Jag har då tagit del av utförliga 

beskrivningar och olika slags upplevelser och erfarenheter av de intervjuade pedagogerna. 
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Det finns både fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer som metod. Enligt Trost 

(2010) är det positiva med metoden att koncentrationen endast vilar på frågorna och svaren. 

Andra fördelar kan enligt Eliasson (2006) vara användningen av följdfrågor under samtalet 

med respondenterna för att få en ökad förståelse och så relevant data som möjligt.  

 

3.1 Genomförande  
 

Jag genomförde intervjuer med fem olika lärare från olika skolor. Intervjuerna ägde rum i små 

arbetsrum där jag hade möjligheten att använda mig av fältanteckningar. Vid samtalen med 

dessa lärare presenterade jag syftet med mitt arbete och ämnet. Tiden för intervjuerna 

varierade från 30-40 min. Jag inledde alla intervjuer med lite bakgrundsfakta, frågor som 

handlade om hur länge de har arbetat som lärare och om de har mött på andraspråkselever i 

sin matematikundervisning. 

 

Jag använde mig av följande frågor vid intervjuerna med syftet i åtanke. 

1. Vilka styrkor har eleverna? 

2. Ser du några stora skillnader mellan andraspråkselevers kunskaper i ämnet 

matematik jämfört med elever med svenska som modersmål?  

3. Vilken problematik kan uppstå?  

4. Hur ser samarbetet ut mellan modersmålslärare och klasslärare i skolorna?  

5. Vad gör du för att hjälpa elever som har svårigheter med matematik? 
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3.2 Urval 
 

Jag utnyttjade möjligheten att välja olika skolor och endast intervjua en lärare som undervisar 

i ämnet matematik på varje skola. Skolorna är väldigt olika och på vissa av dem är majoriteten 

elever med utländsk bakgrund.  

Följande lärare deltog i intervjuarna: 

Lärare A: En kvinna på 43 år som har arbetat 10 år som lärare och de fyra sista åren har hon 

arbetat i ett område med många elever som har svenska som andraspråk. I början var det svårt 

för henne men enligt henne lär hon sig nya ting hela tiden genom erfarenheter och diskussion 

mellan kollegor. I klassen som hon undervisar finns det för tillfället 70 procent elever med ett 

annat modersmål än svenska, vilka är invandrade eller infödda. Två av eleverna är nyanlända 

i Sverige och de kommer från Internationella klassen.  

Lärare B: En man på 28 år som har arbetat i 3 år som lärare i åk 1-6 i en friskola. Under 

dessa år som lärare har han även arbetat med elever med svenska som andraspråk. Han 

berättar att han inte har arbetat med elever som inte kan det svenska språket.  

Lärare C: En kvinna på 45 år som har arbetat som modersmålslärare i fem år men som har 

15 års erfarenhet som matematiklärare i sitt hemland. För tillfället arbetar hon 50 procent som 

modersmålslärare och 50 procent som matematiklärare och har nu redan gjort det i ett år. 

Skolan som hon arbetar i är en skola där majoriteten är elever med svenska som andraspråk, 

särskilt från Mellanöstern.  

Lärare D: En lärare på 25 år som arbetar med matematikundervisning och är i sitt första år 

som lärare i en friskola. I den skolan hon arbetar i finns få elever med språksvårigheter i 

svenska. 

Lärare E: Hon är en lärare på 50 år med 20 års yrkeserfarenhet. Hon berättar om att hon får 

möta väldigt många elever som är nykomna i Sverige.  

Genom dessa intervjuer fick jag en konkret bild av hur det kan se ut i skolorna idag och 

kunskap om andra lärares syn kring problem som kan uppstå kring elever med svenska som 

andraspråk. Såsom Kvale (1997) anser jag att fördelen med en kvalitativ studie är att 

livsvärlden hos den intervjuade och dennes åsikter klarläggs. Genom att välja lärare från olika 

skolor fick jag ta del av uppfattningar om deras pedagogiska vardag. 



14 
 

3.3 Forskningsetiska principer 
 

När man ska genomföra en studie är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke. Bryman 

(2002) skriver att de grundläggande etiska frågorna handlar om frivillighet, integritet, 

konfidentalitet och anonymitet. I Vetenskapsrådet (2008) står det att forskning är viktigt och 

nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.   

De följande forskningsetiska principerna ska uppmärksammas samt vidtas för att skydda 

individen: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att information om uppgiften i projektet och vilka villkor som 

gäller för deltagande ska ges till de intervjuade. De intervjuade skall även få upplysning om 

undersökningens syfte och hur undersökning på ett ungefär ska genomföras. Detta har jag 

tagit hänsyn till och tagit kontakt med informanterna innan genomförandet av intervjuerna. 

Jag har informerat lärarna om att deras deltagande är frivilligt och att deras åsikter ska 

användas i forskningssyfte.  

Samtyckeskravet bygger på en regel som lyder: ”Deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan”   

Deltagarna har tillfrågats innan intervjuerna för att själva bestämma över sin medverkan. Med 

detta är den första principen jag har förhållit mig till meddelat samtycke vilket innebär att 

deltagarna får lagom information om studien och har rätt till att själv välja om de vill delta 

eller inte (Vetenskapsrådet, 2008) Under intervjutillfället informerade jag de intervjuade om 

att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Konfidentialitetskravet belyser vikten av att alla personuppgifter, dvs. uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

obehöriga människor inte får ta del av informationen. Enligt Vetenskapsrådet (2008) läggs det 

en stor vikt på skyldigheten till tystnadsplikt av väldigt kloka motiv, till exempel att de 

berörda inte ska uppfatta undersökning som obehaglig eller kränkande.   

För att uppfylla anonymitetskravet utifrån Bryman (2002) har jag dessutom kallat mina lärare 

för A, B,C, D och E. 

Nyttjandekravet innebär att de inhämtade uppgifterna om enskilda personer endast skall 

användas för forskningsändamål och det är inte tillåtet att låna ut uppgifter om individer till 
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exempelvis företag som sedan använder det i deras marknadsföring. Det betyder att jag enbart 

har använt uppgifterna till det syfte jag uppgav för deltagarna från första början. 

3.4 Metoddiskussion  
 

Utifrån mitt syfte med undersökningen och mina frågeställningar bestämde jag mig för att 

använda mig av en kvalitativ metod. Syftet med min valda metod är att framföra 

pedagogernas tankar och uppfattningar utifrån mina frågeställningar. 

Enligt min uppfattning är valet av deltagarna som kom från olika skolor en styrka i min 

metod. Urvalet av deltagarna bidrog till att jag kunde ta del av olika åsikter och idéer av lärare 

som hade olika erfarenheter att arbeta med elever med svenska som andraspråk.  

Om jag exempelvis hade valt att utföra en enkätundersökning hade jag kanske inte fått 

tillräckligt med data till det önskade syftet och resultatet.  Intervjupersonerna har alltså inte 

lika stor frihet att utforma frågorna själv och inga följdfrågor kan ställas i en 

enkätundersökning anser Bryman (2002). Detta skulle bidra till att jag skulle behöva kontakta 

deltagarna igen för att få en bättre förståelse för deras åsikter och erfarenheter. Mitt val av 

metod har alltså gett mig mer möjlighet att samla in en stor mängd data från varje enskild 

respondent. 

Det som jag ser som en svag punkt i arbetet är att jag valde att inte använda mig av en 

bandspelare, utan jag antecknade deras svar. När man väljer att inte spela in kan det bli så att 

man missar att anteckna något väldigt viktigt.  

 

4. Resultat  
 

I denna del kommer resultatet att redovisas utifrån behandlat material från intervjuerna med 

pedagogerna. Följaktligen har materialen utvärderats och tolkats med utgångspunkt i lärarnas 

erfarenheter kring de olika frågeställningarna de svarade på under intervjutillfället.  

Johansson (2006) skriver att för att kunna presentera resultatet så överskådligt som möjligt 

bör man försöka finna de mönster som undanhåller sig i materialet. Av den orsaken har jag 
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försökt hitta centrala teman i mitt intervjumaterial. Under intervjutillfällena tog pedagogerna 

upp följande områden för att beskriva varför elever med utländsk bakgrund lyckas eller 

misslyckas i ämnet matematik: språkets betydelse, avsaknad av tvåspråkig undervisning, 

föräldrarnas bakgrund och samarbetet mellan modersmålslärare och undervisningslärare för 

att främja elevens kunskaper inom matematik. 

4.1 Språkets betydelse 
 

Under samtalen med lärare framfördes flera olika orsaker som försvårar elevernas utveckling 

inom ämnet matematik. Det främsta problemet blir med tiden väldigt enkelt att se: 

språkbristen hos eleverna med svenska som andraspråk.  

Lärare A anser att språkbristen påverkar en del av kunnandet i matematik. Elever med 

svenska som andraspråk har oftast svårigheter när det handlar om problemlösningsuppgifter 

med mycket text, vilket kan bero på deras språkbrist. 

Det händer så ofta att elever som kommer från ett annat land är väldigt duktiga på matematik, alltså att 

räkna. Men så snart dessa barn möter på problemlösningsuppgifter med mycket text får de bemöta 

stora svårigheter. (Lärare A) 

 

Hon påpekade dessutom att allting i kunskapsutvecklingen handlar om språk, vilket är exakt 

vad eleverna behöver ytterligare hjälp med. Svårigheterna i matematik som denna lärare har 

sett hos elever med svenska som andra språk är problemlösningar, sådana uppgifter med 

mycket text. Ett ännu större problem blir dessutom att eleverna som inte har en funktionell 

språkförmåga dessutom måste lära sig att använda matematiska begrepp. Först måste eleven 

förstå uppgiften, kunna lösa den och sedan kunna förklara lösningen och även detta med nya 

matematiska begrepp.  

De intervjuade lärarna var eniga om att språkkunskapen bland eleverna har en stor betydelse 

och påpekar sedan att språkbristen är ett hinder för elever med svenska som andraspråk.  

Några intervjuade lärare anser att modersmålsstöd är en fördel för eleverna som innebär att 

eleverna får ta del av det matematiska språket på sitt först inlärda språk. 

Lärare E berättade följande: 
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Jag skulle nog beskriva studiehandledning som en bra vägledning till elevernas kunskapsutveckling. 

Jag anser att det är ett bra hjälpmedel för att eleverna uppnår målen i matematik och alla andra 

skolämnen som de har svårighet med. (Lärare E) 

 

 Å andra sidan fick jag även ta del av synpunkter såsom Lärare D uttalar sig: 

Jag ser faktiskt inte någon skillnad på svårigheter mellan eleverna med svenska som andraspråk och 

elever med svenska som första språk. Så som jag ser på det hela kan eleverna jobba upp sig till bättre 

resultat utan att behöva hjälp av modersmålslärare. (Lärare D) 

 

Denna lärare har inte alls samma syn på problemet då hon dessutom inte instämmer med att 

elevernas förstaspråk medför några förbättrande resultat inom ämnet matematik för eleven. 

 

4.2 Tvåspråkig undervisning 
 

En av lärarna som jag intervjuade var själv tvåspråkig och hon förde fram följande tankar: 

…. Alltså , utifrån mina erfarenheter tror jag faktiskt att det är så att det innebär en bättre förståelse för                          

de flerspråkiga eleverna när de undervisas av en flerspråkig lärare. (Lärare C) 

 

Denna lärare tyckte personligen att tvåspråkiga lärare är ett bättre alternativ till att hjälpa 

eleven med kompetensutvecklingen. Läraren kan hjälpa eleven både med språket och med 

själva ämnet, vilket bidrar till en ökad förståelse för eleven.   

Läraren upplever också att en tvåspråkig undervisning skulle kunna resultera i goda framsteg. 

Under våra samtal tyckte läraren att en sådan undervisning skulle visa elevernas kunskaper på 

ett mer rättvist sätt. Eleverna skulle då ha samma möjligheter som elever med svenska som 

första språk, utan att möta hinder såsom brist i det svenska språket. Läraren belyste alltså 

första språkets betydelse för eleverna då det första språket kan användas som tankeinstrument. 

I intervjuerna framkom att elever borde få möjlighet att få visa sina kunskaper i en tvåspråkig 

undervisning och känna sig självsäkra. Det är mer troligt att när eleverna får denna möjlighet 

bevaras även deras självkänsla istället för att en ”erövring” av ett nytt språk krävs. 
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4.3 Föräldrarnas bakgrund och skolerfarenhet 
 

En lärare för fram sina tankar kring föräldrarnas bakgrund och sociala position. 

Utifrån mina erfarenheter har föräldrarnas kultur och deras uppfattning om skolan samt deras intresse 

att samarbeta med läraren en stor inverkan på elevens utveckling.(Lärare E) 

Det läraren uttalar sig om är att det är uppenbart att föräldrarnas annorlunda skolkultur och 

deras intresse för skolan i sin tur påverkar barnet.   

Denna lärare markerade vikten av föräldrarnas val av att hjälpa sina barn i skolan. Hon ansåg 

dessutom att ett stort problem var att många utländska föräldrar inte är insatta i sina barns 

kunskapsutveckling.  Föräldrarnas ”skoltradition” är en avgörande faktor för barnets 

kunskapsutveckling. Föräldrarnas utbildningsnivå kan påverka barnet i stort sett och även 

deras värderingar förmedlas till unga.  

Under vårt samtal påpekade lärare E följande:  

Föräldrarna kan till och med vara analfabeter, varvid föräldrarna inte kan ge hjälp till sina barn för 

att utveckla sitt modersmål. (Lärare E) 

 

Förutom föräldrarnas utbildningsbakgrund är även elevens bakgrund en avgörande faktor i 

skolan. Några elever har gått i bra skolor i sitt hemland medan andra inte har haft möjlighet 

att gå i skolan alls. Det är uppenbart att elever med en stark skolkultur, som tagit med sig 

skolkunskaper från hemlandet har lättare att uppnå goda resultat i matematik. Dessutom går 

även språklärandet bättre för dem än vad det gör för elever med analfabetism.  

 I många fall kan inte föräldrarna vara så hjälpsamma på grund av att de har språkbrist, och i vissa 

andra fall är somliga analfabeter.(Lärare C) 

 

Även lärare C som var tvåspråkig, har fört fram sina åsikter om att även språkbristen hos 

många föräldrar är en orsak till en sämre kommunikation mellan skolan och hemmet. 

Pedagoger har inte möjlighet att ha en dialog med föräldrarna angående elevens mål, 

kompetens osv. Lärarna betonar alltså hur mycket språket betyder för en god kommunikation 

mellan pedagoger och föräldrar och hur hjälpsam en sådan kommunikation faktiskt kan vara 

för barnets lärande.  
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4.4 Samarbetet 
 

Flera pedagoger satte ett högt värde i ett gott samarbete med modersmålslärarna. I deras 

skolor har man kunnat bygga upp ett bra samarbete mellan lärare vilket har haft en positiv 

inverkan på elevernas resultat.  

Språket är ett stort hinder för att elever med svenska som andraspråk ska nå framgång i 

lärandet. Det hela blir ungefär som en typ avspärrning, som en lärare uttryckte det, men kan 

förändras med hjälp av ett samarbete.  

Lärare A sa följande:  

 Så fort jag märker att eleven har svårighet att förstå olika problemlösningar, ber jag 

modersmålslärare om hjälp som jobbar vidare med förklaring.(Lärare A) 

 

Tyvärr kan samarbetet mellan modersmålslärarna och övrigt personal i skolan bli mycket 

svårt av den anledningen att modersmålslärarna har sina arbetstider efter skolan. Detta kan 

helt och hållet medföra negativa följder för elever med svenska som andraspråk, när 

samarbetet förhindras av den orsaken eftersom modersmålslärare inte är medvetna om vilken 

hjälp de kan erbjuda eleven utan regelbunden kommunikation.  

 Jag vet inte vad modersmålsundervisningen går ut på och jag själv har aldrig träffat eller haft kontakt 

med läraren som undervisar i elevens andra språk i skolan.(Lärare D) 

När lärare D yttrar sig om modersmålsundervisning blir det tydligt att den formen av 

samarbete inte finns på hennes skola. 

Några informanter var väldigt eniga om att alla lärare har ett enskilt ansvar att arbeta för en 

samverkan som kan bidra till väldigt många fördelar för eleven. Somliga skolor använder sina 

resurser för att eleverna ska uppnå målen och fokuserar mycket på god kommunikation 

mellan olika slags lärare.  

Lärare E bedömde modersmålslärarnas hjälp som värdefull och behövlig för att kartlägga 

elevens kunskaper och planera möjlighet till utveckling. I min undersökning fick jag ta del av 

lärdomar om att modersmålslärarna som har ett gott samarbete med lärarna i internationell 

klass (IK klass) medför att somliga elever går fortare fram i språkutvecklingen. Klassläraren 

får ta del av kunskaper och insikter från modersmålslärarens sida som hen sedan kommer att 

vara i behov av för att möta respektive elevs behov. Detta är något som de flesta intervjuade 
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lärarna var eniga om och dessutom ansåg vara till samarbetets fördelar för den fortsatta 

undervisningen. 

Lärare E påpekar: 

Jag har ett gott samarbete med modersmålslärarna vilket gynnar elevernas utveckling. Första året får 

alla elever modersmålsstöd men trots att vissa elever har behov av ytterligare studiehandledning efter 

det första året, blir det svårt ifall att rektorn inte godkänner detta på grund av det kostar för skolans 

ekonomi” (Lärare E) 

En annan sak som hon tog upp var hennes upplevelse utifrån hennes långa erfarenhet att 

modersmålslärare ibland inte är utbildade i det ämne som eleven behöver hjälp med, i detta 

fall matematik. Detta kan leda till en otillräcklig hjälp i matematik från modersmålslärarens 

sida. Samarbetet i helhet mellan lärarna skulle nog fungera, men skulle dock inte gynna 

elevernas kunskapsutveckling när eleven varken får hjälp med att förstå uppgiften eller med 

hur de kan hitta en lösning.  

Å andra sidan finns skolor där många lärare har brist på kunskap gällande modersmålens 

betydelse. Under intervjun med lärare D säger hon att hon inte vet vad 

modersmålsundervisning innebär och hon säger ytterligare: 

 ”Jag vet bara att modersmål är ett frivilligt ämne och inget mer.”(Lärare D) 

Detta visar att somliga lärare inte har tillräckligt mycket kunskap om modersmål och har på så 

sätt inte ha möjligheten att samarbeta med modersmålslärarna. Samarbetet utesluts dessutom 

av flera andra orsaker, såsom några lärarens syn på modersmål som ett hinder för inlärning av 

det svenska språket. 

 

5. Diskussion  
 

Mitt syfte med detta arbete var att undersöka varför elever med utländsk bakgrund kan ha 

svårigheter i ämnet matematik. Jag ska även diskutera vilken form av stöd de här eleverna 

behöver. Genom denna studie har jag även fått ta del av lärarnas syn på svårigheter, deras syn 

på samarbetet och modersmålslärarens roll för att eleverna ska kunna besegra alla hinder och 

nå målen. I resultatdiskussionen sammankopplas resultatet i arbetet med kunskap som finns i 

forskningslitteraturen om elever med annat modersmål än svenska. Mitt mål med 
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diskussionen är att leda ett resonemang om hur lärarna kan underlätta matematiklärandet för 

eleverna.  

 

5.1 Undervisning i matematik 
 

I min roll som lärare och för att jag själv ska uppnå olika mål måste jag hitta rätt 

undervisningsmetod. Det måste vara ett arbetssätt som gynnar eleven med svårigheter i 

matematik men som även passar bra för hela klassen. 

Elevernas inlärningsprocess ska alltid vara i fokus och lärarens arbetssätt ska anpassas till 

elevernas behov (Lgr 11). Alla elever i klassrummet har rätt till att få tillit och support från 

lärarnas sida.  Alla lärare var inte positiva till att använda modersmålet som ett stöd i 

elevernas utveckling i matematik, men den tvåspråkiga läraren menade att undervisning i två 

språk kan resultera i framgång om läraren anpassar undervisningen till elevernas 

förutsättningar och ger dem möjligheten att använda språket som tänkespråk. Min 

pedagogiska erfarenheter och mina egenskaper måste kunna vara en fördel för eleverna, och 

min roll måste vara jämställd och inte särskilt auktoritär. Rönnberg och Rönnberg (2001a) 

stödjer sig på Hieberts forskning att denna förändring kan öka barnens motivation. Det påstås 

även att matematiklärarens roll i klassrummet beror på vilka mål eleverna strävar efter i 

ämnet. För en lärare är det viktigt att skapa en ”learning community” dvs. ett klimat där 

eleverna känner sig trygga i att uttrycka sina egna tankar och reflektioner. Ett sådant klimat 

bidrar till en enkel kommunikation och reflektion över matematik bland eleverna.  Det är 

uppenbart att en lärare har som uppgift att verka kompensatorisk, vilket innebär att han eller 

hon ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och kompensera skillnader i deras 

kvalifikationer. Vissa elever kan behöva extra stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås (Rönnberg & Rönnberg, 2001a). 
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5.2 Hemspråkets betydelse 
 

I mina samtal med lärarna togs svårigheterna som ligger framför dessa elever upp och även 

språkets avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen. När det gäller kommunikation, 

grupparbete och problemlösningar med mycket text, blir det svårt för eleverna eftersom dessa 

olika arbetsuppgifter och metoder kräver en förmåga att resonera. Flera av lärarna ansåg 

språkbristen vara ett hinder i kompetensutvecklingen hos elever med svenska som andra 

språk. Såsom Vygotsky (1986) påpekar måste undervisningsspråket behärskas av eleverna för 

en utvecklad kommunikation i det han kallade för ”det verbala språket” dvs. 

matematikspråket. 

I resultatet framkom att förmågan att bekantgöra matematiska begrepp försvåras på grund av 

brist på språkkunskap hos elever med svenska som andraspråk. Skolverkets rapport (2002) 

klarlägger olika förklaringar till det faktum att många elever med svenska som andraspråk inte 

når målen. Det påpekas att en förklaring kan vara att modersmålsundervisningen har minskat i 

alla skolformer de senaste tio åren. Den ifrågasattes på många håll i samhället och hörde inte 

till som en naturlig del i skolans arbete. En annan förklaring kan vara de allmänna 

neddragningarna i skolan under 90-talet som bidrog till att det blev mindre personal i 

klasserna och därmed sämre kapacitet att möta elevernas olika behov. Följaktligen innebär 

studiehandledning på modersmål det första året och även längre fram stora framsteg hos 

eleven och det gynnar deras utveckling. Med min bakgrund som hemspråkslärare med en 

annan erfarenhet vet jag hur synen på skolan varierar beroende på var man kommer ifrån. De 

barn vars föräldrar är mer insatta i barnens skolutveckling och har ett samarbete med skolan 

har större potential att nå framgång samt goda resultat.  

Lärarna tog även upp att de ansåg att det var en fördel om eleverna hade sitt modersmål vid 

sidan om, och absolut inget hinder för att lära sig undervisningsspråket. De såg det som 

väldigt värdefullt och hjälpande för elever med svenska som andraspråk.  Deras åsikter stöds 

av ”Fler språk- fler möjligheter” (Skolverket 2010) som menar att dessa elever som får 

tvåspråkig undervisning i matematik och samhällskunskap, även i andra ämnen i sin tur får 

bättre betyg i dessa än andra invandrarelever som inte går på modersmål. Forskningen har lagt 

fram resultat att goda framsteg i skolan för elever med svenska som andraspråk är starkt 

förknippat med modersmålsundervisningen.  
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Ett av syftena med detta arbete var att få svar på vilka svårigheter som elever med svenska 

som andraspråk kan ha i matematik.  Det är vanligt att eleverna med svenska som andraspråk 

har det besvärligare att komma i kontakt med begreppsinnehållet i matematik, enligt 

Vygotsky (1986) och därmed tar det längre tid för dem att hitta sin identitet (Skolverket 

2000).  Dessa svårigheter kan eleverna övervinna med hjälp av modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning.  

Det är uppenbart att de flesta minoritetselever har sämre resultat i matematik än svenska 

elever. Matematik är ett språk för sig själv och forskare som Kilborn (2002) och Rönnberg & 

Rönnberg (2001b) menar att det underlättar att kunna använda sitt första språk för att utveckla 

kunskaperna och få en bättre förståelse för matematiska begrepp. Det är även belagt att barnen 

inte smidigare lär sig ett nytt främmande språk genom att glömma sitt första språk. 

Lärare C förklarade under intervjuns gång hur en tvåspråkig lärare hjälper eleven med 

språkinlärning och matematik.  Hon berättade för oss att det blir enklare för eleven att få mer 

kunskaper i matematik med hjälp av sitt första språk som hen behärskar, vilket stödjs av 

Löwing och Kilborn (2002) och i sin tur Rönnberg och Rönnberg (2001a). Läraren menar att 

första språket går att använda som tankeinstrument i deras lärande vilket även kan underlätta 

språkutvecklingen.  

Modersmålet och det nya obekanta språket går alltså hand i hand genom hela utvecklingen. I 

boken ”Greppa språket” (Skolverket, 2011) påpekas det att språk, tänkande och 

kunskapsutveckling går hand i hand i detta perspektiv, och språket har en avgörande betydelse 

för kunskapsutvecklingen. Kunskap konstrueras språkligt och språk fyller olika funktioner i 

olika sammanhang, såsom i skolämnen som matematik. 

Det finns forskare som Kilborn (1991) som visar att brist på modersmål betyder brist på 

kunskaper i matematik. Det är troligen sant då det kan vara en av förklaringarna till 

svårigheter med ämnesinlärning. Vårt ordförråd byggs på under hela livet i samband med att 

individen kommer i kontakt med nya kunskapsområden.  Det är således inte sannolikt att vårt 

första språk kan vara ett hinder för de nya kunskaperna. Däremot är det ett slöseri med 

kunskap att inte bevara det på bästa sätt, då det kan vara hjälpmedel för att lyckas i andra 

ämnen.  Några av lärarna betonade elevens första språk som ett hjälpmedel i hens 

lärandeutveckling och inte som ett hinder. De ansåg därför att tvåspråkighet skulle kunna 

bidra med framgång i deras matematikutveckling. 
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Det kan dock förekomma väldigt många negativa attityder mot invandrarbarns första språk 

även idag då man kanske anser att det kan betraktas som ett hinder för deras språkutveckling 

(Hyltensam 1996). 

Idag kan denna attityd vara kvar i vårt samhälle och de flesta pedagoger har inte lika höga 

förväntningar på elever med utländsk bakgrund. Deras ambitioner anses vara omöjliga att 

förverkliga och denna definition påverkar eleverna på sätt och viss och framkallar ett nytt 

beteende hos dem. Detta nya beteende blir en självuppfyllande profetia, det vill säga att 

eleverna speglar sig i pedagogernas låga förväntningar som påverkar kunskapsutvecklingen.  

Å andra sidan, när en positiv attityd omsluter barnets förstaspråk och kultur betyder detta även 

mycket för barnets identitet och självkänsla, såsom för deras utveckling i matematik. Enligt 

mina erfarenheter upplever andra och tredje generationens invandrare identitetsproblem för att 

de lever i två kulturer parallellt.  Då deras lärare och rektorer skyller deras misslyckande på 

deras bakgrund kan elever känna en känsla av svaghet. Enligt Rönnberg och Rönnberg (2001) 

visar deras studie att ett barn med svenska som andraspråk som får tillgång till sitt språk och 

känner sig bekräftad av resten av samhället, kan äga en stark vilja att lyckas i matematik. 

Det jag ansåg som positivt i mina intervjuer med lärarna var att deras syn på den tvåspråkiga 

undervisningen framkom som väldigt värdefull och inte obehövlig. Eva Noren (2011) har 

tagit upp tre olika aspekter av sin studie på sin föreläsning ”Flerspråkiga elevers möjligheter 

till lärande i matematik” där hon tar upp den tredje aspekten som rör sig om hennes förståelse 

för hur svårt det är att översätta text på svenska till elevens modersmål. Hon skriver vidare om 

att det blev enklare för eleven med svenska som andraspråk att lösa matematikuppgifterna 

med den tvåspråkiga läraren vid sin sida som klargjorde för hen uppgifternas kulturella 

sammanhang. Modersmålslärarens roll i detta fall är att dela med sig av kunskap till lärarna 

kring andraspråkselevernas inlärningprocess för att både språk och ämnen ska utvecklas. Att 

se till att eleverna endast lär sig svenska kommer inte att medföra en framstående utveckling 

och det är denna problematik som lärare och modersmålslärare måste handskas med i 

samverkan (Löwing & Kilborn, 2002).  Barn med svenska som andraspråk skulle kunna börja 

gå på modersmålsundervisning som skulle kunna resultera i en god kunskapsutveckling för 

dem. Annars kan det i andra fall bli en inledning till en väg som leder till misslyckanden i 

studierna för eleverna, enligt Ladberg (1996). När elever med svenska som andraspråk får 

undervisning i svenska som andraspråk är det viktigt att undervisningsläraren är engagerad. 
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Det är väldigt viktigt att läraren har en del kunskaper som hen kommer att vara i behov av för 

att möta respektive elevs behov.  

Enligt mina erfarenheter bedömer jag att en lärare som varierar sina lektioner kan vara en god 

lärare som arbetar för att utveckla en struktur i klassrummet. Det finns lärare som styr 

eleverna med mild men fast hand mot målet. De arbetar först och främst med att eleven ska få 

ta del av glädjen och då är de inne i en god cirkel och deras läsning och skrivande utvecklas 

ständigt (Löwing & Kilborn, 2002). Några elever kan inte arbeta i samma spår utan måste ta 

del av individuella arbetsuppgifter såsom diskussioner i grupper och helklass. Det är viktigt 

att motivera eleverna då modersmålslärare är deras resurs för att handleda dem i övriga 

ämnen. Alla ska ha rätt att få känna att ens språk inte är mindre värt och att vara språkrik kan 

öppna dörrar till många utbildningar och karriär.  

Under intervjun framförde en av lärarna några åsikter om att elevens första språk kan hindra 

deras språkutveckling eller deras utveckling i matematik. De flesta var positivt inställda till 

modersmål och menade att det kan vara en stor hjälp för elever som har språksvårigheter. 

Lärare D ansåg däremot att modersmålet inte hade en särskilt stor betydelse för elevernas 

utveckling i matematik. Men lärare D hade än så länge inte haft så många elever med svenska 

som andraspråk i sin undervisning.  

Utifrån litteraturöversikten, från matematikprojektet vid Fittja skolor (Rönnberg, 1999) 

framgår följande kompetensutvecklingsbehov för lärare som undervisar elever med svenska 

som andraspråk:  

 Lärare behöver kunskaper om hur man organiserar undervisningen så att eleverna ges 

möjlighet att utveckla matematiska begrepp och sina språkliga färdigheter utifrån egna 

erfarenheter. 

 Förutom matematik och matematikdidaktik måste kunskaper om språkets betydelse för 

utvecklingen av matematiska begrepp, om andraspråksutveckling och vad som kan 

hända i möten mellan med olika kulturell bakgrund ingå.  

Dessa aspekter anser jag vara mycket relevanta, även i samband med undersökningen som jag 

genomförde. 

 

 



26 
 

5.3 Föräldrarnas roll 
 

För att elever ska lyckas i skolan och särskilt i matematik, krävs det en god samverkan mellan 

barn och förälder, och skolan. Lärarna betonade värdet av föräldrarnas erbjudande om hjälp 

till sina barn. Det goda samarbetet mellan barn och förälder finns inte alltid.  Ungefär som 

lärare E framhävde tidigare, kan detta bero på föräldrarnas oförmåga till att vara hjälpsamma 

med läxor och kunskapsinhämtning.  I intervjuerna framkom det att föräldrarnas ointresse av 

barnens utveckling i skolan gör det svårare för lärarna att ha en god kommunikation med 

föräldrarna gällande elevens mål och kompetensutveckling. Ett samarbete mellan förälder och 

lärare och en tvåspråkig undervisning skulle kunna öka chanserna att få föräldrarna till dessa 

elever att känna sig delaktiga i sina barns utveckling. 

Andra intressanta fenomen som framkom i mitt arbete var lärarnas tankar kring påverkan från 

föräldrarnas bakgrund med tanke på att vissa elever klarar sig mycket bättre än andra fastän 

de är andraspråkselever. Gibbons (2013) menar att en av förklaringarna som har anförts till att 

dessa elever klarat sig så bra i skolan är uppfostringsmönstret i hemmet och föräldrarnas höga 

värderingar av skolan. Detta framkom också av intervjufrågorna med lärarna, då de också 

förde fram idéer och tankar angående föräldrarnas värderingar och skoltradition. Detta kan i 

sin tur stödjas av Viberg (2005) då han menar att det tar mellan fyra till åtta år för elever med 

tvåspråkighet att komma i nivå med elever med svenska som modersmål i skolans läsämnen. 

Eva Noren nämnde i sin föreläsning ”Flerspråkiga elevers möjligheter till lärande i 

matematik” en forskning som belyste att beskrivningar att elever som ”svaga” eller 

”lågpresterande” i matematik i relation till deras kulturella bakgrund inte hjälper elevernas 

utveckling i matematik. Detta sker på grund av att man fokuserar på elevernas kulturella 

identitet i stället för att fokusera på deras behov av modersmålet.  

Vi har fått ta del av olika attityder gällande modersmålets betydelse men faktum är att 

språklärandet kan gå relativt snabbt med hjälp av modersmålet. När eleverna väl har fått 

förmågan att behärska undervisningsspråket skulle det underlätta en hel del för dem i 

matematik. Det har framkommit åsikter och tankar om att föräldrarnas kulturella bakgrund 

spelar en viktig roll i elevernas skolutveckling. Det har även framkommit åsikter och tankar 

om att elevernas svårigheter i matematik kan övervinnas med hjälp av språklärandet.   
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5.4 Flerspråkighet – hinder och möjligheter 
 

Hyltenstam (1996) skriver i sin bok ”Tvåspråkighet med förhinder” att det finns situationer 

där motivationen att lära sig majoritetsspråket minskar, nämligen om majoriteten visar 

allmänt förtryckande attityder gentemot minoriteten, exempelvis de svenska invandrartäta 

bostadsområdena.  Även Skolverkets rapport (2002) menar att flerspråkigheten är en resurs 

både för individen och även samhället. Skolan är en viktig resurs för integrationen och skolan 

har därför en stor skyldighet att alla, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter till ett rikt liv. 

Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska är inte ett problem som man måste 

finna en lösning på, utan en tillgång att ta tillvara. Rönnberg & Rönnberg (2001b) skriver att 

Kilborn, W (1991)  påstår att elever med svenska som andraspråk måste börja om helt i sin 

matematikprogress när undervisningsspråket är på svenska. Det kan innebära stora svårigheter 

för de elever som inte behärskar svenska språket särskilt bra. Han påpekar vidare när han 

redogör i artikeln ”Matematikundervisning och hemspråk” att elever med svenska som 

andraspråk möter på svårigheter i ämnet av den enda orsaken att de måste översätta sina 

tankar till sitt modersmål. Det blir ett problem för dessa elever vid matematikuppgifter då det 

är nödvändigt att ord som har betydelse inte får felbedömas eller missas på något sätt.  Detta 

förutsätts även att deras modersmål är tillräckligt utvecklat i relation till deras ålder och 

uppgifternas kvav. 

Det var ungefär det som lärare C ansåg när hon pratade om att en tvåspråkig undervisning kan 

bidra med stora möjligheter för eleven. Hon yttrade sig i vår intervju om att en sådan 

undervisning innebär ”en bättre förståelse för de flerspråkiga eleverna”.  Hennes tankar 

byggde även på Kilborn (1991) om att ”en erövring av språket” kan ske i samband med 

matematik i det språk som eleverna inte kan. För att öka möjligheterna att 

andraspråkseleverna gynnas i matematik och andra ämnen finns det ett behov av en tvåspråkig 

undervisning. Ovanstående argument av både Kilborn (1991) och lärare C tyder alltså på att 

en tvåspråkig undervisning kan hjälpa elever med svenska som andraspråk att hamna på 

samma nivå som svenska barn i sin kunskapsinlärning.  
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5.5 Samarbete 
 

Det jag märkte i mina intervjuer var även att betydelsen av samarbetet mellan olika lärare för 

att lyckas i arbetet med elever med utländsk bakgrund understryks gång på gång också i 

litteraturen. Samarbetet kan endast ske genom en god kommunikation. Rönnberg och 

Rönnberg (2001 a) skriver att forskare som Hibert påpekar att kommunikation i sin tur 

innebär att man blir en del i ett socialt samspel där man informerar varandra av sina tankar 

och förslag till åtgärder. Man åstadkommer mer än vad man tror man gör, genom att 

kommunicera med modersmålslärare och ihop överväga olika idéer och problem. Genom 

samarbetet skulle lärarna ha möjlighet att hjälpa eleven att lyckas på ett gott sätt, då 

klasslärarna får en inblick i elevens kunskaper, tack vare samverkan med modersmålsläraren. 

Enligt Axelssons (2000) fungerar det bättre när lärarna, genom att ha höga förväntningar på 

eleverna och deras klokhet, gav barnen ett starkt förtroende för den egna förmågan om en 

framgångsrik utveckling. Ämneslärare kan således bidra till en grund för andraspråksinlärning 

samtidigt som ämnesinlärningen främjas.  

 

5.6 Språket ger identitet 
 

Faktum är att minoritetsbarn växer upp i två olika världar, skolvärldar och föräldravärldar. Att 

vara mäktiga, att bygga upp sin identitet ska kunna vara en självklar sak för dem. Om inte 

första språket finns och inte heller en god kommunikation med föräldrarna och släktingar, tror 

jag att barnen kan känna sig väldigt vilse. Identitet är viktig för sociala varelser som oss med 

tanke på att vi kan ha kontroll över vårt eget liv. Identitet och språket hänger ihop då man 

upplever känslan av att man tillhör en viss grupp, t.ex. en etnisk grupp (Skolverket, 2011).  I 

Sverige har vi en stark skolkultur och många barn har akademiskt utbildade föräldrar, vilket 

skiljer sig från somliga elever vars föräldrar är analfabeter. Detta medför att även barnets 

intresse för skolan inte är lika stark som elever som har skolan och utbildningen som en 

naturlig del av vardagen. Enligt forskning finner man ett tydligt mönster där barn till 

högutbildade föräldrar själva tenderar att ha en högre utbildning och en bra socioekonomisk 

status. 
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I själva verket är hemspråkssatsningen fortfarande under all kritik. Om man nu skulle ha i 

åtanke att ta bort hemspråksundervisningen överhuvudtaget kan vi nästan falla tillbaka till 70-

talet då försöken att lära invandrarbarn svenska inte hade någon stor effekt.  

Avslutningsvis är goda språkkunskaper inte bara ett mål i sig utan också ett medel för att 

stärka kunskaper i andra skolämnen. Språk och särskilt modersmålet ger tillträde till en helt 

ny värld. I vår krympande globala planet behöver varje barn flera nycklar.  
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