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Immigrant pupils´ difficulties in mathematics  
Vt 2007    Antal sidor: 21 
 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på om andraspråkselever har svårare med 
matematik på grund av att de inte behärskar språket eller om det finns andra orsaker till detta. 
Hur kan man förebygga och åtgärda detta och hur kan undervisningen anpassas till dessa 
elever? 
Mina frågeställningar är: 

• Har språket en stor betydelse i matematikundervisning?   
• Hur arbetar lärare respektive speciallärare med elever som har invandrarbakgrund i 

matematik? 
• Finns det andra orsakar till svårigheterna att förstå matematik?  
 

Jag har gjort intervjuer med tre lärare som alla har flerårig erfarenhet av att undervisa elever 
med invandrarbakgrund. 
 
Resultat visar att den stora svårigheten för de här eleverna, är bristen av språkförståelse och 
underliggande orsaker, som man bär med sig från sitt liv i ett krigshärjat land. Allt 
tillsammans skapar en brist på koncentration.  
 
Slutsatsen blir: För elever med invandrarbakgrund är det så viktigt att öka förståelsen och 
begreppsinlärningen att känna till vad ordet betyder ger en ingång till problemet. Bildens 
betydelse förstärker tänkandet tillsammans med ordets innebörd och bilden förstärker vi 
inlärningen. 
 
 
 
Nyckelord: Elever med invandrarbakgrund, matematiksvårigheter, begreppsorden och 
bildens betydelse 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Matematik är en viktig del av livet. Vi hamnar ständigt i situationer där matematik på något 
sätt ingår i vardagen, på jobbet och i skolan. Väldigt många känner obehag och tristess inför 
matematik och har svårigheter att använda sig av den. I Sverige finns många barn som talar ett 
annat modersmål och försöker lära sig ett andra i skolan. Hur kan dessa elever känna trygghet 
i sitt lärande? Andraspråkseleverna förväntas efter relativt kort tid av undervisning i svenska 
kunna delta i ämnesundervisningen på samma villkor som elever med svenska som 
modersmål.  
Som matematiklärare har jag många gånger anledning att fundera över barns matematiska 
utveckling. Det känns viktigt för mig att få insikt i hur svårigheterna uppkommer.  Mitt 
intresse för matematikens förståelse, har vuxit fram under min utbildning i Sverige under 
mina praktikperioder. Min situation som invandrare i det nya språket och med bilder av barn i 
samma situation har skapat en vilja att förbättra förståelsen av språk och grundläggande 
begrepp i matematik. Hur kan jag och andra underlätta inlärandet och skapa en bra grund att 
utgå ifrån, för högre ställda mål i matematik. Många elever med invandrarbakgrund tappar så 
mycket av grunderna i matematik, varför? Jag vill hitta vägar som skapar igenkännande samt 
också ge en trygghet i elevernas intag av kunskaper. 
 
Upptäckten att begreppens betydelse är så viktig i matematikens värld, även hos elever med 
väl utvecklat språk. Har man inte den grundläggande förståelsen, kan man inte tillgodogöra 
sig kunskaper i matematik och andra ämnen. Jag har särskilt funderat på begreppsorden 
betydelse. Med begreppsord menar jag de små betydelsebärande ord som är avgörande för det 
exakta innehållet i språket. Dessutom har mina tankar kretsat kring bildens stora betydelse 
som tex  kvadratens och triangelns utformning, för barn i sin matematiska tankeutveckling.  
Den inre bilden har en stor betydelse dvs eleven har redan en klarhet i vad som ska bearbetas 
eleven vet vad en kvadrat är och kan bearbeta problemet utan onödiga svårigheter. För att 
matematiska begrepp tidigt ska gynnas av begreppsförståelse, behöver vi bild och språk 
tillsammans för att skapa mer förståelse för matematikens grundtänkande?  Syftet i min 
undersökning är helt och hållet en produkt av verkligheten i svenska skolor med många 
invandrare. Med grundläggande matematikinlärning menar jag barns förmåga att jämföra, se 
skillnader och beräkna olika storlekar, och kategorisera, se logiska samband och uttrycka sig 
språkligt rätt. Dessa funderingar har varit grunden i skrivandet av denna uppsats. Som 
matematiklärare har jag vid flera tillfällen träffat på dessa barn som bedömts som svaga av 
sina lärare. Om det visar sig att språkförståelse är boven i dramat har vi en hel del att förbättra 
för språksvaga elever i ämnet matematik. Den här skaran av barn har inspirerat mig till arbetet 
med denna uppsats.  
 
Det står i skollagen (kap 1 & 2) att alla elever har rätt till en likvärdig undervisning. De 
nationella målen anger normerna, men sättet att nå målen kan vara olika. En likvärdig 
utbildning betyder inte att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla, den ska ta 
hänsyn till olika förutsättning och behov (Lpo 94). 
 
Enligt (Lpo 94) är Skolans uppdrag att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta 
kunskaper. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det beskrivs även i 
läroplanen vad skolan har för ansvar när det gäller etablerandet av trygghet och självkänsla 
hos eleverna, för att främja inlärning betonas det tydligt att det vid sidan av detta även 
existerar flera ansvarsuppgifter. Det gäller exempelvis etablerandet av elevernas självkänsla 
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och trygghet samt omsorg om individen. Undervisningen i klassrummet måste anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och behov. (Lpo 94, s.6, 7)  
 
Enligt Hvenekild (1991) kan matematiksvårigheter lätt kopplas samman med hur man 
uppfattar språket men också rent matematiska problem. Eleverna som gått i skola i ett annat 
land, har redan kunskaper om hur tal och algoritmer skrivs utifrån en helt annan matematisk 
tradition än den svenska. Skillnader som tas upp är bl.a hur tal skrivs, hur uträkningar görs i 
andra talsystem, d.v.s. helt andra ord, motsatt skriv och räkneriktning och annorlunda siffror 
(s.15).  
 
Rönnberg och Rönnberg (2001) skriver att enligt Parszyk (1999) är det ett fåtal elever på 
grundskolan som får hjälp med språk och skrivande i matematikuppgifterna av lärare som 
behärskar elevens modersmål.  Detta trots att läraren i matematik bedömer att svårigheter i 
matematik beror på språkuppfattningen.  Praszyk (1999) betonar att vi måste konkretisera de 
matematiska begreppen och låta eleverna få prata matematik.  
Rönnberg & Rönnberg (2001) skriver att svårigheter i matematik beror på flera saker. Det 
omfattar inte bara språkförståelse utan också språkstruktur, t.ex tvåsiffriga tal. Hur talen 
benämns har stor betydelse för hur barn utvecklar sin förståelse för siffrors platsvärde i 
positionssystemet och för flersiffrig addition och subtraktion.   Rönnberg & Rönnberg (2001) 
beskriver att de germanska och romanska språken har, några undantag. Danska och finska 
sättet att bygga upp sin talform, är helt olik den svenska. Den oregelbundna uppbyggnaden 
som finns i tal området 11-20 finns i alla dessa språk. Om vi bara tittar på svenskan så skrivs 
tiotalen på ett logiskt sätt efter tjugo, tretio, fyrtio osv, men det talade språket ger ett dåligt 
stöd för förståelsen av vad ordet beskriver. Rönnberg och Rönnberg (2001) skriver att det inte 
bara är språkliga faktorer som spelar in för hur andraspråkelever tänker.  
 
Bergman (2003) säger att det tar tid att lära sig ett nytt språk. Åldern då man påbörjar 
inlärning tycks ha betydelse. Den mest gynnsamma åldern är mellan 8-11 år. Då har man 
tillägnat sig basen på sitt nya modersmål och har oftast också lärt sig att läsa på detta språk. 
Det underlättar inlärning av ett nytt språk. Trots detta tar det två till fem år att uppnå som 
svenska elever. För äldre och yngre barn kan det ta upp till åtta år att tillägna sig det nya 
modersmålet.    
 
Fokusera på begreppsorden och bildens betydelse! Det är grundläggande för all inlärning! 
Svenska barn har inte samma behov av bild och system för att greppa olika värden i 
matematik som barn möter med ett nytt språk. Elever med svenska som modersmål har inre 
bilder av begreppen. De utvecklas gynnsammare än de barn som har svenska som andra 
språk.  Ett översättningsled anser jag det är om barnet måste omvandla begreppet till ett annat 
ord, det är här som jag kan göra nytta i skolans värld.  
Vi som blivande lärare kan bemöta och hjälpa dessa elever på bästa sätt, genom en inblick i 
orsaker, definitioner och hur kan man hjälpa dessa barn.    

1.2 syfte 
Mitt syfte med denna C-uppsats är att undersöka om andraspråkselever har svårare med 
matematik på grund av att de inte behärskar språket. Vad finns det för orsakar till detta och 
hur kan vi förebygga och åtgärda detta. Med utgångspunkt från intervjuer och observationer 
vill jag ta del av hur lärare och speciallärare jobbar med elever med invandrarbakgrund samt 
hur undervisningen kan anpassa till dessa elever. 
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Utifrån detta intresse samt min framtida lärarroll har jag valt att inrikta mitt arbete kring 
följande frågeställningar. 

• Har språket en stor betydelse i matematikundervisning?   
• Hur arbetar lärare respektive speciallärare med elever som har invandrarbakgrund? 
• Finns det andra orsakar till svårigheterna att förstå matematik?  

 
1.3 Disposition av arbete 
Arbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen innehåller bland annat bakgrund, syfte och 
problemformuleringar till mitt arbete. I del två behandlas forskarens och författarens teorier 
om matematiksvårigheter. I del tre beskriver jag undersökningarna samt intervjuer och 
observationer som gjordes under en månads tid. I den fjärde delen redovisar jag resultaten 
från intervju med lärare och speciallärare i år 1-6. Observationsstudierna är gjorda i helkass 
och i enskilda elever med speciallärare. Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion som 
belyser bakgrund och mina egna tankar och åsikter. I slutsatsen använder jag mig av den 
litteratur jag läst samt iakttagelser och intervjuer som jag samlat under tiden som åskådare och 
iakttagare i klassrummet. Lärares egna tankar och åsikter finns också redovisade. 
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2. Teori 
I den här kapitalt kommer jag att beskriva vad som skrivits av forskare inom 
matematiksvårigheter för de elever som har invandrarbakgrund. Jag kommer att presentera 
några forskningsresultat om hur pedagoger anpassat sin undervisning till dessa elever. 
Dessutom tar jag upp flera orsaker som påverkar lärandet. 

2.1 Tänkande och språkutveckling 
I litteraturen har jag studerat vikten av att utgå ifrån barnets vardagstänkande.  
 
Fruness (1994) skriver om en koppling som han ser mellan matematisk bild och 
språkutveckling. Genom att forma ett mönster får vi en strategi och ett sätt att tänka.  
Mönsterskapnde innebär inte en analys utan en konstruktion. Mönstret skapar och byggs med 
bitar som sedan kan iakttas i förhållande till varandra och till helheten. När ett barn 
omsorgsfullt får färglägga ett mönster eller klippa ut geometriska figurer använder det ett inre 
språktänkande. Barnet formulerar och omformulerar sina idéer och ser samband och 
förhållanden, tar till sig det inre språkets form genom ett yttre språk, det sker i en process i 
samtal med sig själva och andra. När barnet praktiskt får utföra något och muntlig berätta om 
detta, då utvecklas deras erfarenheter och det är på barnets egna erfarenheter de matematiska 
kunskaperna kan byggas. Runesson skriver i Nämnaren (2000) om outnyttjade möjligheter i 
de att man ser kunskap som en relation mellan eleven och det som ska läras. Hon anser att 
lärande är en förändring av dessa relationer. Undervisningen kommer på så sätt att handla om 
att skapa situationer där elevens eget lärande får ett större utrymme. Kunskap skapas hos 
individen, av det barnet kan, genom egna erfarenheter och av de tolkningar som barnet varit 
med om. Det som barnet tidigare betraktat som sanning kan ändras och dess kunskap 
utvecklas vidare. 
 
Hur avgörande är det egna tänkandet i problemanalysen och språkuppfattningen för barns 
begreppsutveckling?  
Enligt Johnson- Höined (2000) ser Vygotskij (1971) inte språket som ett resultat av 
begreppsutvecklingen, utan som en del av själva begreppet. Han menar att språk och tanke 
utvecklar sig dialektiskt. Begreppsuttryck är språk i vid mening och det är ett uttryck för 
tanken. Genom tecken och kroppsspråk samt genom samtal skapas en grund att förstå ordens 
betydelse. Barnets kognitiva utveckling är beroende av språkbehärskningen. Språk är tankens 
sociala uttryck. Att tala är inte enbart en kommunikationsprocess utan också ett hjälpmedel i 
begreppsutvecklingen. Vi utvecklar begrepp genom att utrycka oss. Barn pratar för sig själva 
och det en viktig funktion i deras begreppsutveckling enligt Vygotskij. Så småningom övergår 
barnet till ett inre tyst tal och därmed utvecklas tänkandet. Detta tal är inte ett yttre bevis för 
barnets språkbehärskning, men det en viktig faktor i själva tänkandet. 
 
Möllehed (2002) refererar Vygotskijs syn på ”Det tänkande barnet”. 
Barnet genomgår sina utvecklingsfaser, som bestäms av hur barnet bildar begrepp och 
relaterar dessa till varandra. Vygotskji menar att detta bestämmer barnets tänkande faser i 
inlärandet (s.40).  
Matematik fungerar som ett främmande språk för elever om man inte förstår begreppen. 
Främmande språk står inte i en direkt koppling med begreppsinnehållet och det behöver 
översättning med hjälp av ett språk av första ordningen, modersmålet. För att det ska komma i 
kontakt med inlärarens associations värld. Vygotskji betecknar alltså matematikspråk som 
språk av andra ordningen Johnson-Höines, (2000).  
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Piaget menar enligt Johanson - Höines (2000) att barnets förmåga till operationellt tänkande 
utvecklas gradvis. Kunskaper indelas i stadier och de karaktäriseras i hög grad av i vilka 
egenskaper och begrepp som de är etablerade. Han anser att, om inte barnet nått tillräcklig 
mognad ska man inte påskynda processen med undervisning, barnet behöver vänta till den 
stund, de har gjort tillräckliga erfarenheter. Han betonade att om vi upptäcker att några av 
våra elever inte kommit så långt när det gäller nya kunskaper, hjälper det inte att försöka lära 
dem några nya. Vidare menar han att det är bara upprepade erfarenheter under tid som kan 
lyfta fram den kunskapen.  
”Beviset för att ett barn har kunskap eller inte, visar sig inte genom att barnet kan uttrycka sig 
i ord, beviset ligger i om barnet är i stånd att handla på rätt sätt.” (S. 107) 
Piaget beskriver att bara genom upprepade erfarenheter under lång tid tillsammans med den 
naturliga utvecklingen, kan barnet lyfta fram kunskap. Språket och språkutveckling är 
underordnade i intelligensutvecklingen. Barnet behöver en viss intelligensnivå för att det ska 
utveckla sin språknivå. Piaget kritiseras mycket idag för att han inte nämner språket och 
språkutvecklingen i ett barns kunskapsutveckling. 

2.2 Matematik som språk 
Rönnberg & Rönnberg (2001) anser att vid kommunikation i matematik används olika 
uttrycksformer, ett sätt är att med ögats hjälp se det symboliska värdet, numeriska begrepp 
och idéer. Det språket kallas det matematiska registret och är svårt för elever att begripa och 
det betydligt svårare för andraspråkselever. Vidare menar han att det matematiska språket 
innehåller många ord som har en annan betydelse i vardagsspråket, t.ex. axel, volym, enhet, 
tal och andra svårtolkade uttryck. Det är vanligt att läraren använder till synes enkla ord i 
registret t.ex. ental, tiotal, som om de vore en del av vårt vardagsspråk. 
 
Rönnberg & Rönnberg (2001) skriver att vardaglig kommunikation på ett andraspråk och 
kommunikation i matematik skiljer sig åt i flera avseenden, vilket gör det svårare för eleven, 
Rönneberg & Rönneberg visar på tre sådana försvårande skillnader.  
 

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

 
• Oftast är alla element i ett matematiskt påstående avgörande för att förstå hela 

budskapet till skillnad från vardagsspråket, där man oftast inte behöver förstå alla 
delar i budskapet utan kan sluta sig till betydelsen av sammanhanget. 

 
• Delarna i ett matematiskt påstående, till skillnad från vardagsspråket, är ofta ordnade 

så att man inte kan ändra ordningen på dem som en hjälp att förstå, vilken man ofta 
kan göra i vardaglig kommunikation. (s.36) 

 
Vygotskij och Rönnberg & Rönnberg (2001) talar om språk av första ordning. Det är ett språk 
där barnet behärskar både uttrycket och innehållet, ett språk av andra ordningen är ett språk 
där barnet behöver en översättning till sitt hemspråk för att ordet ska komma i kontakt med 
barnets associationsvärld. Barn använder då ett språk av första ordningen som ett 
översättningsled, ett förbindelseled mellan det nya språket och barnets egen begreppsvärld. 
Många forskare anser därför att detta språk bäst lärs in i en kontext med inriktning på 
kommunikation av matematiska begrepp, processer och tillämningar. Detta kan man 
åstadkomma med vardaglig matematik i olika former, leka affär, baka en god kladdkaka med 
olika ingredienser. 
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2.3 Arbetssätt 
Ahlberg, (2001) anser att förutsättningen för att framgångsrikt kunna utöva matematik, är att 
man skapar en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskap om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Malmer (1999) menar att det finns ett 
syntetiskt arbetssätt i matematiken. Hon skriver att pedagogen i matematikundervisningen 
ofta startar med att presentera tal och symboler, därefter får barnen öva i ett antal exempel 
därefter övergår man till att visa hur sådana exempel kan tillämpas i verkligheten. Det är ett 
syntetiskt arbetssätt. Om pedagoger istället väljer att tillämpa ett analytiskt arbetssätt så sätter 
pedagogen mera värde på innehållet i frågan före formen och helheten före delarna. På detta 
sätt lär sig barnen att tolka de matematiska symbolerna och upplever att dessa symboler som 
bärare av ett verkligt innehåll. Begreppens och symbolernas betydelse ger barnen förmågan 
att bygga upp språket och tänkande för matematik.  Malmer (1999) anser att alla elever måste 
få möjlighet att bli förstådda och accepterade. Det kan de endast om de får arbeta, med 
lämpligt stoff och på den nivå och i den takt de har förutsättning för. Då kan de kanske också 
känna motivation, uppleva lust och glädja och inse att ämnet faktiskt är meningsfullt för 
framtiden.  
 
Ahlberg (1995) skriver att skolmatematiken borde presenteras så att den bekräftar barnens 
vardagstänkande och att den borde integreras i fler ämnen. Hon anser att det inte räcker med 
att knytta an till barnens föreställningsvärld. Som pedagoger måste vi hjälpa barnet att skapa 
tankeredskap för att lösa problem, vidare menar hon att matematik består av flera språk, tala, 
rita och skriva. Det är visserligen i språkanvändningen vi utvecklar begreppen men bilden kan 
också bli ett utmärkt översättningsled mellan vardagsspråket och matematikspråket.      
 
Bergman (2001) i kap 2 beskriver, för att en utveckling ska ske behöver elever med 
invandrarbakgrund samarbete mellan ämneslärare. Risken finns annars att man i SV2 – 
undervisningen endast sysslar med ren språklig träning där innehållet försvinner och de 
begreppsmässiga tappas bort, det hjälper inte eleven att utvecklas.  
Vidare menar Bergman (2001) att på nybörjarnivå är lärare i matematikundervisning i stort 
behov stöd och hjälp av andraspråket. Hemspråket i början av de grundläggande kunskaperna 
är så betydelsefulla. För att en naturlig utveckling ska ske i lärande behöver vi bra plattformar 
att starta ifrån. Idealet vore om man kunde få in modersmålläraren i klassrummet och jobba 
mer med ämnesundervisningen.  För att kunna undervisa elever med svenska som andraspråk 
krävs alltså lyhördhet för vad som är språksvårigheter och vad som är brister i förståelse av 
begrepp och sammanhang. 
Utifrån studier av undervisningsmiljöer som beskrivs i Sterner och Lundberg (2002) kan det 
konstateras att en annorlunda upplagd undervisning kan ge ett bättre resultat. Undervisningen 
kan förändras på olika sätt, vilket då visar att det finns flera olika sätt att få elever att nå ett 
bättre resultat. I de olika miljöer som studerades har det genomförts en eller flera av följande 
förändringar. 
 

• Man arbetar i större utsträckning utan lärobok och mer talspråkbaserat 
 

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

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

 
• Lek och fantasi 
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• Synliggöra tänkande – olika elever tänker på olika sätt 
När det finns flera elever med invandrarbakgrund av samma nationalitet i klassrummet kan 
elever arbeta tillsammans och hjälpa varandra med att översätta matematikuppgifterna till sitt 
hemspråk. De kan också ta hjälp av varandra att förklara hur de tänkt, säger Rönnberg & 
Rönnberg (2001). De beskriver också att läraren bör ges mer tid för eleverna som ska lösa 
textproblem och det viktigt att eleverna får tillfällen att förklara hur de har löst uppgifterna. 
Detta ger lärarna en insyn i elevernas tänkande som gör det lättare att planera den fortsatta 
undervisningen. De menar att lärare kan hjälpa sina elever att utveckla sin förståelse i 
matematik genom att: 
 

• Tala matematik och använda korrekt terminologi i samband med problemlösning. 
• Skapa en attityd hos eleverna av att ”läsa och förstå”, d.v.s. uppmuntra och stärka 

elevernas förväntan att texterna ska ge sammanhang och mening. 
• Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som bilder och diagram. 
• Göra ordlista som hjälper eleverna att utveckla sin läsning. 

                                                                                                                                              
Bergman (2001) anser också att eleverna behöver mer tid att utveckla ord och förstå begrepp 
och denna tid skapas om man har mindre grupper. Speciella andraspråksgrupper är en bra 
lösning men man måste se vilka elever som finns på skolan och vilka resurser som finns. 

2.4 Forskares och lärares syn på matematiksvårigheter 
I Stenar och Lundberg (2002) listas ett antal punkter som berör sambandet mellan 
matematiksvårigheter och läs och skrivsvårigheter och vilken typ av orsaksfaktorer som 
förekommer. Jag citerar två punkter:  
 

• Hos elever med läs och skrivsvårigheter förekommer i olika utsträckning, sekundära 
svårigheter. Sådana svårigheter kan t.ex beröra läsförståelse, självbild, 
socioemotionella faktorer, inlärningsstrategier och lärande i matematik. Problemet 
med matematikinlärningen kan då uppstå som en följd av läs och skrivsvårigheterna. 
Matematiken kräver skriftspråklig kompetens. Det händer många gånger att eleverna 
saknar denna kunskap och då sitter man där och kommer inte ut ur svårigheterna.  

 
• Det kan finnas sociokulturella faktorer som orsakar svårigheterna och som har att göra 

med att eleven t. ex inte har fått tillräckligt stöd i undervisningen. Eleverna kanske 
förstår matematiska begrepp på sitt hemspråk men inte på svenska. Om eleverna i sitt 
lärande och lösa matematiska problem endast för möjlighet att använda ett språk 
(svenska) som de inte behärskar är det lätt att tänka sig att det uppstår problem i 
många situationer. Bristfälligt stöd och stimulans i hemmet kan också bidra till 
svårigheter. (s. 8)  

 
Malmer (1999) anser att det finns flera starka faktorer som kan orsaka dessa svårigheter.  Det 
är tyvärr så att i samband med undervisning skapas det ytterligare svårigheter för eleverna 
som inte förstår och som senare utmynnar i frustration och mindre lyssnande. Hon påpekar 
om vad vi anser vara primära faktorer. Primära faktorer kan vara att den kognitiva 
utvecklingen hämmas om eleven misslyckas och känner oro. Hon säger att lärarens och 
undervisningsupplägg spelar en viktig roll. Vidare utgör den språkliga kompetensen grunden 
för inlärning. Barn med bristfälligt ordförråd får problem med begreppsbildningen och har 
svårt att strukturera och söka kunskap i sitt arbete   
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2.5  Andra orsaker till inlärnings svårigheter 
Ladberg (2000) anser att ångest, sorg och oro blockerar inlärning. Vidare menar hon att den 
som bär på en stark oro och sorg inte är öppen för inlärning, den starka känslan tar all psykisk 
energi. Ladberg skriver om en psykolog som har arbetat med flyktingar. 
Man kan ha svårt att lära sig språket när man är mycket deprimerad, man har ingen energi 
över till annan verksamhet än den mest livsviktiga att överleva det vardagliga arbetet. I många 
av flyktingfamiljerna finns inte lugnet och trygghet som ett barn behöver (Fahrman, 1993). I 
artikel Apatiska barn – Var står vetenskapen idag?  
Här presenteras en sammanfattning av ett vetenskapligt seminarium som utfört den 31 mars 
2005  i Akademiska sjukhuset i Uppsala som handlade om apatiska flyktingbarn. Här 
beskriver man att många barn personligen upplevt eller varit vittne till svåra traumatiska 
händelser i hemlandet. Dessa barn har ofta en tidigare fysisk eller psykisk sjukdom. Familjen 
kan ha splittrats eller någon familjemedlem kan ha blivit hotad till livet, föräldrar har genom 
sitt tunga ansvar fått psykiska problem som de måste söka hjälp för.   
 
Kadesjö (2001) berättar om koncentrationssvårigheter som beror på brister i barnets 
familjesituation eller andra psykiska påfrestningar. Under förhållanden där barnet upplever 
trygghet, förstår barnet lättare situation de befinner sig i och kan lämna sina oroliga tankar 
koncentrationssvårigheterna uteblir och man kan rationellt avskriva en olycklig situation. 
Barnet kan mycket väl klara en inlärningssituation om det har en stödjande vuxen som 
hjälper. Han beskriver att koncentrationssvårigheterna kommer framförallt till uttryck i 
situationer där barnet inte blir uppmärksammat eller bekräftat. Han anser att ”barnets 
uppväxtsituation i familj och närsamhälle måste tas i beaktande när man möter ett barn med 
stora koncentrationssvårigheter”. (S. 22)  
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3. Metod och material 
Jag har valt att betrakta pedagoger i olika inlärningssituationer i matematik och hur de arbetar 
med sin klass och enskilda elever i ämnet. Min tidigare roll som lärare i matematik var så helt 
annorlunda. Under mina åtta år som lärare på gymnasienivå i mitt hemland var språket en 
budbärare inte en avgränsare för information. Språket satte inte på samma sätt gränser för 
eleverna att förstå matematik. Den situationen som jag står inför i dag är helt annorlunda. De 
klasser som jag studerat har mer än fem språkbakgrunder att ta hänsyn till. Min egen 
erfarenhet av de första åren i Sverige har bidragit till att jag vill hjälpa dessa grupper med 
förståelse av grundläggande kunskaper. Genom att göra observationer och intervjuer i olika 
pedagogiska miljöer vill jag söka svar på mina frågeställningar.  
 
Begreppsordens och bildens betydelse för den grundläggande matematikinlärningen är så 
viktig och får inte tappas bort i undervisningen och det gäller för alla barn. Jag har valt att 
göra mina observationer och intervjuer på en flerspråkig grundskola. Skolan rymmer barn 
med 23 olika språk. Eftersom problemet ligger mig varmt om hjärtat, är jag intresserad av att 
göra min undersökning i just denna miljö. 
 
Jag stödjer mitt arbete dels på litteratur jag har läst, intervjuer och observationer. I litteratur 
delen besvarar jag min frågeställning utifrån vad jag funnit i litteraturen.  Genom att ta del av 
pedagogernas erfarenheter och insikter om språkets betydelse i undervisningen är jag 
övertygad om mitt arbete, språkets demokratiska betydelse för alla elever är min 
utgångspunkt. Hur lärare respektive speciallärare jobbar med elever med invandrarbakgrund i 
ämnet matematik, det ger mig ett bra utgångsläge för att skapa en bild av möjligheterna att 
underlätta för språksvaga elever i ämnet matematik.  
Jag har intervjuat en lärare och en special pedagog med olika erfarenheter. Jag valde att 
studera en lågstadieklass i matematik och en special lärare i åk 1-6. Jag tog kontakt med 
skolan och berättade om mitt arbete. Lärarna fick mina frågor i förväg för att på så sätt bättre 
kunna förbereda sig inför min intervju. Det finns både för och nackdelar med att skicka ut 
frågorna i förväg, fördelen är som jag ser det att intervjupersonerna kan förbereda sig, 
nackdelar kan vara att man inte utgår ifrån sig själv utan tar del av andras åsikter.  
Patel (2003) anser han att den person som gör en intervju bör ge den som intervjuas en yttre 
motivation att påverkas av. Det är viktigt är att visa sitt intresse i frågan och visa förståelse för 
den person som man gör en intervju med. (s. 71) 
 
Patel (2003) skriver att det är ordningen på frågorna och tonvikten på dessa som etablerar en 
kontakt med intervjupersonen. Frågorna avslöjar din tanke.  
 
De frågorna som jag utgick ifrån vid intervjutillfällena finns som bilaga 1. Jag valde frågor 
som skulle skapa en översyn och en bra inblick i lärarens sätt att lära ut sina kunskaper i 
matematik till barn med olika förutsättningar att tolka hennes uppgifter. Frågorna valdes 
också på grund att få en bild av de svårigheter som kunde finnas.  

3.1 Genomförande   
Först tog jag kontakt med en flerspråkig skola och berättade om min undersökning. De var 
några pedagoger som var intresserade av att medverka. Därefter skrev jag ett brev till 
föräldrarna i de berörda klasser som jag skulle bedriva min undersökning, se bilaga 2, för att 
klargöra mina avsikter vid observationer.  
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Därefter genomfördes observationerna i barngrupperna och jag dokumenterade vad som 
iakttagits. Observationerna gjordes i två skilda barngrupper. Efter observationer och 
bearbetning av dessa, genomfördes mina intervjuer. Jag sammanställde mina observationer 
och mina utfrågningar. Var där några mönster och teman som belyste mina frågeställningar? 
 
Jag har följt de svenska reglerna för etisk forskning så som de beskrivs av Repstad (1999). 
”Information” (Personer som deltar i ett forsningsprojekt ska känna till undersökningens syfte 
och vilka moment som ingår samt att deras medverkan är frivillig). 
 
”Konfidentialitet” (uppgifter om en person som deltar i en undersökning ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett betryggande sätt). 
”Nyttjande” (de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål). (s. 68)   
Jag informerade att de medverkade om hur de kunde välja att avbryta sin medverkan om så 
önskades. Avrapporteringen har skett på ett sådant sätt att enskilda människor inte utelämnats.  

3.2 Presentation av de deltagande lärarna 
Vid min presentation av de deltagande lärarna använder jag lärare, 1, 2, 3. Lärare 1 arbetar 
som specialpedagog och matematikutvecklare på Stödcentrum för barn och ungdom. Hon 
genomförde ett projektarbete i fyra mångkulturella skolor, med barn som har invandrar- 
bakgrund och har svårigheter i matematik.  Lärare 2 jobbar med barn från 1-4 och har stor 
erfarenhet av barn med invandrarbakgrund. Lärare 3 jobbar som specialpedagog från 
klass 1-6.  
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4. Resultat 
I den här delen kommer jag att redovisa för mina intervjuer och observationsstudier, för att 
sedan vidare resonera om dessa med hjälp av teorier.  

4.1 Intervjuerna 
Jag kommer inledningsvis att redovisa varje fråga var för sig.  Jag tror att det är lättare för 
läsaren att se ett sammanhang om jag redovisar intervjuerna fråga för fråga. 
 
Vad är det som gör att matematikkunskapen hos många invandrare inte kommer 
till sin rätt i skolan?  
De intervjuade, säger att språket är den stora boven i dramat. Småbegreppsorden har en stor 
betydelse ord som färre, större, lång, kort osv det är enkla ord men viktiga att förstå, både när 
det gället kommunikation i muntlig form och i skriftlig form. 
Lärare 3 har stor erfarenhetsbakgrund genom sitt arbete, har kunskap om hur den matematiska 
förståelsen måste byggas upp med hjälp av laborativa material samt med anpassat språk. 
Genom att plocka in begreppsorden i ett naturligt sammanhang och i det enskilda arbetet med 
barn skapas en helhet. Lärare 3 använder former och begrepp naturligt för att bygga upp den 
grundläggande matematiken. Enligt lärare 1 och lärare 3 är vi beroende av att alla sinnen får 
barnet att tillägna sig matematiken. Genom att jämföra storlekar, sortera och klassificera 
uppstår ett sammanhang mellan samtliga delar av en helhet. Andraspråkelever har ett sämre 
ordförråd än svenska elever, det är svårt att prata matematik om man inte har ord och 
begreppsbildningen klar. Språket sätter alltså hinder för matematik. Lärare 3 anser att många 
andraspråkelever inte klarar av att läsa instruktioner. De har inte den rätta motivationen till att 
sitta och läsa, de kan inte koncentrera sig och har svårt att visa vad de kan. De reder inte ut de 
grundläggande begreppen och de kan inte se alternativa lösningar. Det har blivit stopp i 
processen! 
 
Hur gör du som lärare för att hantera denna problematik?  
Lärare 1 tycker att det är betydelsefullt för barnets utveckling att pedagogen förstår hur barnet 
tänker. 
 
Lärare 1, 2, 3 tycker att förberedelsen av lektionerna kräver mer om man arbetar med elever 
med invandrarbakgrund. Arbetet måste vara strukturerat och tydligt då det skapar trygghet. 
Vidare menar de att det finns också svenska barn som behöver extra stöd i sin undervisning. 
Alla betonar att det är viktigt att ge tydliga instruktioner när eleverna jobbar. Lärare 3 är också 
av den uppfattningen att det finns svenska barn som behöver samma stöd och tydlighet i 
undervisningen. Det är viktigt att arbeta med en ökad språkmedvetenhet. Lärare 3 använder 
sig av bilder och konkreta material som stöd vid genomgångar. Hon arbetar mycket med den 
språkliga förståelsen innan matteboken kommer in i bilden. Att arbeta med begreppen i 
matematikens inre värld sätter hon i främsta ledet av inlärning. Det är svårt att prata 
matematik om man inte har ord och begeppsbilden klar när du ska undervisa. Lärare 3 säger 
att man bör resonera och ställa frågor om hur eleven har tänkt, kan man tänka på ett annat 
sätt? Eleverna lär sig andras tankar och tänker efter hur de själva gör. Alla intervjuade lärare 
säger att läroboktexterna är för svåra i textutformningen att förstå för många. Varför finns det 
inte en lättare bok i matematik för andraspråkselever? Varför finns det inte författare som 
inriktar sig på ett mera enkelt språk i matteböckerna?  Hon anser att det finns böcker där det 
är mindre text och lättare språk. t.ex i boken ”Mattestegen”. Ibland ta hon själv uppgifter från 
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liknande böcker och hon använder också dataprogram som ökar elevens språkliga 
medvetenhet.          
 
Hur arbetar ni på skolan med dessa elever? ( lokala arbetsplanen etc)  
Läraren 2 anser att skolan arbetar mycket med språklig medvetenhet, och det är viktigt för 
dessa barn även i matematik. Kommunen satsa på matematik och skolan har lokala kursplaner 
som de har fått nu och den kallas för matematik Gruvans områden. De har inte en genomförd 
än, men de hålla på att implementera detta.  Planen är delade i fyra delar. 
A: Tal och operationer 
B: Storheter, enheter och mätning 
C: Geometri 
D: Statistik och sannolikhet  
Varje del delade i tre olika delar och de är: 
 

1 Förtrogenhet 
Utvecklar säkerhet som ger förtrogenhet inom de fyra räknesätten, bråk och procent och 
använder dessa i rätt sammanhang vid problemlösning.   
 

2 Språk och begrepp: 
Barnen ska utveckla via intresse för matematisk och kommunicerar förslag till lösningar med 
andra.  
 

3 Metoder och verktyg 
Utvecklar egna och styrda metoder t: ex 
För barn mellan 1-5 år bör pedagogisk personal använda 

• Material för språkmatematik i leken 
• Rim och ramsor 
• Sånger och sagor 
• Vardagssituationer såväl inom - som utomhus 

De jobbar inom klassens ram med dessa elever. Lärare 1 anser att modersmålet eller första 
språk är så viktiga för att barnet ska kunna tänka, reflektera och tillägna sig nya kunskaper. 
Språket är en hjälp på vägen till nytt språk och till kunskaper. I intervju med lärare 3, berättar 
hon om den modell som består av ett samspel mellan olika ämnen i skolan, språk, matematik 
gymnastik och slöjd.  Det har visat sig att barn från länder med starka band mellan skola och 
föräldrar når bättre framgång med sina barn i studier.  
 
Hur ser/upptäcker du att en elev som har matematiksvårigheter? Finns någon mall eller 
plan som ni följer på skolan? Hur jobbar ni på er skola? Vad har er skola för resurser 
att möta dessa elevers behov? 
Lärare 3 anser att genom prov, diagnoser eller samtal ringar vi in problemen. Med hjälp av en 
kvantitativ utvärderingsmetod kan läraren se på elevernas resultat utifrån prov och tester, där 
den kvantitativa kunskapen kan mätas. Det viktigaste är att få reda på hur eleverna tänker och 
vilka kunskaper de har. För att komma till en grundförståelse i matematik kan vägen dit se 
helt annorlunda ut för en elev beroende på var man står i sin matematiska språkkunskap. En 
individuell studieplan skapas då för att tillgodose varje barns behov i sin utveckling. Det 
viktigt för mig säger lärare 3 och ta reda på hur individen tänker. Hon påpekar vidare att det 
viktigaste för mig är att ge ledtrådar men inte för mycket, det egna tänkandet är guld värt.  
Hon anser att de språksvaga barnen får eget material för att öva in olika matematiska 
strategier, samarbetar mycket med SV2 läraren för att öva dem språkligt. Tematiskt arbetssätt 
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med laborativt material ger eleverna bättre förutsättningar att kunna uttrycka sina matematiska 
tankar med hjälp av olika uttryckssätt, inte bara med siffror. 
 
Lärare1 och 3 anser att det blir svårt med det logiska tänkandet om man inte begriper 
frågorna. De anser att de elever som är i behov av särskilt stöd för begreppsuppfattning tydligt 
markerar det och bör få en chans att förstå. Matematiksvårigheter kombinerat med 
koncentrationssvårigheter ger inga bra förutsättningar i framtida lärandet överhuvudtaget. De 
berättar för mig om betydelsen att i tidigt stadium ge dessa elever det förtroende till sig själva. 
Jag har valt att koppla samman lärarens svar på den frågan utifrån Kadesjö (2001) 
förklaringar på varför elever är i behov av särskilt stöd i skolan.  
 
Matematiksvårigheter hos eleverna med invandrarbakgrund kan bero på psykologiska 
förklaringar. Elever som har svårighet med det logiska tänkandet, har blockeringar eller andra 
kognitiva funktionsnedsättningar.  Lärare 1 och 3 anser att ibland är det kanske inte alltid är 
matteproblem eller läs och skrivsvårigheter som är huvudorsaken, det är många gånger 
koncentrationsproblem som styr intaget av kunskap. Specialläraren menar att elever som 
kommer från en understimulerad miljö får koncentrationssvårigheter av bara farten, en 
bristande tilltro till den egen förmåga och rädsla skapar en stor och oro för många barn.  
 
Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast att elever med 
matematiksvårigheter har problem med? 
Lärare 1 anser att barnen måste ha en begreppsförståelse om sina ämnen t.ex  att genom bilder 
tolka och förstå sammanhang och likheter med andra frågor i det ”stora hela”.  Förståelsen 
hos eleverna ökar naturligtvis ytterligare med medfödda resurser (social bakgrund). Det har 
visat sig att barn från länder med starka band mellan skola och föräldrar, bättre når framgång 
med sina studier.  
Elever som har svårigheter med uttryck som färre, något mindre, ökad, accelererad etc,  blir 
mindre engagerade i att lösa problemet, de har det svårare när de ska tala och lära matematik.  
 
De kan inte de rätta termerna och begreppen, barnen har svårt att förstå vad vi talar om. 
Svenska elever vet på ett ungefär vad begreppet betyder och kan på något sätt förklarar det 
men det är inte lätt för en elev som aldrig hört begreppet innan. Samtliga av mina tillfrågade 
lärare säger att det är skillnader på elever, beroende på från vilket land de kommer ifrån. Det 
beror mycket på föräldrarnas syn på skolan. Vad förväntar de sig av den svenska skolan, mitt i 
det kaos som de själva befinner sig i och hur stödjer man sina barn att möta den skola som de 
möter nu?       
 
Hur ser samarbetet ut med specialläraren/läraren i klassen? 
Det går jättebra att samarbeta, lärare 3 säger att jag skulle bara önska att vi hade mera tid att 
efter veckans arbete kunna sätta oss ner och gå genom hur det gått för eleverna, utvärdera 
deras situation helt enkelt. Träffarna med andra lärare ger stöd och samtidigt en gemensam 
inriktning för eleven.  
 
Anser du att det finns en medvetenhet från kommunens sida? (Sätter de in extra 
resurser mm)  
Läraren 1 menar att kommunerna är medvetna om att områden med hög invandrartäthet 
behöver extra resurser. Barn som kommer direkt från utlandet tillför de lokala skolorna en 
extra summa till resurs att klara av det primära mottagandet i skolan. Läraren 3 berättar att 
hela 29 tjänster är tillsatta i kommunen. För att eleverna ska klara de nationella proven behövs 
markerad förstärkning i att hjälpa elever med språksvårigheter. Satsningen skall fortgå till år 



 -  - 17

2012. Utbildning för specialpedagoger kommer att skapas genom universitetsstudier för 25 
speciallärare. Temat på utbildningen ska vara ”lära mig att lära ut till andra att undervisa 
bättre”   
Andraspråkseleverna måste få mer hjälp i dagens skola. Lärare 1 anser att politisk 
medvetenhet om situationen i våra invandrartäta områden är ett måste. Vidare menar hon att 
man måste skapa en bra förutsättning för alla mångkulturella skolor genom extra stöd. Genom 
att ge mera stöd till språkutveckling och språkförståelse har eleverna förbättrat sina kunskaper 
och den demokrati som vi vill ha i lärandet får en större chans att verka.  

 4.2 Observationerna 
Observationerna beskrivs i berättelseform utifrån hur jag uppfattar situationerna i 
klassrummet. Jag beskriver vad som hände och pågick under lektionerna samt hur de 
matematiksvaga eleverna arbetade och vad läraren ansåg att de hade problem med. Vidare vill 
jag beskriva hur lärarna arbetade med att tillgodose dessa elevers behov d.v.s. vilka 
arbetsformer och arbetssätt som användes. Observationen hos specialläraren tydliggörs 
ytterligare med hjälp av samtal mellan lärare och elev.  

4.2.1 Observation i helklass 
När man kommer in i klassrummet möts man av en trevlig miljö. Ett nytt och fräscht 
klassrum, dekorerat med elevernas egna alster och kartor. Klassen är arbetsvillig och de 
brukar jobba på bra under matematiklektionerna. De flesta är ivriga och vill sätta igång och 
räkna i sin bok direkt. Några av eleverna sitter och drömmar och tar lite längre tid på sig innan 
de kommer igång. De tittar på de andra, pysslar med annat och verkar inte alls ha intresse av 
att komma igång med sitt arbete. Det är främst tre elever i klassen som läraren anser ha 
svårigheter. De här eleverna går därför två gånger i veckan till specialläraren för att få extra 
hjälp. 
 
Dagens lektion inleds med problemlösning som handlar om att följa ett salladsrecept och 
beskriva antalet ingående enheter av bönor, vita, bruna och black eye bönor. Varje grupp får 
sina frågeställningar och de olika bönorna, bruna, vita och black eye delas ut i förpackningar. 
Nu stiger koncentrationen och alla sätter fokus på sin uppgift. Läraren ställer frågor och löser 
gemensamt med barnen ett av problemen. Grupperna får nu chans att fundera ut sina egna 
lösningar, därefter sätter de sig in i uppgiften gemensamt. 
Här visar det sig att två av de uppgifter som skulle göras, innebar problem för dem.  Eleverna 
hade svårt att förstå och måste fråga sin lärare eller mig om hjälp. Ord som ansågs särskilt 
problematiska i den underskrivna texten, var de som var skrivna med feta bokstäver. 
 
Uppgift: Eleverna skall i grupper göra en enkel sallad bestående av varierande mängder av 
bönor och av olika slag. 
 
Uppgift 1: 
Lika många bruna bönor som black eye 
Fem flera vita bönor än bruna bönor 
Inte mer än 20 bönor 
 
Uppgift 2: 
Sammanlagt 12 bönor 
Hälften av bönorna är bruna 
En fjärdedel av bönorna är vita 
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Några av eleverna hade svårigheter med uppgiften och visade klart att man inte greppade sin 
uppgift, deras engagemang avtog och skapade oro i gruppen. Läraren inser nu att en mera 
individuell undervisning måste tas fram. Tiden att ensam klara av situationen blev så 
avgörande. Stress och otillräcklighet låg över undervisningen som en tung matta. Efter att ha 
gått runt till de elever som inte klarade uppgiften på egen hand, knyter lektionen samman i ett 
samtal om vad det var som gjorde att inte alla förstod sin uppgift. De samtalar kring 
uppgifterna.  
 
Min uppfattning från min observation är att en del elever hade stora krav på att de snabbt 
skulle kunna fram till ett svar. Två av eleverna i klassrummet hade inget tålamod att diskutera 
med gruppen. Efter lektionen diskuterar läraren och jag kring eleverna som har svårigheter 
med uppgiften och vad de behöver hjälp med.  Vissa dagar går det bra och allt fungerar men 
så kommer andra dagar när allt rasar samman. När man räknar problemlösningsuppgifterna 
har många svårt att veta vilket räknesätt som ska användas det är här som matematik blir 
tråkig. De flesta elever jobbar på bra och verkar trivas med det här arbetssättet, de klara sig på 
egen hand och stöter de på några problem frågar de om hjälp. Eleverna som har svårigheter 
med att följa med på genomgångarna samt komma igång med arbetet blir redan på ett tidigt 
stadium mindre intresserade och engagerade att lösa frågan. De sitter ofta och tittar rakt ut och 
kräver mycket uppmärksamhet och stöd av lärare.   
Det finns en risk att inte ge sig tid att sätta sig in i problemet och försöka förstå det. Man gavs 
hellre inte nya vägar och en chans att klara av problemet.  Detta bidrar till att elevernas 
nyfikenhet och kreativa förmåga försvinner, de har inte klart för sig vad problemet sitter 
begreppen innebär ytterligare att det tar det tvärstop.   
 
Observationsresultatet visar att lärarna använder sig av hjälpmedel både när det gäller 
genomgång på tavlan och laborativt material. Det är viktigt att läraren inte endast ger eleverna 
förmaningar som att läsa problem en gång till, läraren ska observera och ställa frågor och ge 
idéer i stället. 

4.2.2 Observation hos specialläraren 
När läraren i klassrummet säger att det är några som ska till specialläraren är det inga 
protester. Eleverna tar glatt sina böcker och springer bort. Speciallärarens rum är litet, det står 
ett bord i mitten av rummet, på väggarna hänger en tavla och olika bilder av matematik och 
svenska planscher som beskriver grundläggande matematiskt tänkande. Bokhyllan är fylld 
med olika böcker och material som kuber, pengar, kulramar och plockmaterial. I klassrummet 
finns också ett område som behandlar kunskap i data som eleverna jobbar med. Jag 
observerade tre lektionerna hos lärare 3.  För att ytterligare få en bild av hur samtalen mellan 
eleverna och specialläraren kunde se ut har jag valt att ge ett par exempel från några av dem. 
Jag ger en kort kommentar kring samtalet. Läraren utgår från elevens vardag och verklighet 
genom att använda sig av kända namn och begrepp för eleven, för att senare föra över detta på 
uppgiften i matematikboken. Hon använder sig av pedagogiska, psykologiska och 
socioemotionella förklarningar. 
Läraren 3: När är du född? Vilket årtal är du född? Är du tio år? 
Elev: Mm 
L3: Nu är det 2007 då är du född   
Elev: 1997 
L3: 1997…har du någon lillasyster eller lillebror 
Elev: lillasyster 
L3: Hur gammal är hon? 
Elev: Hon fyller 8 år 
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L3: Så du är den äldsta? 
Elev: Mm… 
L3: Så hon är yngre än du, Är hon född senare eller är hon född tidigare? 
Elev: Senare 
L3: Jaa, där ska vi plussa på, hur mycket yngre är hon än du? 
Elev: 2 år 
L3: 2 år yngre än du, då får vi plussa på 2 år, då är hon född nittiohundranitti… 
Elev: nio 
L3: För hon är yngre än du, då måste man gå framåt i tiden, men morfar han är äldre han är 
alltså född före… 
Elev: Mm 
Även i det här samtalet mellan lärare 3 och elev kan vi se hur läraren utgår från elevernas 
verklighet och vardag för att sedan komma över till uppgiften i boken. Detta ger en trygghet 
rent social för eleven som märker att läraren bryr sig och utgår från hennes verklighet 
samtidigt som den matematiska kunskapen utvecklas i och med detta. De socioemotionella 
och psykologiska förklarningarna blir väldigt tydliga i det här samtalet.   
Dagens andra lektion: lärare 3 startar med att träna addition och subtraktion med hjälp av 
laborativt material. Hon går genom positionssystemet och har lagt tusental, hundratal, tiotal, 
och ental på bordet, förklarar att i ett heltal är den sista siffran ental. Nästa siffra är tiotal den 
tredje siffran står för hundratal och nästa siffra står för tusental och så vidare. Det är viktigt att 
förstå ental och tiotal. Ental kan bara bestå av en siffra från 0-9. Man kan inte prata om 13 
som ental. Talet innehåller 3 ental och ett tiotal. Hon säger att större tal består av mindre tal.  
De måste lära sig att tolv och 12 består av tio plus två. 
Läraren visade barnen att i alla fyra talen 3245, 2345, 2435, 2453 finns siffran 3 med. Men det 
står inte på samma plats, den är olika mycket värd i de fyra talen. Siffrans placering, eller 
position, i ett tal har alltså betydelse för dess värde. 
I talet 2453 är trean bara värde 3 ental säger Ladberg (2000). 
 
I talet 2435 har den värdet 30 (tiotal) 
 
I talet 2345 har den värdet 300 (hundratal) 
I talet 3245 har den värdet 3000 (tusental) 
Lärare 3 bad barnen att jämföra de fyra talen och ta ut vilken som är störst. Eleverna har svårt 
att skilja mellan stor, större och störst.  
Lärare 3 ger ett annat exempel talet 2145, två står för tusental, ett för hundratal, fyran för 
tiotal, och femman för ental. När man ska lägga ihop flera tal med varandra eller dra ett tal 
från ett annat, är det viktigt att man vet siffrans position och vad den har för betydelse.  
Hon kopplade nu samman till dagens lektion och ställde frågorna. 
L3: jag har 2145 om jag får tio till hur mycket blir det då? 
Elev: mm det blir 2155 
L3: Om jag lämnar tillbaka 20 då blir det? 
Elev: mm 2165 
L3: om jag lämnar tillbaka 20? 
Elev: mm, 2165 
L3: Du använder plustecknet, dra 20 från 2165 i stället, hur ska man göra då? 
Elev: Använder man minus? 
Läraren: Hur mycket blir 2165-20 
Elev: mm… 145 
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Efter genomgång, räknar barnen vidare i sin bok. Läraren roll övergår nu i en stödjande 
verksamhet, fördelar sina resurser till de mest behövande barnen. Under dagens lektion 
fungerade det mesta och allt var frid och fröjd. Vissa dagar stärker många av eleverna sitt 
självförtroende oerhört mycket. När det uppstod ett problem samtalade elev och lärare kring 
problemet, här visade det sig hur viktigt förståelsen för begrepp och språk är för den elev som 
hamnat i skugga av lärandet. Eleverna som i vanliga fall har problem och 
koncentrationssvårigheter fungerade också bättre. Stämningen i gruppen hade tydligen en stor 
påverkan på alla. Tryggheten i den lilla gruppen hade en bidragande orsak till en öppen 
informationsdörr i den lugna miljön. Det blev en behaglig stund för räknade och möjlighet till 
mycket stöd och hjälp. Efter lektionen samtalade vi om gruppens situation.  Begreppsorden de 
små betydelsebärande orden är avgörande för det exakta innehållet i uppgiften.  Barn som inte 
kan behärskar språket och bilden på ett bra sätt utvecklar helt enkelt inte hållbara strategier 
och begrepp för matematik.  
 
På senare lektionerna under veckan, märks en tydlig förändring hos eleverna. De följer 
med, är aktiva både under genomgångarna och i efterföljande arbete. Jag upplever att de är 
trygga i den lilla gruppen och det medförde att de vågar ställa frågor och ge svar. De har 
lättare att komma i gång, problemen är mera en utmaning för dem att klara av. De samtalar 
kring uppgifterna och tar då hjälp av ritpapper eller laborativt material. Läraren försöker att 
hitta den nivå som barn befinner sig på för att sedan utgå från den. De upplevs trygga och jag 
fick känslan av att de känner att vi har tid att stödja dem. Vi måste lära barn att se och tänka i 
lugna former under lektionerna.  
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5 Slutsatser & Diskussion 
Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion som belyser bakgrund och mina egna tankar 
och åsikter. I slutsatsen använder jag mig av den litteratur jag läst samt iakttagelser och 
intervjuer som jag samlat under tiden som åskådare och iakttagare i klassrummet, lärares egna 
tankar och åsikter finns också redovisade. 

5.1 Slutsatser 
Nu kommer jag att gå tillbaka till forskningsfrågorna som jag ställde i början och utifrån 
analysen söka besvara dem. Frågorna (1-3) kommer att besvaras en och en utifrån analysen. 
 

• Har språket en stor betydelse i matematikundervisning?   
 
Det största problemet för elever som har invandrarbakgrund är att matematikinlärning är så 
oerhört beroende av språket.   
Språk av andra ordning är normgivande för de resurser som ska sättas in säger Rönnberg & 
Rönnberg (2001). Utan språkförståelse har vi ingen chans och skapa grundläggande 
kunskaper hos eleverna. Läraren 1 beskriver att det matematiska bildspråket prioriterades i 
den begreppsbaserade matematikundervisningen. Klasslärare och språklärare, 
specialpedagoger samverkar i utformandet av barnens undervisning för att stärka språket. 
Rönnberg & Rönnberg (2001) anser att matematikens språk är så specifikt, saknas 
övertydlighet minskar förståelsen hos dessa. När det inte finns en möjlighet för eleverna att få 
hjälp med att översätta uppstår onödiga problem.  Många forskare anser att detta språk bäst 
kan läras in i en kontext dvs vardagliga samanhang med inriktning på kommunikation av 
matematiska begrepp, processer och tillämpningar. Min observation av hur man på bästa 
sättet och snabbt fick eleverna mera aktiva, gjordes genom att klassläraren tillsammans med 
en hemspråkslärare klargjorde betydelsen av förståelse av innehållet det fanns ord i uppgiften 
förstod och därmed inte kunde lösa sin uppgift konkreta meningar tillsammans med bilder 
bidrog till att ge eleverna förtroende till sin uppgift. 
Lärare 1 och lärare 3 säger att arbeta praktiskt, tex att baka, sy eller snickra ger många 
möjligheter till samtal om matematiska begrepp. Läraren 3 anser att svårigheter med 
begreppen leder till svårigheter med att förstå textuppgifter i detalj. Det ger också en 
osäkerhet när det gäller att uttrycka sin tankar kring matematik. Begrepp och matematik språk 
är, enligt författarna viktigt och vi måste träna mera aktivt i dessa frågor.   
Även Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att det matematiska språket måste tränas, många 
ord har en annan betydelse än i vardagsspråket. Begreppen presenteras ofta för abstrakt. I ett 
matematiskt påstående måste man dessutom förstå hela budskapet för att kunna lösa 
problemet.   
 
•  Hur arbetar lärare och speciallärare med elever som har invandrarbakgrund? 

 
Enligt Bergman (2001) och Rönnberg & Rönnberg (2001) bör läraren ta hjälp av 
andraspråkläraren och hemspråkläraren. Rönnberg & Rönnberg (2001) påpekar vidare att den 
hemspråksläraren har en viktig uppgift nämligen den att hela tiden se till att utveckling sker 
och att man gradvis ökar svårigheterna. Det vore bra om man kunde tillsammans med 
hemspråkläraren i klassrummet kunde få ett samarbete med ämnesundervisningen. I min 
observation av lärare 1 beskriver hon hur viktigt det är att förstå hur eleven tänker i den 
matematiska uppgiften. Tydlighet och struktur på lektionen är viktig för eleven, eleven har 
hela tiden kravet att förstå  för att känna sig nöjd med sitt arbete, sedan kan barnet känna 
trygghet och glädje med sitt arbete. Vi ska inte glömma bort föräldrarna i inlärandet. Många 
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föräldrar har möjlighet att hjälpa sina barn med begreppsförståelse, berättar lärare 1.  När det 
gäller att utveckla matematik och logik sker det bättre om undervisningen sker på 
modersmålet i början av elevens möte med ett nytt språk. Det vore positivt om klasslärare fick 
tillfälle att samarbetar med andraspråklärare och hemspråklärare i en mera sammanhängande 
undervisning för eleverna. Det är också en fördel om eleverna arbetar med samma områden i 
klassrummet som i hemspråkundervisningen och specialundervisningen. 
När eleverna inte förstår texterna ger de upp, så enkelt är det. De här eleverna önskar mindre 
undervisningsgrupper där man kan diskutera och få mer hjälp. Ska vi då göra språket enkelt? 
Nej, menar Parszyk, men man måste som lärare vara uppmärksamma på de språkliga farorna. 
Man ska inte skydda eleverna från svåra formuleringar utan istället förklara ord och begrepp 
och se till att uppgiften blir matematisk problemlösning och inte språksvårigheter.  
 

• Finns det andra orsaker till svårigheterna att förstå matematik?  
 
Fruness (1994) anser att det finns en koppling som han ser mellan matematik, bild och 
språkutveckling och han skriver. Genom att forma ett mönster av bilder, får vi en strategi och 
ett sätt att tänka. Enligt Johnson- Höined (2000) ser Vygotskij (1971) inte språket som ett 
resultat av begreppsutvecklingen, utan som en del av själva begreppet. Han menar att språk 
och tanke utvecklar sig didaktiskt. 
Enligt litteraturen kommer jag fram till att elever med invandrarbakgrund blir efter på grund 
av att inte känna sig glada i sig själv. Bara så enkla saker som att inte känna sig nöjd med sig 
själva och att inte förstå orsaker och sammanhang skapar kaos i livet. Att sedan en sådan 
naturlig orsak som social bakgrund kan vända upp och ner på lektionen, är händelser som man 
får reda ut innan det går att arbeta vidare. Koncentrationssvårigheter, osäkerhet tappat 
självförtroende är en del av svårigheterna som drabbar språksvaga barn.   
 
Läraren 1 säger att det på grund av språksvårigheter är svårt att veta vilka kunskaper eleverna 
har med sig.  Hon påpekar att flera av eleverna kommer från krigsområden i sitt hemland. De 
kan vara så psykiskt påfrestade att det tar långt tid för dem att få ordning på sina tankar. De 
kan inte koncentrera sig. Detta kan jämföras med Ladberg (2000) som skriver att ångest, sorg 
och oro som blockerar inlärning. Vidare menar hon att den som bär på en stark oro eller sorg 
inte är öppen för inlärning. 

5.2. Diskussion  
Det är viktigt att ge barnet en möjlighet att få jämföra, sortera och klassificera för att befästa 
jämförelseorden och lägesprepositionerna, samt att stärka språkets betydelse för dem. För att 
begrepp ska kunna utvecklas är det nödvändigt att barnet får tillfälle att bearbeta dem 
språkligt, vilket sker genom reflektion och kommunikation. Därför bör det finnas en 
kompetent pedagog med höga förväntningar som bemöter barnet i den matematiska 
undervisningssituationen. En pedagog som låter barnets eget tänkande får utrymme skapar 
bättre förutsättningar. 
Barnet tillägnar sig synbilder för matematiska begrepp om det får använda aktiva material 
detta ger barnet ett inre bildarkiv som stöd. Jag anser att barnet kan rita sina tankegångar i 
matematiken, där får de en koppling mellan vardagsspråket och matematiska språket. 
Matematikspråket är ett språk som behöver en grundförståelse och som man som pedagog 
måste känna till hur man ska konkretisera det. Kopplingen mellan ett nytt begrepp och ett 
redan befintligt begrepp ska vara tydligt för barnet.  
 
Bilden av dagens invandrarungdom är att man avstannar för tidigt i sin utbildning jämfört 
med infödda svenska ungdomar. Jag ser de svårigheter som dessa barn genomgår på grund av 
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grundläggande språkförståelse, jag anser att grunden till kunskap hos dessa barn måste byggas 
i ett så tidigt stadium som möjligt, för att undvika onödiga misslyckanden för eleven. 
Skolelever med svenska som andra språk ska också använda svenskan som ett instrument för 
inlärning av skolans övriga ämnen. Att hinna ikapp eleverna med svenska som modersmål 
kan vara mycket tidskrävande. De svenska barnen lär sig språket naturligt. Föräldrar 
uppmärksammar barn med böcker och ställer frågor. Det lilla barnet svarar med ljud eller 
kroppsspråkliga signaler. Barn får möjlighet att utveckla sin förmåga. De lär sig att ta 
meningen från boken och att använda den i rätt sammanhang.  När de börjar skolan har de 
lång erfarenhet av att visa upp sina kunskaper.  De har lärt sig att delta i samtal om något som 
de har läst och hört. Men i många andra kulturer finns det inga barnböcker som på ett givet 
sätt berättar om sanningar i livet, här är det i många fall den muntliga traditionen som skapar 
en trygghet. I många fall faller den muntliga traditionen bort på grund av den stress och 
omställning familjerna får uppleva i ett nytt land.  Barnen i dessa familjer är omgivna av de 
vuxnas värderingar av den rådande situationen, här finns inte utrymme för sagor eller 
berättelser med barnet i centrum.   
 
Använder vi begreppsorden tidigare så främjas elevernas förståelse. På grund av bristande 
resurser får inte elever med invandrarbakgrund den hjälp de behöver i tid. I Lp 94 står det att 
man skall anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar, men hur går det 
när resurserna hela tiden minskar?  
Enligt Hvenekild, (1991) kan matematiksvårigheter lätt kopplas ihop med språkliga problem 
men också rent matematiska problem. Elever som påbörjat sin skolgång i sitt hemland och 
som senare kommer hit har redan kunskaper om hur tal och algoritmer skrivas, men utifrån en 
annan tradition än den svenska. Skillnader som tas upp är bl. hur tal skrivs, hur uträkningar 
göras och andra talsystemet, dvs. helt andra ord, motsatt skriv och räkneriktning och 
annorlunda siffror. 
 
Om jag kopplar mina undervisningserfarenheter till kurslitteratur så vet jag att Sverige är 
ett land som försöker överbrygga dessa skillnader. Barnen som växer upp i Sverige men har 
sina rötter i ett annat land ska ges en rättvis chans att kunna utveckla sina kunskaper utan 
att känna sig sämre värd än någon annan. De har kunskap till flera språk och flera världar 
de har en hel del att jämföra med i såväl livet i sig själv som rena kunskaper.  För att så 
tidigt som möjligt sätta in våra invandrare är förskolan en kulturell mötesplats och ha en 
viktig uppgift att utveckla flerspråkigheten och förståelsen i allmänhet. 
Lärare bör tänka på att alla barn är lika sårbara, lika starka, lika kunskapstörstande och har 
samma behov av stöd och kärlek. De har olika kunskaper och livserfarenheter. Oavsett om 
de har vuxit upp i Kabul eller i en liten by i Somalia, eller i en förort till Stockholm. 
Läraren måste se de olika behoven. De har samma behov att bli lyssnade på och förstådda. 
Under studierna såg jag att barn som kommer från samma land och pratade samma språk 
inte fick sitta i samma grupp. Läraren hade inte en positiv inställning till det, de samtalade 
på sitt modersmål men kunde hjälpa varandra med uppgifterna genom sitt modersmål.  
Det skulle vara enklare att samla dessa elever i en egen grupp och på deras eget modersmål 
framföra en grundläggande förståelse i matematik. De skulle ha tillgång till en stödperson 
som de kunde gå till när de har frågor som berör deras inlärning. Matteläraren och 
hemspråkläraren kan jobba tillsammans. Bergman (2001) och Rönnberg & Rönnberg 
(2001) anser att det är positivt om klassläraren samarbetar med andraspråkläraren och 
hemspråkläraren.   
 
Från mina erfarenheter och upplevelser under mina studier i Sverige tycker jag det känns 
viktig att en modersmålslärare involveras i matematikundervisningen. När man får nya 
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svenska ord och begrepp översätta till sitt modersmål underlättas inlärning.  Den största 
effekten av detta är när eleven förstår instruktioner och sammanhang i textuppgifter. 
Missuppfattningar och gissningar får en alltmer undanskymd betydelse. Språket måste 
alltså utvecklas och ökas hela tiden, för att kunna komma vidare måste de träna sitt 
matematiska tänkande och utöka sitt ordförråd.  
 
Jag tycker att det är viktigt och visa att alla kulturer har lika mycket värde. Att vara 
intresserad av barnens ursprung, musik, sagor och skapande ger verksamheten naturliga 
översättningar. Gemensamma lekar utvecklar begreppsinlärningen att träna matematiska ord 
och uttryck. Även Parszyk (1999) anser att konkretisera de matematiska begreppen och att 
låta eleverna få prata matematik.  
 
Området är stort och intressant och jag tror att vi måste börja arbeta mera aktiv för att 
förbättra invandrarelevernas möjlighet att utvecklas i matematiken. 
Några frågeställningar att studera vidare för att dra mer generella slutsatser skulle kunna vara. 
 

• Skulle resultaten förbättras om eleverna får möjlighet att arbeta med klassläraren 
andraspråkläraren och tillsammans med hemspråkläraren?  

 
• Hur stor är betydelsen av modersmålundervisning för elever som har 

invandrarbakgrund?  
 
Det skulle vara intressant att göra en mer omfattande studie inom det här området med en 
större undersökningsgrupp.  
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Bilaga 1 
Frågorna: 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur många elever med invandrarbakgrund finns i din klass/skola? 
 
Ser du några brister som invandrarelever har i matematikkunskaper?  
 
Hur gör du som lärare att hantera denna problematik? 
 
Hur arbetar ni på er skola med dessa elever? (lokal arbetsplan etc)  
 
Har Skolan någon särskild arbetsplan för invandrarelever i matematik? 
 
Vad innebär denna anpassning för d i matematik för dessa elever? 
 
Hur ser/upptäcker du att en elev har matematiksvårigheter? Finns det någon plan, på er skola 
för att möta det stora behovet av språkförståelse? Hur jobbar ni på er skola? Vad har er skola 
för resurser att möta dessa elevers behov? 
 
Vilka områden/begrepp inom matematiken är vanligast för elever med matematiksvårigheter?  
 
Hur ser samarbetet ut med specialläraren/läraren i klassen? 
 
Hur tillgodoser du dessa elevers behov i din undervisning? 
 
Anser du att det finns en medvetenhet från kommunens sida att täcka behovet av hemspråk i 
undervisningen? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Farida Galili och jag går den sista terminen på lärarutbildningen vid 
Mälardalenshögskolan i Eskilstuna. Jag vill belysa matematikens svårigheter för elever med 
invandrarbakgrund, beskriva vad som orsakar svårigheter i grundförståelse i matematik för 
dessa elever och hur man kan förebygga och minska de feltolkningar som uppstår i 
inlärningsprocessen. För att jag ska kunna utföra detta arbete, behöver jag observera barn och 
intervjua pedagoger i den situation som uppstår med språket som brobyggande faktor. 
Min fråga är om det är OK att jag observerar barn när de jobbar tillsammans med pedagogen i 
den situation som motsvarar min frågeställning. Vad jag vill mäta är grundförståelsen i 
matematik och vilken roll språket har. Min roll är att skriva om vad jag som blivande pedagog 
i ett nytt hemland och med helt annorlunda förutsättningar möter i en helt ny värld skolan 
jämfört med den jag tidigare upplevde som lärare i matematik på högskolenivå.  Jag vill skapa 
en bra förutsättning för min tanke att beskriva matematik som ett bra redskap i livet för alla 
barn. 
Min fråga är åter igen, är det ok att jag utifrån mina erfarenheter och funderingar kan arbeta 
med den här frågeställningen. Har ni synpunkter på min studie hör av er. Jag vill också 
studera orsakerna till att varför språkförståelse är grunden till lärande.    
 
 
Farida Galili tel:0155-26 85 69 
 
Vänliga hälsningar 
Farida  
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