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1. Inledning  

I mångkulturella områden i Sverige är måluppfyllelsen i matematik mycket låg (Svensson, 

2014). Det kan därför finnas anledning att förmoda att elever med annat modersmål än svenska 

som grupp presterar sämre i matematik än elever med svenska som modersmål. Detta bekräftas 

av statistik från Skolverket (2014a, 2014b) och OECD:s (2006) undersökning. Eftersom Sve-

rige har blivit ett allt mer mångkulturellt land och skolan återspeglar detta, är det viktigt att 

lärare har kunskap om vad som kan vara kritiskt i matematikundervisningen för andraspråkse-

lever samt hur lärare kan arbeta för att gynna dem (Lahdenperä, 2004).  

Denna litteraturstudie baseras på forskning kring andraspråkselever i matematikundervisningen 

i form av avhandlingar, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Både nationell och in-

ternationell forskning har inkluderats för att skapa ett bredare perspektiv och för att kunna dra 

generella slutsatser. Allt material är noggrant analyserat för att undersöka relevansen i förhål-

lande till syfte och frågeställningar. Materialet är begränsat från år 1990 och framåt då detta är 

ett ämne som blir mer och mer aktuellt. Fokus ligger på elever i hela grundskolan från försko-

leklass till årskurs 9 eftersom det finns relativt lite forskning som berör enbart årskurs 4-6.  

Inledningsvis redogörs för studiens syfte och frågeställningar (kap. 2). I kapitel 3 behandlas 

bakgrunden till studien samt förtydligande av grundläggande begrepp vilka är viktiga i studien. 

Sedan redogörs för metod vid materialinsamling och materialanalys (kap. 4). Därefter samman-

förs en forskningsöversikt som åskådliggör kritiska aspekter i matematikundervisningen för 

elever med svenska som andraspråk samt hur lärare bör arbeta för att gynna andraspråkselevers 

matematikutveckling (kap. 5). Slutligen diskuteras och problematiseras metodens tillväga-

gångssätt samt studiens resultat (kap. 6).   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka varför elever i grundskolan med svenska som andraspråk lyckas sämre 

i matematik än elever med svenska som modersmål. Syftet är också att belysa hur undervis-

ningen kan anpassas för att gynna elever med svenska som andraspråk i deras matematikut-

veckling. 

Frågeställningar:  

– Varför lyckas elever med svenska som andraspråk sämre i matematik än elever med svenska 

som modersmål?  

– Hur kan matematikundervisningen anpassas för att gynna andraspråkselever i grundskolan? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden tas den ökade invandringen och dess problematik i den svenska skolan upp, då 

personal och lärare ofta inte varit förberedda på de konsekvenser det kan få. Även skillnaden 

mellan resultaten hos elever med ett annat modersmål än svenska och elever med svenska som 

modersmål berörs. Det förekommer också relevanta begrepp som är återkommande i studien, 

vilka kommer att förklaras. Till sist visas vad läroplanen och kursplanen i matematik säger om 

språkliga kunskaper för att nå upp till de nationella målen för betyget E i matematik i årskurs 

4-6. 

3.1 Begreppsförtydligande 

De elever som ligger i fokus i denna studie är elever med ett annat modersmål än svenska och 

som har svenska som sitt andra-, tredje- eller fjärdespråk, alltså elever med utländsk bakgrund. 

Elever som har ett annat modersmål än svenska har en utländsk bakgrund men däremot behöver 

elever med utländsk bakgrund inte tala ett annat språk än svenska hemma. Elever med utländsk 

bakgrund och ett annat modersmål än svenska kan vara elever som nyligen kommit till Sverige 

antingen före eller under skolgången, eller elever som är födda i Sverige men talar ett annat 

språk hemma. Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning 

i skolan, och vid behov också svenska som andraspråksundervisning.  

3.2 Den ökade invandringen och skolan 

Enligt Lahdenperä (2004) var världsuppfattningen och tankesättet i Sverige på 1970-talet mo-

nokulturellt och nationalistiskt, och man pratade inte mycket om mångkulturalism. I Sverige 

har vi under de senaste trettio åren haft en ökad invandring vilket skolan har varit dåligt förbe-

redd på (Löwing & Kilborn, 2008).  Skolinspektionens granskning (2010) visar att många lärare 

saknar den kompetens och kunskap som behövs för det kunskapsutvecklande arbetssätt som 

gynnar elever med ett annat modersmål än svenska. Lärarna saknar nödvändig kunskap om 

elevernas erfarenheter, intressen samt deras språkliga och kunskapsmässiga nivå i matematik, 

vilket behövs för att kunna anpassa undervisningen (Skolinspektionen, 2010). Hela 22,5 % av 

eleverna i den svenska grundskolan har ett annat modersmål än svenska och är berättigade till 

modersmålsundervisning (Skolverket, 2014a). Detta betyder att lärarna i dagens skola med 

största sannolikhet möter eller kommer att möta elever med ett annat modersmål än svenska i 

sin yrkesroll, vilket självklart ställer krav på lärarna och skolan (Skolverket, 2008b). 
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3.3 Flerspråkighet är inte alltid en tillgång 

Att vara flerspråkig ses ofta som en tillgång och en fördel. Detta gäller dock inte när man lär 

sig matematik. Oavsett hur många språk en elev kan tala och förstå så hjälper det inte i mate-

matiken där man behöver behärska helt andra termer, uttryck och grammatik (Löwing & Kil-

born, 2008). Det matematiska språket skiljer sig från vardagsspråket och ord som har en bety-

delse i vardagsspråk kan ha en annan betydelse i matematiken. I vardagsspråk kan en matema-

tisk utsaga uttryckas som tre godisbitar och två godisbitar blir fem godisbitar medan det i ma-

tematiskt språk uttrycks som summan av tre och två är fem. Det matematiska språket innehåller 

också symbolspråket där samma matematiska utsaga uttrycks som 3+2=5 (Skolverket, 2008a).  

3.4 Skolresultat  

Skolresultaten skiljer sig betydande mellan olika elevgrupper i skolan och en viktig faktor är 

migrationsbakgrunden (Skolinspektionen, 2010). Av gruppen elever med utländsk bakgrund är 

det hela 25 % av eleverna som lämnar grundskolan utan grundläggande behörighet till de nat-

ionella programmen i gymnasieskolan, vilket kan jämföras med 10 % av eleverna med svensk 

bakgrund (Skolverket, 2008b). I mitten av 1990-talet började matematikresultaten sjunka och 

det är för elever med annat modersmål än svenska som det har gått sämst (Lannvik Duregård, 

2009). Resultaten från de nationella proven i matematik visar också att elever med ett annat 

modersmål än svenska genomför provet med sämre resultat än elever med svenska som mo-

dersmål (Skolverket, 2008a). Denna skillnad är extra tydlig när det kommer till elever som är 

födda utomlands eller kommit in sent i den svenska skolan (Skolverket, 2008b). OECD:s (2006) 

undersökning visar också att resultatskillnaden mellan elever som undervisas på ett andraspråk 

och de elever som undervisas på sitt modersmål är större i Sverige än i många andra länder. 

Som tidigare nämnts skiljer sig det matematiska språket från vardagsspråket, vilket gör mate-

matiken extra komplicerad för elever med annat modersmål (Skolverket, 2008a). Enligt statistik 

från Skolverket (2014b) lyckas utlandsfödda elever i årskurs 6 sämre på de nationella proven i 

matematik än i svenska, vilket leder till en förmodan att bristande kunskaper i det svenska språ-

ket inte är den enda orsaken till sämre resultat i matematik för andraspråkselever.  

3.5 Läroplanen 

De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen ska få särskilt 

stöd i utbildningen, och skolan har ett särskilt ansvar för dessa elever. Detta gäller även de 

elever som har ett annat modersmål än svenska och som exempelvis behöver extra språkligt 
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stöd. Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. De ska även ges förutsättningar att utveckla förtro-

genhet med grundläggande matematiska begrepp (Skolverket, 2011a; 2011b). För att kunna 

argumentera och föra resonemang i matematik krävs en språklig grund i det svenska språket, 

vilket inte alla andraspråkselever har. Syftet med ämnet matematik är vidare att kunna kommu-

nicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011a). Enligt 

Carpman (2013) menar Thomas & Collier att det tar flera år att lära sig ett kunskapsrelaterat 

språk och så länge elever med ett annat modersmål än svenska inte behärskar undervisnings-

språket, får de sämre förutsättningar än enspråkiga elever.  

För att eleven ska uppnå betyget E i slutet på årskurs 6 i matematik behöver eleven kunna lösa 

problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven ska även kunna följa 

och föra resonemang samt beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. För 

betyget E i matematik ska eleven också ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp 

(Skolverket, 2011a). För att nå upp till dessa krav krävs god kunskap i det svenska språket och 

enligt Skolinspektionen (2010) har språket en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling.   
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4. Metod 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka varför elever med annat modersmål än 

svenska klarar de nationella målen i matematik sämre än elever med svenska som modersmål 

samt hur undervisningen kan anpassas för att gynna andraspråkselever i matematik. 

För att finna relevant material som passar syftet har ett antal sökord som stämmer överens med 

vårt ämnesområde valts ut (kap 4.1). För att därefter välja ut vilka källor som var lämpliga 

utifrån ämnesområdet värderades dem utifrån ett antal kriterier (kap. 4.2). Därigenom gjordes 

ett urval (kap.4.3) ur det materialet som hittats. Därefter analyserades materialet (kap.4.4) som 

hade valts ut för att se hur det kunde bidra till resultatet.  

4.1 Materialinsamling 

De svenska sökord som användes var: Matematik och svenska som andraspråk, med annat mo-

dersmål, andelen elever med modersmålsundervisning, tvåspråkig matematikundervisning, ma-

tematik och språk. För att se vad internationell forskning säger kring ämnet gjordes även sök-

ningar på engelska utifrån sökorden: Second language and mathematics, mathematics and lan-

guage, primary school and mathematics och bilingual mathematics. Dessa sökord gav tillsam-

mans viktig och värdefull information. Via referenslistor från andra källor fanns också lämpliga 

författare och forskare inom ämnesområdet, vilka kunde användas för kedjesökningar, såsom 

Cummins, Norén, Rönnberg och Rönnberg samt Moschkovich.  

De databaser som användes under sökningarna är dels Jönköpings högskolebiblioteks söktjänst 

Primo, Mathematics Education Database [MathEduc], Educational Resources Information 

Center [ERIC], Google scholar, Skolverkets hemsida, Digitala vetenskapliga arkivet [DiVA] 

samt Swepub. Dessa databaser valdes då de bland annat innehåller källor om undervisnings-

sammanhang, då även i matematik.  

4.2 Kriterier  

Inför materialinsamlingen bestämdes ett antal kriterier som låg till grund för urvalet av material. 

Det första kriteriet var att källan måste handla om andraspråksperspektiv i matematikundervis-

ningen. Det räckte inte med att källan behandlade andraspråkselevers lärande i alla ämnen utan 

det skulle rikta sig till just matematikämnet. Det andra kriteriet var att forskningen måste rikta 

sig mot grundskolan och inte handla om gymnasieelever eller vuxenutbildningar. Det tredje 

kriteriet grundade sig i frågeställningarna, och behövde svara på varför elever med ett annat 

modersmål än svenska lyckas sämre i matematikundervisningen eller vad skola och lärare kan 
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göra för att motverka dessa resultat. Eftersom detta är ett relativt nytt ämne, exkluderades forsk-

ning som var äldre än från år 1990. Detta var det fjärde kriteriet. Tanken var först att använda 

forskning från 2000- talet och framåt men under analysen fanns forskning från 1990-talet som 

ansågs relevant. Detta gav också en möjlighet att följa utvecklingen inom detta område.  

4.3 Urval 

Efter materialinsamlingen hade tretton källor funnits, av vilka fyra är avhandlingar, tre är forsk-

ningsrapporter och sex stycken är vetenskapliga artiklar. Av dessa källor är sex stycken inter-

nationella och resterande sju är nationella. 

Det funna materialet uppfyller våra kriterier, inga källor är därför äldre än 1990-talet och de ska 

handla om matematiksvårighet för andraspråkslever och hur lärare kan arbeta för att motverka 

dessa resultat. Källorna riktar också in sig på grundskolan och därför inte gymnasie- eller vux-

enutbildning.  

4.4 Materialanalys 

Materialet som hittades utifrån sökningarna granskades med utgångspunkt i de kriterier som 

fastställts innan sökningen påbörjades. Utifrån dessa kriterier valdes källor bort som inte upp-

fyllde kraven och på så sätt hittades specifikt material. En del källor innehöll relevant inform-

ation till arbetet och andra sökningar gav oss irrelevant information som fick uteslutas. Varje 

relevant källa ställdes mot kraven för inklusion och de frågor som ingår i syftet.  

Materialanalysen sammanställdes i olika delar, där första steget var att källan ska vara veten-

skaplig. Sedan fick källorna analyseras utifrån årtalen som skulle stämma överens med kraven 

för inklusion. Därefter analyserades de genom att se om de svarar på frågeställningarna i syftet. 

Detta gjordes genom att läsa källans sammanfattning, syfte och slutsats. Sedan lästes materialet 

översiktligt och det bedömdes om källorna var lämpliga att inkludera. Efter att ha valt ut vä-

sentligt material behövde källorna djupläsas och sammanställas för att ingå i resultatet. Slutli-

gen gjordes även ett urval i varje källa för att få med den relevanta informationen.   

De frågor som ställdes till litteraturen vid djupläsning av materialet var:  

• Varför lyckas andraspråkselever sämre i matematik? 

• Hur kan lärare arbeta för att gynna dessa elever? 

• Finns det likheter och skillnader mellan källorna? 
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5. Resultat 

Det finns flera olika orsaker som kan vara bidragande till andraspråkslevers bristande resultat i 

matematik. Nedan behandlas ett antal möjliga anledningar till de sämre matematikresultaten. 

Enligt Norén (2010b) bör inte svårigheter för lärande sökas i elevers bakgrund utan i det som 

är tillgängligt här och nu. Därför har fokus inte legat på en fördjupning i elevernas bakgrund 

och eventuell psykisk ohälsa utifrån tidigare upplevelser, vilket kan påverka koncentrationen 

och prestationen i skolan. I denna litteraturstudie åskådliggörs varför andraspråkselever lyckas 

sämre i ämnet matematik samt hur läraren kan utforma undervisning och klassrumsklimat för 

att främja andraspråkslevers matematikutveckling. 

5.1 Varför andraspråkselever lyckas sämre i matematik 

Enligt Svensson (2014) förklaras ofta andraspråkselevers låga prestationer i matematik med 

bristande kunskaper i undervisningsspråket. Hvenekilde (1991) menar att matematik är det 

ämne där språket spelar minst roll. Däremot menar Rönnberg & Rönnberg (2001) att språket 

spelar en stor roll i matematikutvecklingen och för lärandet i matematik då språket är ett redskap 

för att utveckla tänkandet. Det finns dock en rad andra orsaker som kan påverka andraspråkse-

levers matematikutveckling. Nedan presenteras möjliga orsaker till andraspråkselevers sämre 

prestationer i matematik. 

5.1.1 Undervisningen sker på ett andraspråk 

Undervisningsspråket i Sverige är svenska vilket är en fördel för de elever som har svenska som 

modersmål men för elever med svenska som andraspråk är detta en nackdel. Att undervisningen 

sker på ett andraspråk missgynnar andraspråkselever om deras andraspråk inte är tillräckligt 

utvecklat för kommunikation och lärande i matematikundervisningen (Norén, 2010b). Både 

kunskaper i undervisningsspråket och modersmålet har inverkan på andraspråkselevers prestat-

ioner i matematik (Hansson, 2011). Om en elev har brister i undervisningsspråket kan det leda 

till att det är språksvårigheter som synliggörs istället för deras kompetens i matematik 

(Moschkovich, 2005). De flesta matematiska uppgifterna ställer krav på god läsförmåga vilket 

kan innebära en stor utmaning för andraspråkselever. Det räcker inte att bara ha färdigheter 

inom matematik utan det krävs också språkliga färdigheter i matematikämnet (Parszyk, 1999). 

Norén (2010b) menar att elever med svenska som andraspråk kan ses som ett problem i skolan 

just på grund av sina bristande språkkunskaper i svenska. I media framställs också ofta andra-

språkselever som elever med dåliga resultat i skolans alla ämnen. Det handlar dock inte alltid 
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om att dessa elever har svårigheter i exempelvis matematik, utan att de inte får det stöd de 

behöver från lärare och från skolan. 

5.1.2 Det matematiska språket skiljer sig mellan olika språk 

Det matematiska språkets uppbyggnad kan se olika ut i olika språk. Det finns ord som har olika 

betydelse beroende på om det gäller vardagsspråk eller matematiskt språk. Detta varierar också 

mellan språken och ord som har en dubbelbetydelse på ett språk behöver inte ha det i ett annat 

språk. I det engelska språket uttalas orden sum och some likadant och kan vara svåra att skilja 

på för elever med engelska som andraspråk men i det svenska språket är orden summa och 

några däremot lätta att skilja på. Denna typ av dubbelbetydelse finns också i det svenska språket 

med ord som exempelvis rymmer där det kan tolkas som att man flyr eller vilken volym ett visst 

föremål har (Norén, 2010b). Det finns även exempel på spanska där ordet cuarto betyder både 

rum och fjärdedel. Dubbelbetydelser är därför något som kan skapa missförstånd för andra-

språkselever som inte ser det som självklart vilken av betydelserna som menas (Moschkovich, 

2002).  

I vissa språk uttrycks även bråk på andra sätt, exempelvis bråken 𝟏𝟏
𝟐𝟐
, 𝟏𝟏 
𝟒𝟒
, 𝟏𝟏 
𝟖𝟖
  uttrycks på persiska 

som hälften, hälften av en halv och hälften av hälften av en halv (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

Denna typ av skillnad kan ha betydelse för andraspråkselevers matematikutveckling och beräk-

ning med bråk (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Det finns även exempel från de kinesiska och 

japanska språken där olika geometriska figurer benämns annorlunda. Exempelvis benämns tri-

angel som ”tre hörn form”, kvadrat som ”rät rektangulär form” och rektangel som ”lång rek-

tangulär form”. Även på språket maori benämns dessa geometriska figurer olikt det svenska 

språket. Här benämns triangel som ”sida tre”, kvadrat som ”sida fyra” och rektangel som ”sida 

fyra lång” (Hvenekilde, 1991). Även vanliga räkneord såsom femton och femtio kan förvirra 

andraspråkselever eftersom de låter lika varandra. Detta gäller inte bara för svenska språket 

utan även för exempelvis engelskans fifteen and fifty (Whiteford, 2009). 

Om matematikundervisningen sker på ett andraspråk är vägen från det informella matematik-

språket till det formella matematikspråket längre (Setati & Adler 2000). För att nå målen i ma-

tematik krävs ett formellt matematikspråk, alltså ett matematiskt register (Rönnberg & Rönn-

berg, 2006). Alla språk har inte ett utvecklat matematiskt register, exempelvis är det ovanligt 

att afrikanska språk har ett utvecklat sådant vilket gör att det matematiska språket blir ännu mer 
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främmande (Setati & Adler, 2000). För elever som kommit till Sverige under skolgången är det 

ofta svårt att hantera både det nya svenska språket och det matematiska språket. Oavsett om de 

haft lätt för sig i matematikämnet tidigare blir det nya språket ett så pass stort hinder när de 

kommer till den svenska skolan att det påverkar matematikutvecklingen (Parszyk, 1999). 

5.1.3 Olika sätt att räkna och använda matematiska symboler  

Olika länder, kulturer och språk har olika strukturer för hur de räknar och använder matematiska 

symboler (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Många andraspråkselever har modersmål som använ-

der sig av andra alfabet än det latinska som används i Sverige. Detta gäller exempelvis arabiskan 

som också har egna talsymboler (Hvenekilde, 1991). Svårigheterna kan ligga i att växla mellan 

olika sätt att uttrycka och benämna tal. Det innebär att andraspråkselever kan få det svårt att 

övergå från modersmålet till ett andraspråk med en annorlunda struktur för hur tal anges och 

uttrycks. I många olika kulturer och språk används annorlunda sätt för att uttrycka och benämna 

tvåsiffriga tal, vilket kan påverka andraspråkselevers utveckling och förståelse kring hur olika 

tal och siffrors platsvärden ser ut i positionssystemet (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Ett exem-

pel är arabiskan som uttalar talet 25 som 52 (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Även hur siffrorna 

skrivs kan förvirra elever från andra delar av världen. I arabiskan likar exempelvis siffran fem 

den internationella siffran noll. Arabiskans nolla liknar istället vår symbol för multiplikations-

tecken. På tibetanska liknar siffran ett den internationella siffran nio. I Etiopien används inte 

det positionssystem som vi använder oss av i Sverige, de har istället symboler även för de större 

talen vilket kan göra att vårt sätt att uttrycka tal i vårt positionssystem blir en utmaning. En 

svårighet för arabisktalande andraspråkselever kan också vara att skriva från vänster till höger 

som vi gör i Sverige medan de är vana vid att skriva både siffror och bokstäver från höger till 

vänster (Hvenekilde, 1991). Ytterligare en svårighet kan vara sätten att mäta längd och vikt på 

vilket skiljer sig mellan olika länder. Exempelvis skiljer sig våra svenska mått från USA:s mått. 

I Sverige benämner vi vikt med exempelvis kilo, hekto och gram, och de har mått som pounds, 

ounces och gallons (Whiteford, 2009). Även på swahili och i delar av Indien skiljer sig vikten-

heterna från våra svenska sätt att benämna vikt. Likaså när det gäller sättet att benämna längd-

enheter skiljer sig swahili och även maltesiskan från svenskan (Hvenekilde, 1991). 

Matematiken kan skilja mellan olika kulturer lika mycket som själva språket skiljer, speciellt i 

språk där olika baser används. Exempelvis i en del afrikanska länder används baser som 5, 12 

och 20. För elever som är vana vid att räkna med andra baser än 10 är även detta ett problem 



 

11 

 

de stöter på i den svenska skolan (Whiteford, 2009). Inom kulturer, länder och språk har man 

även olika sätt att räkna algoritmer och fingerräkning. Fingerräkning kan till exempel utföras 

genom att man räknar fingerleden istället för fingrarna som vi gör i Sverige och algoritmerna 

kan skrivas på andra sätt än vi är vana vid i Sverige (Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

Också matematiska symboler kan se olika ut i olika länder (Rönnberg & Rönnberg, 2001; Pars-

zyk, 1999; Hvenekilde, 1991). Exempelvis tecknet för multiplikation som internationellt be-

tecknas med (x) och som finns på våra miniräknare betecknas i Sverige oftast med (∙). Detta 

multiplikationstecken används i många länder som ett decimaltecken. Det tecken som Sverige 

istället har som decimaltecken (,), används i flera olika länder för att markera tusental. I Sverige 

skrivs en miljon som 1 000 000 eller 1.000.000 medan det i England skrivs 1,000,000. Det 

internationella tecknet för division (/) finns inte längre i Sverige och istället använder vi i Sve-

rige ett bråkstreck (÷). Dessa skillnader kan skapa stor förvirring för elever som är vana vid 

andra sätt att räkna och uppfatta symboler på (Hvenekilde, 1991).  

5.1.4 Olika undervisningstraditioner 

I olika delar av världen ser undervisningstraditionerna ut på olika sätt. Det skiljer sig bland 

annat när det kommer till vilken del av matematiken det läggs störst vikt vid (Hvenekilde, 

1991). Exempelvis i Indien läggs fokus på minnesträning och språklig träning i de tidigare åren 

(Parszyk, 1999). I vissa länder, exempelvis i Turkiet, läggs vikten på ren aritmetik medan det i 

Marocko fokuseras på rumsrelationer såsom över, under och mellan (Hvenekilde, 1991). På 

grund av att elever från olika delar av världen är vana vid olika undervisningstraditioner och de 

möts i den svenska skolan med en egen tradition, kan även detta vara en del av problemet för 

elever med svenska som andraspråk. Det gör även att eleverna som kommit till Sverige under 

skolgången kan ha olika förkunskaper jämfört med sina jämnåriga kamrater i den svenska sko-

lan (Parszyk, 1999; Hvenekilde, 1991). Eftersom vi i Norden har lång obligatorisk skolgång 

kan jämnåriga elever från olika länder ha kommit olika långt i matematikutvecklingen. Nyan-

lända elever kan båda ha större förkunskaper eller ha arbetat med helt andra begrepp än sina 

jämnåriga kamrater i Sverige. Detta framkom vid en jämförelse av Hvenekilde (1991) mellan 

en norsk och en marockansk, pakistansk och turkisk skola. Det är därför viktigt att läraren är 

medveten om vilken nivå matematikundervisningen bör läggas och anpassas för elever som 

ligger annorlunda till i sin matematikutveckling (Hvenekilde, 1991). 
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5.1.5 Kontexten i textuppgifterna 

I många svenska matematikläroböcker är uppgifterna skrivna ur ett svenskt perspektiv där sam-

manhangen är relaterade till svensk kultur eller tradition, som exempelvis midsommarstång, 

skidåkning, veckopeng eller skärgård. Ju mer olik elevernas kultur är den svenska kulturen, 

desto mer främmande kan en matematikuppgift vara. Detta kan påverka andraspråkselever när 

de löser uppgifter eftersom de inte har några erfarenheter eller referensramar som de kan rela-

tera uppgiften till. Detta gör även att innehållet inte uppfattas som meningsfullt och då tappar 

eleverna också motivationen och intresset för matematik (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Både 

de skriftliga uppgifterna och de muntliga uppgifterna handlar ofta om kontexter som inte alltid 

är bekanta för elever med utländsk bakgrund. När eleverna inte får hjälp av sammanhanget 

krävs en större ansträngning för att förstå uppgiften. Det är framförallt problemlösningsuppgif-

ter och textuppgifter som är problematiska för elever med ett annat modersmål än svenska 

(Parszyk, 1999).  

5.1.6 Klassrumsklimat och lärarens inställning 

En annan bidragande faktor till andraspråkslevers sämre resultat i matematik kan vara klass-

rumsklimatet och relationerna mellan eleverna och läraren (Norén, 2010b). Om det är stökigt i 

klassrummet och många inte hänger med i undervisningen fullt ut, exempelvis på grund av 

bristande språkkunskaper, påverkar det hela gruppen (Hansson, 2011). Lärarens inställning och 

förväntningar på eleverna kan också påverka prestationerna. Då lärare ibland kan ha lägre för-

väntningar på flerspråkiga elevers prestationer i matematik påverkar detta elevernas lust att lära 

och därmed prestationerna. Även lärarens syn på undervisning och hur matematikundervis-

ningen ska läggas upp påverkar andraspråkselevers utveckling i matematik. I Sverige har det 

varit vanligt att eleverna arbetar individuellt i sina läroböcker och kommer fram till lösningarna 

själva, vilket inte ger dem utrymme att kommunicera i matematik (Norén, 2010a). Detta bidrar 

till att eleverna inte får möjlighet till kommunikation och argumentation för exempelvis sina 

lösningsmetoder, vilket behövs för att skapa en ökad förståelse i matematik (Rönnberg & Rönn-

berg, 2001). Lärarnas och skolans inställning har också varit att svenska ska vara undervis-

ningsspråket och det ska därför vara det enda talade språket i klassrummet. Det har ansetts 

lättare att lära ut och lära sig om alla elever talar samma språk. Detta gynnar inte andraspråkse-

lever, utan är som tidigare nämnt egentligen bara en fördel för elever med svenska som mo-

dersmål (Norén, 2010a).  
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5.2 Hur andraspråkselevers matematikutveckling främjas 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) ska skolan och lärare ta hänsyn till elevernas olika förut-

sättningar och behov. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbild-

ningen ska ha tillgång till särskilt stöd och för dessa elever ska skolan ta ett särskilt ansvar. 

Eftersom skolan har som uppdrag att utforma en likvärdig utbildning innebär detta att under-

visningen aldrig kan utformas lika för alla elever då varje elev har sina behov, förutsättningar 

och erfarenheter. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt på alla skolor och i alla klasser, utan att det ska utformas efter elevernas individuella 

behov (Skolverket, 2011a). Idag står lärarna inför nya utmaningar i undervisningen då skolorna 

blivit alltmer mångkulturella. Lärarna måste därför utveckla sin pedagogiska kompetens och 

sitt förhållningssätt i undervisningen för att gynna andraspråkselever (Parszyk, 1999). Stora 

elevgrupper som har bristande språkkunskaper behöver extra stöd i matematikundervisningen 

för att främja matematik- och språkutvecklingen (Hansson, 2011).  

5.2.1 Meningsfull matematikundervisning 
 

Enligt läroplanen (2011a) ska undervisningen organiseras så att eleverna upplever att kunskap 

är meningsfullt. För att göra undervisningen meningsfull för andraspråkselever är det viktigt att 

knyta an till elevernas erfarenheter. Därför är det viktigt att uppgifterna hämtas ur en kontext 

som är bekant för eleverna vilket kan uppnås genom att knyta an till elevernas vardag eller 

etniska kultur. Enligt Rönnberg och Rönnberg (2006) finns det dock de som är kritiska till att 

knyta an till andraspråkselevers kultur. Dessa kritiker menar att det då finns en risk att eleverna 

aldrig får chans att utveckla en förståelse för en matematik som är avgörande för deras fortsatta 

utveckling och yrkesframtid (Rönnberg & Rönnberg, 2006).   

 

En annan viktig aspekt för att skapa mening i undervisningen för andraspråkselever är att syn-

liggöra de situationer där matematik används i vardagen vilket också kan användas som kontext 

i matematikuppgifterna (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Beroende på elevernas ålder och erfa-

renheter kan vad som betraktas som vardagssituationer se olika ut (Skolverket, 2011b) och det 

gäller därför att ha goda kunskaper om elevernas bakgrund. Också genom att låta eleverna an-

vända både modersmålet och svenska i undervisningen skapas mening för eleverna i matema-

tikämnet. På detta sätt kopplas hem och skola samman på ett naturligt sätt (Setati & Adler, 

2000). 
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5.2.2 Ett språkutvecklande arbetssätt 

Genom att arbeta på ett språkutvecklande sätt där både modersmålet och andraspråket får chans 

att utvecklas gynnas andraspråkselevers matematikutveckling, då det gör att eleverna kan börja 

tala matematik i klassrummet (Norén, 2010b). Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att lära-

ren ställer frågor som både är inriktade mot matematiska lösningar av problem och är starkt 

språkinriktade där läraren visar på betydelsen av språket. Detta innebär att läraren fokuserar 

mer på matematiska ord och begrepp än på matematisk innebörd. Ett språkutvecklande arbets-

sätt leder alltså till att kommunikationen ökar i matematikklassrummet, vilket gynnar andra-

språkselevers utveckling. Ett språkutvecklande arbetssätt hjälper också till att skapa mening för 

eleverna i matematikundervisningen (Norén, 2010b).  

5.2.3 Att använda två språk i matematikundervisningen 

Forskare är inte eniga när det kommer till att låta eleverna använda sitt modersmål i undervis-

ningen då det kan finnas en risk att det har en ogynnsam inverkan på inlärningen av det svenska 

språket (Norén, 2010a). Noréns (2010a) undersökning visade att många lärare var oroliga för 

att två språk i matematikundervisningen skulle hämma elevernas utveckling i svenska. Det vi-

sade sig dock att två språk i undervisningen har hjälpt elever att utvecklas inom både matematik 

och svenska och att eleverna själva ansåg att detta arbetssätt underlättade kommunikation och 

inlärning i matematik. Många forskare anser att det är en fördel att låta eleverna använda sitt 

förstaspråk när de kommunicerar matematik i klassrummet (Setati & Adler, 2000; Moschko-

vich, 2002; Norén, 2010b; Rönnberg & Rönnberg, 2001). Språk och lärande hänger samman 

och därför ska eleverna ges möjligheter att samtala och kommunicera i olika ämnen för att på 

så sätt få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011a). Även om läraren inte behärskar 

det språk som eleverna talar i ett språkutvecklande klassrum kan elever som använder samma 

modersmål kommunicera med varandra inom matematik (Norén, 2010b).  En fördel kan vara 

att sätta elever med samma modersmål tillsammans för att på så sätt ge dem chans att bearbeta, 

översätta och förklara svåra begrepp (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Om läraren dock har möj-

lighet att undervisa på två språk är detta en ännu större fördel för elever med svenska som 

andraspråk. Detta underlättar dessutom för läraren att knyta an undervisningen till elevernas 

språkliga erfarenheter (Norén, 2010a). Det är även en fördel om matematiklärare kan ta hjälp 

av elevernas modersmålslärare för att öka förståelsen i matematik. Det innebär att modersmåls-

läraren kan vara ett redskap i matematikundervisningen där exempelvis förtydligande av mate-

matiska begrepp kan ges till andraspråkselever på deras modersmål. Genom att använda sig av 
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både modersmål och svenska utvecklas begreppsförståelsen samt det matematiska registret, och 

genom modersmålet ökar också lärandet i matematik (Parszyk, 1999). Det viktiga är att ele-

verna får kommunicera matematik, inte att de kommunicerar på svenska (Norén, 2010b). Dock 

är inte kommunikationen tillräcklig om den saknar kontextuellt stöd. Det räcker inte bara med 

att eleverna kommunicerar, utan det måste vara meningsfullt och ha betydelse för dem (Parszyk, 

1999). Att tvåspråkiga elever använder sig av två språk när de kommunicerar med varandra i 

matematik kallar Moschkovich (2005) för kodväxling. Kodväxling gör det lättare för eleverna 

att uttrycka sig och inom ett socialt samspel utveckla lärandet inom matematik (Moschkovich, 

2005). Genom att låta eleverna genomföra lösningarna på sitt modersmål underlättar det tanke-

gångarna för eleverna och på det sättet sätts inte språket i fokus. Eleven kan därefter försöka 

översätta och redogöra för sin lösning för läraren och då läggs fokus istället på språket eftersom 

lösningen redan är formulerad (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

5.2.4 Uppmärksamma skillnader 

För att andraspråkselever ska gynnas i undervisningen behöver lärare ta hänsyn till elevernas 

olika kulturer, språk, erfarenheter och olika sätt att räkna (Whiteford, 2009). Om en klass består 

av många elever med olika språk och kulturer kan det också vara bra om läraren uppmärksam-

mar och jämför elevernas olika sätt att räkna. Läraren kan visa, uppmärksamma och anknyta 

exempelvis till elevernas olika sätt att utföra fingerräkning, beräkningar och hur olika talsystem 

kan se ut (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Det är också viktigt att lärare förstår hur eleven tänker 

matematiskt på sitt förstaspråk samt veta var eleven ligger i sin matematikutveckling för att 

kunna ge det stöd som behövs. Genom att som lärare vara medveten om elevernas olika sätt att 

räkna och genom att också uppmärksamma detta i undervisningen främjas elever med annat 

modersmål i svenska i sin matematikutveckling. För att få en god förståelse för dessa elever bör 

läraren engagera eleverna i samtal och kommunikation kring hur de har löst sina uppgifter och 

hur de har tänkt. Om språket blir ett för stort hinder när eleven ska redogöra för sina tankegångar 

kan eleven med fördel få använda sig av bilder, teckningar och annat konkret material som 

underlättar för eleven vid kommunikation. Detta är särskilt användbart om språket är på en 

sådan nivå att en tolk skulle vara en fördel, men inte alltid är tillgänglig. Det är av största vikt 

att läraren känner sina elever och är medveten om deras matematikbakgrund (Whiteford, 2009). 

 

 



 

16 

 

5.2.5 Traditionellt orienterad eller reformorienterad undervisning?  

Boaler (refererad i Svensson, 2014) har undersökt två undervisningsmetoder som kallas tradit-

ionellt orienterad och reformorienterad metod. I den traditionellt orienterade undervisningen 

ska eleven ange korrekta svar men i den reformorienterade undervisningen behöver eleven inte 

ange fullständiga och rätta svar. Eleven väntas istället förklara och argumentera för sina lös-

ningsmetoder i matematik. Den reforminriktade undervisningen har under studien visat sig ge 

jämlikhet vad gäller språk, bakgrund och klass (Boaler, 2002). I Sverige är undervisningen ofta 

reformorienterad, vilket ger andraspråkslever en större möjlighet till att lära sig matematik 

(Norén, 2010a). I den svenska grundskolans läroplan har matematiklärandet länge bestått av 

mycket laborativ undervisning, vilken är reforminriktad (Boaler, 2002). För att elever ska ut-

veckla förståelse för matematiska begrepp behöver de arbeta laborativt där de ska kommunicera 

med och om olika föremål, både skriftligt och muntligt. Genom både det skriftliga, muntliga 

och konkreta kan eleverna utveckla en inre föreställning av föremålen (Rönnberg & Rönnberg, 

2006). Genom att använda olika uttrycksformer i undervisningen, såsom exempelvis bild, ökar 

det förståelsen och underlättar för andraspråkselever eftersom fokus då inte bara ligger på språ-

ket och begreppsförståelsen (Moschkovich, 2002). För att andraspråkselever lättare ska lära sig 

olika matematiska begrepp behöver lärare arbeta med fler representationsformer än symboliska 

och muntliga metoder (Cummins, refererad i Rönnberg & Rönnberg, 2001). Eftersom svåra ord 

kan försvåra förståelsen för dessa elever är det en fördel att använda sig av andra uttrycksformer 

för att konkretisera och förklara matematiska problem (Moschkovich, 2002). Lärare är bättre 

på att använda olika metoder för att konkretisera matematikundervisningen för barnen i de lägre 

åldrarna, men har ofta en tendens att komma ifrån det ju äldre barnen blir. Genom att använda 

sig av konkret material kan förståelsen öka för andraspråkselever i matematikundervisningen 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. I kapitel 6.1 diskuteras hur materialin-

samlingen gick till, vilka begränsningar som förekom och varför, samt vad som fokuserades på 

vid analysen. I kapitel 6.2 diskuteras resultatet samt hur det är betydelsefullt för lärares yrkes-

roll.  

6.1 Metoddiskussion 

Informationssökningen var till en början avgränsad till 2000-talet men vi fann senare att forsk-

ning från 1990-talet också var relevant. Det som var svårast till en början var att hitta källor 

som riktade sig specifikt till årskurs 4-6 vilket var anledningen till att målgruppen behövde 

utökas. Tanken var först att avgränsa materialet till elever i årskurs 4-6 men detta gav inte till-

räckligt med information och vi valde därför att inkludera grundskolan från årskurs 1-9. Ef-

tersom målgruppen var elever i grundskolan valde vi att exkludera källor som berörde elever i 

gymnasieutbildningar, universitetsutbildningar samt vuxenutbildningar. 

Många av källorna som har inkluderats är av svenska forskare eftersom frågeställningen riktar 

sig till elever med svenska som andraspråk. Vi inkluderade dock även forskning från andra 

delar av världen, såsom Sydafrika, USA och Storbritannien. I dessa länder är inte undervis-

ningsspråket och flerspråkiga elevers andraspråk svenska, men denna forskning gick ändå att 

använda för att dra slutsatser om andraspråkselevers svårigheter i matematik. Internationell 

forskning gav oss även information kring hur läraren bör lägga upp matematikundervisningen 

för att gynna andraspråkselever, vilket kunde appliceras på den svenska skolan också. Genom 

att använda internationell forskning kunde en slutsats dras att matematikundervisning på ett 

andraspråk är problematiskt oavsett vilket modersmål och andraspråk eleven har. Dock kan 

problemen vara olika beroende på hur både modersmålet och andraspråket är uppbyggt. Att 

använda både svenska och engelska sökord och fraser gav ett bredare utbud vilket mötte syftet 

och frågeställningarna.  

Många källor angav familjesituation och föräldrarnas bakgrund och engagemangsnivå som en 

orsak till andraspråkselevers prestationer i matematik men dessa faktorer, samt faktorer som 

psykisk ohälsa, valde vi att inte lägga fokus på då det inte är något som elever eller lärare har 

någon förmåga att styra över. Därför exkluderades källor som enbart eller mestadels diskuterar 

dessa faktorer. När det kommer till att hitta källor som svarar på våra frågeställningar och som 
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uppfyller de kriterier som fastställts fanns det mer beskrivningar av elevers svårigheter än för-

slag på vad lärare kan göra åt det.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att granska varför andraspråkslever lyckas sämre i matematik än elever 

med svenska som modersmål och vad detta kan bero på. Avsikten var även att undersöka hur 

lärare kan arbeta för att främja andraspråkselevers matematikutveckling. Denna studie är av 

största relevans för dagens matematiklärare eftersom Sverige är ett land som blir allt mer mång-

kulturellt vilket också syns i skolorna. En betydande del av eleverna har svenska som andra-

språk, och då detta enligt statistik (Skolverket, 2014a; 2014b) är en grupp som lyckas sämre i 

matematik kan inte lärare bortse från att det bör tas hänsyn till deras behov i undervisningen. 

Det är viktigt att verksamma lärare uppmärksammar andraspråkselevers behov i matematikun-

dervisningen då detta är elever som ofta behöver extra stöd. För att kunna skapa en bra och 

anpassad matematikundervisning behöver läraren lära känna sin elevgrupp. Genom att känna 

till elevernas bakgrund och behov finns det förutsättningar att uppmärksamma skillnader i ma-

tematiken som kan förekomma mellan olika språk, kulturer och länder (Whiteford, 2009; Rönn-

berg, 2001).  

6.2.1 Språkets betydelse 
 

I vår studie har vi funnit att forskare inte är helt överens om språkets betydelse i matematik. 

Språkets betydelse uppmärksammades som en viktig del i matematikämnet redan i bakgrunden 

(Skolverket, 2008a). Hvenekilde (1991) menar dock att matematik är det ämne där språket har 

minst betydelse, samtidigt som många andra betonar vikten av språket i matematikundervis-

ningen (Rönnberg & Rönnberg, 2001; Norén, 2010b; Hansson, 2011). Om språket är på en nivå 

där det inte är tillräckligt utvecklat blir språket ett hinder i matematikundervisningen (Norén, 

2010b). Även under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi erfarit att språket kan påverka 

förståelsen i matematik för andraspråkselever. Det kan handla om svåra ord i textuppgifter eller 

kontextbundna uppgifter som andraspråkselever inte kan relatera till. Det är dock viktigt att inte 

dra slutsatsen att det endast är språket som är en svårighet för matematikutvecklingen. Det finns 

också andraspråkselever som inte har det svenska språket som ett hinder i matematikundervis-

ningen men som har andra hinder på grund av sin bakgrund. Norén (2010b) menar att många 

lärare drar slutsatsen att det är just elevernas bristande kunskaper i svenska som är orsaken till 

att de misslyckas i matematik. Det finns dock fler orsaker än bara språket till att dessa elever 
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lyckas sämre i matematik även om bristande språkkunskaper också kan vara en del av proble-

met.  

6.2.2 Att använda modersmålet i undervisningen 
 

Att låta eleverna samtala med varandra på sitt modersmål kring en matematikuppgift kan vara 

en fördel då fokus först läggs på att lösa matematikuppgiften istället för på språket. När eleverna 

sedan har löst matematikuppgiften kan fokus istället läggas på språket och på att översätta till 

svenska. Att undervisa eleverna på två språk har även visat sig gynna andraspråkselever både i 

deras språkutveckling i svenska och modersmålet samt matematikutveckling (Norén, 2010b). I 

verkligheten är det dock långt ifrån alla lärare som behärskar elevernas modersmål och i en 

klass finns det dessutom elever med många olika modersmål vilket gör att det kan vara praktiskt 

svårt att genomföra. Det kan även ta mycket extratid att behöva förklara allt på ytterligare ett 

språk. Oavsett om läraren behärskar elevernas modersmål eller inte kan elever med samma 

modersmål ändå kommunicera med varandra. Ett problem som vi kan se med detta är dock att 

läraren inte kan vara säker på att eleverna gör det de ska, men eftersom de sedan måste redogöra 

för sin lösning blir de tvungna att ha något att visa vilket också gör det tvunget att tala om 

matematiken. Ett annat problem kan också vara om en elev är ensam med sitt modersmål och 

inte har någon annan att kommunicera på sitt modersmål med. 

Forskarna i vårt material är överens om fördelen med att låta eleverna använda sitt modersmål 

i matematikundervisningen när de kommunicerar matematik. De flesta är också eniga om att 

undervisning på två språk är en fördel. Norén (2010a) menar dock att det finns forskare som 

inte håller med om detta. Detta påstående har vi bara hittat där utan att det angavs vilka forskare 

som var kritiska. Eftersom vi funnit att i stort sett alla forskare betonar fördelen med undervis-

ning på två språk dras slutsatsen att detta troligen stämmer. Studier har visat att även lärare var 

oroliga för att undervisning på två språk skulle hämma elevernas språkutveckling på svenska 

men att det i själva verket gynnade språkutvecklingen på både modersmålet och andraspråket 

svenska (Norén, 2010a).  

6.2.3 Kulturella skillnader i matematiken 
 

En annan aspekt som kan vara problematisk för andraspråkselever i matematikämnet är att man 

i olika kulturer räknar på olika sätt, har olika sätt att benämna tal samt har olika tecken för 
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matematiska symboler (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Om detta är fallet bör läraren uppmärk-

samma det för eleverna. Även undervisningstraditioner kan se olika ut i olika delar av världen 

vilket kan göra att en elev ligger på en helt annan nivå när han eller hon kommer till Sverige. 

Det är därför viktigt att ge extra stöd till elever med svenska som andraspråk som är vana vid 

något annat än den undervisningstradition som vi har i Sverige. Läroplanen (Skolverket, 2011a) 

betonar att undervisningen ska grunda sig på en likvärdig utbildning för alla elever som går i 

skolan. Det är således viktigt för lärare att känna eleverna och ha kunskap om deras kulturella 

bakgrund för att kunna ge dem bästa möjliga förutsättningar i matematikundervisningen.  

6.2.4 Lärarens undervisning och kompetens 
 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt att många lärare arbetar mestadels 

utifrån matematikböckerna. Detta bekräftas också av Norén (2010a). Detta är en nackdel för 

andraspråkselever på många sätt. Det ger dem inte det utrymme för kommunikation som gynnar 

andraspråkselevers matematikutveckling. Genom att bara arbeta självständigt i matematikbo-

ken får eleverna inte möjlighet att utveckla begreppsförståelsen varken när det kommer till ma-

tematiska begrepp eller vardagsbegrepp. Detta ger heller inte läraren en ordentlig möjlighet att 

genom dialog uppmärksamma svårigheter för andraspråkselever vilket behövs för att kunna 

föra deras matematikutveckling framåt. Genom att bara arbeta i matematikböckerna blir det 

dessutom svårt att ge eleverna en god grund för att nå upp till målen då de flesta matematik-

böcker inte täcker allt som behövs för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt. Det är även en 

betydligt större risk att matematiken upplevs som tråkig om undervisningen aldrig är varierad 

enligt vår erfarenhet.  

När lärare utformar matematikuppgifter är det viktigt att tänka på att kontexten kan spela stor 

roll särskilt för andraspråkselever. Om uppgiften handlar om något för eleven okänt kan det 

hämma förståelsen för hela uppgiften (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Detta är ytterligare en 

anledning till att det är viktigt att läraren har kunskap om elevernas bakgrund. Om man känner 

till den kan matematikuppgifterna riktas till elevernas förkunskaper, vilket både är bekant för 

dem och intresserar dem. Däremot finns det forskare som är kritiska till att knyta an matema-

tikuppgifterna till andraspråkselevers kultur enligt Rönnberg och Rönnberg (2006). De menar 

att dessa kritiker är oroliga för att eleverna då missar en viktig del i sin matematikutveckling 

som innebär att eleverna får en förståelse för kontexter som behövs för fortsatt utveckling i 

framtiden. Vi har själva inte funnit forskare som är kritiska till att anpassa undervisningen till 
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andraspråkselevernas erfarenheter utan har funnit att forskare istället menar att man genom att 

knyta an till deras kultur kan skapa mening i undervisningen. Meningsskapande är viktigt då 

det i sin tur leder till en ökad lust att lära (Rönnberg & Rönnberg, 2006; Setati & Adler, 2000). 

Ett stort problem för lärare idag är tiden som inte alltid räcker till. Lärare har svårt att hinna 

med sina ordinarie uppgifter vilket kan göra att annat kanske prioriteras bort. Detta är även 

något vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Att lära känna andraspråksele-

ver och deras bakgrund och kultur ordentligt samt anpassa undervisningen för dessa elever är 

något som tar extra tid. Ska läraren dessutom undervisa på två språk eller åtminstone söka 

material på deras modersmål kräver även detta extra tid. Tidsbristen och personalbristen kan vi 

därför också se som en möjlig del av problematiken i att andraspråkselever lyckas sämre i ma-

tematik. Om det funnits mer personal hade varje pedagog fått mer tid att anpassa och förbereda 

undervisningen på bästa möjliga sätt.  

I bakgrunden uppmärksammades lärares ofta bristande kompetenser kring andraspråkselever 

(Skolinspektionen, 2010). Detta framkommer även under resultatdelen där Parszyk (1999) 

nämner verksamma lärares ofta bristande kunskaper inom ämnet samt betonar behovet av kun-

skapsutveckling i området. Eftersom matematikundervisningen idag kräver högre krav på lära-

res kompetens kring andraspråkselevers svårigheter och behov är detta något som vi anser borde 

ta mer plats i lärarutbildningen i de enskilda ämnena. Hittills har vi upplevt att vi inom ämnes-

kurserna fått för lite utbildning kring andraspråkselevers svårigheter samt hur man kan arbeta 

för att främja dessa elevers utveckling. Detta är något som vi önskar att lärarutbildningarna på 

något sätt gav lärarstudenterna mer utbildning inom.  

6.2.5 Andra påverkande faktorer 
 

I vår studie har vi valt att inte fokusera på elevernas bakgrund, erfarenheter och psykiska ohälsa. 

Dessa faktorer kan vara bidragande till elevernas bristande resultat i skolan men det är inget 

som läraren kan styra över. Om en elev har varit med om och sett otäcka saker såsom krig och 

flykt, påverkar detta troligen hur han eller hon mår vilket i sin tur påverkar skolresultaten. 

Många forskare (Parszyk, 1999; Svensson, 2014; Hansson, 2011) anger familjesituation och 

familjens engagemang, psykiska ohälsa och erfarenheter som anledningar till andraspråksele-

vers bristande resultat men Norén (2010b) menar att brister i skolans ämnen inte bör sökas i 

elevernas bakgrund. En av anledningarna till att vi valde att utesluta dessa faktorer som möjliga 

orsaker till bristande resultat är för att inte göra vårt område för brett samt att det överlag är 
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orsaker som läraren inte kan påverka genom sin undervisning. Däremot är det viktigt att tänka 

på att bakgrund ändå spelar roll och att föräldrarna exempelvis kanske inte har möjlighet att 

hjälpa eleverna med matematikläxan på det sättet som lärare vanligtvis förväntar sig.  

6.2.6 Andraspråkselever som grupp 
 

Det är viktigt att understryka att undersökningarna kring andraspråkselevers bristande matema-

tikresultat gäller andraspråkselever som grupp. Det gäller alltså inte den enskilda eleven utan 

är statistik baserad på andraspråkselevers måluppfyllelse i matematik som grupp (Skolverket, 

2014a; 2014b; Rönnberg & Rönnberg, 2001).  
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7. Avslutande ord 

Eftersom Sverige under de senaste åren haft en ökad invandring, vilket skolan varit dåligt för-

beredd på (Löwing & Kilborn, 2008) är vidare forskning i ämnet av största intresse. Det vi 

skulle kunna granska närmare är bland annat hur uppgifterna i matematikböckerna är utformade 

när det kommer till både kontext och begrepp som kan försvåra förståelsen för andraspråksele-

ver. Detta gäller även utformningen av de nationella proven i matematik. Ett annat intressant 

sätt att studera ämnet vidare är genom intervjuer med erfarna pedagoger och lärare kring hur de 

arbetar med andraspråkselevers matematikutveckling för att de ska uppnå bästa möjliga resul-

tat. Även intervjuer med elever kring hur de uppfattar att de lär sig bäst och vad de upplever 

som extra svårt. Utifrån studien har vi funnit att forskning inte riktar sig så mycket till enbart 

årskurs 4-6, vilket vi därför skulle vilja rikta in oss på.  
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skaper i undervisningsspråket. 



 

 

1. Hvenekilde, A 

2. Matte på ett 

språk vi förstår 

3.- 

4. 1991 

5. Norge 

6. PRIMO 

Syftet är att jämföra 

matematiska skillna-

derna mellan olika 

språk.   

Forskningsrapport. 

Tvärvetenskapligt norskt skolforsknings-

projekt som undersökt vad text, tal och 

språket har för betydelse av flerspråkiga 

elevers i matematikklassrum. 

Skiljer sig mellan olika språk, kulturer och 

traditioner för hur man räknar i matematik. Det 

visar även på skillnader vad gäller uttryck av 

exempelvis bråk och språket har en stor bety-

delse i vissa språk, främst i de språk som inte 

använder det latinska som i Norden. Symboler 

och tecken kan även misstolkas på grund av att 

de används olika i olika länder. 

1. Moschkovich, 

J 

2. A situated and 

social cultural 

perspective on 

bilingual mathe-

matics learners 

3. Mathematical 

Thinking and 

Learning  

4. 2002 

Att undersöka 3 per-

spektiv på tvåspråka 

elevers matematikstu-

derande och överväga 

hur ett belägen socio-

kulturellt perspektiv 

kan informera arbete 

på detta område. 

 

Vetenskaplig artikel. 

 

Undersökningen består av lärar- och elev-

intervjuer från en skola. 

Att andraspråkseleverna kan använda sig av 
gester, sitt modersmål och konkreta objekt kan 
stödja dessa elevers lärande när de kommunice-
rar matematik. Ett belägen sociokulturellt per-
spektiv på lärande i matematik bidrar till att 
andraspråkslever gynnas. Viktigt att andra-
språkseleverna får kommunicera matematik.  

 



 

 

5. USA 

6. ERIC 

1. Moschkovich 

Judith 

2. Using two 

languages when 

learning mathe-

matics. 

3. Educational 

Studies in Mat-

hematics 

4. 2005 

5. USA, Califor-

nia 

6. ERIC 

Syftet är att utgå från 

två forskningsstudier 

och därmed avgöra 

och överväga om 

dessa är relevanta för 

tvåspråkiga elever i 

matematikundervis-

ningen. Den första 

består av psykoling-

vistik uppsättning 

(språkväxling) och 

den andra består av 

sociolingvistisk (kod-

växling). Syftet är att 

ta reda på hur två-

språkiga elever an-

vänder sig av språket 

Vetenskaplig artikel. 

Forskningsartikel som granskar två forsk-

ningsområden i matematik för andraspråk-

selevers lärande. Fyra av dessa 

studier genomfördes med vuxna och endast 

en problematisk studie med 

ungdomar. Studien består av elever inter-

vjuer. 

Dessa resultat tyder på att matematikklassrum-

met bör tillåta tvåspråkiga elever att välja det 

språk de föredrar, för att utföra aritmetiska be-

räkningar, antingen muntligt eller skriftligt. 



 

 

i matematikundervis-

ningen. 

1. Norén, E 

2. An immigrant 

students´ identity 

formation in a 

Swedish bilin-

gual mathemat-

ics classroom 

3. Department of 

mathematics and 

science educat-

ion 

4.2010a 

5. Sverige 

6. PRIMO 

Denna uppsats utma-

nar nuvarande förstå-

elser av mångkultu-

rella och tvåspråkiga 

elever i matematik 

klassrum i Sverige. 

Tvåspråkiga elever är 

ofta fördefinierade 

som missgynnade och 

tvåspråkighet är kon-

struerad som ett hin-

der. 

 

Vetenskaplig artikel 

I artikeln fokuseras möjligheterna till en 

elevs identitetsskapande i matematikklass-

rummet. Denna andraspråkselev har följts 

upp från årskurs 8-9 av Noréns föregående 

avhandling.   

Att bara tala svenska i klassrummet gynnar inte 

elever med annat modersmål än svenska i ma-

tematikundervisningen. Resultatet visar att två-

språkig undervisning har hjälpt elever att ut-

vecklas inom både svenska och matematik. 

1. Norén, E 

2. Flerspråkiga 

matematikklass-

rum: Diskurser i 

Att undersöka och 

analysera praxis i 

flerspråkiga matema-

tikklassrum i några 

Doktorsavhandling från Stockholms uni-
versitet som består av olika fältstudier.  

I avhandlingen bedrevs ett matematikpro-
jekt i 5 olika skolor och orter. Det framgår 

Eleverna gynnas när de har tvåspråkig under-

visning i matematik. Detta eftersom att de ham-

nar i situationer där inte det svenska språket 

sätts i fokus när de kommunicerar. När både 



 

 

grundskolans 

matematikunder-

visning 

3. - 

4. 2010b 

5. Sverige 

6. PRIMO 

grundskolor i Sverige.  

Syftet med projektet 

var att andraspråkse-

lever skulle få tillfälle 

att utveckla sina kom-

petenser i matematik 

med hjälp av moders-

målet och andrasprå-

ket samtidigt. 

resultat av ett matematikprojekt med två-
språkig undervisning. Resultatet av dok-
torsavhandlingen består av intervjuer, for-
mella och informella samtal med olika ak-
törer samt fältanteckningar.  

 

första och andraspråket kan användas gynnas 

deras lärande och eleverna upplever att skolma-

tematiken är till för dem. Elevernas förstaspråk 

får en betydelse i matematikundervisningen. 

Kommunikationen öppnar för en mer reform-

orienterad undervisning i sig. 

1. Parszyk, I-M 

2. Minoritetsele-

vers upplevelser 

av arbets- och 

livsvillkor i 

grundskolan 

3. – 

4.1999 

5. Sverige 

6. PRIMO 

Belyser hur minori-

tetselever upplever 

skolvillkoren. Peda-

gogiska och sociala 

livsbetingelser. Hur 

matematiken påver-

kas av familjebak-

grund och vad i mate-

matik som ställer till 

det för andraspråkse-

lever. 

Doktorsavhandling från Stockholms uni-
versitet.  

Empirisk studie som består av kvalitativ 
och kvantitativ data.  

Undersöker främst hur syrianska och assy-

riska andraspråkselever upplever matema-

tiklärandet i skolan. Studien består av in-

tervjuer och enkäter som många olika and-

raspråkslever har besvarat. I studien ingår 

det cirka 700 minoritetselever i grundsko-

lan. 

Betydelsen av undervisningsspråket i inlär-

ningssituationen är särskilt tydligt i matematik. 

Man behöver ha språkliga färdigheter i mate-

matik. Att använda både det svenska språket 

och sitt modersmål gynnar begreppsförståelsen 

för andraspråkslever i matematik. 



 

 

1. Rönnberg, L 

& Rönnberg, I 

2. Etnomatema-

tik: perspektiv 

för ökad förstå-

else för matema-

tiklärande 

3. – 

4. 2006 

5. Sverige 

6.  Google scho-

lar 

Att nå en bättre 

måluppfyllelse i ma-

tematikundervis-

ningen. Även att ut-

veckla modeller för 

tvåspråkig undervis-

ning i matematik 

Vetenskaplig forskningsrapport 

En rapport av Kompetensfonden i Stock-

holm stad som skett år 2004-2006. Rappor-

ten undersöker hur ett etnoperspektiv i ma-

tematikundervisningen kan gynna både lä-

rare och elever. Projektets syfte är att för-

söka nå bättre resultat i matematik. 

Det finns olika orsaker som ställer till det för 

andraspråkselever i matematik. Språket är av 

stor betydelse i matematikundervisningen för 

att andraspråkselever ska förstå innehållet. Att 

laborera och kommunicera kring olika objekt i 

matematik kan öka andraspråkslevers förståelse 

för begreppen och förståelsen inom matematik. 

1. Rönnberg, L 

& Rönnberg, I 

2. Minoritetsele-

ver och matema-

tikutbildning- en 

litteraturöversikt 

3.- 

4. 2001 

Syftet är att ge en 

ökad förståelse kring 

andraspråkslevers si-

tuation i matematik-

undervisningen. Att 

ge förslag på förbätt-

ringar i elevernas ma-

tematiklärande. 

Forskningsrapport.  

Detta projekt har pågått i 3 år på Fittjasko-

lan i Botkyrka i samordning med rege-

ringsuppdraget. 

Rapporten baseras på internationell och 

nationell forskningslitteratur.   

Resultatet visar att det finns många olika orsa-

ker som ställer till det för minoritetseleverna i 

matematiklärandet. Det framgår att inom mate-

matik behövs en högre språkbehärskning än 

vad det gör i andra ämnen. Därför är det gynn-

samt för andraspråkselever om de kan använda 

sitt modersmål i matematikundervisningen. 



 

 

5. Sverige 

6. PRIMO 

1. Setati, M 

& Adler, J 

2. Between lan-

guages and dis-

courses: Lan-

guage practices 

in primary mul-

tilingual mathe-

matics class-

rooms in South 

Africa. 

3. Educational 

studies in mathe-

matics 

4. 2000 

5. Sydafrika 

6. ERIC 

Riktar sig mot två 

forskningsprojekt i 

Sydafrika för att be-

skriva och diskutera 

språkpraxis och lärare 

i flerspråkiga mate-

matikklassrum. 

Vetenskaplig artikel. Det är bra om lärare uppmuntrar och använder 

elevernas förstaspråk i matematikundervis-

ningen men det kan dock vara svårt att göra 

det. ”Code- switching” är bra att använda när 

eleverna arbetar med matematik. 
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1. Svensson, P 

2. Elever med 

utländsk bak-

grund berättar 

3. -  

4. 2014 

5. Sverige 

6. PRIMO 

Syftet är att ge en bild 

av förekommande 

förklaringar och visa 

på att de inte är till-

räckliga för att kunna 

ge en bild av elever 

med utländsk bak-

grunds prestationer 

och möjligheter att 

lära matematik. 

Doktorsavhandling.  

En empirisk studie.  

Studien består av elevintervjuer från års-

kurs 9. I intervjuerna ingår 17 elever från 

samma skola, som varit med och besvarat 

frågeställningarna. Eleverna har valts ut 

slumpvis och det ingår andraspråkslever i 

studien. 

Eleverna i studien upplever att de inte når upp 

till de förväntningar de väntas ha och att deras 

föräldrar inte kan ge den hjälp med läxor som 

de förväntas. Andraspråkseleverna upplever att 

de inte duger till och inte når upp till målen i 

matematik.  

 

1. Whiteford, T 

2. Is mathemat-

ics a universal 

language? 

3. Teaching 

Children Mathe-

matics 

4. 2009 

5. USA 

6.  ERIC 

Att ta reda på skillna-

der i det matematiska 

språket mellan olika 

kulturer och om des-

sas skillnader påver-

kar matematikinlär-

ningen, när de kom-

mer till ett andra-

språksklassrum. 

Vetenskaplig artikel. 

Forskningsartikel där man identifierat olika 

strategier för andraspråkslever. Har obser-

verat elevers olika svårigheter och olik-

heter i matematik.   

Lärare behöver uppmärksamma och erkänna de 

olika sätten att räkna och inte se det som bris-

tande språkkunskaper i matematiklärandet för 

andraspråkslever. Det är även viktigt som lä-

rare att man känner till olikheterna mellan olika 

kulturer att räkna. 
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