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Var femte elev i Sverige har utländsk bakgrund och elever som har svenska som sitt andraspråk får sämre resultat i 

matematikundervisningen än andra elever.  Samtidigt finns det ganska vaga direktiv för hur skolan ska ta hand om 
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andraspråkselever får sämre resultat och vad matematiklärare kan vidta för åtgärder för att höja dem.  Arbetet är en 

litteraturgenomgång på forskning gjord efter 2001. 

 

Forskning som jag har granskat visar att andraspråkselever möter utmaningar inom flera olika områden inom 

matematikundervisningen. Språkliga hinder, organisatoriska brister och kulturella skillnader skapar svårigheter för 

andraspråkselever att tillgodogöra sig innehållet i matematikundervisningen. Genom att skapa en kommunikativ och 

interaktiv klassrumsmiljö, kartlägga elevernas förkunskaper, samverka med modersmålslärare och föräldrar samt 

genom att skapa ett kontextrikt sammanhang kan undervisande lärare i matematik skapa förutsättningar för att 

andraspråkselever ska lyckas bättre i matematikämnet.   
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1. Inledning 

Under två års tid har jag arbetat som lärare, och i mitt uppdrag ingick undervisning som 

resurslärare i matematik. Jag har arbetat tillsammans med matematiklärare som känner sig 

otillräckliga och som ofta inte vet varför eleverna presterar dåligt, då de inte har tid att utreda 

elevernas kunskaper. En del av eleverna har haft svenska som sitt andraspråk. Under en 

lektion i en femteklass såg jag en pojke som satt med en så kallad ”lättare” bok än de andra i 

klassen. Jag observerade honom medan han gjorde talen i boken, vilka var rena räknetal. Han 

gjorde talen snabbt och enkelt, och jag frågade honom om vad han tyckte om talen i boken. 

De är lätta, sa han. Varför tror du att du har fått den här boken? frågade jag. Vet inte, jag 

räknar allt jag får, svarade han. Läraren sa att hon inte visste hur hon skulle hjälpa honom, att 

han inte klarar talen i den matematikbok som resten av klassen har och att han får underkänt 

på proven. Vid ett senare tillfälle fick jag möjlighet att sitta ensam med honom och han skulle 

då göra division med stora tal. Istället för att göra en uppställning skrev han talen bredvid 

varandra och han lät pennan ringa in några siffror. Han skrev en siffra vid sidan av, han 

pratade hela tiden och då tar jag hundra där… då blir det två borta … där är fyra gånger. 

Han fick fram rätt svar men jag kunde inte förstå hur han hade räknat. Inte ens när jag bad 

honom förklara det långsamt för mig. De tyckte att det var konstigt på min förra skola också, 

sa han då.  

 

Jag bad honom därefter att läsa en problemlösningsuppgift ur boken, vilket var mycket svårt 

för honom. Han stakade sig vid varje ord, och när han hade läst färdigt hade han inte förstått 

uppgiften. Fastän pojken talade bra svenska, men med en hörbar brytning, var det tydligt att 

han hade språkmässiga hinder för att kunna klara matematiken. När vi pratade om ord och 

begrepp i boken, var det många ord som han inte förstod. Han räknade också på ett annat sätt 

och kunde inte göra de räkneoperationer som tillämpades av de andra i klassen. Enligt läraren 

var han en ”speciell” elev som gjorde lite som han ville under lektionerna, målade istället för 

att skriva och läsa, vandrade omkring och lyssnade sällan på uppmaningar från läraren. 

Läraren visste förstås att eleven hade svårigheter men med tjugonio andra elever i klassen 

hade hon inte haft möjlighet att utreda honom ytterligare.  

 

I nästan alla klasser som jag har mött har det funnits elever i behov av en utredning och ett 

särskilt stöd, men där resurserna inte är tillräckliga. Där finns elever som är missförstådda och 

där utvecklingen i matematik står helt stilla.    
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Under min matematiklärarutbildning läste jag en litteraturöversikt (Rönnberg & Rönnberg, 

2001), som behandlar matematikutbildning och andraspråkselever. Jag förstod då att det är en 

komplicerad process att lära sig matematik på sitt andraspråk. Språket har många nyanser som 

kan orsaka problem, dessutom inverkar kultur, sociala normer och skolans attityd och 

förväntningar på de här eleverna. Det kan även finnas andra problem som nedsatt hörsel, 

dyskalkyli och dyslexi. Jag har inte sett något samarbete mellan modersmålslärare och 

ämneslärare eller klasslärare, och sällan visste lärarna varifrån de här eleverna kom, vad de 

hade för erfarenheter, färdigheter och kunskaper sedan tidigare.   

 

Eftersom dessa elever utgör en stor del av våra elever i den svenska skolan känns det relevant 

att jag fördjupar mig mer inom området. Vad är det som gör att dessa elever inte når samma 

resultat, och vad kan jag som lärare göra för att ge dessa elever förutsättningar för att nå 

längre? Med mer kunskap om hur det är att lära sig matematik på ett andraspråk är det kanske 

lättare att hitta rätt stöd till dessa elever.  

 

Det här är ett konsumtionsarbete där jag redovisar forskningslitteratur inom området.  Det blir 

därmed en litteraturöversikt som jag hoppas kunna belysa viktiga punkter i min övergripande 

fråga, hur ska vi göra med dessa elever? 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att göra en litteraturstudie som kan fungera som ett stöd för 

matematiklärare som undervisar andraspråkselever i matematik. Ur ett lärarperspektiv vill jag 

fokusera på andraspråkselevers resultat i matematikämnet och undersöka vilka faktorer som 

ligger till grund för att dessa elever generellt sett får sämre betyg än elever som har svenska 

som sitt modersmål. Vidare vill jag ta fasta på vad en enskild lärare kan göra för att förbättra 

deras resultat. Jag har utifrån detta utformat två frågeställningar; 

 

• Vilka faktorer bidrar till att andraspråkselever i den svenska grundskolan får sämre 

resultat i matematik än andra elever?  

 

• Vilka strategier kan undervisande lärare i matematik använda för att förbättra 

andraspråkselevers resultat i matematik?  
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Begreppsförklaring 

Modersmål avser här det språk som barn lär sig först, också kallat för förstaspråk. Med 

andraspråkselever avser jag elever som har ett annat modersmål än det språk som används i 

undervisningen. Skolverkets definition på andraspråk lyder så här; ”Språk som lärs in sedan 

individen helt eller delvis tillägnat sig sitt första språk (modersmål)” (Skolverket, 2008, s.4). 

Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige under sin 

skoltid. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. 

(Skolverket, 2008). Elever med utländsk bakgrund avses vara elever som är födda i Sverige 

vars båda föräldrar är födda i ett annat land, eller utlandsfödda elever med båda föräldrar 

födda utomlands. Förberedelseklass är en klass där nyanlända elever i grundskolan får en 

introduktion till den svenska skolan och grundläggande svenskundervisning (Skolverket, 

2008). Med undervisning menar jag den organisation av utbildning som läraren använder i 

klassrummet. Med matematik menar jag vidare i den här uppsatsen allt som inbegriper 

skolämnet matematik och som undervisas i den obligatoriska grundskolan. Jag har valt att 

använda mig av begreppet resultat i rapporten eftersom jag har jämfört elevers betyg från de 

nationella proven och resultaten är det som är mätbart av elevernas kunskap. Jag har i den här 

rapporten förutsatt att elevernas resultat på de nationella proven är en rättvisande markör på 

elevernas kunskap.  

 

Avgränsning 

Jag redovisar i den här rapporten forskning som gjorts från och med 2001 och jag har 

avgränsat sökningen till området matematikundervisning och matematikdidaktik. Jag har gjort 

en översikt som fortsätter Rönnberg och Rönnbergs arbete (Minoritetselever och 

matematikutbildning, 2001).  

 

Det finns mycket forskning som gjorts kring olika didaktiska inriktningar och teoretiska 

perspektiv och hur de påverkar elevers inlärning. Rönnberg och Rönnberg (2001) belyste i sin 

översikt även forskning som berörde läs- och skrivsvårigheter, andraspråksundervisning i 

andra ämnen än matematik och olika teorier om språk och inlärning. Jag har som syfte att 

rikta denna litteraturöversikt till pedagoger i matematik och jag redovisar därför endast 

forskning inom ramen för matematikundervisning. Jag har vidare avgränsat mina sökningar 

till forskning som berör både andraspråkselever och matematikundervisning. 
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Jag har undersökt matematikämnet som helhet utan att undersöka särskilda arbetsmetoder 

inom t ex aritmetik och algebra för undervisning av andraspråkselever, eftersom arbetet skulle 

bli för omfattande. Jag har vidare avgränsat arbetet genom att undersöka andraspråkselevers 

hinder i matematikundervisningen oavsett deras kulturella bakgrund, alltså utan att ta hänsyn 

till att matematiken på hemspråket ser olika ut (t ex talradens och alfabetets uppbyggnad). 

 

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i tre större delar; metod, resultat och diskussion. I min metoddel 

förklarar jag begreppet konsumtionsinriktat examensarbete och vilka metoder och sökord jag 

har använt för att finna relevant forskning. Resultatet utgörs av min litteraturöversikt och är 

uppsatsens huvuddel där jag har kategoriserat det som framkommit i min analys. I 

diskussionsdelen drar jag slutsatser från mitt resultat och avslutar med några slutliga 

kommentarer där jag delger reflektioner om min arbetsgång och ger förslag till vidare läsning 

och forskning. Jag presenterar först en bakgrundsbild till arbetet där jag ger en överblick över 

hur skolans organisation är uppbyggd kring andraspråkselever och vilka resultat dessa elever 

har uppnått. 
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2. Bakgrund 

Som bakgrund till mitt forskningsresultat och min analys redogör jag här för Statistiska 

Centralbyråns (SCB) aktuella statistik för andraspråkselever och Skolverkets riktlinjer för 

skolans organisation för nyanlända elever.  

 

Statistik 
Enligt SCB är vart femte barn fött utomlands eller har två utrikesfödda föräldrar. Det är en 

ökning på knappt 6 procentenheter från år 2000, då motsvarande siffra var drygt 14 procent 

(SCB).  

 

Skolverkets tabell över provresultaten på det nationella provet i matematik 2012 visar att ca 

26 % av elever med utländsk bakgrund blev underkända och av elever med svensk bakgrund 

blev cirka 15 % underkända. Det är också färre elever med utländsk bakgrund som nått 

betygen VG och MVG (Skolverket 2012). Enligt Skolverkets sammanställning av 

motsvarande provresultat från år 2005 så har inte mycket förändrats. Det har varken gått 

bättre eller sämre de senaste 7 åren för elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2005). De 

nationella proven i matematik som gjordes under våren 2013 är bedömda utifrån det nya 

betygsystemet och visar att ca 25 % av de elever som invandrat till Sverige under de senaste 4 

åren har fått F i betyg. Av elever med svensk bakgrund har ca 10 % fått betyget F (Skolverket, 

2013).  

 

I statistiken syns dock inte vilken bakgrund eleverna har. I Skolverkets statistik kan man även 

se att barn till högutbildade föräldrar i högre grad når målen än barn till lågutbildade föräldrar. 

Detta gäller även inom gruppen elever med utländsk bakgrund (Norén, 2010).  

 

Skolans organisation 

Det är ganska vaga och öppna direktiv som gäller för undervisning av andraspråkselever och 

modersmålsundervisning. I Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 2 § står att 

 

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och 

aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för 

att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 
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Skolan har som krav att eleven ska få det stöd den behöver. Skolverket har i sin rapport 

Allmänna råd för nyanlända elever (2008) tagit upp vad kommunen och skolan bör göra i sitt 

arbete med dessa elever. Det står att kommunen ska ha riktlinjer för hur man tar emot dessa 

elever och att skolans personal ska vara medveten om hur det går till. Skolan ska ha fastställt 

vilket innehåll som introduktionen ska ha och återkommande ge information till eleven och 

elevens vårdnadshavare om skolans värdegrund, mål och arbetssätt. Skolan ska också 

fortlöpande kartlägga elevens kunskaper i svenska och i modersmålet och ha rutiner för hur 

kartläggningen ska genomföras (Skolverket, 2008).  

 

Skolan ska erbjuda nyanlända elever att ingå i en förberedelseklass där eleven ska ges 

grundläggande kunskaper i det svenska språket. Förberedelseklassen ska samtidigt ta vara på 

och utveckla ämneskunskaperna. Det är elevens egna behov och förutsättningar som avgör 

hur länge han eller hon ska vara placerad i en förberedelseklass (Skolverket, 2008). Skolan 

ska arbeta planenligt för att få in eleven i skolans gemenskap. Det gäller för skolan att ha 

flexibilitet och kunna ändra sin organisation i till exempel tjänste- och gruppindelningar för 

att möta nyanlända elevers behov på bästa sätt. Under kartläggningsarbetet brukar det visa sig 

om ett åtgärdsprogram behöver upprättas för eleven och för elever med speciella behov kan 

elevhälsoteamet vara en viktig resurs (Skolverket, 2008). 

 

Nyanlända elever ska också ha tillgång till individuellt anpassat stöd och bör så långt som 

möjligt innefatta alla ämnen. Inspektioner som Skolverket gjort visar dock att nyanlända 

elever som har en god skolbakgrund inte sällan upplever att deras ämneskunskaper hamnar i 

bakgrunden medan de ensidigt ägnar sig åt att lära sig svenska (Skolverket, 2008).  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat 

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om det är elevens 

dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i det språket. 

Det är rektorn som tar beslut om modersmålsundervisning och har skyldighet att anordna 

modersmålsundervisning för en elev om minst fem elever önskar en sådan undervisning, och 

om det finns en lämplig lärare (Skolförordningen 2011:185). Undervisning i svenska som 

andraspråk ska, om det behövs, anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som 

modersmål och för invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med 
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en vårdnadshavare. Det är även här rektorn som beslutar om en elev ska få undervisning i 

svenska som andraspråk eller inte (Skolförordningen 2011:185).   

 

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med 

vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurs 1-6 anordnas på det språket. För elever 

med finska som umgängesspråk får sådan undervisning anordnas även i årskurs 7-9. Rektorn 

ska då anmäla den sortens undervisning till Statens skolinspektion. Under den sammanlagda 

tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst hälften av undervisningen ges på 

modersmålet. Undervisningen ska också planeras så att undervisningen på svenska successivt 

ökar (Skolförordningen 2011:185).   
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3. Metod 

Det här är ett konsumtionsinriktat examensarbete som innebär att frågeställningarna 

analyseras utifrån forskningslitteratur. Uppsatsen är en litteraturöversikt, som sammanställer 

forskningsresultat inom området. En litteraturöversikt utgör en översikt av kunskapsläget och 

har en tydligt summerande och integrerande avsikt (Backman, 2008). Jag redogör nedan för 

mina tillvägagångssätt och urval.  

 

Sökmetod 

Jag började med en manuell sökning av litteraturen. Jag fann relevant litteratur och översikter 

i biblioteket och genom kurslitteratur och har följt referenslistorna vidare till andra källor. Jag 

påbörjade därefter en datoriserad sökning där jag har sökt i databaserna MathEduc och Libris 

efter forskning som gjorts efter 2001. I nedanstående tabell redogör jag för antal träffar per 

sökord.  

 

MathEduc Libris 

Second language + educ* 132 Second language + educ*+ math* 18 

Bilingual + educ* 52 Bilingual + educ*+ math* 10 

Multicultural + educ*  50 Multicultural + educ*+ math* 10 

Multilingual + educ* 85 Multilingual + educ*+ math* 44 

Ethnomath* 224 Ethnomath* 36 

 

Jag använde även svenska sökord och upptäckte att det inte har gjorts mycket forskning inom 

det svenska forskningsfältet. De källor som då dök upp var de som jag redan funnit i den 

tidigare manuella sökningen på biblioteket.  

 

När jag kom längre i min sökning kunde jag också använda mig av begrepp som dykt upp i 

tidigare källor så som ethnomathematic (se nederst i tabellen) och författare som jag stötte på 

ofta så som Adler och Gibbons. Att använda sig av en eller ett fåtal referensdatabaser är oftast 

inte heltäckande och en viss fördröjning kan finnas i publicering och registrering som gör att 

den senaste litteraturen inte har hunnit komma med i databaserna (Backman, 2008).  
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Urval  

Forskningsområdet om matematikundervisning och andraspråkselever är ganska begränsat. I 

Sverige har det gjorts ett fåtal studier före 2000- talet och efter 2000 har jag endast stött på ett 

fåtal som är relevanta för arbetet. Norén som har forskat inom området anser också att 

forskningen varit mycket sparsam under 2000- talet (Norén, 2010). Jag har sökt efter källor 

som publicerats efter 2001 och valt eller valt bort källor dels utifrån titel och därefter utifrån 

sammanfattningen. Jag har endast använt mig av de källor som behandlar både 

matematikundervisning och andraspråkselever. Jag har försökt förhålla mig källkritisk till det 

material som jag har stött på, artiklar som jag har hämtat in är vetenskapligt granskade (peer-

reviewed) och annan litteratur är skrivna av forskare som jag har stött på i utbildningen eller 

som återkommit flertalet gånger i min sökning. 

 

Analysarbetet 

Under läsningen av forskningslitteraturen letade jag efter sådant som direkt kunde relateras 

till mina forskningsfrågor. När jag hade avslutat litteratursökningen analyserade jag texterna 

efter nyckelbegrepp och nyckelfraser. Dessa begrepp tematiserade jag sedan i sex olika 

kategorier. Kategorierna relaterade till varandra på olika sätt och under analysarbetet 

utarbetade jag fram ett venndiagram som visar hur de förhåller sig till varandra. De sex 

kategorierna och venndiagrammet redovisar jag utförligt under resultatdelen.  
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4. Resultat 

Jag redogör först över hur jag har delat in mitt resultat i olika kategorier, vad dessa kategorier 

innebär och hur de samspelar med varandra. Under varje kategori redovisar jag sedan det som 

framkommit under forskningsstudien och till varje kategori följer en sammanställning i 

punktform indelad utifrån mina frågeställningar.  

 

När det gäller att bedriva en språkutvecklande ämnesundervisning nämner Hajer och 

Meestringa (2010) några nyckelbegrepp; Att lära i kontextrika sammanhang, att ge språkligt 

stöd i form av andraspråksdidaktik och att organisera en rik klassrumsintegration. Löwing 

och Kilborn (2009) delar in de problem som kan uppstå vid matematikundervisning av 

andraspråkselever i tre typer. Systemorienterade problem, vilket de beskriver som problem 

som är relaterade till skolan/arbetsplatsen och dess uppbyggnad, individrelaterade problem 

som kan bero på kulturkrockar och språkliga hinder och innehållsrelaterade problem som är 

knutet till innehållet i matematikundervisningen och synen på matematik i olika kulturer. I 

min studie har jag gjort en liknande indelning. Jag kunde urskilja sex utmärkande områden 

vad gäller matematikundervisning och andraspråkselever där dessa områden samspelar med 

varandra på olika sätt; 

 

1. Språkliga faktorer 

Jag har här samlat den forskning som behandlar det som berör språkmässiga hinder 

eller bryggor för undervisningen. Kategorin är vidare indelad i underkategorierna;  

– läraren som förebild,  

– matematiskt språk/ vardagligt språk  

– att lära på ett andraspråk. 

 

2. Lärarens undervisning i klassrummet 

Den här kategorin innefattar den forskning som handlar om hur lärare bedriver 

matematikundervisning med andraspråkselever. Kategorin är vidare indelad i 

underkategorierna;  

– tvåspråkig undervisning  

– interaktion  

– kommunikation och ansvar. 
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3. Matematikuppgifters utformning och innehåll 

Under kategorin matematikuppgifter finns forskning som direkt berör skriftliga eller 

muntliga matematikuppgifter som elever stöter på i matematikundervisningen. 

 

4. Kontextuella faktorer 

Den här kategorin behandlar andraspråkselevers behov av att få känna sig delaktiga i 

undervisningen och där man tar tillvara på elevernas kultur, erfarenheter och intressen.   

 

5. Attityder till kulturer, traditioner och skola 

Kategorin berör kulturskillnader och hur vi ser på matematik, undervisning och 

normer olika beroende på vad vi har för erfarenheter och traditioner. Kategorin är 

vidare indelad i två underkategorierna;  

– Olika syn på matematikundervisning  

– Att förstå elevernas bakgrund 

 

6. Organisatoriska faktorer 

Min sista kategori omfattar forskning som berör skolans organisation. Jag redogör här 

för det som lärare stöter på i sitt arbete rent administrativt och genom samverkan med 

andra lärare och elevernas vårdnadshavare. Kategorin är vidare indelad i 

underkategorierna; 

– Kartläggning av kunskaper 

– Bristande tid 

– Samverkan. 

 

Figur 1  nedan visar hur dessa kategorier står i relation till varandra. I figuren är 

Andraspråkseleven och matematikundervisning det fält som finns i mitten. Fältet representerar 

elever som har undervisningsspråket som sitt andraspråk. Elevens utveckling och skolresultat 

påverkas av alla de andra fält som den ingår i.  
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Det finns faktorer inom Språk, Kontext och Organisation som ligger till grund för elevers 

utveckling i skolan. Detta är tre övergripande kategorier till vilka en undervisande lärare 

förhåller sig till i sin undervisning med andraspråkselever. 

 

Mer konkret och närmare eleven synliggörs dessa kategorier när läraren bedriver sin 

undervisning i klassrummet, i matematikuppgifters utformning och innehåll, och genom 

lärares, föräldrars och elevers attityder  till olika kulturer, traditioner och till skolan.   

 

Detta innebär att de språkliga faktorerna synliggörs när läraren är i klassrummet och bedriver 

sin undervisning och i matematikuppgifternas språkliga utformande och innehåll.  

 

De kontextuella faktorerna synliggörs i lärares, föräldrars och elevers attityder till kulturer, 

traditioner och skolan samt i matematikuppgifters utformande och innehåll ur ett kontextuellt 

perspektiv.  
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De organisatoriska faktorerna synliggörs i föräldrars och skolans attityder till samarbete, 

kulturer, och skolans sätt att arbeta och hur läraren bedriver sin undervisning i samarbete med 

andra delar av skolan.   

 

Kategorierna är inte helt renodlade, men figuren ger en bra översiktsbild över resultatet som 

framkommit i min studie och kan bidra till att skapa ett tydligare förhållningssätt för lärare 

som arbetar med elever som har svenska som sitt andraspråk i den Svenska skolan.   

 

 

Språkliga faktorer 

 

Språkets betydelse 

Matematik ses ofta som ett ämne som är universellt och elever behöver därför inte behärska 

undervisningsspråket för att delta i traditionell undervisning. Att andraspråkselever deltar i en 

matematikundervisning som är organiserad för förstaspråkselever, visar att man inte beaktar 

den betydelse som språk och kultur har för inlärningen (Rönnberg & Rönnberg, 2001). I en 

studie från USA (Beal, Adams & Cohen, 2010), jämförde man vilka kunskaper elever i 

grundskolan hade i undervisningsspråket engelska och vilka kunskaper de hade i matematik. 

Man såg ett tydligt samband mellan språk och matematikkunskaper. Genom att testa elevernas 

språkkunskaper genom läs- och skrivtest kunde man förutse om eleven även skulle komma att 

behöva språkligt stöd i matematikundervisningen.  

 

Läraren som förebild i klassrummet 

Språkutveckling ska ske inom alla ämnen och det är alla lärares ansvar (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). I läroplanens första del skolans värdegrund och uppdrag står;   

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga… …Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.  

(Lgr 11, s.9) 

 

Löwing och Kilborn (2010) skriver att läraren är elevernas språkliga förebild. Det är lärarens 

sätt att använda språket som formar den språkliga miljön i klassrummet. Förutom att vara en 
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förebild ska läraren hjälpa eleverna att tillägna sig och hantera det matematiska språket. Detta 

kan ske genom ett aktivt deltagande från elevens sida och att läraren uppmuntrar och ger stöd 

åt eleven till att använda språket vid olika typer av kommunikation i klassrummet. Att bedriva 

språkutvecklande undervisning i matematik är inte helt lätt. Det krävs god planering, en god 

kunskap i matematikämnets didaktik och en utvecklande samverkan mellan olika lärare i 

skolan.  

 

Det finns en risk för att lärare använder sig av ett begränsat språk och förenklar 

undervisningen för att komma över elevernas språkliga hinder. Konsekvensen blir att läraren 

tar mer plats i kommunikationen, utbytet i klassrummet minskar och nivån på undervisningen 

sjunker. I sin strävan efter att hjälpa eleverna minskar läraren istället elevernas möjligheter att 

utveckla språk och begrepp (Löwing & Kilborn, 2010). Även en rapport gjord av 

Myndigheten för skolutveckling (2008) påvisar att lärare som märker att eleverna har 

otillräckliga kunskaper i svenska, eller ett begränsat ordförråd ibland har en tendens att 

förenkla språket. Läraren förklarar de svåra orden och använder ett enklare språk. Risken är 

då att eleverna inte får möta ett rikare och mer nyanserat språk. Det är inte alltid de ovanliga 

orden som är mest problematiska för eleverna, istället är det de ord som förekommer då och 

då, så som ersätta, redovisa, uttrycka och fastställa som kan vålla mest problem. Förklaringen 

är för att läraren uppfattar dessa ord kända för eleverna och förklarar dem inte vidare. 

 

Interaktionen i klassrummet bygger bara delvis på det talade eller skrivna ordet. En dialekt 

eller sättet man talar på kan lätt missförstås. Prosodin (rytmen och melodin i språket) och 

sättet man talar på kan oavsiktligen förmedla en ofördelaktig bild av läraren. Prosodin låter 

olika på olika språk, och kan därför fungera som ett kommunikativt hinder (Löwing & 

Kilborn, 2009). 

 

Matematiskt språk/ vardagligt språk 

Språket som används inom skolämnet matematik skiljer sig från vardagsspråket 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, Löwing & Kilborn, 2010). Ord som volym och bråk 

får olika betydelse i de olika sammanhangen och matematiken kräver ett specifikt språkbruk 

som kvadrat och rektangel framför fyrkant (Löwing & Kilborn, 2010). Det är viktigt att 

bearbeta den matematiska betydelsen av orden vid sidan av den vardagliga. Det handlar inte 

om att undvika dessa ord utan snarare bereda tillfällen för att eleven successivt ska utveckla 

detta matematiska språk (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
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Kommunikationen i klassrummet är komplex och innehåller flera olika språkliga mönster 

samtidigt (Löwing & Kilborn, 2009). På en övergripande nivå används ett allmänt reglerande 

språk där man kommunicerar frågor som ordning i klassrummet, schemaläggning och sen 

ankomst. Detta språk sker mest på ett vardagsspråk. Det finns också ett metodiskt reglerande 

språk för att ge eleverna arbetsuppgifter och lektionens uppläggning m.m. Det tredje är ett 

undervisande språk som i grunden används som vardagsspråk men som innehåller speciella 

begrepp och uttryck som inte är vardagsanknutna och så tillkommer det även ett matematiskt 

symbolspråk som byggs upp med hjälp av särskilda tecken och symboler. Med hjälp av detta 

speciella språkbruk i matematikundervisningen ska läraren bygga en språklig bro mellan 

elevernas vardag och ett ofta komplext innehåll. Läraren måste i en sådan undervisning kunna 

matematik, matematikdidaktik, kunna läsa av elevers matematiska och språkliga förmåga och 

behärska användandet av konkretiserande artefakter och metaforer (Löwing & Kilborn, 2009). 

 

Enligt Gibbons (2002) tar det 1-2 år för en elev att lära sig vardagsspråket, men 5-7 år för att 

komma på samma nivå som infödda elever när det gäller det register som används i ett 

kunskapsrelaterat språk. För att elever ska kunna se samband mellan skolmatematiken och 

vardagsmatematiken och för att lära sig och förstå matematiska begrepp och det matematiska 

språket, behöver de få tillfällen att kommunicera och reflektera kring matematiska begrepp. 

Att eleverna har inre föreställningar om matematiska begrepp och händelser är viktigt för att 

de ska kunna lösa matematiska problem (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Eleverna behöver 

lära sig språket på två olika sätt, ett internt språk för att själva kunna resonera sig fram till en 

slutsats, och ett externt språk för att kunna dela med sig av sina erfarenheter och tillgodogöra 

sig andras erfarenheter (Löwing & Kilborn, 2010). 

 

Att lära på ett andraspråk 

En betydande del av eleverna i grundskolan idag har en flerspråkig bakgrund (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). De använder två eller flera språk i sin vardag. Det finns även elever 

som är födda i Sverige som har svenskfödda föräldrar och som använder svenska som 

kommunikationsspråk. Ändå har de problem med det språk de möter i skolans värld; i 

läromedel, i fackböcker och i undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Att finna de språkliga strategierna i ett andraspråk är en kognitiv belastning, man blir trött av 

att avkoda på andraspråket (Löwing & Kilborn, 2009). När man inte kan ett ord så gissar man. 
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Språket har också en vidare mening som är koppling till kulturen som förmedlas inte minst 

genom kroppsspråk. Att ändra på sina invanda förhållningssätt till detta språk är inte lätt. Det 

finns regelsystem i form av normer som handlar om hur, var och när man tilltalar och samtalar 

med andra personer med olika status.  Det finns också outtalade tysta regler som gäller i ett 

klassrum som man i sin egen kultur har nedärvt som kan vara till problem när man stöter på 

en ny kultur som innehar andra tysta regler. 

 

I Sydafrika finns en lång tradition av flerspråkighet i undervisningen. Setati och Adler (2000) 

visar i sina studier från Sydafrika att klassrummets språkmiljö har betydelse för både 

undervisningens utformning och för elevernas resultat i matematik. Jill Adler (2001) gjorde en 

studie i Sydafrika med elever som hade undervisning i engelska fast att det inte var deras 

modersmål. Hon fann tre pedagogiska dilemman som lärare i flerspråkiga klassrum står inför. 

Det första är kodväxling som handlar om huruvida eleverna ska få använda sitt eget 

modersmål till att diskutera eller inte. Hon menar att det inte utvecklar elevernas språk men 

kan ge en större matematisk förståelse. Det andra dilemmat är mediering som står för 

svårigheten för lärare att avgöra om det är den språkliga eller den matematiska förståelsen 

som brister. Genom att rätta eleverna kan man begränsa elevens tillfälle att få uttrycka sig och 

argumentera fritt. Det sista dilemmat är transparens där dilemmat handlar om huruvida 

läraren ska lära eleverna det matematiska språket som en egen del i undervisningen eller om 

det bör komma av sig självt genom kommunikation och ett korrekt språk av läraren. Adler har 

inga svar, men understryker att man som lärare bör vara medveten och tydlig i sitt sätt att 

undervisa. Rönnberg och Rönnberg (2001) tar också upp den här balansgången i sin 

litteraturöversikt och skriver att det finns en svårighet som lärare att avgöra om man ska låta 

elever lära på sitt eget språk för att förstå samband eller om de bör lära sig korrekta termer på 

sitt andraspråk. 

 

Det tar lång tid innan en elev kan kommunicera och hantera begrepp på sitt andraspråk och 

under den tiden får inte elevens kunskapsutveckling stå stilla. Därför är det viktigt att man 

fortsätter att bygga upp nya begrepp på sitt modersmål (Löwing & Kilborn, 2010). 

Övergången från att kommunicera matematik på sitt modersmål till att göra det på ett 

andraspråk är inte lätt. Hur man beskriver tal och bygger upp begrepp och uttryck kan se olika 

ut på olika språk. De ger ett exempel med det arabiska språket där man läser med arabiska 

siffror från höger till vänster, vilket kan skapa problem med ett tal som 14 –  5 = 9. Talet kan 

lätt då felaktigt bli 5 – 14 = 9 (Löwing & Kilborn, 2010). 
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Sammanställning Språkliga faktorer 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 
denna kategori.   
 
Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik:  

� Matematikundervisningen är organiserad för förstaspråkselever. 

� Språkliga hinder gör att kommunikationen och utbytet i klassrummet minskar.  

� Kommunikationen i klassrummet är komplext och innehåller flera olika språkliga mönster 

samtidigt. 

� Språket som används inom skolämnet matematik skiljer sig från vardagsspråket. 

� Det tar lång tid att behärska ett kunskapsrelaterat språk.  

� Att finna de språkliga strategierna i ett andraspråk är kognitivt belastande. 

� Lärare har svårt att avgöra om eleverna ska lära på sitt eget språk eller lära sig korrekta 

termer på sitt andraspråk.  

� Tal, begrepp och matematiska uttryck kan se olika ut på olika språk.  

 

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Testa elevernas språkkunskaper genom läs- och skrivtest för att se om eleven även 

kommer behöva språkligt stöd i matematikundervisningen.  

� Vara en förebild och uppmuntra eleverna till kommunikation. 

� Bearbeta den matematiska betydelsen av orden vid sidan av den vardagliga. 

� Bygga en språklig bro mellan elevernas vardag och det matematiska innehållet. 

� Lära eleverna att använda sig av språket både internt och externt.  

� Ge eleverna möjlighet att fortsätta bygga upp nya begrepp på sitt modersmål.  

 

Lärarens undervisning i klassrummet  

Tvåspråkig undervisning 

Genom att låta eleverna lära sig språket och utveckla matematikkunskaper parallellt sparar 

man tid (Gibbons, 2002). Hon förespråkar att man som lärare bör se andraspråkselever som en 

resurs i klassrummet och att man genom att ta tillvara på deras kunskaper även kan se att 

andra elever utvecklas. Norén (2010) har studerat kommunikationen mellan lärare och elever i 

det flerspråkiga klassrummet och har undersökt hur elevens identitetsskapande och lärande 

kan ges utrymme. Hon undersökte olika organisationsmodeller i skolan och kom fram till att 
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en tvåspråkig matematikundervisning gynnar eleverna bäst eftersom eleverna kan fortsätta 

identifiera sig som tvåspråkiga individer.  

 

Även Löwing och Kilborn (2010) förespråkar tvåspråkig undervisning och understryker att 

tvåspråkighet inte behöver vara ett hinder utan snarare en tillgång för eleven. De poängterar 

dock att detta endast sker när eleven behärskar båda språken. Eleven kan då använda sig av 

det språk som ger bäst förutsättningar i situationen. När man inte behärskar språken lika bra är 

det enklare att tänka och operera med begrepp på modersmålet eftersom man kan hålla kvar 

mer komplexa sammanhang i minnet medan man opererar dem. Det kan också vara lättare att 

tappa tråden när det man opererar på sitt andraspråk och när nivån ökar räcker inte 

arbetsminnet till för att hantera det man jobbar med. Begreppen bör i första hand utvecklas på 

modersmålet, medan läraren i andraspråk parallellt bör ansvara för att eleven bygger upp ett 

så rikt andraspråk att det efter hand kan ske en överföring av begreppen till det nya språket. 

Detta hävdar Löwing och Kilborn (2010) kräver en helt annan utbildning och 

kompetensutveckling av de inblandade lärarna än vad de flesta har idag.  

 

Gibbons (2002) har studerat interaktionen mellan lärare och elever i en flerspråkig 

undervisning. Hon kom fram till att flerspråkiga elever missgynnas av en modell som hon 

kallar för ”bankmodell”. Läraren fungerar som en överförare av kunskap och ”sätter in 

kunskap” i elevens minnesbank. Andraspråkselever har oftare ett behov av språkligt stöd och  

har andra erfarenheter i matematik än de andra klassen vilket gör att den här modellen 

fungerar sämre för andraspråkselever. För att en elev ska utvecklas i sitt lärande krävs en 

kontinuitet som knyter samman språk, begrepp och erfarenheter.  

 

Löwing och Kilborn (2010) hävdar att elever som inte kan se samband mellan tidigare 

erfarenheter och nytt stoff inte heller kan se nya sammanhang och erövra nya begrepp. Detta 

kräver att eleven först bygger upp en bra begreppsapparat på sitt modersmål för att sedan 

överföra denna till ett andraspråk när detta språk är färdigutvecklat. Löwing och Kilborn ger 

vidare praktiska exempel på hur lärare kan arbeta med olika begrepp med andraspråkselever. 

För att arbeta språkutvecklande i matematikundervisningen föreslår de att man introducerar 

ett nytt begrepp varje vecka som är valt utifrån elevens förkunskaper och sedan utgår ifrån 

kärnan i det begreppet. Man kan exemplifiera, vardagsanpassa och använda de matematiska 

ord som är förknippat med det valda begreppet. De tar exemplet storlek där man kan knyta an 

till talraden och uppräkning och där läraren kan knyta begreppet till orden fler än, färre än, 
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lång, längre, dyr, dyrast m.m. Genom att använda sig av problemlösning ur vardagssituationer 

får man också fram en kontext. Förståelsen för begreppet underlättas vidare genom att eleven 

får begrepp och ord förklarade på sitt modersmål. Läraren kan låta eleverna skriva in nya 

begrepp eller klistra in färdiga exempel på vänstersidan av ett häfte. När eleven sedan får 

studiehandledning av modersmålsläraren används högersidan av häftet för att beskriva 

motsvarande ord och begrepp på modersmålet. Genom detta arbetssätt utgår man från 

grundläggande matematiska begrepp, knyter an dem till det motsvarande på modersmålet och 

successivt kopplar begreppet till vardagens tillämpningar och matematikens struktur. 

 

Många forskare förespråkar en tvåspråkig undervisningsmiljö (ex. Gibbons, 2002; Norén, 

2010; Löwing & Kilborn, 2006, 2010). Eerde och Hajers studie från Holland (2009) visar 

dock att elevernas relation till andraspråket stärks genom ett flitigt användande av det. I 

undervisningen av elever som lär på sitt andraspråk bör inte lärande i matematik och lärande 

av ett andraspråk separeras utan man bör använda ett och samma språk. Deras studie 

fokuserade på det språkliga användandet i matematikundervisningen, där andraspråkselever i 

Holland fick möjlighet att problematisera och reflektera kring matematiken på holländska. 

Genom ett aktivt användande av det holländska språket och med språkligt stöd av läraren 

kände eleverna en trygghet i klassrummet, de lyssnade på varandra och fick respons på det de 

själva yttrade.  

 

Interaktion och kommunikation  

Att lära i ett socialt samspel i gruppen berikar språket och stärker begreppsförståelsen. Detta 

förutsätter att eleverna har ett gemensamt språk för att diskutera. När det gäller nyanlända 

elever måste därför läraren spela en aktiv roll (Löwing och Kilborn, 2010). Läraren bör skapa 

tillfällen där eleverna kan reflektera  muntligt och skriftligt kring olika möjliga lösningar till 

ett problem. Läraren bör använda frågeställningar som kan skapa kommunikation kring 

matematiken och skapa möjligheter till språkande genom att låta eleverna arbeta i grupp eller 

par (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  Löwing och Kilborn (2009) har i likhet till 

många andra forskare uppmärksammat att kommunikationen i matematikklassrummet ofta 

styrs av en lärobok där eleverna oftare kommunicerar med läromedlet än med sina 

klasskamrater eller med läraren. Eleverna får då sällan möjligheter att använda och utveckla 

ett språk för matematik (Löwing & Kilborn, 2009). Studier gjorda av Moschkovich (2002) 

visar att flerspråkiga elever lär sig matematik bättre om de får möjlighet att använda olika 
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uttrycksformer i undervisningen. Eleverna blir på det sättet också bättre på att uttrycka sitt 

kunnande.  

 

Ett sätt att arbeta som Rönnberg och Rönnberg (2006) tar upp är grundat i ett projekt från 

USA, kallat Cognitivly Guided Instruction, CGI. Det bygger på ett mer problemlösnings-

fokuserat undervisningssätt där undervisningen baseras på de matematiska strategier som 

eleverna redan besitter. Eleverna löser problemen individuellt eller i grupp och redovisar 

sedan för de övriga hur de har löst uppgiften. Detta gör att läraren kan se hur eleverna tänker 

samtidigt som eleverna får utveckla sitt matematiska tänkande utifrån sina tidigare kunskaper 

och lära av varandra.   

 

Flera forskare (Rönnberg & Rönnberg, 2001, 2006; Norén, 2010; D’Ambrosio, 2007 m.fl.) 

betonar ett tryggt klimat i klassrummet för att eleverna ska våga kommunicera matematik. I 

ett klassrum där många elever inte helt behärskar språket är det ännu viktigare att eleverna 

känner sig trygga. Det är lätt att föreställa sig att det är ännu svårare att våga förklara sina 

tankegångar och lösningsstrategier om man är osäker på om man inte bara riskerar att läraren 

rättar språket, utan att man dessutom måste tänka på hur man uttrycker sig för att inte bli 

missförstådd (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

Ansvar 

Hansson hade i sin avhandling (Hansson, 2011) huvudsyftet att undersöka vad ansvar har för 

betydelse för elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik. Hon studerade hur 

elevernas eget ansvar för sitt lärande spelade roll i kunskapsutvecklingen med bakgrund i den 

individualisering av undervisning som hon menar har förskjutits från läraren till eleven de 

senaste 20 åren. Ansvaret för matematikutbildningen har lagts på eleverna själva och detta är 

en bidragande orsak till att eleverna får sämre resultat i matematik. Matematikämnet 

karaktäriseras av rätt och fel och enkla metoder och regler istället för nyanserade avvägningar 

och förståelse vilket stimulerar eleverna till att ”tävla” om vem som räknar mest och innebär 

att matematikövningarna blir till ett lopp med självgående elever. Hansson kom fram till att 

om läraren tar ansvar för lärprocessen genom att aktivt vägleda eleverna i deras 

kunskapsutveckling utvecklas elevernas matematikkunskaper positivt, oavsett elevernas 

socioekonomiska eller språkliga bakgrund. Det framkommer dock i hennes studie att klasser 

som har lägre socioekonomisk status eller som har brister i undervisningsspråket mer sällan 

får den här vägledningen av läraren, utan att eleverna själva får det större ansvaret. Även 
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lärobokens ställning har varit en bidragande faktor till elevernas ökade ansvar, med 

självständigt elevarbete och mindre läraransvar som följd. Hon menar att läroboken borde få 

en stödjande roll istället för en styrande.  

 

Sammanställning Lärarens undervisning i klassrummet 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 

denna kategori.   

 

Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik: 

� Det är enklare att tänka och operera med begrepp på modersmålet.  

� Flerspråkiga elever missgynnas av ”bankmodellen” där läraren fungerar som en 

överförare av kunskap. 

� Kommunikationen i matematikklassrummet styrs ofta av en lärobok där eleverna oftare 

kommunicerar med läromedlet än med sina klasskamrater eller med läraren.  

� Ansvaret för matematikutbildningen har lagts på eleverna själva.  

� Matematikämnet karaktäriseras av rätt och fel och enkla metoder och regler istället för 

nyanserade avvägningar och förståelse. 

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Se elevernas modersmål som en resurs i lärandet av matematik.  

� Kontinuerligt knyta samman språk, begrepp och erfarenheter.  

� Utgå från grundläggande matematiska begrepp, knyta an dem till det motsvarande på 

modersmålet och successivt koppla begreppet till vardagens tillämpningar och 

matematikens struktur.   

� Bedriva  en tvåspråkig matematikundervisningsmiljö så att eleverna fortsätter identifiera 

sig som tvåspråkiga individer.  

� Bedriva social undervisning med samspel i gruppen.   

� Ge eleverna möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer i undervisningen.  

� Skapa ett tryggt klimat i klassrummet. 

� Ta ansvar för lärprocessen genom att aktivt vägleda eleverna i deras kunskapsutveckling. 

� Låta läroboken få en stödjande roll istället för styrande.  
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Matematikuppgifters utformning och innehåll  

PRIM− gruppen och Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk vid Stockholms 

universitet har fått i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling att utforma ett stödmaterial 

för matematiklärare i arbetet med såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers 

matematiklärande. I rapporten (Myndigheten för skolutveckling, 2008) framkommer att det 

kan vara en stor utmaning att utforma matematikuppgifter i klasser där det finns en stor 

spännvidd vad gäller kunskapen i svenska och matematik. Rapporten granskar resultaten från 

PISA 2003 och visar det nära sambandet mellan elevernas läsförståelse och deras prestationer 

i matematik. Läsförståelsen ökar genom att eleverna talar, läser och skriver matematik. Om 

eleven får undervisning i och om lässtrategier även inom matematikundervisningen kan det 

bidra till att eleverna förbättrar och fördjupar sin förståelse. Rapporten visar att texter som 

underlättar det matematiska tänkandet för elever som har svenska som modersmål kan ibland 

göra att den som inte behärskar svenska fullt ut inte förstår texten i en matematikuppgift. Det 

gör det inte bara svårt att lösa uppgiften utan ger också eleven dålig självkänsla, vilket i sin 

tur påverkar elevens förmåga att klara matematik överhuvudtaget.  

 

Vidare visar rapporten att matematikuppgifter kan ges en tydligare struktur som följer en 

logisk följd för att hjälpa tankearbetet. Den grafiska formen och layouten av en uppgift är 

betydelsefull där text och bild bör samverka. Det finns en tendens hos matematiklärare att 

förkorta en text för att den ska bli mer lättläst, men att skala av småorden i en text och ta bort 

sambandsmarkörer kan istället göra att eleven får svårare att förstå uppgiften. Det är då bättre 

att bygga ut texten. Om textuppgifter dessutom är knutna till ”svenska” traditioner och 

kulturer kan det innebära att andraspråkselever inte får samma hjälp i kontexten och heller 

inte samma hjälp att lösa uppgiften (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Elever klarar en matematikuppgift lättare om den är skriven på elevens förstaspråk, eleverna 

har då lättare att förstå uppgiften och har lättare för att hitta lösningsmetoder för att lösa den. 

Detta visar studier gjorda av Bernardo och Calleja (2005). Att knyta matematikuppgifter till 

elevernas erfarenhet dessutom är ett sätt att göra uppgifterna mer intressanta och underlättar 

förförståelsen och det tankemässiga arbetet.  

Sammanställning Matematikuppgifters utformning och innehåll 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 

denna kategori.   
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Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik:  

� Det är svårt att utforma matematikuppgifter i klasser där det finns en stor spännvidd vad 

gäller kunskap i svenska och matematik.  

� Att inte förstå texten i en matematikuppgift gör det svårt att lösa uppgiften och ger 

eleven dålig självkänsla, vilket i sin tur påverkar elevens förmåga att klara matematik 

överhuvudtaget.  

� Förkortade uppgifter där man tagit bort småord för att göra texten kortare kan istället 

göra att eleven får svårare att förstå uppgiften.  

� Andraspråkselever kan ha svårare att ta hjälp av kontexten då textuppgifter ofta är 

knutna till ”svenska” traditioner och kulturförhållanden. 

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Låta eleverna tala, läsa och skriva matematik.  

� Undervisa i och om lässtrategier även inom matematikundervisningen. 

� Ge eleverna matematikuppgifter som har en tydlig struktur och följer en logisk följd.  

� Ge uppgifter med tydlig grafisk layout där text och bild samverkar.  

� Bygga ut en text istället för att förkorta den. 

� Ge elever möjlighet att lösa uppgifter på sitt förstaspråk.  

� Knyta matematikuppgifter till elevernas erfarenheter. 

 

Kontextuella faktorer  

Vid skolstarten har de flesta barn strategier för att räkna grundläggande matematik och för att 

den matematiska utvecklingen ska fortsätta måste eleverna förstå den undervisning som de får 

i skolan. Undervisningen måste då knyta an till de erfarenheter som eleverna bär på sedan 

tidigare. Om eleverna inte förstår undervisningen kan det bero på att de matematiska 

procedurer som används i undervisningen inte stämmer med deras eget sätt att tänka. Elever 

med annan kulturell bakgrund än den svenska kan ha andra sätt att använda sig av matematik i 

vardagslivet. I den svenska skolan betonas till exempel vikten av att vara exakt vid 

beräkningar och mätningar, och där klockan och kölappar ses som viktiga verktyg i samhället. 

Elever som har föräldrar som aldrig mäter och väger exakt hemma, utan förlitar sig på 

ögonmått, fingerfärdighet och solur kan bli förundrade av detta. Om man som lärare inte är 

medveten om detta blir steget från närmiljön till skolarbetet större. (Rönnberg & Rönnberg, 

2006) 
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Noréns (2010) studie om kommunikationen mellan lärare och elever i det flerspråkiga 

klassrummet visar att elever som fick lära på två språk i undervisningen gav dem en känsla av 

tillhörighet där de kunde känna att undervisningen var till för dem. Skolan fick genom detta 

arbetssätt en ändrad attityd till elevens modersmål. Modersmålet började nu ses som en resurs 

i lärandet av matematik. Hennes slutsats var att de flerspråkiga eleverna inte enbart behöver 

utveckla det svenska språket utan att det är undervisningen och attityderna till elevernas 

modersmål som behöver utvecklas. I en tvåspråkig matematikundervisningsmiljö finns det 

möjligheter för eleverna att fortsätta identifiera sig som tvåspråkiga individer. Detta är de ju 

också i vardagslivet, och det verkar gynna deras motivation för matematik. 

 

Kompetensfonden i Stockholms stad har bedrivit flera projekt för att nå bättre måluppfyllelse 

i matematik, Rönnberg och Rönnberg (2006) har arbetat som projektledare och skrivit om en 

inriktning inom matematiken som kallas för etnomatematik. Etnomatematik är ett ganska nytt 

område inom matematikdidaktisk forskning. Etnomatematik definieras inom forskningen som 

den matematik som används av kulturella grupper i samhället (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

D’Ambrosio (2007) var med och myntade begreppet 1985, och han menar att eleverna måste 

få känna att de tillhör undervisningen och att matematiken tillhör även dem. Han menar att det 

inte är tillräckligt att ge eleverna möjlighet till att lära endast genom att låta dem närvara vid 

undervisningen, eleverna måste också känna sig accepterade för den han eller hon är. Inom 

etnomatematiken är matematiken en mångfald som ser olika ut beroende på kultur och 

grupper i samhället. Man söker efter kulturella element och aktiviteter i vardagslivet som kan 

ligga som grund för undervisningen. Man synliggör de spontana sätten att lösa problem i 

vardagen och man uppmärksammar och införlivar dessa informella strategier i 

undervisningen. Man uppmärksammar också att de västerländska kursplanernas modell är 

främmande för andra kulturella traditioner (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Norén (2010) har 

studerat inriktningen och menar att etnomatematiken innehåller en kritisk och en demokratisk 

dimension som handlar mycket om att kontexten i matematikundervisningen ska passa för alla 

individer.  

 

När man använder sig av en etnomatematisk undervisning betyder det att man bland annat 

uppmärksammar hur matematiken ser ut i olika kulturer t.ex. hur man utför beräkningar, olika 

talsystem och symboler (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Man bygger vidare på 

elevernas erfarenheter av matematik och utifrån dessa introducerar man succesivt den 

konventionella matematiken. Det är då viktigt att läraren har kunskap och respekt för 
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elevernas etnicitet och kulturella referensramar. Om läraren använder exempel utifrån 

elevernas tillvaro kan de känna att matematikuppgifterna angår dem och det kan skapa en 

större lust till att lära. Genom att undervisa utifrån ett etnomatematiskt perspektiv kan läraren 

göra matematiken betydelsefull för eleverna, de förstår att den är en del av deras liv, och det 

kan i sin tur öka motivationen för att lära sig. (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Nästan alla barn har en motivation för att lära matematik i de tidiga skolåren, skriver 

Rönnberg och Rönnberg (2006), men motivationen ersätts hos de flesta sedan av 

prestationsmål under grundskolans senare år. Viktiga faktorer för att eleverna ska behålla 

lusten att lära är begriplighet och relevans. Ett etnomatematiskt innehåll i undervisningen kan 

göra att eleverna känner att matematiken är en del av deras omgivning. Genom att behandla 

andra kulturers etnomatematik kan man göra eleverna medvetna om matematikens roll i andra 

samhällen. De menar vidare att det kan vara svårt för elever att upptäcka sin egen 

etnomatematik utan kanske bara knyter an matematiken till det ämne som finns i skolan. För 

att komma runt det kan man låta eleverna skriva loggbok/ dagbok utan att särskilt fokusera på 

matematiken. Man kan sedan försöka hitta de matematiska situationer som eleverna stått inför 

i sin vardag. 

 

I Nya Zeeland har kursplanen i matematik översatts till Maori, vilket är 

ursprungsbefolkningens språk. Detta gjordes i samarbete mellan forskare i didaktik, 

matematiklärare och föräldrar och man hoppades kunna integrera den nya kursplanen med 

maorikulturen och på så sätt förändra matematikundervisningen (Walshaw, 2007). Walshaw 

redovisar hur förändringen gjorde att fler maorielever lyckades i matematikundervisningen. 

Kontexten i uppgifterna förändrades för att passa dessa elever och genom att elevernas 

erfarenheter fick utrymme i undervisningen kunde deras identiteter och kunskaper i 

matematik lyftas.  

 

Sammanställning kontextuella  faktorer 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 

denna kategori.  

 

Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik:  

� Om eleverna inte förstår undervisningen kan de bero på att de matematiska procedurer 

som används i undervisningen inte stämmer med deras eget sätt att tänka.  
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� Nästan alla barn har en motivation för att lära matematik i de tidiga skolåren men 

motivationen ersätts hos de flesta sedan av prestationsmål under grundskolans senare 

år.  

� Det kan vara svårt för elever att upptäcka sin egen etnomatematik och kanske bara 

knyter an matematiken till det ämne som finns i skolan.  

 

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Knyta an undervisningen till de erfarenheter som eleverna bär på sedan tidigare. 

� Vara medveten om att elever med annan kulturell bakgrund än den svenska kan ha andra 

sätt att använda sig av matematik i vardagslivet.  

� Få eleverna att känna att de tillhör undervisningen och att matematiken tillhör även 

dem.  

� Synliggöra de spontana sätten att lösa problem i vardagen och införliva dem i 

undervisningen. 

� Vara medveten om att de västerländska kursplanernas modell är främmande för andra 

kulturella traditioner.  

� Anpassa kontexten i matematikundervisningen så att den passar för alla individer.  

� Uppmärksamma olika kulturers föreställningar om matematik.  

� Ha kunskap om och respekt för elevernas etnicitet och kulturella referensramar. 

� Använda sig av ett etnomatematiskt perspektiv i undervisningen. 

 

Attityder till kulturer, traditioner och skola  

Olika syn på matematikundervisning 

Den som kommer från en kultur där kunskap värderas högt kan ha svårt att förstå varför 

svenska elever och lärare beter sig som de gör (Löwing & Kilborn, 2010). Vill eleverna inte 

lära sig något och finns det inga regler för elevernas uppträdande? En elev berättade i Löwing 

och Kilborns studie (2010) att det var nytt att få använda miniräknare och facit när han kom 

till undervisningen i Sverige. Eleven var van vid att man arbetade mycket tillsammans med 

läraren vid tavlan och att läraren rättade alla uppgifter. Att rätta alla uppgifter kan medföra 

merarbete hos läraren men också ge en möjlighet för läraren att kontinuerligt följa elevernas 

arbete. Löwing och Kilborn (2010) anser vidare att många av de elever som anländer till 

Sverige har studerat en matematik som är betydligt mer avancerad än den som jämnåriga lär 

sig i Sverige. Det är många som förundras av den låga nivån på elevernas resultat, bristen av 
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respekt för läraren och disciplin i klassrummet. Många förundras också över den svenska 

skolans tillgångar och möjligheter där mycket är gratis, men som de svenska eleverna inte 

verkar uppskatta. 

 

Att förstå elevernas bakgrund 

Löwing och Kilborn (2010) diskuterar invandrares första möte med Sverige och den svenska 

skolan och betonar hur viktigt detta är. För en nyligen invandrad person är mycket obekant 

och kan vara skrämmande. De nyanlända barnen har fått bryta upp från deras tidigare liv och 

sammanhang. Deras erfarenheter före ankomsten och familjens möjlighet att stanna i landet 

påverkar studiesituationen (Skolverket, 2008). Man behöver också vara medveten om att de 

nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut. Några har kanske aldrig gått i skolan, några 

har gedigna skolerfarenheter, och andra kanske har en mycket splittrad skolgång.  

(Skolverket, 2008).  

 

För den som tar emot eller undervisar nyanlända elever gäller att ha respekt för svårigheterna 

med att ställa om från en kultur till en annan. Att byta kultur kan ta många år, ofta en hel 

generation. Det är viktigt att känna till kulturen i de länder våra invandrare kommer ifrån 

(Löwing & Kilborn, 2010). Ju mindre erfarenhet man har av andra kulturer, desto svårare är 

det att förstå och ta ställning till kulturella konflikter (Löwing & Kilborn, 2009). Genom sin 

uppfostran och utbildning är det lätt att man tar det som tillhör sin egen kultur för given och 

utgår ifrån det som ett rättesnöre.  

 

Sammanställning Attityder till kulturer, traditioner och skola 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 

denna kategori.   

 

Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik:  

� Den svenska skolan kan kännas främmande och svår att förstå sig på för de som har gått i 

skola tidigare i sitt hemland.  

� De nyanlända barnen har brutit upp från det sammanhang de tidigare levt i. Deras 

upplevelser före ankomsten liksom familjens möjlighet att stanna i landet påverkar 

studiesituationen. 

� Vissa har gedigna skolerfarenheter medan andra aldrig har fått möjlighet att gå i skolan 

eller har en mycket splittrad skolgång. 
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� Ju mindre erfarenhet man har av andra kulturer, desto svårare är det att förstå och ta 

ställning till kulturella konflikter.  

� Genom sin egen uppfostran och utbildning utgår ibland lärare från sin egen kultur och 

ser det som ett rättesnöre.  

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Vara medveten om att de nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut.  

� Ha respekt för svårigheterna med att ställa om sig från en kultur till en annan.  

� Känna till kulturen i de länder våra invandrare kommer ifrån.  

� Planera undervisning och individuellt stöd för eleven utifrån elevernas kunskaper istället 

för bristande förmåga.  

� Få insikt i hur eleven tidigare lärt sig för att kunna förstå elevens tänkande och ge rätt 

stöd.  

 

Organisativa faktorer 

Kartläggning av kunskaper 

Det är viktigt att man gör en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter i alla ämnen 

(Skolverket, 2008). Det individuella stöd och undervisning som eleven får bör planeras utifrån 

elevens kunskaper och inte utgå ifrån elevens bristande förmåga. För att få en så god bild av 

elevens kunskaper som möjligt måste klasslärare och ämneslärare samarbeta med 

modersmålsläraren. Lärarna behöver också få insikt i hur eleven tidigare lärt sig för att kunna 

förstå elevens tänkande och få rätt stöd. (Skolverket, 2008) 

 

Alla barn utvecklar grundläggande matematik innan de börjar skolan. Ändå är det vanligt att 

matematiklärare inte tycker att elever med annat modersmål än svenska har tillräckliga 

kunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Elevernas begreppsvärld kan vara 

låst inom det egna modersmålet och eleverna kan då få svårt att referera till dem när 

undervisningen sker på svenska (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

  

Bristande tid 

Löwing och Kilborn (2010) poängterar att lärare idag har mycket annat som ska göras inom 

sitt uppdrag än att undervisa. Invandrade lärare sade i intervjuer att de var förvånade över hur 

mycket tid lärare använde till att diskutera förändringar i skolan i Sverige men att det inte 

fanns tid över till att förverkliga dem. I invandrartäta städer i Sverige finns det tiotals olika 
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kulturer att ta hänsyn till i en klass. Hur förmår en lärare att analysera alla dessa elevers tysta 

kunskaper och vilka möjligheter har man egentligen till att använda alla kulturer till en resurs? 

Det kräver ofantligt mycket av läraren. Löwing och Kilborn vill hellre att debatten ska 

fokusera på mer konkreta frågor som hur man ska arbeta i praktiken, de menar att det krävs en 

mycket noggrann planering för att undervisa andrapråkselever (Löwing & Kilborn, 2009). 

Löwing och Kilborn (2010) anser vidare att lärarutbildningen inte har tillräckligt mycket 

innehåll som handlar om att undervisa andraspråkselever. 

 

Samverkan 

Det räcker inte med att man behärskar en haltande vardagssvenska när inlärningen i 

matematik sker på svenska.  Begrepp och metoder uppfattas på olika sätt i olika kulturer och 

det är här, menar Löwing och Kilborn (2010), som modersmålsläraren och läraren i svenska 

som andraspråk kommer in i bilden. Lärarnas samverkan och kunskaper om kulturen och 

matematikämnet är avgörande för elevens framgång i skolan.  

 

Den svenska skolan kan kännas främmande och svår att förstå sig på för de som har gått i 

skola tidigare i sitt hemland. Enligt Skolverket (2008) ställer detta särskilda krav på skolans 

förmåga att på ett tydligt och respektfullt sätt förmedla vilka nationella mål det är som gäller. 

Lärare och föräldrar måste vara överens om de mål och metoder som används i 

undervisningen, menar Löwing och Kilborn (2009). När det gäller svenska elever så har ofta 

skolan och föräldrarna liknande värderingar, i bästa fall förkommer också en dialog dem 

emellan. Ofta är det istället tvärtom för de invandrade eleverna då skola och hem har helt 

olika värderingar och samtidigt kan skillnader i kultur och språk utgöra ett hinder för 

samverkan (Löwing & Kilborn, 2010). Kompetensfonden i Stockholms stad (Rönnberg & 

Rönnberg, 2006) har bland annat gjort satsningar inom familjematematik, vilket handlar om 

hur matematikundervisningen i skolan och elevernas föräldrar tillsammans kan stödja 

elevernas lärande i matematik. Ett sätt är att organisera gemensamma möten med föräldrar 

och barn som ger utmärkta möjligheter att synliggöra informell matematik för elever och 

föräldrar. 

 

Sammanställning Organisatoriska faktorer 

Nedan finns en sammanställning i punktform över de faktorer och strategier som hittats inom 
denna kategori.   
 

Faktorer som enligt forskningen bidrar till sämre resultat i matematik:  
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� Det är vanligt att matematiklärare inte tycker att elever med annat modersmål än svenska 

har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

� Lärare saknar tid för att analysera elevernas tysta kunskaper och använda dem som resurs i 

undervisningen när det finns många andraspråkselever i en klass. 

� Skillnader i kultur och språk kan utgöra ett hinder för samverkan mellan skola och hem  

� Lärare idag har mycket annat som ska göras inom sitt uppdrag än att undervisa och har inte 

tiden som krävs för att ge ett fullgott stöd till dessa elever. 

� Lärare får inte tillräcklig kunskap med sig inom området från lärarutbildningen. 

Strategier undervisande lärare i matematik kan använda sig av för att förbättra resultaten: 

� Göra en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter i alla ämnen.  

� Samarbeta med klasslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk för att få 

en så god bild av elevens kunskaper som möjligt. 

� Komma överens med föräldrar om de mål och metoder som används i undervisningen.  

� Förmedla vilka nationella mål som gäller på ett tydligt och respektfullt sätt.  

� Ordna för gemensamma möten med föräldrar och barn där man kan synliggöra informell 

matematik hos elever och föräldrar.  
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5. Diskussion 

 
Litteraturstudien visar att hinder i språket är en 

stor del av orsaken till att elever med 

andraspråk får sämre resultat än andra elever. 

Det handlar då om kommunikativa problem, att 

tänka och operera med olika språk och att 

hantera ett matematiskt språk. Organisatoriskt 

finns det problem med skolans sätt att bemöta 

nyanlända elever, lärares tid, kompetens att 

kunna kartlägga kunskaper och svårigheter att 

samarbeta med föräldrar och andra lärare. 

Kulturella skillnader, där elevers erfarenheter 

och förkunskaper inte tas tillvara får som följd att de får svårt att förstå sammanhang och 

koppla nytt stoff till gamla erfarenheter. Med hjälp av styrmedel, läromedel och artefakter 

organiserar läraren undervisningsmiljön som bör vara kommunikativ och interaktiv för att 

andraspråkelever ska utvecklas såväl språkligt som matematiskt. Matematikuppgifter behöver 

vara uppbyggda med ett språk och en kontext som gör att andraspråkselever förstår innehållet. 

Synen vi har på matematikundervisning beror på vad vi har för upplevelser av den sedan 

tidigare. Attityder elever, lärare och hemmet har till skola, hem och modersmål påverkar 

samarbete och utveckling.  

 

Jag diskuterar och kommenterar nedan det som framkommit i litteraturgenomgången utifrån 

två rubriker som direkt knyter an till mina forskningsfrågor.    

 

Bakomliggande faktorer för sämre resultat  

Litteraturgenomgången visar att det är komplext att undervisa andraspråkselever i matematik. 

Det finns många olika faktorer som handlar om språk, kultur, samhörighet, självkänsla och 

attityder. Elever som lär på sitt andraspråk möter svårigheter på flera olika plan. Man 

använder ett internt språk genom tänkandet och ett externt språk i samspelet med andra. I 

samspelet med andra förekommer även vardagsspråk och informellt språk där olika normer 

och olika former av språk är situationsbundna och förankrade i kulturen. Andraspråkselever 

tänker hellre på sitt modersmål vilket skapar språkliga övergångar när eleverna ska läsa, räkna 
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eller samtala med andra. Det matematiska språket ses ibland som universellt men innehåller i 

praktiken flera begrepp och operationer som är knutna till undervisningsspråket och hanteras 

på olika sätt i olika kulturer. Med den tunga uppgiften att klara av att lära sig matematik på ett 

nytt språk blir eleverna trötta på att avkoda och tappar motivation och självkänsla när de inte 

förstår. Nyanlända elever har andra erfarenheter av matematikundervisning och skola och kan 

ha gedigna skolerfarenheter eller har kanske aldrig gått i skolan. Att byta kultur är 

livsomvälvande och för dessa elever är inte bara landskapet och den svenska kulturen ny utan 

även klassen, kamraterna och lärarna är nya. Bristande tid hos lärare att kunna kartlägga 

elevernas kunskaper och språkliga hinder skapar en tröghet att komma igång med de 

ämnesmässiga lärandet. Samtidigt finns det inte tydliga direktiv för hur man bör bemöta 

elever som kommer nya till den svenska skolan, lärare har inte fått adekvat utbildning och 

resurserna är inte tillräckliga. Språket är delvis en orsak till att andraspråkselever har svårt att 

tillgodogöra sig matematikämnet, men en annan orsak till att eleverna inte får bättre resultat är 

att lärare inte bemöter eleverna på rätt sätt och skapar förutsättningar, ett klassrumsklimat och 

en kontext för eleven att lyckas.    

 

Strategier lärare kan använda sig av 

Det finns många medvetna val som matematiklärare kan ta för att utveckla elevernas språkliga 

och matematiska kunskaper. Lärare behöver dels förstå elevernas bakgrund och kultur i såväl 

deras hemländer, i deras vardagsliv som inom matematikundervisning. Läraren bör göra en 

kartläggning av elevernas kunskapsnivåer och göra en noggrann planering för undervisningen. 

Matematikuppgifter bör vara meningsfulla för eleverna språkmässigt och ha en kontext som 

knyter an till elevens egna erfarenheter.  Läraren fungerar som en förebild och bör använda 

sitt språk medvetet för att utveckla elevens begreppsvärld. För att ge eleven möjligheter att 

förstå kan man använda sig av konkretiserande material. Att skapa undervisning med olika 

uttrycksformer gynnar alla elever och socialt samspel berikar och förstärker språket. I ett 

klassrum som har flertalet flerspråkiga elever kan man lätt inse att arbetet kan bli enormt för 

en lärare. Ett klassrumsklimat där kommunikation och interaktion blir naturligt för eleverna 

och där eleverna också känner en trygghet i gruppen tror jag är den viktigaste och tyngsta 

nyckeln för att nå framgång med en sådan klass.   

 

I resultatet har det framkommit att det finns ett samband mellan elevernas språkliga 

svårigheter och deras resultat i matematikundervisningen. Eleverna kan förstå matematiken 

bättre om den lärs ut på modersmålet eller om språket förenklas så att eleven förstår.  
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Problemet är att eleven samtidigt behöver bygga upp ett fungerande andraspråk för att 

utvecklas matematiskt eftersom språket och de matematiska begreppen blir allt mer komplexa 

ju högre nivå i matematik som eleverna möter. Skolan måste därför planera för att 

undervisningen i matematik sker både på modersmålet och på andraspråket. Det kräver ett 

nära samarbete med modersmålslärare och andraspråkslärare med genomtänkta metoder för 

hur det ska gå till.  

 

Viktiga faktorer för att eleverna ska behålla lusten att lära är att stoffet är begripligt och 

relevant för dem. Etnomatematik ger eleverna möjlighet att känna tillhörighet och accepterade 

som tvåspråkiga individer. Etnomatematiken inkluderar alla inom ramen för 

matematikundervisningen och visar respekt för elevernas etnicitet och kulturella 

referensramar. Den skapar vidare ett sätt att förena olika kulturer och hjälper eleverna att 

förstå och intressera sig för varandras sätt att räkna matematik. 
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6. Avslutande kommentarer  

Som lärare i matematik tror jag att man bör inse att det tar tid och arbete för att ge 

andraspråkselever rätt stöd i matematik. Det är nog lätt som lärare att resonera att elevernas 

låga resultat beror på språkliga brister hos eleverna och att man då bör vänta ut tills de har lärt 

sig det svenska språket bättre. Den här rapporten visar dock att det finns mycket man kan göra 

som ämneslärare i matematikundervisningen för att stödja eleverna på rätt sätt i deras 

matematiska utveckling. En undervisning som bygger på kommunikation och interaktion, 

respekt och intresse för elevernas kulturer och samverkan med modersmålslärare,  

andraspråkslärare och föräldrar/hem skapar grundförutsättningar för att eleverna ska kunna ta 

till sig det matematiska innehållet. 

 

Den här litteraturstudien är inte heltäckande på området och det finns många aspekter som 

skulle vara intressant att titta närmare på. Jag har endast använt mig av två databaser vilket 

kan göra att det finns mer relevant forskning än vad som redovisats här. Jag påbörjade mitt 

arbete redan 2012 och forskning som skrivits efter andra halvan av 2013 har jag inte 

behandlat.  

 

Jag har gjort ett konsumtionsarbete i form av en litteraturstudie som har en summerande roll 

och beskriver det aktuella kunskapsläget. Den är skriven ur ett lärarperspektiv och jag har haft 

som avsikt att den ska vara lättöverskådlig och användbar för lärare som undervisar 

andraspråkselever i matematik. Jag blev inspirerad av Evelina Nilssons examensarbete, 

Andraspråk och matematikundervisning (2012) där hon undersökt vilka språkliga faktorer 

som ligger bakom andraspråkselevers matematiksvårigheter. Hon har mer djupgående 

fokuserat på språkliga aspekter där jag istället ville ha en mer överskådlig syn över hela 

problembilden. Irene och Lennart Rönnbergs litteraturöversikt (2001) är gjord på litteratur 

som framkommit före 2001 och behandlar samma ämne. Jag rekommenderar därför att dessa 

läses som en komplettering till mitt arbete. 

 

För vidare läsning rekommenderar jag även Löwing och Kilborns bok Kulturmöten i 

matematikundervisningen- exempel från 41 olika språk från 2010. De går igenom hur man 

räknar matematik på olika språk och kan fungera som en bra handbok för lärare som möter 

andraspråkselever i sin undervisning. 
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Jag skulle vidare vilja se forskning som belyser samverkan mellan skola och hem och om hur 

föräldrar som har barn i den svenska skolan ser på den svenska matematikundervisningen. Jag 

skulle även vilja se forskning som behandlar hur viktigt bemötande och attityder har för 

andraspråkselevers tillgodogörande av kunskaper i matematikundervisningen. Aritmetik, 

talraden och algebra m.m. ser olika ut i olika kulturer och det skulle vara intressant att läsa 

mer ingående om hur man kan undervisa i de olika arbetsområdena med andraspråkselever.  
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