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Abstract 

The aim of our work was to investigate the difficulties and problems that occur to 

newly arrived students in mathematics. We wanted to know the reasons behind the 

various problems and also how to avoid them and how teachers are working to get 

better results and increase the mathematical understanding of the pupils. 

 

Since we found that the language is one of the major factors responsible for students’ 

failure in mathematics, we decided to investigate the role of mother tongue teaching 

in mathematics. In order to explore and learn how students learn best, we used the 

method of survey. Our target group was the newly arrived students who study at 

secondary school level. Most of the students have only been between one and three 

years in Sweden. We have also interviewed students’ mathematics teacher. We found 

that those who receiver mathematics instructions in their native language develop 

better and are more able in mathematics. 

  

Keywords: newly-arrived students, the language of mathematics, native language and 

teaching method. 
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Sammanfattning 

Syftet med vårt arbete var att undersöka svårigheterna och problemen som inträffar 

de nyanlända eleverna i ämnet matematik. Vi ville studera vilka orsaker som ligger 

bakom de olika problemen och om man kunde undvika dem samt hur lärarna arbetar 

för att få bättre resultat och öka den matematiska förståelsen hos eleverna.  

Eftersom vi kom fram till att språket är en av de största faktorer som ligger bakom 

elevernas misslyckande i ämnet matematik, bestämde vi oss att undersöka 

modersmålets roll i matematikundervisningen. För att kunna undersöka och få reda 

på hur eleverna lär sig bäst använde vi oss av en enkätundersökning. Vår målgrupp 

var de nyanlända elever som läser på gymnasienivå. De flesta av eleverna har bara 

varit mellan ett och tre år i Sverige och har mycket brister i det svenska språket. Vi 

har intervjuat elevernas matematiklärare. Vi fann att de som får 

matematikundervisningen på sitt modersmål utvecklas bättre och har lättare för 

matematik. 

 

Nyckelord: nyanlända elever, matematikens språk, modersmål och 

undervisningsmetod.   
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1 Inledning 

När vi tänker tillbaka och tänker på vad eleverna hade svårigheter i under våra VFU1 

veckor som vi utförde under vår studiegång, minns vi att de nyanlända eleverna hade 

svårt med matematik och inte alltid förstod det som pågick i klassrummet. Deras 

språkförmåga och matematiska förmåga var svaga. Eleverna kunde inte bli förstådda 

alla gånger och lärarna kunde inte heller i sin tur bli förstådda av de nyanlända 

eleverna. 

 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2008) skriver i sin bok Språk, kultur och 

matematikundervisning att ett viktigt villkor för att matematikundervisning skall 

fungera är att lärare och elever använder ett passande språk. I skolans 

matematikundervisning är det läraren som i sin egenskap av arbetsledare ansvarar 

för konversationens utformning. Med det menas att läraren måste behärska ett språk 

som fungerar inte bara för att förklara något eller för att lösa ett problem. Språket 

måste också fungera för att precisera och verklighetsanpassa det som skall förklaras 

för eleverna. 

 

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg (2001) skriver att av de faktorer som har med 

undervisningens uppläggning och organisation att göra har undervisningsspråket en 

avgörande betydelse. Undervisningen i matematik ställer stora krav på 

språkbehärskning. Eftersom språket har stor betydelse för att utveckla tänkandet är 

det viktigt att eleverna får använda det språk de behärskar bäst när de studerar 

matematik. 

Under Nanssis sista VFU period upptäckte hon att de nyanlända eleverna får 

studiehandledning under vissa lektioner och matematiklektionen är en av de 

lektionerna som eleverna behövde studiehandledning i. Med ”studiehandledning” 

menar man det stöd som eleven får för att kunna klara av och förstå de ämnen som 

han själv inte klarar av på grund av språksvårigheter. Studiehandledningen är varken 

undervisning i modersmålsämnet eller i andra ämnen, utan just handledning på det 

språk som eleven talar. 

Det är många lärare och pedagoger som anser att matematik är ett världsspråk, som 

alla i världen kan behärska eller bör behärska. De menar med det att de nyanlända 

elever som kommer till Sverige bör klara av matematiken eftersom de bör behärska 

matematikspråket och veta vad alla symboler står för osv. Men problemet ligger inte i 

om de nyanlända eleverna förstår vad alla symboler står för eller inte. Matematiken 

består också av textuppgifter som eleverna betraktar som svårast. Eleverna måste 

lära sig att arbeta med sådana uppgifter eftersom textuppgifter ofta förekommer i 

matematikböcker. Jan-Olof Wyndhamn & Roger Säljö (2002) anser att ett viktigt 

villkor för att matematikundervisningen skall fungera är att lärare och elever 

                                                        
1 VFU verksamhetsförlagd utbildning 
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använder ett riktigt språk där både eleverna och läraren förstår varandra. Det innebär 

att matematikläraren bör använda språket för att förklara, lösa och samtidig 

precisera verkligheten för eleverna.    

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa de svårigheter som nyanlända 
elever har i ämnet matematik, och vad man kan göra åt dem.   
 

I vårt arbete försöker vi att besvara dessa frågor 

 

1. Hur hanterar matematiklärarna de nyanlända elevernas svårigheter? 
 

2. Hur upplever eleverna lärarnas arbete? 
 

3. Vilka brister finns i matematikundervisning för nyanlända elever? 

2 Bakgrund   
Vi valde detta ämne för att Nanssi och Asmaas barn har varit med en liknande 

situation, när de kom till Sverige och var nyanlända. Nanssi och Asmaas barn började 

i förberedelseklasser och hade de svårt med matematik som var på svenska. Nanssi 

var 13 år gammal när hon kom till Sverige. Hon kommer från Syrien och har arabiska 

som modersmål. Nanssi bodde i Boden och där hade hon inte tillgång till sitt 

modersmål, all undervisning hon fick var på svenska. Asmaa flyttade från Irak till 

Sverige när hon var 32 år gammal. Asmaa har också arabiska som modersmål. För 

Asmaa var det annorlunda, eftersom hon var färdigutbildad från hennes hemland och 

bara behövde lära sig svenska, men för hennes barn var det lite svårare i början. De 

behövde mycket hjälp med språket och i ämnena också. Nu när de har varit 6 år i 

Sverige anser de att de klarar sig bra i skolan och har inga svårigheter.  

 

När man går själv i förberedelseklasser tänker man inte på orsakerna som ligger 

bakom svårigheterna.  Därför såg vi det som en chans nu, när vi fick möjligheten att 

undersöka orsakerna som kan ligga bakom de svårigheter som nyanlända eleverna 

stöter på i ämnet matematik. 

2.1 Nyanlända elever 
I vårt arbete har vi använt oss av begreppet ”Nyanlända elever”. I Skolverkets rapport 

”Allmänna råd och kommentarer” (2008) har begreppet definierats med att det är 

barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i 

grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte 

svenska som modersmål och kan inte oftast tala eller förstå svenska. Dessa barn 

brukar gå i förberedelseklasser mellan 1 och 8 månader för att lära sig språket. Tiden 

beror på barnets förmåga att lära sig språket.  
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Som lärare bör man veta vilken situation ens elever befinner sig i, eftersom flera 

nyanlända elever har andra problem än språksvårigheterna. Enligt skolverkets 

rapport är det många som har permanent uppehållstillstånd, medan andra inte har 

det. Många elever som har varit med olika svåra händelser som krig osv, och det har 

lett till att de har förlorat en medlem av familjen eller så har de andra problem och 

bekymmer som kan ligga bakom deras flyttning till Sverige. Det är bra om läraren 

känner till alla de här problemen i förväg. Läraren måste känna till också vad eleven 

har med sig för förkunskaper och erfarenheter för att kunna utnyttja dem och utgå 

ifrån dem. Sedan ska läraren försöka lyfta upp det för att eleven ska känna sig viktig 

och inte bara som en dum person som inte kan eller förstår någonting. Det som 

läroplanen Lpo 94 lyfter fram är att läraren skall utgå från elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt 

vilja och förmåga att lära. 

 

Christina Rodell Olgaç (1995) skriver i sin bok att läraren måste ha kunskap om barns 

behov och ha ett interkulturellt synsätt på undervisningens innehåll och utgå från 

barnens kunskaper. Dessutom måste han eller hon vara insatt i 

andraspråksinlärningens forskning och metodik. Läraren behöver också politiska 

kunskaper om vad som sker i världen, om olika språks strukturer, om skilda 

kulturmönster, om pojkars och flickors olika uppväxtvillkor och om 

flyktingsituationen globalt. Lärarna som arbeta med nyanlända barn och ungdomar 

måste känna till de ovan nämnda punkterna för att kunna förstå eleverna.  

De nyanlända barn och ungdomar som kommer till Sverige brukar få vänta på kö för 

att få börja i förberedelseklasser och som Olgaç skriver: 

 

”I förberedelseklassen får barnen en lugn skolstart i en mindre grupp, 

där det finns större möjlighet att möta varje barns behov än i skolans 

ordinarie klasser. I klassen ges visst utrymme och tid att bearbeta de 

trauman många av barnen bär med sig”. (Olgaç, 1995, s. 5). 

 

Förberedelseklasser är nödvändiga och i verkligheten behöver varje barn gå i dem 

innan han eller hon börjar gå i en vanlig klass för att kunna klara av skolan och 

skolans mål. 

Att stärka nyanlända elevers lärande är inte bara skolans uppdrag utan det är 

kommunens och föräldrars uppdrag. I skolverkets rapport ”Allmänna råd och 

kommentarer 2008” finns flera råd till skolor för att hjälpa dem att utföra det 

uppdraget. Till exempel att skolan bör 

• Kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska 

och i andra språk.   

• Kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och 

förmåga till problemlösning.   

• Ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras.  
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Löwing & Kilborn (2008) skriver att under de senare åren har de flesta svenska 

skolor blivit mångkulturella skolor och att skolans personal inte var förberedd på 

denna förändring. Att inte vara förberedd och inte veta hur man ska jobba med de 

nyanlända eleverna skapade oro hos lärarna och det påverkade också de nyanlända 

elevernas utveckling och resultat. Lärarna visste inte mycket om de nyanlända 

eleverna eller hur de var vana att ta emot information och tolka den. Lärarna visste 

inte vilken metod var lämpligast för att de nyanlända elever skulle utvecklas och det 

gjorde att de misslyckade i ämnet matematik. För att lösa problemet började lärarna 

diskutera det. Målet med denna diskussion var att skolan skulle ta reda på kunskaper 

om matematikundervisning på olika språk, vilka metoder var lämpligast och vad 

skolan bör göra för att förbättra resultat i matematik hos nyanlända elever.  

 

Flera forskare har försökt belysa vilka språkliga och kulturella dilemman detta kan 

leda till. Löwing & Kilborn anser att när nyanlända elever kommer till Sverige det är 

viktigt att skolan kartlägger elevens aktuella kunskaper i matematik och i de andra 

ämnena. Det är enligt Löwing & Kilborn också viktigt för matematikläraren att 

använda sig av Skolverkets ”diamantdiagnoser” (Skolverket, 2007) för skolåren F till 

5 och det står att skolan ska: 

 

1-Börja med att på modersmålet diagnostisera elevens taluppfattning och kunskaper 

om de fyra räknesätten. Diskutera utgående från diagnosen vilka kunskaper eleven 

har och vad som skiljer elevens kunskaper från jämnåriga svenska elevers kunskaper. 

 

2- Jämföra de läromedel man använder i det land eleven kommer ifrån med 

motsvarande svenska läromedel. (Löwing & Kilborn, 2008, s. 133)  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) visar att det finns flera forsknings projekt som har 

undersökt varför elever med andra språk än svenska har sämre resultat i matematik. 

Ing-Marie Parszyk (1999) har visat i sin forskning om minoritetselevers upplevelser 

av arbets- och livsvillkor i grundskolan att ett litet antal av eleverna får hjälp med 

språk i matematikuppgifter av sina modersmålslärare, trots att matematikläraren 

bedömer att elevernas språksvårigheter är orsaken till matematiksvårigheterna.  

 

James Stigler & James Hiebert (1999) anser att en traditionell undervisning som 

kräver att nyanlända eleverna arbetar enskilt och inte får möjligheter att diskutera 

eller reflektera över sitt lärande leder till brist på social interaktion. Detta 

underminerar elevernas försök att förstå matematiken. 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) skriver att samspelet mellan läraren och elever spelar 

en stor roll i elevens matematiklärande. Läraren påverkar elevens lärande direkt och 

indirekt. En bra relation mellan läraren och elever underlättar undervisningen, där 

eleverna tror på läraren, lärarens kunskaper och har respekt för läraren. Detta 

innebär att läraren bör ha höga förväntningar på elevernas möjligheter och alltid 

försöka att motivera eleverna på olika sätt. 
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 ”Låga förväntningar på elevernas möjligheter att lära sig matematik 

leder enligt flera forskare ofta till en undervisning baserad på drill och 

färdighetsträning.”(Rönnberg & Rönnberg, 2001, 2. 60) 

2.2 Vad säger styrdokumenten?   
Alla lärare som jobbar i Sverige brukar formulera sitt arbetssätt utifrån 

styrdokumenten. Skolans styrdokument är specifika regler som gäller för skolans 

verksamheter. Skolans styrdokument är skollagen, grundskole- och 

gymnasieförordningen, läroplanerna och kursplanerna för olika ämnen. 

Riksdagen har stiftat skollagen som anger mål och riktlinjer för hur skolans 

verksamhet ska utformas.   

 

I 1 kapitlet 2 § står det: 

”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 

stöd” (Utbildningsdepartementet, 1985). 

I 4 kapitlet 1 § står det: 

”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i  

skolarbetet” (Utbildningsdepartementet, 1985). 

 

Läroplanen är en förordning som måste följas av alla pedagoger som finns i skolan. I 

läroplaner kan man se de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Men där 

kan man inte hitta hur läraren bör arbeta för att eleverna ska nå målen. Pedagogerna 

har frihet att själva välja metoder och arbetssätt som eleverna ska jobba med för att 

nå målen.  Man kan säga att lärare har ansvar att ge eleverna det stöd som de 

behöver, och stimulera och handleda dem. 

 

Här är några exempel ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) om rättigheter till stöd för elever i 

särskilt behov eftersom nyanlända elever också kan räknas som elever i särskilt 

behov. 

  

 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen” 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

”Alla som arbetar i skolan skall 

 • Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

 • Samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande”.      

(Utbildningsdepartementet, 1998). 
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”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet”  

 (Lpo-94, s.12). 

Kursplaner kompletterar läroplaner i varje ämne. I kursplanerna för varje ämne finns 

mål att stäva mot och mål som ska uppnås (Skolverket, 2000). 

I kursplanen och betygskriterieför ämnet matematik (Skolverket, 2000 s. 28) står 

under ”ämnets karaktär och uppbyggnad”: 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 

kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 

som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 

utmaningar.” 

2.3 Matematik och språk 

Matematik och språk hör ihop. Vissa tycker att matematik är ett språk som har sina 

termer och regler precis som alla andra språk. Löwing (2003) menar att 

matematikens språk är ett exakt och ordknappt språk. Det är en typ av ett kortfattat 

språk som kräver stor uppmärksamhet från eleverna, eftersom samtidigt som eleven 

lyssnar på genomgången måste han hinna förstå och uppfatta all information som 

dyker upp under genomgångens gång, eller när läraren förklarar något vid bänken. 

För att eleven ska kunna klara av att lyssna, skriva och förstå det han/hon har hört 

och sett måste han förstå språket som läraren, alltså informatören, pratar. Om inte 

eleven förstår språket som läraren talar är det svårt för honom/henne, att lära sig det 

nya språket (matematik) som läraren försöker lära ut till sina elever.   

 

Rönnberg & Rönnberg (2001), skriver i sin bok att det inte är så att alla enskilda 

minoritetselever, eller alla elever från en speciell minoritet, lyckas sämre än 

majoritetselever i matematik, och det som menas med det är att inte alla 

minoritetselever har svårigheter i matematikämnet och misslyckas i matematik. Det 

som framgår av betygstatstiken är inte att minoritetselever som grupp misslyckas, 

utan det är precis som med de övriga elever att de följer en variation i betygresultat 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

Författarna tar också upp ett ämne som är väldigt viktigt att känna till för varje lärare 

som arbetar med elever som har ett annat modersmål än det svenska språket. Om 

undervisningen sker på annat språk än modersmålet, kommer det att utgöra ett 

hinder för eleven, inte bara för att eleven har svårt att språkligt förstå 

undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till kommunikation2 blir 

sämre. Det som gör att elevernas utveckling i skolämnena går långsammare om de 

bara undervisas på det andra språket och i vårt fall är det svenska språket. Eleverna 
                                                        
2 Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses 

kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, 

oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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har svårt att komma ikapp jämnåriga kamrater som har undervisningsspråket som 

första språk. I matematik och i alla andra ämnen kommer det nya begrepp och ord 

hela tiden vilken kan orsaka ett problem för de nyanlända eleverna. De måste kämpa 

med två okända storheter samtidigt, både språket och begreppen. Denna dubbla 

uppgift gör lärandet mycket svårt. Det är mycket lättare att utveckla det matematiska 

kunnandet på modersmålet än på andra språk som man inte behärskar. Detta kan 

hjälpa eleverna att behålla förstaspråket och utveckla andra språk. 

 

Marit Johnsen Høines (2002) anser att språket spelar en stor roll i 

matematikundervisningen och i elevens utveckling inom matematik. Som lärare har 

man i uppgift att utveckla elevernas språk och matematiska tänkande och kunskaper 

samtidig. Høines påpekar att barnen kommer till skolan med mängder av kunskaper, 

erfarenheter och problemställningar. Barnen använder matematiken i vardagslivet på 

olika sätt, till exempel genom att räkna pengarna som de betalar på bussen eller när 

de köper tuggummi eller godis och då de räknar hur många godisbitar de får för så 

många kronor. 

 

Det är viktigt att läraren sätter i fokus elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 

och utgår ifrån dem när han planerar sin undervisning. Lärarens första uppgift är att 

börja prata med barnen och höra med dem vad de kan och inte kan. Som lärare ska 

man lyssna aktivt till barnen för att kunna tolka elevernas språk och få reda på vad de 

har för erfarenheter och vilken kunskapsnivå de har. Därefter kan läraren planera och 

anpassa undervisningen utifrån elevernas språkkunskapsnivå. Høines (2002) menar 

att målet för undervisning är att utveckla språket och kunskaperna samtidigt. Detta 

innebär att språket bör utvecklas för att bli ett redskap för tänkandet. 

 

Høines (2002) anser att barnens informella språk och den matematiska insikten kan 

bilda grunden för hur de lär sig matematik. Löwing & Kilborn skriver i sin bok 

”Språk, kultur och matematikundervisning” (2008) att enligt svenska internationella 

undersökningar lyckas elever med invandrarbakgrund inte lika bra i matematik som 

sina svenska kamrater. Detta kan bero på att eleverna inte har tillräckligt kunskaper 

om hur de ska lära sig matematik på andra språk. Löwing & Kilborn anser att läraren 

bör använda kommunikation inom ämnet matematik på olika sätt i klassen, eleverna 

ska delas så att i varje grupp ingår både svenska elever och elever med annan 

bakgrund. Löwing & Kilborn har undersökt de olika språkliga nivåer som 

kommunikationen förs på under en matematiklektion. 

 

Första kommunikationsnivå är det som sker mellan läraren och elever. På den här 

nivån är det viktigt att läraren försöker att hjälpa eleverna att bygga upp sitt 

språkbruk. 

 

Andra kommunikationsnivå är det som sker mellan elever och läromedel. 

Kommunikation med läromedel har dubbel betydelse: en vardagsbetydelse och en 
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matematik betydelse. Detta ska ge de nyanlända eleverna möjligheter att bygga upp 

ett andraspråk för matematik. 

 

På nivå tre ligger kommunikation mellan eleverna. Detta ska hjälpa eleverna att öva 

på ett språk som de inte behärskar och ge dem chans att utveckla detta.    

 

På nivå fyra ligger kommunikation mellan förälder och barnen vid läxläsning.  

Läraren ska försöka undvika dilemman mellan skolan och hemmet genom att ta 

kontakt med föräldrarna och beskriva vad undervisningen går ut på och på vilken sätt 

föräldrarna kan hjälpa sina barn.   

 

På nivå fem ligger kommunikation som eleverna för med sig själva. På den här 

nivån ska eleven klara av att läsa själv och bearbeta informationen. Det sker oftast 

när eleverna lär sig de begrepp som användas av böckerna och materialet. 

Dessa fem kommunikationsnivåer ska finnas i skolan för att underlätta 

inlärningen av matematiken för de nyanlända eleverna. (Löwing & Kilborn, 2008) 

Görel Sterner & Ingvar Lundberg (2002) tycker att läraren kan utveckla 

matematikkunskaper och språket hos de nyanlända eleverna genom att stärka 

deras läsförståelse och skrivande i ämnet matematik. Läsförståelse ger möjligheter 

till eleverna att skapa inre representationer av innehållet. Eleverna behöver få 

möjlighet att förstå läroböckers texter i matematik.  

 

Läraren bör uppmuntra eleverna att läsa textuppgifterna istället för att undvika 

dem. Att läraren gör en genomgång och eleverna fortsätter med exemplen som 

finns i böckerna och sedan med de uppgifter som finns i läroböckerna är en vanlig 

metod på skolan och en vana för eleverna. Denna metod ger inte eleverna denna 

möjlighet att kunna bygga upp sin läsförmåga i matematik. Eleverna behöver en 

tydlig undervisning för att de ska lära sig och utvecklas i ämnet. Eleverna ska vara 

delaktiga i lektionen och delta i undervisningen för att det ska främja deras 

självförtroende.  

 

Om läraren låter eleverna läsa en text högt tillsamman med god intonation, diskutera 

hur bild eller diagram samspelar med text eller diskutera nya ord och försöka att hitta 

synonymer detta ska främja matematikförståelse och språk hos elever. 

Raymond Zepp (1989) anser att språket spelar en stor roll i matematikinlärning och 

det är att likna vid ett redskap. Han anser också att insatserna som inriktar sig 

matematiska språkproblem nödvändigtvis skiljer sig från dem som riktar sig 

kompetens på engelska. Det är mycket otroligt att eleverna under diskussionerna 

skulle lära sig de specialiserade ord som används i matematik av en slump. Men 

läraren måste göra en medveten strävan att se till att eleverna lär sig dessa genom att 

diskutera beskrivningar och definitioner av dessa ord och symboler. 
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Zepp (1989) anser att det är fel när läraren försöker att använda vardagsspråk för att 

förklara de olika matematiska begreppen. Zepp anser att det är nöjdvändig att 

matematikläraren använder ett matematiskt språk under matematik lektionen för att 

eleverna ska lära sig de korrekta matematiska begreppen. 

2.4  Matematik och modersmålet 
I vårt arbete använder vi oss av begreppet ”modersmål” som definieras här: 

”Modersmål” är det språk som barn lär sig först under sin uppväxt och som brukar 

kallas för förstaspråk. Modersmålet är det redskap som barn lär sig utnyttja för att 

kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. I tvåspråkiga familjer kan 

barn tillägna sig två olika modersmål samtidigt (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

Gunilla Ladberg (2000) skriver i sin bok att modersmålsundervisning är viktig för 

barnen om den syftar till att integrera elever och öka kunskapen hos dem. Men om 

den isolerar elever, då blir nackdelarna större än fördelarna. Hon menar också att det 

är viktigt att integrera modersmål med övriga ämnen, som i vårt fall matematik.   

Detta ska hjälpa att skapa intresse för minoritetens språk och kultur hos övriga elever 

och göra det lättare att bygga broar mellan eleverna. 

 

Den bild av flerspråkiga barn och matematiken som framkommit i 

forskningslitteratur har ofta varit mycket negativ enligt Irene och Lennart Rönneberg 

som har kommit fram till att problemet låg i familjens bakgrund. Exempel på sådana 

problem som lyftes upp var ”halvspråkighet” (då barnet inte har ett helt språk och 

kan inte alla gånger uttrycka sig med hjälp av det) att tvåspråkighet orsakar 

språkblandning och att vissa barn har ett sämre språk med sig hemifrån. För att 

eleven som är halvspråkig ska kunna klara av studierna och lyckas i ämnet matematik 

och i andra ämnen, måste han få hjälp att utveckla sitt språk och för att han ska 

kunna göra der måste de utveckla modersmålet och ta hjälp av modersmålsläraren. 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001)  

 

Det är gynnsammare att utveckla det matematiska kunnandet på modersmålet än 

på andra språk som eleven inte behärskar. Detta ska hjälpa eleverna att behålla 

förstaspråket och utveckla deras andraspråk. Thomas och Collier (1997) har visat i 

sin undersökning av skolresultat hos elever 40 000 andraspråkselever att elever 

som har fått ämnesundervisning på både första och andra språk gör stora framsteg 

i andraspråk  

”Om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet, ett 

andraspråk som eleven inte helt behärskar, kommer detta att utgöra ett 

hinder för eleven, inte bara för att eleven har svårt att språkligt förstå 

undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till 

kommunikation blir sämre.” (Rönnberg & Rönnberg, 2001,s.24) 

Inger Lindberg (2002) skriver att det finns fyra myter som gäller för tvåspråkighet 

och dessa är: Forskarna är oeniga, Modersmålet stör andraspråksinlärning, Barn 
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lär sig fort och Vuxna lär sig bäst på jobbet. Lindberg skriver i sin bok att dessa 

fyra myter är fel och att det inte är sant att modersmålet påverkar inlärningen av 

det andra språket.  

 

Tvåspråkighet och en fortsatt utveckling av modersmålet skulle vara förvirrande och 

störa och försena utvecklingen av andraspråket tror många, men Lindberg (2002) har 

visat att enlig flera undersökningar stöder tvåspråkighet tänkande hos elever och ger 

dem flera möjligheter att tänka och lösa problem. Hon anser också att det finns 

positiva samband mellan tvåspråkighet och olika kognitiva processer och detta kan 

ha olika förklaringar. En tänkbar sådan är att tvåspråkiga får en högre medvetenhet 

om språklig form och funktion i allmänhet. 

 

Lev Vygotskij är en rysk psykolog som har visat att det finns ett stort samband mellan 

språk och tänkande. Utifrån teoretiska och experimentella studier presenterar 

Vygotskij en teori om språkets/talets och tänkandets inbördes utveckling (Vygotskij, 

1999).   

Vygotskij skriver att  

 

”Man kan säga att modersmålet höjs till en högre nivå när barnet lär sig ett 
främmande språk, på samma sätt som studiet av algebra höjer det 
aritmetiska tänkandet till en högre nivå, möjliggör förståelsen av varje slag 
av aritmetisk operation som ett enskilt fall av algebra och ger en djupare och 
rikare och samtidigt friare, abstraktare och mer generaliserad syn på 
operationer med konkreta storheter”. (Vygotskij, 1999, s. 274) 

 

Zepp (1989) anser att studenter som lär sig matematik på ett annat språk än sitt 

modersmål brukar ha problem med språket. Han säger också om barns första 

språk är engelska så kommer eleven till skolan och redan har bemästrat vardaglig 

användandet av vissa ord som används i matematik även om den används på olika 

sätt. Elever med andra språk än engelska behöver mer tid för inlärning av det 

akademiska innehållet än vad som krävs för att lära sig språket för att interagera 

på social nivå. 

Zepp (1989) anser att det finns ett annat problem som kan drabba de 

nyanlända/nysvenska eleverna när de lär sig matematikspråket. Problemet är att 

språkbruket på samma gång brukar vara otydligt och obegriplig och detta kan vara 

svåra att uppfatta för eleverna. 

” Finally, mathematics language is very precise about assigning words to 

special classes of concepts. For example, a circle is a special case of an ellipse. 

But if you show a circle to a child and ask whether it is an ellipse, the child is 

likely to say: No it is not an ellipse; it is a circle.” (Zepp, 1989, s. 47). 

Ann Ahlberg (1995) har skrivit i sin bok att under 1940-50 talet växte det fram 

mycket intresse för att studera dem individuella skillnaderna mellan människor. 

Forskarna under den här tiden har visat att människor är olika och visa de har olika 
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förmågor att lösa problem. Samtidigt har de olika förmågor att anpassa sig till sin 

omgivning, samarbeta med olika människor, förmåga till nytänkande och tillämpning 

av gamla kunskaper i nya situationer. Syftet med forskarnas studie var att sortera 

människorna i olika kategorier. Detta intresse överensstämmer med skolans uppgift 

att sortera och gradera eleverna. 

3 Matematiksvårigheter 
Gudrun Malmer (2002) skriver om matematiksvårigheter. Malmer anser att det 

begreppet är beroende på vilka krav och förväntningar som finns angivna. I skolan 

man kan säga att elever har svårighet i något ämne om han eller hon inte kan klara 

den mål som uppställdas i styrdokumenten. Malmer anser att det finns flera faktorer 

som ligger bakom matematiksvårigheter hos elever. Det kan vara primära faktorer 

eller sekundära faktorer.  

 

Med primära faktorer menar Malmer (2002) att elever som har svårighet med 

matematik ofta inte få det stöd som bör skolan ge till elever som har behov av det. 

Samt att de eleverna har brist på självförtroende och känner vantrivsel och saknar 

motivation.  Primära faktorer kan också bero på språket. Språklig kompetens utgör 

grunden för alla inlärning. Barn som har ett väl utvecklar språk har oftast de bästa 

förutsättningar för effektiv inlärning. Elever som har brist i ordförrådet är de som 

oftast får svårigheter. Lösandet av det problemet beror till stor del av läraren som 

direkt bör medverka och handleda det.  

 

Malmer (2002) anser att olämplig pedagogik är också något som orsakar 

matematiksvårighet hos eleverna. Pedagoger/lärare spelar en stor roll i elevernas 

lärande och utveckling.  Elever som träffar på olämpliga pedagoger som inte ge dem 

den tid som de behöver, eller inte kontrollerar deras förståelse kan skapa ett inre hat 

till ämnet och till ämnets lärare. Det leder också till att eleverna tappar lusten och 

intresset och vill inte arbeta med ämnet och i vårt fall är det ämnet matematik. Att ha 

”dåliga” lärare eller lärare som inte brinner och har starkt intresse för sitt ämne gör 

att eleverna inte heller tycker om ämnet och vill inte syssla med det.  

 

Det är viktigt att matematikläraren tillämpar ett bra arbetssätt som man kan anpassa 

till olika sorters elever. Varje möte mellan läraren och eleverna måste vara 

informations bärande för eleverna. Matematikläraren bör ha större uppmärksamhet 

på matematiksvårighet och det gäller också att kunna sätta in stödåtgärder på tidigt 

stadium. Malmer Gudrun och Adler Björn skriver att 

 ”Erfarna lärare har dock större förmåga att både tolka testresultat och 

elevernas olika signaler”. (Malmer & Adler, 1996, s. 63) 

 

Malmer (2002) anser att elevernas reaktioner också kan leda till matematiksvårighet. 

Eleverna blir ofta lågpresterande och tysta när de tidigt ger upp och de ger ofta 

läraren skulden för sina misslyckanden. I det fallet bör läraren arbeta för att väcka 

elevernas intresse och motivera dem. Samtidig är lärarens uppgift att hitta olika 
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inlärningsmetoder som passar han/hennes elever bäst och försöka att på något sätt 

att göra matematiken till ett roligt ämne.  

 

Olof Magne (1999) skriver att matematik borde rymma stora möjligheter att känna 

lycka, hopp, glädje och självkänsla efter en lyckad uppgiftslösning. Matematikläraren 

bör stimulera inre och yttre motivation hos eleverna. 

 

Malmer (2002) anser att elevernas svar ibland kan tyda på att eleverna också har 

matematiksvårighet. Eleverna brukar bli ofta lågpresterande och tysta och ger upp 

tidigt och orkar inte med lektionen eller räkna och de brukar ofta lägga skulden på 

läraren för sina misslyckanden. Man hör oftast elever säga att vi har dåliga lärare 

därför är vi dåliga och det som kan vara sant i vissa situationer, men också falskt i 

andra situationer, eftersom det är eleven som ska sträva efter att lära sig och 

utvecklas hela tiden. Om läraren är en dålig pedagog, kan det göra saken svårare för 

eleven att utvecklas, men om det är eleven som är svag och inte har intresse för 

ämnet bör läraren arbeta för att väcka elevens intresse i första hand och sedan 

motivera dem och sätta fart på dem för att de ska börja arbeta med ämnet och 

utvecklas. En uppgift av lärarens många uppgifter är att hitta rätt metoder som kan 

vara lättare än andra metoder för att förmedla kunskaperna till eleverna och göra 

ämnet roligare än vad det låter. 

 

Matematikläraren måste se till att eleven inte ger upp och ge ledtrådar för att 

eleverna ska klara av problemlösningen själva, eftersom det är matematikläraren som 

sätter eleverna i rörelse och riktar dem mot målet. 

4 Olika undervisningsmetoder i matematik 

En risk som vi ser med att bara fokusera på det universella i barns räknefärdigheter 

är att det kan innebära att man inte är tillräckligt nyfiken på, eller lyhörd för, 

olikheter i barns tänkande. Det som kan vara brist på kunskap hos läraren som inte 

vågar komma in andra lösningar som han/hon inte känner till och inte kan hänga 

med elevernas olika tänkande och resonemang kring de matematiska uppgifterna. 

Janet Trentacosta, Margaret J. Kenney (1997) anser att det inte räcker med att bara 

förändra enstaka faktorer i undervisningen. För att förbättra resultatet för 

minoritetselever måste man förändra innehållet i matematikundervisningen och 

anpassa den till elevernas nivå och tänkande. I matematik kan man ha olika svar till 

ett problem och för att komma till svaret kan man ta olika vägar och därför är det bra 

att läraren är medveten om detta och kan hänga med elevens tänkande och inte 

bryter det.   

 

Rönnberg & Rönnberg (2002) tycker att övervägande arbetssättet i matematik i 

västerländska klassrum en läroboksstyrd undervisning med enskilt tyst räknande. 

Läraren fokuserar bara på att eleverna ska skriva rätt svar och räkna många uppgifter 

på samma moment. Denna form av undervisning krävs att eleverna arbetar enskilda 

och är tysta för att inte störa varandra, de får inte samarbeta med sina kamrater. 
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Detta innebär att eleverna inte har möjlighet till sociala interaktioner. Många elever 

tycker att matematik är ett tråkigt ämne och de har tappat lusten att läsa det. Det är 

viktigt att läraren försöker variera sitt arbetssätt och att använder sig av olika 

metoder i undervisning för att motivera eleverna att läsa och förstå matematik 

samtidig för att göra matematiken roligare. 

 

Malmer (2002) tycker att läraren har ansvar att planlägga arbetet för att skapa bästa 

möjliga möjligheter för lärande. Läraren bör också vara medveten om att eleverna är 

olika och att de lär sig på olika sätt och kunna individualisera undervisningen. 

Malmer skriver att 

 

”undervisningen måste ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet och 

anpassas efter deras varierande förutsättningar. Det är speciellt viktigt att 

komma i kontakt med de erfarenheter eleverna redan har. Men man måste 

också skapa sådana inlärningstillfällen att de kan erhålla nödvändiga 

förutsättningar” (Malmer 2002, s. 31). 

 

”I vårt samhälle behöver människor kunna hantera kvantitativ 

information. Det kan handla om att sköta sin hushållsbudget och att 

utveckla den matematiska kompetens och problemlösningsförmåga som 

krävs i yrkeslivet”(Sterner & Lundberg, 2004, s.1). 

 

Matematik är ett viktigt ämne och alla människor behöver goda grundkunskaper i 

matematik för fortsatta studier, yrkesliv och ett livslångt lärande. Människor behöver 

matematik på de flesta situationen som man kan befinna sig i, till exempel behöver 

man matematik som hjälpmedel för att beskriva situationer och förlopp, 

kommunicera och lösa problem (Sterner & Lundberg 2004). 

 

Alla elever bör ha bra kunskap på matematik och undervisningen ska anpassas till 

elevers olika behovs och förutsättningar. I läroplaner för grundskolan och förskolan 

och övriga läroplaner kan man se att det finns ett tydligt mål för matematik som 

skolan ska stäver efter. I LPO 94 (kursplan) under mål att sträva mot att läsa 

följande:  

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven förstår 

och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande”(Malmer & 

Adler, 1996, s. 53). 

 

Strävans mål som står i läroplaner gäller alla elever. I skolan finns olika elever och de 

har olika behov så det viktigt att undervisning passa till elevers olika behov och 

läraren ska försöka att öka elevernas delaktighet i klassen. Läraren bör försöka att 

förändra undervisningen och vara flexibel och ha beredskap att variera både 

svårighetsgrad och representationssätt (Malmer, & Adler 1996). 

 



14 
 

Malmer & Adler (1996) skriver om att det finns säkert flera lärare som försöker att 

anpassa undervisning så att den passar till elevers olika behov men iblandbrukar man 

träffa på olika hinder som avstyr lärarens arbete. För att läraren ska kunna göra en 

större anpassning till elevernas olika förutsättningar kräver en tidkrävande 

planering. Läraren känner sig ibland osäker när han tänker på undervisningens 

förändring som han kan göra. Läraren brukar också tänka på föräldrarna som 

engagerar sig i sina barns hemuppgifter och är rädd att de inte känner igen sig eller 

inte kan hjälpa sina barn. Det som kan vara förhinder för läraren är det ekonomiska 

att läraren inte får det material som han behöver för att förverkliga dessa metoder 

och tankar. 

 

Ahlberg (1995) visar att förändring av matematikundervisning är nödvändig om 

syftet är att förbättra elevernas resultat. Läraren bör fokusera på att eleverna ska 

förstå vad de olika begrepp och olika förkortningar står för och höja elevernas 

kommunikation och aktivitet. Han tycker att förändring är nödvändig för att se 

olikheter i elevernas erfarenheter och kunskaper. 

 

”Alla elever har en fördel av ett den mångfald och variation av 

matematikerfarenheter som finns i flerkulturella klasser synliggörs” 

( Ahlberg, 1995, s14). 

4.1 Grupparbete 
Ahlberg (1995) tycker att människor i vardagslivet löser problem tillsammans med 

varandra. I matematikundervisning förekommer däremot sällan samarbete mellan 

eleverna. Ahlberg menar att många elever i skolan idag enskilt tränar 

räknefärdigheter och eleverna sällan ges tillfälle att samarbeta och möjligheter att 

hjälpa varandra på matematiklektionerna. Detta gör att ett vanligt mönster för 

matematiklektioner i flesta av Sveriges skolor är att läraren förklarar eller repeterar 

ett moment för eleverna. Därefter arbetar eleverna i en stor del av lektion med att 

lösa uppgifterna i läroboken. Eleverna får inte tillfälle att diskutera eller reflektera 

över vad de gör. Ahlberg tycker att det är viktig att ge eleverna möjlighet att använda 

sitt språk och ge tillfälle att se de givna problemen i olika perspektiv. Detta kan ske 

genom att gruppera eleverna till små grupper. 

 

Olgaç (1995) anser att grupparbete blir en stor av lärande på olika skolor men tyvärr 

försöker flera matematikläraren att undvika det eftersom eleverna jobbar själva hela 

tiden med läroböcker. Olgaç tycker att tonvikten i undervisningen helt ligger på detta. 

I skolarbetet är samarbetet mellan barnen oerhört värde fullt och det är mycket 

viktigt att de får hjälpa och lära av varandra. 

 

Stensmo (2008) skriver att  

 

”smågruppsformen kan med fördel användas för utveckling av 

vänskapsrelationer mellan elever med olika etnisk och social tillhörighet, 
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utveckling av kommunikativa färdigheter samt socialisation av elever till 

vuxenroll som innefattar initiativ och ökat ansvarstagande”  

(Stensmo, 2008, s. 175). 

 

Hiebert (1997) tycker att kommunikation har en viktig roll i lärande. Hiebert menar 

att kommunikationen mellan eleverna stärker deras självförtroende och självkänsla 

och hjälper eleverna att se händelserna ur olika perspektiv och tänker igenom vad 

man gör och varför man gör på det här sättet osv. Detta hjälper också eleverna med 

att delge varandra sina tankar och idéer. Hiebert tycker att det är positivt om eleverna 

samarbetar och kommunicerar med varandra eftersom då får de möjlighet att se 

uppgiften och svaret också från olika håll. Att eleverna får chansen att samarbeta och 

diskutera de matematiska uppgifterna tillsammans ger dem möjligheten att se hur 

deras kompisar tänker och se uppgiften från olika håll. 

 

Ahlberg (1995) skriver i sin bok att det brukar finnas problem med att ha ett 

arbetssätt där eleverna kommunicerar sina matematiska idéer med varandra på 

undervisningsspråk som många elever inte har. Detta innebär att  

 

”Återkommande gruppera eleverna utifrån deras modersmål kan vara 

en stor fördel och eleverna kan få möjlighet till språklig bearbetning av 

begrepp tillsammans med kamrater som talar samma språk och att de 

kan hjälpa varandra att förklara och översätta” (Ahlberg, 1995,s74). 

4.2 Laborativt arbetssätt 
Malmer (2002) anser att laborativt arbetssätt har en stor betydelse i barnens 

matematikinlärning. Enligt Malmer behöver elever konkretion och stimulans samt 

omväxling. De flesta lärare är medvetna om att det är många elever som inte tycker 

om matematik och har svårt att begripa det. Enligt Malmer (2002) har elever med 

matematiksvårigheter svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar och det 

beror mycket på att deras ordförråd ofta är begränsat och fattigt. Man kan lyckas att 

förbättra dessa elevers förståelse genom att låta dem använda sina sinnen som synen 

och känsel för att göra deras begreppsbildning större. 

 

Johan Dewey (2004) anser att elever bör praktisera sina kunskapar för att få mer 

förståelse. Dewey förknippas oftast med ” learning by doing”. Dewey menar att 

inlärning måste ha en utgångspunkt som sätter elevernas intresse i fokus. Detta 

innebär att skolan bör bli liknande ett laboratorium där eleverna får möjligheten att 

prova och undersöka kunskapar på olika sätt. Dewey menar att det är ett stort fel när 

läraren tänker att elevernas huvud är liknade kärl som kan fyllas med kunskaper hur 

som helst. Istället bör läraren ge elever möjligheter att diskutera med läraren 

förslaget till lösningar, samla in information om hur experimentet skall lösas och 

hjälpa elever att använda sina olika sinnen i lärande. 
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Malmer & Adler (1996) påpekar också att elever som har matematiksvårighet behöver 

utnyttja flera olika perceptioners vägar och arbeta med olika sinnen för att kunskapen 

skall fästa i deras huvud.  

 

”Lär med kroppen så fastnar det i knoppen” (Malmer & Adler 1996, 

s.120). 

 

Malmer& Adler (1996) anser att elever som har svårighet med matematik oftast inte 

får den tid och det stöd som de behöver av lärarna. Malmer menar att läraren bör 

arbeta effektivt för att alla elever ska få förståelse i matematik. En effektiv inlärning 

kan beakta följande inlärningsnivåer: 

  

Nivå 1. Tänka – tala.  I den här nivån undervisnings utgångspunkt är elevers 

verklighet och deras anpassning efter deras varierande förutsättningar. Det är viktigt 

här att läraren försöker att väcka elevernas intresse och nyfikenhet. Eleverna måste 

öva upp sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva. 

 

Nivå 2. Göra och pröva. Här ska läraren försöka att göra så att eleverna använder 

sina olika sinnen i sitt lärande och ge dem stöd i deras logiska tänkande. Läraren bör 

också här försöka att välja olika laborativa hjälpmedel som är anpassad till elevernas 

olika ålder och det stoffområdet som behandlas. 

 

Nivå3. Synliggöra. Läraren hjälper svaga elever att få strukturera sina tankar i en 

representationsform som de själva väljer. Det innebär att elever ska ta ansvar för sitt 

eget lärande och läraren ska vara vägledaren som hjälper eleverna att hitta den rätta 

vägen till det önskade målet. Man kan säga att läraren ska stödja, hjälpa och 

stimulera elevers tänkande men samtidig ska läraren aldrig ta över inlärningen. 

 

Nivå4. Förstå Formulera. De flesta elever har svårighet med matematik då de inte 

känner igen den beskrivna verkligheten, de saknar nödvändiga erfarenheter och de 

saknar ord som kan föreställa de matematiska orden. Därför är det viktigt att ge de 

eleverna mer möjlighet till förståelse genom att fråga dem varför/hur de tänker osv. 

som lärare ska man hjälpa eleverna att utveckla och berika sina ordförråd. 

 

Nivå 5. Tillämpa. Det innebär att målet för lärandet bör bli utveckling av elevernas 

kunskap och de ska veta hur och när den nya kunskapen ska användas. Det innebär  

 

”Att eleverna skall ha kunskap, inte mesta möjliga utan bästa möjliga” 

(Malmer & Adler 1996, s 42). 

 

Nivå 6. Kommunikation.  Att eleverna ska få möjligheter att reflektera, beskriva, 

förklara, argumentera, diskutera och våga visa sina idéer och tankar (Malmer & Adler 

1996). 
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5 Metod 

Till vårt arbete behövde vi veta hur de nyanlända elevernas lärare i ämnet matematik 

arbetar, vad de använder sig för metoder och hur de undviker de språksvårigheter 

som eleverna har och gör sig förstådda av eleverna. För att få svar på alla våra frågor 

bestämde vi oss att intervjua tre matematiklärare som arbetar i två olika gymnasier, 

men arbetar med samma sorters elever. Vi valde att utföra vår undersökning i två 

gymnasieskolor, eftersom vi båda två kommer att jobba med gymnasieelever. Två 

gymnasier gav oss möjlighet att jämföra resultatet i dessa skolor. Vi intervjuade 

lärarna var för sig, eftersom vi ville få ut så mycket information som möjligt av var 

och en utan att de skulle påverkas av varandra. Jan Trost (2005) menar också att ett 

fåtal utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl utförda intervjuer. Vi 

hade planerat att även intervjua en modersmålslärare, men under våra observationer 

upptäckte vi att hon inte hade med matematikundervisningen att göra och därför 

ansåg vi att intervjua henne inte skulle tillföra något till vår studie.  

5.1 Metodval 
Vi har använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi ville veta hur de 

olika matematiklärarna för de nyanlända eleverna arbetar och vilka metoder de 

använder sig av för att skapa intresse till matematik och för att undvika de 

svårigheter som de nyanlända eleverna ofta påträffar under studiegång. För att få 

djup och omfattande information om detta, har vi bestämt oss för att använda 

intervjuer. Vi valde intervjuer också för att vi hade bara tre lärare att utgå ifrån.  

 

För att få med alla de nyanlända elevers åsikter och attityder valde vi först att 

observera klasserna och se hur de arbetar och hur de begriper matematiken. 

Samtidigt skulle observationerna vara en bekräftelse på de fakta som vi skulle få av de 

andra undersökningarna. Efteråt valde vi att använda oss en enkätundersökning för 

att få en utvidgad bild över elevernas förståelse för ämnet matematik. Vi valde denna 

metod eftersom vi hade många nyanlända elever och vi ville få med allas åsikter. Vi 

utförde en dold enkätundersökning där eleverna kunde uttrycka sig utan att vara 

rädda för något. Vi fick dem också att tänka att det här är bra för dem och kan hjälpa 

dem i framtiden. 

5.2 Urval 
Vårt projekt går på att undersöka matematiksvårigheterna hos de nyanlända elever, 

som läser på gymnasienivå. Vi valde att utföra våra enkätundersökningar i dessa två 

skolor, eftersom vi kände till dem sedan tidigare. Skolorna har flera grupper av 

nyanlända elever från olika bakgrunder som talar olika språk. Under tiden där fick vi 

vara med i dessa skolor och delta i matematikundervisningen, kunde vi se och 

observera hur lärarna arbetar, vilka metoder de använder sig av och hur eleverna 

reagerar och tar emot informationen.  

Enkätundersökningen utfördes i tre olika klasser, där två av dem tillhör en skola och 

den tredje den andra skolan. De elever som var med i undersökning har inte varit 
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länge i Sverige och har dåliga basspråkkunskaper och därför var vi tvungna att 

översätta enkäterna till deras modersmål och de kunde svara på sitt modersmål om 

de ville. 

 

Grupp A består av 47 elever, de har matematikundervisningen på svenska, men 

eleverna har tillgång till studieverkstad (det är då de får hjälp med matematik och 

andra ämnen på sitt modersmål). Eftersom studieverkstadstiden inte passar eleverna 

oftast avslår de från att gå dit. Grupp A går i skola 1. 

I grupp B ingår 15 elever och läraren brukar samarbeta med modersmålslärare och 

andra matematiklärare. Eleverna har bra relation med läraren och ber honom oftast 

om hjälp när de behöver det oavsett om det är inom ämnet eller om det är inom deras 

privata liv. Grupp B går i den andra skolan, skola 2. 

I grupp C ingår 16 elever vilkas lärare undervisar dem på svenska och på deras 

modersmål. Läraren brukar samarbeta med andra matematiklärare. Läraren och 

eleverna har bra relation, de respekterar honom mycket och uppskattar allt han säger 

och tar på allvar alla ledtrådar som han ger dem. Grupp C går i skola 2. 

 

För att kunna undersöka våra forskningsfrågor från lärarnas perspektiv intervjuade vi 

tre matematiklärare som undervisade dessa elevgrupper.  Vi kallar lärarna för L1, L2 

och L3. L1 är läraren som arbetar i skola 1 och undervisar grupp A. L2 arbetar i skola 

2 och undervisar grupp B och L3 arbetar också i skola 2 men undervisar grupp C. 

Dessa lärare har olika arbetserfarenheter, har arbetat många år inom skolan. 

Alla dessa lärare har olika  förutsättningar beträffande sina elever. Vi valde dessa tre 

matematiklärare eftersom de är ansvariga för ämnet matematik för de nyanlända 

elever och dessutom för att de arbetar på olika sätt och skiljer sig mycket från 

varandra. Vi frågade om de var intresserade av att delta i vår undersökning och det 

var en självklar sak för alla tre . 

5.3 Pilotstudie 

När vi skrivit klart enkätfrågorna ville vi undersöka om eleverna skulle förstå och 

kunna besvara frågorna eller inte.  Vi försökte att hitta lämpliga elever som går i 

gymnasiet och som är nyanlända. Nanssi har en syster som går 

omvårdnadsprogrammet med andra utländska flickor. Vi frågade om de kunde ställa 

upp för att testa om de kunde förstå och besvara frågorna utan några problem och 

som tur var kunde de ställa upp. När flickorna försökte besvara frågorna, upptäckte vi 

att fråga två och tre var lite svåra för dem, eftersom det fanns två ord som de inte 

förstod och därför ändrade vi på de orden för att det skulle bli enklare för eleverna att 

svara. 

 

Första frågan var: 

2.  Är du nöjd med ”insatserna” som du utför under matematiklektionen? 

Vi har ändrat frågan till: 

 

2.  Är du nöjd med ”satsningarna” som du utför under matematiklektionen? 
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Och den andra frågan som flickorna tyckte var svårt var:  

3.  Tycker du att språket påverkar din ”inlärning” av matematiken? 

Flickorna tyckte att ordet inlärning var svårt och de visste inte vad det betydde och 

därför tyckte vi att vi skulle ändra det till ordet läsning, som är mycket enklare ord för 

att de ska förstå det. 

3.  Tycker du att språket påverkar din ”läsning” av matematiken? 

Vi testade våra intervjufrågor på våra handledare under vår VFU och de tyckte att 

våra frågor var tydliga, intressanta och kunde ge oss mycket information. Eftersom vi 

skrev enkätfrågorna innan vi gick ut till dessa klasser och fick reda på språknivå så 

var det svårt för oss att anpassa språket. När det var dags att utföra undersökningen 

upptäckte vi att eleverna hade väldigt svag språklig bas och inte kunde förstå frågorna 

och vad de gick på. Vi ansåg att det bästa sättet att få resultat av vår undersökning var 

att översätta enkäterna till deras modersmål så att de kunde förstå frågorna och svara 

fritt. 

5.4 Etik 

De etiska principerna är anvisningar som är utformade för att skydda de personer 

som medverkar i undersökningar. Det finns fyra etiska principer som forskarna 

måste ta hänsyn till är enligt Stukát (2007) följande: 

 

Den första är informationskravet. Detta innebär att 

 

 ”De som berörs av studien skall informeras, både om studiens syfte och 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan”( Stukát 2007, s 131). 

 

Man bör redogöra för studiens syfte och tillvägagångssätt och hur resultat 

redovisningen kommer att ske. Om det föreligger risker för obehag, skada eller andra 

besvär så ska det också klargöras för deltagarna. 

 

Den andra principen är samtyckeskrav och den går på att deltagarna själva får 

bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte. De ska vara medvetna om att 

de får även själv bestämma hur länge de vill vara med eller när de vill avbryta sitt 

deltagande.  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet. Med det menar man att de som 

deltar i undersökningen måste vara införstådda med att informationen om dem 

kommer att vara anonym.  
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Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet. Den innebär att den information 

som framkommit endast får användas i vetenskapliga syften.  Däremot får den 

användas för utbildning och fortbildning, som till exempel i läroböcker. 

 

Vi har förhållit oss till dessa krav genom att på förhand informera våra intervjuobjekt 

på de två gymnasier som vi utförde vår undersökning i. Vi har talat om för dem vad 

vår undersökning går på och vad vi hade för syfte med den och vi har bett dem att 

informera sina elever om studien. Senare har varje informant fått information om 

undersökningens syfte och frågeställningar och vilka metoder som kommer att 

användas för att samla in informationen. Informationen har också innehållit 

upplysningar om att alla deltagare medverkar på helt frivillig basis, de kan när som 

helst avbryta samarbete utan att behöva ange orsaken till varför de bryter det. De kan 

välja att inte svara på frågor som av någon anledning känns obekväma eller 

opassande för dem. Det har framgått att de medverkar helt anonymt och att den 

information de inte delger kommer att kunna härledas tillbaka till dem själva. De har 

också upplysts om att all information som framkommer endast kommer att användas 

i vetenskapliga syften.  

 

Vi har muntligt upprepat denna information vid varje intervjutillfälle och varje 

enkätundersökningstillfälle för att försäkra oss om att deltagarna är väl införstådda 

med dem.  Eftersom målgruppen som vi hade valt inte behärskade det svenska 

språket väl, var vi tvungna att ta upp det på arabiska som vi både två behärskar. Vi 

behövde ingen tolk eftersom också majoriteten av somaliska eleverna talar arabiska, 

resten som inte förstod arabiska fick översättning av sina klasskamrater och på detta 

sätt förstod alla elever vad etiska principerna är och vad de går på innan de fyllde på 

några papper. 

5.5 Genomförande 
När vi bestämde oss att skriva om det här ämnet, tog vi kontakt med dessa två skolor 

som vi kände till sedan tidigare. Vi tog kontakt med expeditionen för att sedan 

kopplas till IVIKs3  lärare. Vi tog därefter kontakt med IVIK- lärarna för att utföra vår 

undersökning. 

 

 IVIK är ett introduktionsprogram för ungdomar som anlänt sent till Sverige och som 

behöver förbättra sina kunskaper, framförallt i svenska språket, för att därefter 

kunna klara studier på ett nationellt program. Efter basinformationer som vi fick av 

en matematiklärare valde vi att ta kontakt med dessa skolor och speciellt 

matematiklärarna som undervisar IVIK- klasser. Vi pratade i telefon första gången 

och bestämde en träff med dem och förklarade varför vi vill komma fram till deras 

klasser osv. De var intresserade till ämnet och tog med glädje emot oss. Vi bestämde 

tillsammans en träff där vi förklarade vad vår studie går på och vi frågade om 

                                                        
3 IVIK- klasser är individuella program för alla nyanlända elever mellan 16-20 år. 
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möjligheten finns att kunna vara med ute i klasserna och se hur undervisningen sker 

och hur eleverna tar emot och tolkar information. 

 

När vi träffade lärarna hade de inget emot det och välkomnade oss varmt. Vi gick ut 

till klasserna och eleverna var glada och trevliga mot oss och försökte hjälpa oss så 

mycket de kunde. Vi bestämde tillsamman en dag då vi kunde utföra vår 

enkätundersökning. Efter att vi fått en bild av enkätresultatet och lite information om 

hur lärarna arbetar utförde vi våra intervjuer.  

5.6 Analys och bearbetning 

Vi har använt oss av tre sätt för att samla in fakta och information som har varit 

grund för vår studie. Den första metoden var observationerna. Vi har varit ute på 

klasserna och observerat hur de olika lärare jobbar och hur eleverna tar in 

informationen. Allt som vi tyckte var relevant till vårt arbete och som skulle hjälpa 

oss för att berika våra intervjuer har vi antecknat det och vi använde oss av det under 

våra intervjuer.  

 

Den andra metoden var en enkätundersökning med eleverna som går IVIK -klasser. 

Vi skrev enkäterna på 4 olika språk för att underlätta det för eleverna, eftersom vi 

under vår observation upptäckte att eleverna hade väldigt svagt språk. När vi hade 

utfört enkäterna, så gick vi igenom dem och jämförde elevernas svar och sedan 

sorterade vi dem efter elevernas svar och allt samställdes i tabeller. 

  

Den tredje metoden var intervjuer med informanterna för att komma åt vilka som 

var/är metoderna som de har använt sig av för att eleverna som inte behärskar 

svenska ska klara av matematiken. De data som vi fick efter att ha intervjuat 

pedagogerna började vi enskilt att transkribera för att sedan översätta det till 

skriftspråket och formulera om alla vardagliga ord för att det skulle bli lättare för oss 

att analysera. Vi har tillsammans valt ut det viktiga som skulle kopplas till vår 

uppsats. Tillsammans läste och lyssnade vi igenom materialet ett flertal gånger och 

försökte sedan hitta gemensamma faktorer som kunde kopplas till vårt syfte.  

 

6 Resultat 
Eftersom vi inte kan ta med all information och fakta som vi har fått under vår 

undersökning var vi tvungna att göra ett urval av det och ta med bara det som har 

med vår studie att göra och som kan berika den. En vidare analys av de punkter som 

tas upp diskuteras i ett senare avsnitt.  

6.1 Observationer 
Vi har varit ute på två olika skolor och observerat tre klasser. Vårt mål med 

observationen var att komma nära eleverna och förstå dem och samtidigt att se hur 

lärarna jobbar, vad de använder av metoder och hur eleverna tar emot informationen. 
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Vi har kommit fram till att alla lärare jobbar på olika sätt och språket är det som 

oftast står i vägen för elevernas lärande. Löwing (2003) skrev att ett viktigt villkor för 

att matematikundervisning skall fungera är att lärare och elever använder ett 

passande språk. Med det menas att läraren måste behärska ett språk som fungerar 

inte bara för att förklara något eller för att lösa ett problem. Språket måste också 

fungera för att precisera och verklighetsanpassa det som skall förklaras för eleverna. 

Det som Löwing beskrev såg vi att fanns i en av de tre grupperna.  I den gruppen talar 

matematikläraren elevernas modersmål och svenska. 

 

Under observationerna lade vi märke till att lärarna är vana vid att jobba med 

nyanlända elever och oftast vet de vilka behov eleverna har. Olgaç (1995) skriver i sin 

bok att läraren måste ha kunskap om barns behov och ha en omfattning av ett 

interkulturellt synsätt på undervisningens innehåll och utgå från barnens kunskaper.  

6.2 Enkäter 

Vi har utfört enkätundersökningar i de olika klasserna och detta är de resultat som vi 

har fått. 

 

Grupp A består av tre klasser som går i skola 1. Dessa tre klasser har samma lärare 

och samma möjligheter. Därför valde vi att slå ihop klasserna för att bilda en grupp 

som nu kallas grupp A och som består av 47 elever. Vissa av dessa elever svarade inte 

på alla frågor, vissa ringade in flera alternativ och därför kommer stapeldiagrammen 

att se olika ut ibland. De här eleverna läser en serie av matematikgrund som består av 

tre böcker.  X-bok (tillhör åk 7), Y- bok (tillhör åk 8) och Z-bok (tillhör åk 9). Varje 

elev i grupp A ska klara av alla kapitlen i varje bok av den här serien och efteråt ska 

eleven skriva nationella provet i slutet av terminen. Inom den här serien av böckerna 

finns det tre olika färger. Blå är den lättaste versionen och eleverna som satsar på G 

brukar läsa det. Grön är en svårare version och det är för elever som satsar på VG, 

medan röd är den svåraste versionen och det är bara för elever som satsar på MVG 

som läser det. Även om eleverna blir klara med böckerna i början av terminen, måste 

de vänta tills slutet av terminen för att skriva nationella provet för åk9 . 

  

Grupp B har nästan samma möjligheter som grupp A fast den tillhör den andra 

skolan n. Grupp C tillhör också skola 2, men skiljer sig mycket från grupp A och B. 

Grupp C har en egen lärare som undervisar eleverna på deras modersmål och 

använder sig ut av olika metoder som han är medveten om att dessa elever är vana 

vid. Målet för dessa elever är också att klara av nationella provet för åk 9, men 

processen till detta skiljer sig lite från hur de andra lärarna i andra grupper arbetar. 

Om detta kommer vi att skriva mera under diskussionsdelen.  
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6.2.1 Har du svårigheter i ämnet matematik? 
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Figur 1 
 

I figur 1 ser man att 14 % av eleverna som tillhör grupp A, 35 % av grupp B och 15 % 

av grupp C uppger att de har svårigheter med matematik. Dessa svårigheter kan 

bero på några av eleverna har slutat att gå i skolan under flera år innan de flyttade 

till Sverige och det på grund av olika skäl. Detta orsakar att de ligger efter i 

kunskapsnivå jämfört med andra lika gamla elever som kommer från andra 

erfarenheter och möjligheter. Andra orsaker som ligger bakom elevernas 

svårigheter i matematik är tidigare lärarnas påverkan. Vissa elever uppger att deras 

lärare inte var bra och det ledde till att de har dåliga baskunskaper i ämnet 

matematik. Vissa andra elever skrev att deras matematiksvårigheter beror på deras 

nuvarande lärare som inte hjälper dem tillräckligt och inte ger dem den hjälp som 

de behöver. 

 

”Jag tycker inte om matematik från början och nu har det blivit 

värre”(en elev som går i grupp A skrev detta). 

 

De elever som har svarat att de har lite svårigheter i matematik tycker att orsakerna 

som ligger bakom det är språket, eftersom matematikböckerna består av mycket text 

som ger dem svårigheter. För att kunna undvika dessa svårigheter måste lärarna 

använda sig av lämplig litteratur som använder sig av mindre och enklare 

textuppgifter eller så ska de ha tillräckligt med tid för att förklara alla svåra ord och 

textens innebörd för eleverna.  

 

Eleverna som svarade att de inte hade svårigheter inom ämnet matematik beskriver 

att det är på grund av att de har läst allt detta tidigare i sina hemländer och för dem 

är matematiklektionen mer språklektion än matematik. Vissa av dessa elever 

beskriver att deras matematikutveckling har stannat eftersom de inte lär sig något 

nytt under dessa år som de går i IVIK. 

 

  



24 
 

6.2.2 Är du nöjd med satsningarna som du utför under matematiklektionen? 
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Figur 2 

 

I Figur 2 läser man att 37 % av grupp A, 23 % av grupp B och 69 % av grupp C är 

nöjda med de satsningar som de utför under lektionstid.  Vi ser att grupp C satsar 

mer eftersom gruppen är mindre än de andra grupperna och läraren använder sig av 

olika metoder som skapar matematiskt intresse hos eleverna och det gör att de 

motiveras mer. 

Diagrammet visar också att 10 % av grupp A, 29 % av grupp B och 7 % av grupp C inte 

är nöjda med sina satsningar och det beror på att de har svårt att jobba med 

matematik. En elev av grupp B skrev ”läraren förklarar bara tio minuter på tavla 

med ett språk som svårt att förstå och vi mest bror på oss själva”. Med det menar 

han att läraren har ca tio minuters genomgång med ett främmande språk som är 

svårt för eleverna att hänga med i och förstå. Det gör i sin tur att eleverna tappar 

intresset och inte orkar satsa eller räkna på. Sedan skriver han att det beror också på 

oss själva att satsa eller inte. 
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6.2.3 Tycker du att språket påverkar din läsning av matematiken? 
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Figur 3 

 

I Figur 3 ser man att 21 % av grupp A, och 41 % av grupp B men bara 7 % av grupp C 

tyckte att språket påverkar deras läsning av matematik. Man märker att grupp A och 

B har mera svårigheter i språket än grupp C och det beror på att grupp C får 

matematikundervisning på sitt modersmål medan de andra får inte det. 

6.2.4 Gillar du ämnet matematik? 
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Figur 4 

 

I figur 4 ser man att 44 % av grupp A, 29 % av B och 76 % av C gillar ämnet 

matematik. Man ser att det skiljer sig mycket mellan gruppernas svar och det kan 

bero på lärarnas olika användning av metoder.  
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6.2.5 Får du matematikundervisning på din modersmålsundervisning? 
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Figur 5 

 

I Figur 5 ser man att 16 % av grupp A och 0 % av grupp B men 100 % av grupp C har 

matematikundervisning på sitt modersmål. Eleverna i grupp A har olika bakgrunder 

och modersmål, men bara arabisktalande elever får undervisning/studiehjälp på sitt 

modersmål.  

 

6.2.6 Påverkar dina kompisar din inlärning av matematik? 
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Figur 6 

 

I Figur 6 visar att 44 % av eleverna i grupp A, 41 % av grupp B och 38 % av grupp C 

tycker att deras inlärning påverkas av deras klassklasskamrater och att diskussioner 

är nödvändiga för deras utveckling. Eftersom de har olika språknivåer och 

matematikkunskapsnivåer så hjälper de varandra och kompletterar varandras 

kunskaper.  Ahlberg (1995) tycker att många elever i skolan idag enskilt tränar 

räknefärdigheter och eleverna sällan ges tillfälle att samarbeta och möjligheter att 

hjälpa varandra på matematiklektionerna.  
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6.2.7 Vill du ändra på din matematikundervisning? 
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Figur 7 

 

Figur 7 visar att 15 % av grupp A och 35 % av grupp B och 69 % C inte vill ändra på 

sin matematikundervisning och det visar att grupp C är den gruppen som är mest 

nöjd med sin undervisning, medan grupp A är den mest missnöjd grupp med sin 

undervisning. Här bifogas citat från en elev som går i grupp A och är väldigt missnöjd 

med undervisningen som hon får. 

 

”Jag tycker att lärarna ska hjälpa elever men det är inte det som de gör. t.ex. 

jag gillar matte och i mitt hemland fick jag höga betyg, men jag glömmer och 

jag behöver mer undervisning. Jag klarade matte grund med G betyg och nu 

har jag matte A men jag läser inte matte längre och jag vill inte studera men 

min lärare här för att min lärare här inte undervisar på det sättet som jag inte 

förstår och jag vill inte få dåliga betyg jag vill höga betyg. Här i Sverige läraren 

undervisar inte för alla samtidigt för att i klassen finns elever som läser kapital 

1 och andra läser kapitel 5 eller en annan bok så läraren kan inte undervisa för 

alla. Jag hoppas att de som läser det här hjälper oss för att vi är duktiga men vi 

får inte tillräcklig undervisning från läraren och språket också är ett problem 

för oss”  

6.3 Intervjuerna 

Intervjuerna med matematiklärare varade mellan 20 och 50 minuter. Intervjuernas 

längd varierade p.g.a. att lärarna ansåg sig ha mer eller mindre att säga. Det berodde 

också på hur många fall och exempel de tog upp och vilka situationer de ville 

beskriva.  

Vi kallar lärarna för L1, L2 och L3. L1 är läraren som arbetar i skola 1 och undervisar 

grupp A. L2 arbetar i skola 2 och undervisar grupp B och L3 arbetar också i skola 2 

men undervisar grupp C. Dessa lärare har olika arbetserfarenheter, har arbetat 

många år inom skolan. 
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1. Hur påverkar språket de nyanlända elevers inlärning av 

matematik? 

 

L1 tyckte att språket påverkar elevernas inlärning av matematik och det beror på hur 

mycket eleverna lär sig språket. Hon berättade om hur det går till för eleverna innan 

de hamnar i hennes i klass. De går först till en skola där de lär sig svenska och sedan 

placeras de ut på olika skolor och placeringen beror på elevernas ålder. Hon sa också 

att eleverna brukar gå minst sex månader i den första skolan. Hon tyckte själv att det 

är för kort tid och det räcker inte för att man ska klara av studierna på det 

främmande språket som man har läst under bara sex månader. Hon tyckte att när 

nyanlända elever kommer till gymnasieskolan har de oftast språksvårighet och man 

märker det när man pratar med dem. Elevernas språkinlärning beror också på var de 

kommer ifrån och vad de har för bakgrund och hur länge de har varit i Sverige. Det 

beror också på vilken matematikkunskapsnivå som de bär med sig från hemlandet. 

 

L2 tyckte att språket påverkar elevernas inlärning, eftersom när de inte förstår vad 

läraren och böckerna säger, så har de också svårt att lösa problemen och uppgifterna. 

Vissa elever klarar av matematiken på ett bra sätt, men när de kommer till 

textuppgifter då fastnar de och alla problem börjar och det visar att språket spelar 

stor roll i elevernas inlärning av matematik. 

 

L3 tyckte att egentligen så ska språket inte påverka matematikinlärning så mycket, 

eftersom matematik är ett internationellt språk där beteckningarna och begreppen är 

desamma i alla språk. Han tyckte att språket inte är det enda problemet, utan 

litteraturen spelar stor roll i elevernas inlärning. Böckerna innehåller mycket text och 

många uppgifter gör matematiken svår och tråkigt för eleverna. Det som också är ett 

problem är att de olika begreppen kan betyda olika i olika sammanhang. Till exempel 

när eleverna ska slå upp orden i lexikon då får de en annan betydelse som inte hjälper 

dem direkt. Som lärare ska man se till att det finns ett anpassat matematiklexikon 

som eleverna kan använda sig av, men problemet här är att vi inte har ett sådant 

lexikon. 

 

Sterner & Lundberg (2002) anser att det viktig för läraren att uppmuntra eleverna att 

läsa textuppgifter och ge dem möjligheter att förstå läroböckers texter i matematik. 

Sterner & Lundberg menar att läraren ska läsa med eleverna eller hjälpa de att läsa 

läroböckerna. Det som bygger upp elevernas läsförmåga i matematik. Vi har märkt 

under våra observationer och intervjuer att i skola 2 försöker lärarna ibland undvika 

läroböcker på grund av att de tyckte att böckerna är olämpliga för deras målgrupp 

och innehåller mycket text. Eleverna i skola 1 arbeta hela tiden med läroböcker men 

de arbetar själva och inte på samma sätt som förklaras av Sterner & Lundberg. 
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2. Är det bara språket som ligger bakom deras misslyckande i 

matematiken, eller är det andra orsaker som ligger bakom det ? 

I så fall vilka är det? Om eleverna inte misslyckas i 

matematiken, vad det är som ligger bakom att de klarar av det 

på ett bra sätt? 

 

L1 tyckte att språket kan försvåra matematikinlärning hos eleverna, men det beror 

oftast på vad de har för tidigare kunskaper i matematik. Det finns elever som inte har 

gått i skolan och samtidigt finns det elever som har läst matematik i flera år och de 

har till och med gått i gymnasiet i sina hemländer. Hon berättade att vissa av dessa 

elever som inte klarar av språket bra, klarar av matematiken på ett fantastiskt sätt 

och det här är individuellt och varierar från elev till elev.  

 

L2 sa att språket är en av orsakerna men är inte det enda orsaken, vi har andra 

orsaker som ligger bakom deras misslyckande. Ett exempel är deras matematikgrund 

som de har, om den är rik eller inte. Ett annat exempel kan vara matematikböckerna 

som innehåller mycket text. 

 

L3 berättade att det är inte bara språket som ligger bakom elevernas misslyckande, 

utan det finns flera andra orsaker som ligger bakom det. Som exempel är litteraturer 

som vi har är icke anpassade till icke svensktalande elever. Som författare borde man 

tänka på eleverna som inte behärskar det svenska språket och försöka undvika svåra 

ord. En annan orsak är att ordböckerna inte hjälper eleverna mycket och eleverna har 

svårt att skilja mellan namn och begrepp, ett exempel kan vara ”Stig”. Ett annat 

problem är tiden. Dessa elever har bara två timmars matematiklektion under veckan 

medan andra elever har tre lektioner och tiden räcker inte till för att eleverna ska 

utvecklas i ämnet. Ett av de största problemen kan också vara att det är för många 

elever i klassen och endast en lärare, där eleverna har olika språk och olika 

matematikkunskapsnivåer och olika behov.  

 

3. Hur jobbar ni för att förbättra elevernas inlärning av matematiken i 

förhållandet till deras språksvårigheter, och hur utnyttjar ni deras 

tidigare kunskaper? 

 
L1 tyckte att hon som lärare och hennes kollegor jobbar ganska mycket med språket 

och alltid försöker att anpassa sitt språk för att de nysvenska eleverna förstår dem. 

Skolan har nivågrupperat alla matematikgrupper och i skolan finns det tre olika 

grupper av nyanlända elever. Läraren sa att skolan brukar testa elevernas 

kunskapsnivå och därefter dela dem i olika grupper. Detta gäller inte bara språket 

utan deras matematikkunskapsnivå också, vi har elever som har blå (den lättaste 

versionen av böckerna X, Z och Y), grön (det är för elever som satsar på VG) och röd 

(är den svåraste versionen). 
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L2 sa att de försöker utnyttja elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. För att 

undvika språkproblemen brukar de ta hjälp av deras modersmålslärare ibland, eller 

av tolk om det inte finns modersmålslärare för ämnet i skolan.  

 

L3 sa att han alltid försöker prata på svenska och när eleverna inte förstår då tar han 

upp det på arabiska, han har delat sin klass till två grupper, där en grupp har bra 

matematikgrund och andra saknar grunden och på det här sättet brukar han försöka 

anpassa materialet efter deras behov. 

 

4. Vilka svagheter hittar ni hos eleverna och hur hjälper ni eleverna med 
dessa svagheter? 

 

L1 uppgav att eleverna har olika svagheter till exempel bråkräkning är svårt för de 

flesta av hennes grupper. Hon sa att träna och öva mycket är ett sätt att stärka 

svagheterna. Samt att använda sig av bilder och olika material som hjälper mycket 

och som lärare försöker man att göra gott man kan för att eleverna lyckas. 

 

Enlig L2 har de flesta av hans elever svårt med procent och han försöker hjälpa de 

med att ta konkreta exemplar från deras vardag för att det ska bli lättare för dem. 

 

L3 påpekade att de svårigheterna som han hittar hos eleverna är att de inte är 

skolmotiverade och vill gå igenom allt fort. Men för att klara av studierna måste man 

ta det lugnt och försöka lära sig så mycket man kan. Hans elever har olika 

svårigheter, vissa har svårt med formler, andra med bråk (täljare och nämnare) och 

procent. 

 

5. Alla elever är olika och har olika behov. Hur gör ni som pedagoger för 

att anpassa er efter elevernas behov? 

 

  L1 berättade att hon brukar plocka ut olika böcker och material som är anpassade 

till elevernas olikheter. Eleverna skiljer sig åt, vissa behöver jobba själva och 

andra vill att läraren pratar mycket med dem. Läraren sade också att i skolan 

”brukar vi försöka göra vårt bästa av de resurserna som vi har”.  

 

L2 sa att han alltid försöker anpassa sig efter deras nivå och de har olika böcker 

beroende på nivå. Man vill göra mycket men man är begränsad av tiden och 

resurserna. 

 

L3 sa att han har delat upp sina elever i två grupper där han försökte utgå från deras 

kunskapsnivå. Genom att dela upp grupperna då kan han ha genomgångar med 

de och göra en kortsiktig planering. 
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6. Man vet att matematik är ett sådant ämne där man har olika nivåer i 

ett klassrum. Hur jobbar ni för att alla ska nå målen samtidigt som ni 

ska ta hänsyn till elevers olika nivåer? 

 

L1 uppgav att eleverna inte brukar nå målet samtidigt. Hon sa att det beror också på 

elevers förmågor och tidigare kunskaper i matematik. Läraren sa att de har i skolan 

en serie av matematik böcker (X, Y och Z). Hon sa att de böckerna gäller 

grundskolans nivå från årskurs sju till årskurs nio. Varje elev måste börja läsa första 

boken som är till årskurs sju och göra prov på varje kapitel. Sedan börjar eleverna 

läsa andra boken som gäller årskurs åtta och här gäller det också prov i varje kapitel 

och det gäller Z-boken också. När eleverna blir klara med dessa böcker ska de skriva 

ett nationellt prov för årskurs nio. Eleverna klarar av dessa böcker på olika tid och det 

beror på deras mål. Läraren sa att finns elever som behöver mer än två eller tre år för 

att klara av alla tre böckerna. Dessa elever får gå i hennes klass tills de blir 19 år. 

Sedan får de studera på komvux.  

 

L2 sade att han försöker anpassa sig till sina elever gott han kan och det genom att 

anpassa sin undervisning. Han tyckte att det är svårt att alla nål målet samtidigt 

eftersom alla lägger olika krav på sig själva. 

 

L3 tyckte att hans klass har kommit långt nu och den ena gruppen kommer att få 

skriva nationella provet nu i maj och förhoppningsvis kommer de att klara av det. 

Han har översatt böckerna till arabiska så att de när de arbetar hemma inte behöver 

slå upp orden och på detta sätt underviker de språksvårigheterna. Man brukar 

anpassa sig till deras nivå och försöka se till att de utvecklas, alla kommer inte att nå 

målen samtidigt eftersom de har olika grund och vill olika mycket. 

 

 

7. Finns det samarbete mellan dig och andra lärare, som t ex 

modersmålslärare? Bidrar samarbetet med någonting eller? 

 

L1 svarade att det inte finns samarbete mellan henne och modersmålsläraren, men 

hon samarbetar med studieverkstad lärare som de arabisktalande elever går hos. 

Skolan har olika nyanlända elever som kommer från olika länder i världen, men det 

är endast de som arabisktalande som får hjälp på sitt modersmål, medan andra inte 

får det och det på grund av majoriteten är arabisktalande.  

 

L2 sade att det finns samarbete och det bidrar med mycket, eftersom det är 

modersmålsläraren som översätter de olika texter som han vill att eleverna ska förstå 

bra. Han samarbetar med andra matematiklärare i skolan och med L3. 

 

L3 konstaterade att han inte behövde samarbeta med modersmålsläraren eftersom 

han talar alla sina elevers språk. Han sa att han samarbetar med andra 

matematiklärare som också jobbar med nyanlända elever. 
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8. Som lärare vill man göra mycket för att sina elever ska lyckas i 

studierna. Vad anser du att du vill göra men möjligheterna som du 

har? Vad hindrar dig från att utföra dina planer?  

 

L1 svarade att hon önskar att hon kunde hjälpa alla sina elever men det är svårt för 

henne, efter som hon har för många elever i klassen och de flesta har speciella behov. 

Hon sa att hon ibland tvingas att hjälpa bara en elev under lektion och inte hinner 

med andra. Hon sa att hon inte känner sig räcka till för eleverna. 

 

L2 sa att som lärare vill man göra mycket, men tiden räcker inte till och allt handlar 

om ekonomi. 

 

L3 anser att det är självklar att man vill att sina elever ska lyckas i ämnet och i 

framtiden och det är därför offrar man mycket för sina elever. Det är mycket som 

hindrar en från att utföra sina planer, exempel tiden och resurserna. Men han brukar 

sitta på rasterna och hjälpa sina elever, han brukar vara tillgänglig ofta för deras skull 

och istället sitter han hemma och planerar.  

7 Analys och diskussion 

7.1 Analys av resultat 
Att språket påverkar de nyanlända elevers inlärning är en sanning som ingen av våra 

informanter eller författare kan förneka. Zepp (1989) anser att språket spelar en stor 

roll i elevernas inlärning av matematik.  Det är viktigt att läraren försöker att 

diskutera beskrivningar och definitionen för olika matematik begrepp. Eftersom 

eleverna har språkbrister brukar de har svårt att förstå vad alla begrepp och exempel 

går ut på och därför kan de inte jobba själva i boken och behöver ofta handledning. 

 

Thomas och Collier (1997) anser att undervisning på ett andraspråk som eleven inte 

helt behärskar, gör ett hinder för elevens matematikinlärning. Det har vi sett att det 

gör under våra observationer och som blev bekräftad av våra informanter. Det som vi 

också såg var att när de nyanlända eleverna fick ha matematikundervisning på sitt 

modersmål kunde de utvecklas mycket snabbt i ämnet.  

 

De nyanlända barn och ungdomar som kommer till Sverige, brukar vänta i en kö för 

att få börja i förberedelseklasser och Olgaç (1995) skriver att  

 

”I förberedelseklassen får barnen en lugn skolstart i en mindre grupp, där 

det finns större möjlighet att möta varje barns behov än i skolans ordinarie 

klasser” (Olgaç, 1995, s. 5).  

 

Lärarna i skola 1 och 2 håller med Olgaç och L1 tycker att eleverna som går i 

förberedelseklasser under längre period utvecklas bättre i språket, men de flesta 

elever ser negativt på det och vill så fort det går börja i en vanlig klass. L1 tycker att 
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förberedelseklasserna är nödvändiga och hjälper eleverna oerhört mycket och hon 

tycker att de ska gå längre i dessa klasser för att kunna klara av skolans mål när de 

placeras i de ordinarie klasserna. 

 

Lärarna anger att det oftast går bra för eleverna att räkna, men så fort de träffar på 

textuppgifter börjar svårigheterna och det är då de anser att de inte begriper 

matematiken. Sterner & Lundberg (2002) anser att det är viktig för läraren att 

uppmuntra eleverna att läsa textuppgifter och ge dem möjligheter att förstå 

läroböckers texter i matematik. Sterner & Lundberg menar att läraren ska läsa med 

eleverna eller hjälpa dem att läsa läroböckerna. Det är det som bygger upp elevernas 

läsförmåga i matematik. Vi har märkt under våra observationer och intervjuer att i 

skola 2 försöker lärarna ibland undvika läroböcker på grund av det är mycket text. 

Eleverna i skola 1 arbetar hela tiden med läroböckerna och har ingen variation, alla 

lektioner ser likadana ut.  

 

Det som vi märkte under våra observationer var att läraren L1 i skola 1 var begränsad 

av boken, bokens facit och prov. Trentacosta& Kenney (1997) anser att det inte räcker 

med att bara förändra enstaka faktorer i undervisningen. För att förbättra resultatet 

för minoritetselever måste man förändra innehållet i matematikundervisningen och 

anpassa den till elevernas nivå och tänkande. I matematik kan man ha olika 

svar/vägar till ett problem och för att komma till svaret kan man ta olika vägar och 

därför är det bra att läraren är medveten om det och kan hänga med elevens 

tänkande och inte bryter det. 

 

Med primära faktorer menar Malmer (2002) att eleverna som har svårighet med 

matematik ofta inte får det stöd som bör skolan ge till eleverna som har behov av. 

Samt de eleverna har brist på självförtroende och de känner vantrivsel och saknar 

motivation.  Primära faktorer kan bero också på språket. Språklig kompetens utgör 

grunden för alla inlärning. Det som vi har märkt också att nyanlända har, är brist på 

självförtroende. De vågar inte alla gånger räcka upp handen och be läraren om hjälp. 

Det gör att eleverna inte utvecklas och deras kunskapsnivå stannar av och kan leda 

till att de ger upp tidigt.  

 

Malmer (2002) skriver om elever som brukar lägga skulden på läraren för deras 

misslyckanden och det som vi har nämnt ovan i texten att man hör oftast elever säga 

att vi har dåliga lärare därför är vi dåliga. Det som kan vara sant i vissa situationer, 

men också falskt i andra situationer, eftersom det är eleven som ska sträva efter att 

lära sig och utvecklas hela tiden. Om läraren är en dålig pedagog, det kan göra saken 

svårare för eleven att utvecklas, men om det är eleven som är svag och inte har 

intresse för ämnet, bör läraren arbeta för att väcka elevens intresse i första hand och 

sen motivera honom och sätta fart på honom för att han ska börja arbeta med ämnet 

och utvecklas i det. Lärarna som vi intervjuade har nämnt flera gånger att eleverna 

som de har är ”lata” och ger upp tidigt och orkar inte så mycket och menar att det är 

ett problem i sig.  
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I läroplanen (Lpo 94) står det om de rättigheterna som eleverna med särskilda behov 

ska ha och nyanlända elever räknas som elever med särskilda behov. 

  

  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov”  

 

Med det menas att lärarna och skolan ska anpassa sig och undervisningen efter 

elevernas behov, men lärarna kan inte göra det alla gånger eftersom de är begränsade 

av resurserna och möjligheterna. Som vi nämnde innan att tiden och materialet 

räcker inte till.  

 

”Om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet, ett 

andraspråk som eleven inte helt behärskar, kommer detta att utgöra 

ett hinder för eleven, inte bara för att eleven har svårt att språkligt 

förstå undervisningens innehåll, utan också för att möjligheterna till 

kommunikation blir sämre” (Rönnberg & Rönnberg, 2001,S24). 

 

Det som Rönnberg & Rönnberg har skrivit stämmer med det som vi har sett under 

våra observationer och med resultatet som vi har fått av vår intervju med L3 i skola 

2. Eleverna som läser matematik hos L3 i skola 2 läser det på sitt modersmål och 

det som hjälper dem att utvecklas och kunna förstå betydelsen av alla de nya 

begrepp som de lär sig. I skola 1 har eleverna rätt att gå i studiehandledning, där 

de får hjälp på sitt modersmål (endast arabisktalande elever får det). 

Studiehandledningens tid är placerad före skoltiden och efter skoltiden och det gör 

att eleverna väljer bort den och inte går dit. Om det hade varit en obligatorisk 

närvaro på dessa lektioner skulle det hjälpa eleverna mera. Men eftersom det är 

upp till var och en att välja om de vill gå eller inte, väljer de att inte gå. 

 

Alla elever är olika och tar till sig kunskaper på olika sätt och därför är det viktigt att 

läraren är medveten om det. Ahlberg (1995) påpekar att enligt ett forskningsprojekt 

är människor olika och de har olika förmågor att lösa problem. Samtidigt har de olika 

förmågor att anpassa sig till sin omgivning, samarbeta med olika människor, till 

nytänkande och tillämpning av gamla kunskaper i nya situationer. Syftet med 

forskningen var att sortera människorna i olika kategorier. Det som vi har sett under 

vår undersökning var att de nyanlända elever har lättare att ta till sig informationen 

genom att höra det alltså genom genomgångar och inte genom att bara sitta och 

räkna i boken sida efter sida. 

 

 

Matematik och språk hör ihop. Vissa tycker att matematik är ett språk som har sina 

termer och regler precis som alla andra språk och det har våra informanter bekräftat. 

Löwing (2003) menar att matematikens språk är ett kortfattat språk som kräver stor 
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uppmärksamhet från eleverna, eftersom samtidigt som eleven lyssnar på 

genomgången han/hon måste hinna förstå och uppfatta alla information som dyker 

upp under genomgångens gång, eller när läraren förklara något vid bänken.  

 

Under våra observationer lade vi märke till att de flesta lärare försöker använda 

”lätta” ord för att förenkla matematiken för eleverna och det som gör att eleverna inte 

lär sig det matematiska språket. Det har sina fördelar och nackdelar. En av fördelarna 

är att det löser ett problem vid dagsläget, eleverna tycker att det är enkelt och förstår 

snabbt, men om eleverna fortsätter med sina matematikstudier det kan skapa svåra 

problem. 

 

Alla lärare jobbar på olika sätt och har elever med olika förutsättningar.  

 

”Undervisningen måste ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet och 

anpassas efter deras varierande förutsättningar. Det är speciellt viktigt att 

komma i kontakt med de erfarenheter eleverna redan har. Men man måste 

också skapa sådana inlärningstillfällen att de kan erhålla nödvändiga 

förutsättningar” (Malmer 2002, s. 31).  

 

 

Av det vi har sett under våra observationer och det som vi har fått fram av våra 

intervjuer jobbar L1 och L2 på det traditionella sättet, att eleverna jobbar själva med 

böckerna och läraren går runt och hjälper de elever som behöver hjälp. L3 använder 

sig istället av olika metoder, eftersom han har delat in sin klass till två grupper. Han 

har varannan lektion genomgång och varannan lektion ett 10- minuters test, vilket 

gör att eleverna motiveras då de vill klara av testerna. Han försöker alltid lyfta upp 

dem och skapa intresse för matematik hos dem.  

7.2 Metoddiskussion 

Metoder för undersökningen var observationer, enkätundersökningar och intervju 

med tre matematiklärare som jobbar med nyanlända elever. Observationerna gjordes 

för att komma nära eleverna och lärarna och se hur lärarna jobbar och hur eleverna 

tar emot informationen. Enkätundersökningen utfördes i de tre olika klasser i två 

skolor, enkäterna tolkades till olika språk (svenska, arabiska, engelska och somaliska) 

eftersom vår målgrupp inte har varit länge i Sverige och klarar inte av det svenska 

språket. Vissa elever samarbetade när de fyllde på enkäterna.   

 

Metoderna som vi använde oss fungerade väl och gav oss mycket fakta som byggde 

upp vårt arbete. Vi har även läst litteratur som handlar om undervisningen av 

nyanlända elever och hur den bör vara uppbyggd osv. Intervjufrågorna syftade till att 

ge en klar uppfattning om vilka metoder lärarna använder sig av för att eleverna ska 

nå målen. Fördelen med metoderna som vi använde oss av var att det var enkelt att 

utföra. Det tog väldigt lång tid att transkribera, men gav mycket information om 

lärarnas och elevernas synpunkter. Det hade varit bättre om vi också hade kunnat 
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intervjua rektorerna för dessa två skolor och se hur de har tänkt och varför de tänker 

som de tänker, vilka resurser dem får osv. Eftersom vi var begränsade av tiden, hann 

vi inte utföra intervjuer med rektorerna.  

7.3 Slutsatser med diskussion 

Syftet med vår studie var att belysa problemen som de nyanlända eleverna har i 

ämnet matematik och samtidigt att se vad lärarna gör för att öka förståelsen hos 

eleverna och hur de hanterar de nyanlända elevernas svårigheter. Vi har kommit fram 

till att det finns olika orsaker som skapar matematiksvårigheter hos de nyanlända 

eleverna. En orsak är språket. En annan är att lärare saknar kunskaper om elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Ibland saknas motivationen och ibland är det 

obehöriga lärare (t ex studiehandledare), som hjälper eleverna med ämnet på deras 

eget språk. Ytterligare orsaker är begränsade resurser och möjligheter och för kort tid 

(två lektioner per vecka) samt för komplicerade läroböcker (mycket text). 

 

L1 beskriver att hon inte kan hjälpa eleverna eftersom det saknas resurser, hon 

hinner inte med att hjälpa alla elever som behöver hennes hjälp, hon skulle vilja 

ändra på metoderna och varierar lektionerna men eftersom klassen är stor och 

resurserna är begränsade där för kan hon tyvärr inte göra det.  

 

L2 försöker då och då variera lektionen, men han tycker att det är enklast för honom 

och för eleverna att följa boken och han försöker hjälpa eleverna med att läsa 

läroboken, ifall han behöver hjälp med tolkningen, ber han om modersmålslärares 

hjälp.  

 

L3 berättade att egentligen språket ska inte påverka elevernas matematikinlärning så 

mycket, eftersom matematik är ett internationellt språk där beteckningarna och 

begreppen är desamma i alla språk . L3 pratar elevernas modersmål men han 

försöker alltid prata svenska och när eleverna inte förstår då tar han upp det arabiska. 

Han har delat upp sina elever i två grupper där han försöker utgå från deras 

kunskapsnivå och genom det öka elevernas förståelse. 

 

Dessa tre lärare har kommit fram till att det är inte bara språket som ligger bakom 

elevernas misslyckande, utan det finns flera andra orsaker. En av svårigheterna som 

lärarena betraktar som det största problemet är tiden. 

Dessa elever har bara en två timmars matematiklektion under en vecka medan andra 

elever har tre lektioner och tiden räcker inte till för att eleverna ska utvecklas i ämnet 

matematik. Ett av de största problemen kan också vara att det finns för många elever 

i klassen och endast en lärare, där elever har olika språk, olika 

matematikkunskapsniver och olika behov. 

 

Dessa lärare är medvetna om problemen och svårigheterna som eleverna har, men 

oftast kan de inte göra mycket åt det, eftersom de är begränsade av tiden och har 

mycket annat som måste fixas och göras. 
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Rönnberg & Rönnberg (2002) tycker att en läroboksstyrd undervisning med enskilt 

tyst räknande inte ger elever möjlighet till sociala interaktioner. Det är viktigt att 

läraren försöker variera sitt arbetssätt och att använder sig av olika metoder i 

undervisning för att motivera eleverna att läsa och förstå matematik samtidig för att 

göra matematiken roligare. Det stämmer med det vi har sett under våra observationer 

där i L1 och L2s klasser. 

 

L3 är en aktiv lärare som försöker variera sina undervisningsmetoder för att motivera 

sina elever och skapa den matematiska förståelsen hos dem. Han använder sig 

förutom läroböckerna av några sidor på nätet som eleverna brukar jobba med och 

tycker att det är roligt. Han brukar utgå från elevernas erfarenheter och tidigare 

kunskaper och därför har han kunnat dela upp dem i två små grupper där han utgår 

från deras matematiska kunskapsnivå. Ibland tycker han att läroboken inte räcker till 

därför skriver han egna anteckningar och exempel som hjälper eleverna. Det gör 

matematiken lättare och enklare för eleverna. När eleverna ser att läraren kämpar 

och vill hjälpa dem börjar de också kämpa med honom för att inte göra honom 

besviken. 

Grupparbete är en viktig metod i matematikundervisning och den metoden har en 

stor roll i elevernas lärande då elever har ungefär samma kunskapsnivåer i 

matematik.  Denna metod kan förstärka elevernas samarbetsförmåga och göra 

lösning av olika matematikproblem lättare (Olgaç, 1995). Men under våra 

observationer har vi sett att bara L3 försöker använda den metoden. Annars arbetar 

eleverna mycket själva med sina matematikböcker. 

 

Om man ska jämföra hur de olika tre lärarna jobbar, kommer man fram till att 

variation på metoder och undervisningssätt skapar intresset och ökar förståelsen hos 

eleverna. Vi har märkt att L3 jobbar mycket med det och därför tror vi var hans klass 

är den mest aktiva och duktigaste klassen av de tre klasserna. Om man tittar på 

resurserna som lärarna har är de samma men organisationen av undervisningen 

skiljer sig åt mellan de tre klasserna.  L1 arbetar med grupp A som består av tre små 

grupper som har räknestuga två gångar i veckan. I räknestugan kan de flesta av 

eleverna få förklaringar av olika matematiska problem på sina egna modersmålspråk 

men tyvärr motiveras eleverna inte att gå dit., L2 arbetar med en liten grupp och 

ibland får hjälp av modersmålslärare när han känner att det är nödvändigt men 

försöker inte utnyttja den hela tiden under sina matematiklektioner.  L3 undervisar 

matematik både på  svenska och på arabiska som är hela gruppens  modersmål. 

 

Man kan säga att de tre lärarna har samma språkresurser men olika organisationer.  

De arbetar också med lika stora elevgrupper under varje matematiklektion men 

lyckas inte alltid motivera och undervisa eleverna så att det skulle ge det bästa 

resultatet.  

 

Vi tycker att läraren ska försöka använda sig av de resurser och möjligheter som finns 

i skolan och försöka att motivera eleverna för att de ska kämpa och lyckas med sitt 
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arbete.  Detta har vi sett med L3. Han tycker mycket om sitt jobb vilket gör att han 

försöker hela tiden motivera sig själv och tillmötesgå sina elever också genom att 

variera på sin planering och sitt arbetssätt. 

 

Det som vi tycker är det stora problemet är att lärarna varierar inte sina metoder och 

har inte tillräckligt tid för eleverna. När man pratar om det, tycker lärarna att allt 

styrs av ekonomi och av att de begränsade resurserna och det begränsar deras 

möjlighet att variera sina metoder. De anser att de kämpar mycket och inte får 

mycket resultat eftersom de har för många elever som behöver mycket hjälp och tiden 

räcker inte till. 

 

Efter att vi har fått detta resultat och sett hur lärarna jobbar skulle vi vilja forska mer 

om vilka möjligheter och resurser skolorna erbjuder lärarna och eleverna och jämföra 

det med resultatet som vi har fått. Vi skulle vilja veta om rektorerna är medvetna om 

dessa problem som IVIK lärarna och IVIK eleverna träffar på och som hindrar deras 

matematikutveckling. Resurserna hänger inte enbart på rektorerna, utan man borde 

även forska vidare vilka möjligheter kommunen och staten ger de skolor som tar 

hand om nyanlända elever.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågorna till lärarna Iks matematiklärare: 

 

 

1. Hur påverkas språket de nyanlända elevers inlärning av matematik? 

 

 

2. Är det bara språket som ligger bakom deras misslyckande i matematiken, eller 

är det andra orsaker som ligger bakom det? I så fall vilka är det? Om eleverna 

inte misslyckas i matematiken, vad det är som ligger bakom att de klarar av 

det på ett bra sätt? 

 

 

3. Hur jobbar ni för att förbättra elevernas inlärning av matematiken i 

förhållandet till deras språksvårigheter och hur utnyttjar ni deras tidigare 

kunskaper? 

 

 

4. Vilka svagheter hittar ni hos eleverna och hur hjälper ni eleverna med dessa 

svagheter? 

 

 

5. Alla elever är olika och har olika behov, hur gör ni som pedagoger för att 

anpassa er efter elevernas behov? 

 

 

6. Man vet att matematik är ett sådant ämne där man har olika nivåer i ett 

klassrum, hur jobbar ni för att alla ska nå målen samtidigt som ni ska ta 

hänsyn till elevernas nivå? 

 

7. Finns det samarbete mellan dig och andra lärare, som t ex modersmålslärare? 

Bidrar samarbetet med någonting eller inte? 

 

 

8. Som lärare vill man göra mycket för att sina elever ska lyckas i studierna. Vad 

anser du att du vill göra men möjligheterna som du har hindrar dig från att 

utföra dina planer?  
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BILAGA2 

Enkätfrågorna: 

Enkäten ska delas ut till alla nyanlända elever, som går IK klasser och som har ett 

annat modersmål än svenska språket.  

Ringa in svaret som du anser passar dig bäst 

 

1. Har du svårigheter i ämnet matematik? 

 

Ja  lite Nej 

Kan du motivera ditt svar, vad tror du ligger bakom det? 

 

2. Är du nöjd med satsningarna som du utför under matematiklektionen? 

 

Ja  lite Nej 

Motivera ditt svar, varför det! 

 

3. Tycker du att språket påverkar din läsning av matematiken? 

 

Ja  lite/ibland  Nej 

Motivera ditt svar! 

 

 

4. Gillar du ämnet matematik  

 

Ja  lite Nej 

Motivera ditt svar, varför tycker du det du tycker? 

 

5. Får du matematikundervisning på din modersmålsundervisning? 

 

Ja  Ibland  Nej 

Om du får det, skriv vad du tycker om det och om du inte får det varför får du inte 

det? 

 

6. Påverkar dina kompisar din inlärning av matematik? 

 

Ja  Ibland  Nej 

Om ja, i så fall hur? 

 

7. Vill du ändra på din matematikundervisning 

 

Ja  lite Nej 

I så fall hur, varför tycker du som du tycker?                                
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BILAGA3 

Enkät frågorna på somaliska språket 

1-Maadada xisaabta miyeey kugu adag tahay? 

 

Haa             waxyar                       maya 

 

Miyaad sharxi kartaa sababta? 

 

2-Miyaad ku qanacsan tahay waxyaabaha aad ka faaiidid inta uu casharka xisaabta 

socdo? 

 

Haa                             waxyar                                maya 

 

Sharax ka bixi jawaabtaada?  

 

3-Akhrinta luqada ma saamayn (fahmid la´aan) bay ku leedahay xisaabta? 

 

Haa                                   waxyar/mar mar                           maya 

 

Sababta waa maxay? 

 

4-Maadada xisaabta miyaad jeceshahay? 

 

Haa   maya 

 

Jawaabtaada sababee? 

 

5-Afkaaga hooyo miyaad ku qaadata maadada xisaabta? 

 

Haa         mar mar                    maya 

 

6-Ma raad bay ku leedahay saaxibadaa xisaab barashadaada? 

 

Haa                    mar mar       maya  

 

Haddii ay jawaabta haa tahay waa sidee? 

 

7-Ma doonaysaa in aad bedeshid habka aad xisaabta ku baratid? 

 

Haa                         waxyar                            maya                                

 

 
 

 


