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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att studera hemspråket betydelse för elevens 
utveckling i matematik och undersöka lärarens och elevens syn på matematiskt 
undervisning på modersmålet. Jag har intervjuat nio elever och fyra lärare i den 
mångkulturella skolan som jag jobbar i. Genom detta arbete har jag kommit fram 
till att studiehandledningen på modersmålet i studieverkstadsverksamheten som 
startades i skolan sedan 2005 är av stor betydelse för eleverna, där 
studiehandledningen på modersmålet gör att elevernas inlärning i både matematik 
och språk blir starkare.  

Nyckelord: modersmål, studiehandledning, andraspråkselever. 
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1  Inledning  
Med denna undersökning vill jag skaffa mig kunskap om hemspråket betydelse 
för elevens utveckling i matematik och undersöka lärarens och elevens syn på 
matematiskt undervisning på modersmålet.  
 
Det som har väckt mitt intresse är att under min verksamhetsförlagda tid (VFU) 
samt under mitt jobb som tvåspråkiga lärare och undervisar i matematik har jag 
observerat att många elever har svårigheter med matematik. Övervägande delen 
av dessa elever har ett annat hemspråk än svenska och jag har därför intresset av 
att ta reda på vilka möjligheter eleverna har för att utveckla sina kunskaper i 
matematiken och hur modersmålundervisning kan vara en av möjligheterna? 
Enligt Håkansson (2003) finns ca 140 olika språk representerade i den svenska 
skolan och då känns det viktigt för mig som blivande lärare att få mer kunskap om 
detta. 
 
I uppsatsen kommer jag använda mig begreppet andraspråkselever och med detta 
koncept menar jag att eleverna kan vara inflyttade eller ha föräldrar med utländska 
bakgrunder och annat hemspråk än svenska.  
 

1.1 Syfte och frågställning 

Mitt syfte med arbetet är att ta reda på vilken betydelse kunskap i svenska språket 
har för andraspråkelevers matematiska förståelse. Framförallt fokuserar jag mig 
på att undersöka lärarens och elevens syn på undervisning i matematik på 
modersmålet. 
 
För att närmare besvara syftet avser jag att behandla följande frågeställningar:  
 

� Vilka fördelar ser lärare och elever med att undervisas och lära sig 
matematik på sitt modersmål? 

� Vilka möjligheter ser lärare och elever med att undervisas och lära sig 
matematik på sitt modersmål? 
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2 Litteraturgenomgång 
De senaste decennierna har man sett att det svenska samhället förändas mycket, 
Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Människorna har kommit från olika 
länder och har olika kulturer, bakgrunder och traditioner, för att de kunna leva 
tillsammans och må bra behövs det att man ha bra kunskap i svenska språket. 
Språket enligt Ladberg (2000) är personens främsta hjälpmedel för tänkande och 
lärande och genom kommunikation utvecklas språket både som samtalsspråk och 
tankespråk. Hon tycker att språket måste användas allsidigt för att kunna 
utvecklas till ett gott hjälpmedel för tänkande och lärande.  
 
I Sverige är ungefär femton procent av eleverna i grundskolan av utländsk 
bakgrund (Skolverkets, 2005), d.v.s. de är födda utomlands eller i Sverige med 
invandrande föräldrar. Barnen är tvåspråkiga, svenska och ett annat språk när de 
kommer till skolan, medan andra talar modersmålspråket hemma och sedan lär sig 
svenska i skolan genom att tala med kompisar (Håkansson, 2003). Kunskaperna i 
det svenska språket och i hemspråket hos dessa elever kan variera för var och en, 
och detta kan påverka sannolikt elevernas utveckling i de olika ämnena i skolan. 
Axelsson (1999) anser att det är viktigt för dessa elever att fylla i möjliga luckor i 
både modersmål- och andraspråket för att de ska kunna tillägna sig 
ämnesundervisningen i skolan.  
 
Språkets har stor betydelse för båda begreppsskapande i matematik och för 
elevens utveckling av dennes logiska tänkande, menar Malmer (2002). Hon 
skriver att Vygotskij framhäver hur dröjsmål i den språkliga utvecklingen 
sammanfaller med barns bristande förmåga när det gäller att förbättra sitt logiska 
tänkande. Detta har också inverkan också på begreppsbildningen. Kopplingen 
mellan dessa två gör att det blir än tydligare vilken mycket stor betydelse språket 
har för att utveckla matematiska tankestrukturer. Malmer menar vidare att språklig 
skicklighet utgör grunden för all inlärning och att det går att bevisa detta genom 
att se på barn som har ett bra utvecklat språk. De barnen har de bästa villkoren för 
en nyttig inlärning, medan de barn som har ett dåligt ordförråd ofta får stora 
svårigheter med det grundläggande begreppsskapandet. Språket ses alltså som 
behövligt för att utveckla och kommunicera kunskap. På samma sätt förhåller det 
sig med begreppsutveckling i matematik, anger Rönnberg & Rönnberg (2001). 
Matematiken ses ofta som ett ämne där alla elever kan vara delaktiga i en 
traditionell undervisning, även om de inte behärskar det språk som 
undervisningen sker på. Så är inte fallet utan detta leder till att elevernas kognitiva 
utveckling och utvecklingen i skolämnena går långsammare, anser Rönnberg & 
Rönnberg (2001). Enligt Svensson (2002) är textuppgifterna den svåraste delen 
inom matematik för andraspråkeleverna, fastän detta är viktigt för deras 
problemlösningsförmåga. Han menar att den språkliga skickligheten är 
betydelsefull i matematikundervisningen och att en ofullständig språkutveckling 
ger sämre förutsättningar för elever att lära sig matematik.  
 
Skolverket (2007) visar att matematiken har en stor del elever som inte kommer åt 
målen för ämnesproven jämfört med de andra ämnena, med förbehåll för svenska 
som andraspråk. Skillnaden i antal elever som inte kommer fram till målen mellan 
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elever som har svenskmodersmål respektive andraspråkelever (14 respektive 26 
procent nådde inte målen) är stor.  
 
Enligt Löwing & Kilborn (2002) har språket en betydelsefull roll när det gäller att 
såväl kommunicera matematik som att åskådliggöra undervisningen. Man kan 
knyta matematiska uppgifter till elevens erfarenheter och detta görs med hjälp av 
språket. Det är viktigt att läraren använder sig av ett språk som eleven förstår. 
Vilken betydelse språket har i elevernas utveckling står i kursplanen för 
grundskolan i svenska.  

 
”Språket, i såväl tal som skrift, är grundläggande 
betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det 
möjligt att erövra nya begrepp och lära sig sammanhang, 
tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas 
förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer.” 
(Skolverket 2000) 

 
Rönnberg & Rönnberg (2001) anger att eftersom antalet invandrare antagligen 
kommer att öka, behövs en hel del kompetensutveckling för att skapa effektiva 
lärare. Denna kompetens är nödvändig för att lärarna ska ha kunskaper och lyckas 
hjälpa sina andraspråkelever. Kompetensutvecklingen handlar enligt Rönnberg & 
Rönnberg om att ge lärarna mer kunskap runt språkets betydelse i matematiken, 
hur man kan planera undervisningen för andraspråkselever. Rönnberg & 
Rönnberg tycker också att det är betydelsefullt att lärarna ha möjlighet att 
gemensamt utarbeta metoder för att analysera elevernas kunskapsutveckling. 
Viberg (1996), liksom Rönnberg & Rönnberg, anser att det är av yttersta vikt att 
alla lärare ges kunskap kring hur man undervisar på ett andraspråk. I samma veva 
kan man i läroplanen för grundskolan, Lpo94, (Skolverket, 1994) läsa följande:  
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. ”   

 
Läroplanen är tydlig vad gäller skolans ansvar för varje elev i den svenska 
grundskolan. Rönnberg (1998) anger att det är viktigt att bevara elevernas 
erfarenhet och kunskap i matematik. En del andraspråkselever har börjat skolan i 
tidigare ålder än elever i Sverige och en del av dem har kunskaper i matematik 
med sig från hemlandet (Hvenekilde, 1991). Dessa andraspråkselever kan ha 
kommit mycket längre inom vissa områden i matematik än svenska elever i 
motsvarande ålder. Detta är alltså något som matematiklärare kan ha som 
utgångspunkt i sin undervisning av andraspråkseleven. Kunskap i taluppfattning 
och matematik som dessa elever har kan vara annorlunda från den traditionellt 
svenska, algoritmer kan ha sitt ursprung i en annan tradition, enligt Hvenekilde 
(1991). Om de även har behov av stöd i andra skolämnen har de rätt till 
vägledning på sitt modersmål, då de får möjlighet att utveckla sina kunskaper i 
olika ämnen just då de lär sig svenska. Enligt Skolverkets rapport ”Fler språk fler 

möjligheter (2003)” är det betydelsefullt att modersmålsundervisningen i 
grundskolan och gymnasieskolan integreras i den normala undervisningen och att 
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elever med ett annat hemspråk ska kunna erbjudas undervisning i olika ämnen på 
hemspråket.  
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1. Modersmålspråket och undervisning av andra språkelever 

Svenska språkrådet talar om att ordet modersmål har funnits i svenskan sedan 
1500-talet. Det är en översättning av latinska ordet lingua materna. Inom den 
svenska skolan kan modersmål i dag användas för att representera alla modersmål 
utöver svenskan, det som kallades hemspråk förut.  
 
Enligt läroplanen, Lpo94, för grundskolan är undervisning i andraspråkelevers 
modersmål stödjande för språkets utveckling och intelligensen. 
Modersmålsundervisningens grundläggande uppdrag är att göra sitt självförtroende 
och sin identitet stärkt så att andraspråkselever vågar tala och bevara sina sedvänjor. 
Förutom detta har modersmål stor vikt vid inlärning. Ladberg (2000) påvisar att  
 

”Intellektuellt är barnens första språk viktigt för att 
barnet ska kunna tänka, reflektera och tillägna sig nya 
kunskaper. Dessa språk är en hjälp på vägen till nytt 
språk och till kunskaper om ett nytt samhälle och nya 
skolämnen”.  

 
Noréns (2006) visar i sin undersökning om modersmålsundervisning i matematik 
här i Sverige att den har en enorm betydelse för andraspråkselever som har 
hamnat i Sverige sent. Dessa barn bär med sig kunskap hemifrån men kan inte 
uttrycka detta med det andraspråket. Modersmålsundervisningen hjälper mest 
barnen som inte har utvecklat sitt svenska språk, medan modersmål har 
välutvecklat. Noréns (2006)  menar i sin forskning att när både lärarna och 
eleverna har gemensamt modersmål som undervisningen i matematik sker på, 
tycks det som om matematiken erhåller en enorm plats. Läraren fokuserar sig på 
att arbeta med matematiken. Elevens brister i det svenska språket betraktas inte 
som ett problem . När läraren kan både elevens modersmål och det svenska 
språket och använder de erfarenheter som är ömsesidiga med eleverna, kan detta 
vara till förmån för elevens matematiska lärande. Parszyk (1994) betonar att 
lärarens attityder till tvåspråkig utveckling har inverkan på elevernas möjlighet att 
använda kunskap som hjälpmedel. En respektfull attityd till elevens bakgrund har 
stor betydelse för elevens utveckling 
 
Enligt Skutnabb-Kangas (1981) är det stor nackdel för barnet när de inte får 
modersmålundervisningen. Samspelet mellan elevens förstaspråk och skolans 
språk måste betonas så att chansen till språkutveckling i modersmålet inte stoppas, 
anser Hyltenstam (1996). Modersmålet är en nyttig resurs för 
kunskapsinhämtande jämfört med vad andraspråket är. Han framhåller att stopp i 
modersmålslärande kan orsaka långsam begreppsutveckling på svenska språket.  
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3 Metod 
Under detta avsnitt kommer jag att redovisa den metod som jag har använt i 
undersökningen samt förklara varför, hur och vilket metod som har använt vid 
insamlandet av det som varit syftet att undersöka. Jag kommer att beskriva den 
skolan som undersökningen ägt rum i, liksom undersökningens validitet och 
reliabilitet, databearbetning.  

3.1 Datainsamling 

Det finns olika metoder att använda för ett examensarbete men de vanligaste är 
kvalitativ intervju, enkät och observation. Jag har valt att göra en kvalitativ 
undersökning, för att skaffa mig kunskap om lärarens och elevens syn på 
modersmålundervisning i matematik. Johansson & Svedner (2004) anger att syftet 
med kvalitativa intervjuer är att uppmuntra den intervjuade att ge så fullständigt 
svar som möjligt. 
 
Mina intervjupersoner bestod av 4 lärare och 9 elever. Frågorna var i grunden 
fasta, men följdfrågor kunde ibland variera beroende på vad intervjuarna har 
berättat. Mitt syfte med att ibland skifta frågorna, är att få ett bra samtal med 
eleverna och för att eleverna ska känna sig trygga under tiden. Johansson & 
Svedner (2004) hänvisar   
 

”att liksom samtal är den kvalitativa intervjun en dialog, 
där den ena repliken ger den andra, men skillnaden är att 
vid den kvalitativa intervjun avhandlas det ämne 
intervjuaren bestämt”.  
 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det bli en dialog och det hjälper 
mig att få svar på mina frågor och veta vilka syn eleverna har för att jag ska kunna 
analysera elevernas svar. Nackdelen är att eleverna möjligen är bortkomna och 
inte riskerar svara helt ärligt på mina frågor. Johansson & Svedner (2004) påpekar 
att  
 

”Den stora svårigheten när man intervjuar är att uppnå att 
den intervjuade ger uttömmande svar och att svaren 
verkligen avspeglar hans eller hennes inställning och 
erfarenheter”.  

 
Johansson och Svedner (2006) menar att det är också viktigt att ta hänsyn till de 
människor som påverkas av undersökningen. Om personen som ska vara delaktig 
i undersökningen är underårig ska vårdnadshavaren meddelas och ha rätt till att 
tacka nej till medverkan. Varje person som deltar har rätt att veta vad studien ska 
handla om och få information om att de när som helst har rätt att dra sig ur. De ska 
också få information om att undersökningen är helt onämnd och att varken skola, 
namn eller klass kommer att publiceras i arbetet. Med hänsyn till de etiska 
grundreglar som finns startade jag med att sända hem ett brev till elevernas 
målsmän där jag omtalade vem jag var, vad vi ville studera samt talade om att 
studien var frivillig att delta i och att inga namn på deras barn skulle publiceras (se 
bilaga 2). Föräldrarna fick sedan skriva under och meddela om deras barn fick 
vara med i studien eller inte. För att uppfylla inte avslöja identiteten hos elever 
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och lärare väljer jag att namnge barnen med Elev A, Elev B och så vidare. Lärarna 
meddelades muntligt om min studie och frågades om de ville delta. 
 

3.2 Val av intervjuarna 

Intervjuerna utfördes med fyra lärare och nio elever. Jag valde två svenska A 
lärare (som i grunden är matematik lärare) och två modersmål lärare (undervisar 
matematik på modersmålet) samt nio elever som går i åk 5 respektive en elev från 
Internationella klassen men hon går också till sin ordinarie klass några gånger i 
veckan. Jag planerade även att intervjua elever från åk fyra, men på grund av 
tidsbrist så blev det bara de nio eleverna från åk fem. Alla eleverna känner jag 
från studieverkstaden. I denna verksamhet började jag jobba i augusti 2008 som 
tvåspråkiglärare, där är alla eleverna av invandrarbakgrund, främst med arabiska, 
Kurdiska och Somaliska som modersmål. Studieverkstaden startades i denna skola 
höstterminen 2005. Eleverna följer undervisningen i sin klass och 
studieverkstaden blir en stödkonstruktion för eleverna att nå de nationella målen i 
kärnämnena. De intervjuade eleverna kommer till studieverkstad flera gånger i 
veckan och mitt val av dessa grundades på att de har gått i studieverkstaden sedan 
den startades och mitt mål var att se på vilket sätt modersmålundervisning har 
utnyttjas. På grund av mitt jobb i denna verksamhet hade jag gott tid att intervjua 
eleverna och diskutera och observera på vilket sätt de andra modersmållärarna 
arbetade med eleverna. Jag tycker att elevernas svar kunde vara snälla än att vara 
ärliga om mina frågor berörde mig som deras lärare och detta kunde påverka 
tillförlitlighet i mitt arbete. Därför valde jag att mina frågor till eleverna ska 
beröra ständigt de andra modersmållärarna och de flerspråkiga lärarna som 
jobbade förut i skolan och inte skall beröra mig aldrig.   
 
För att få svar på mina frågor, om Modersmålundervisningen i matematik 
underlättar deras förståelse för matematik, så valde jag elever med olika 
statstillhörigheter och som hamnat i Sverige vid olika tidsperioder, detta ökar 
möjligheten för att få fram olika resonemang kring detta. Detta passar bra till 
syftet med min uppsats.  

3.3 Genomförande av intervjuer 

 
Jag valde att knyta datainsamlingen till mitt jobb som två språkiglärare i 
studieverkstaden(mattelärare) i den mångkulturellt skolan, där eleverna har ett 
annat modersmål än svenska, vilket jag tyckte skulle passa min uppsats bra. Mitt 
syfte var enligt ovan att undersöka vilka förmåner lärare och elever ser med att 
undervisas och lära sig matematik på sitt modersmål, samt vilka möjligheter ser de 
med att undervisas och lära sig matematik på sitt modersmål. Jag använde mig av 
kvalitativa intervjuer med fyra lärare och nio elever. Lärarena bestod av två 
modersmållärare och två svenska A lärare som i grunden är mattelärare, medan 
eleverna bestod av fem flickor och fyra pojkar. Innan jag genomförde intervjuerna 
gjorde jag en litteraturstudie för att se vad tidigare forskning hade kommit fram 
till. Detta för att på ett bättre sätt kunna ställa givande frågor vid intervjuarna, till 
exempel när det gäller frågorna kring textuppgifterna om det finns några ord de 



 

 

12 

 

kan inte förstå och om undervisningen på modersmålet underlättar 
textuppgifterna. 

Intervjutiden varierade mellan 20-30 minuter. Jag intervjuade de individuellt. Jag 
antecknade medan de svarade på mina frågor. Jag har ställd frågorna på olika sätt 
för att försäkra mig om att de har förstått mina frågor korrekt. 
 

4 Resultat 

4.1 Intervjuer med elever 

4.1.1 Elev A  

Intervjun är gjord men en elvaårig pojke i årskurs fem. Han född i Sverige, och 
har arabiska som modersmål samt bor i ett mångkulturelltområde. Eleven tycker 
att det är kul att vara i skolan och att roligaste ämnen är matematik, hemkunskap 
samt att spela fotboll på rasterna. Han anser att läsuppgifter är svåra på grund av 
de svåra orden i dessa. Annars upplever han för det mesta inga svårigheter med 
matematiken. Eleven tycker att han får bra hjälp både hemma och i skolan. Han 
berättade att det är pappa som hjälper honom hemma. Han kan hjälpa honom på 
ett sätt som han förstår eftersom förklaringen då sker på arabiska. 
Modersmålsläraren hjälper honom och förklarar på ett bra sätt tycker han. Eleven 
tänker nästan alltid på svenska när han räknar matematik.  

4.1.2 Elev B  

Intervjun är gjord med en pojke på tolv år. Pojken är född i Sverige och har 
somaliska som modersmål. Han tycker att det är kul att var i skolan och upplever 
att matematiken som roligaste ämnet. När han frågades om läsuppgifter, svarade 
han att det är lätt med textuppgifter och sällan träffar på svåra ord i dessa. Han får 
hjälp av sin pappa på modersmålet när han har matematikläxa. Han tycker att det 
är lättare att förstå om undervisningen sker först på somaliska och sedan på 
svenska. I skolan får han dock bra hjälp av sin modersmållärare. Eleven tänker 
nästan alltid på båda svenska och somaliska när han räknar matematik. Eleven 
anser sig inte ha problem med att läsa textuppgifter. 

4.1.3 Elev C  

Intervjun är gjord med en 11 årig flicka som är född i Sverige med Irakiska 
föräldrar. Hon går i årskurs fem och har arabiska som modersmå. Eleven pratar 
arabiska med sina föräldrar, men med sina syskon pratar hon svenska. Eleven har 
jättekul i skolan och tycker att det roligaste är att jobba med matte” jag älskar 
matematik”, säger eleven. Hon tycker att det är roligt att jobba med textuppgifter. 
Eleven tycker att hon sällan behöver hjälp med denne på grund av svåra ord. Med 
hemläxan får hon hjälp av sin pappa. Han förklarar på arabiska sedan på svenska. 
I skolan får hon också hjälp på modersmålet när det finns svåra ord. Hon menar 
att man förstår bättre när undervisningen sker på båda modersmål och svenska 
språket. Hon tänker först på svenska när hon löser matematiska uppgifter. 
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4.1.4 Elev D 

Intervjun har gjord med en pojke som har 11 år och går i årskurs fem. Han är från 
Irak. Till Sverige har han kommit för två år sedan. Han har arabiska som 
modersmål och pratar arabiska hemma Eleven gick några år i skolan i sitt 
hemland. Det är jättekul att vara i skolan, tycker han. Elevens favorits ämnen är 
No, Ma samt Sv.  

Om matematiken tycker eleven själv att ibland det är svårt med textuppgifter i 
matematik, eftersom det finns svåra ord som han inte kan förstå. Pappan burkar 
hjälpa honom med matematiken hemma. Pappan är jätteduktig och ger bra 
förklarning på arabiska och sedan på svenska. Eleven tycke att han får hjälp i 
skolan av båda matte och modersmålläraren när det finns svåra ord som han inte 
förstår, men han tycker gärna att undervisningen sker på modersmålet först sedan 
på svenska 

4.1.5 Elev E  

Intervjun är gjord med en elvaårig flicka som går i årskurs fem. hon född och bott 
i norra Sverige. För två år sedan flyttade hon med sin familj till det mångkulturella 
området. Hon tycker att det är roligt att vara i skolan och att roligaste är SO, Idrott 
och bild.  

När jag frågade henne om vad tycker hon om matematiken, då svarade hon att det 
är tråkigt med matte särskilt med textuppgifter som innehåller ofta svåra ord,  

Med hemläxan får hon hjälp an sin storasyster som studerar i högskolan och är 
duktig att förklara på båda språken arabiska och svenska. i skolan får hon också 
hjälp på modersmålet. Hon anger att hon förstår bättre om förklarningen blir på 
modersmålet och på svenska språket. Hon tänker först på svenska när hon löser 
matematiska uppgifter. 

4.1.6 Elev F  

Intervjun är gjord med en pojke i elvaårsålder och går i årskurs fem. Eleven är 
född i Sverige och har kroatiska modersmål men han pratar både svenska och 
kroatiska hemma. Han tycker att det är kul att vara i skolan. Idrotten är hans 
favorit ämne.  

När han frågades om han tycker om matematik eller nej, svarade han ”sådär”. Han 
tycker att allt går bra för honom men ibland finns det krångliga ord i de 
matematiska textuppgifterna som gör det svårt att förstå. Eleven behöver mycket 
hjälp matematiskt och för att han har koncentrations svångheter. 

Eleven får alltid hjälp av sin pappa eller sin mamma när ha behöver hjälp med 
läxan hemma, då får han förklarning på svenska eftersom det är lättare att förstå 
på svenska än modersmålet. Han tänker alltid på svenska när han löser 
matematiska uppgifter. 

 

4.1.7 Elev G 

Eleven som jag har intervjuat är en tioårig flicka som går i årskurs fem och är 
född här i Sverige. Eleven har arabiska som modersmål och pratar arabiska med 
sina föräldrar men svenska med sina systrar. Hon tycker om skolan eftersom det 
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är roligt att vara med vänner och hennes favoritämne är religion för att hon tycker 
att läsa om andra religioner. 

Då jag frågade henne om hon tycker om matematik, sa hon att matte är ett tråkigt 
ämne på grund av de svåra matematiska orden. Då man inte vet om det är plus, 
minus, gånger eller division. Det svåraste är när man multiplicerar ett tal med 
nollor. 

På frågan om vem som hjälper eleven med sina hemläxor, svarade hon att det är 
pappan som mest hjälper henne och han förklarar på båda arabiska och svenska 
för att hon skall bli bättre på svenskan. Ibland får hon också hjälp av sin mamma 
på arabiska. Hon tycker att hon förstår bättre när undervisningen sker på båda 
svenska och modersmålet.  Eleven tänker mest på svenska när hon löser 
matematiska uppgifter och ibland på arabiska. 

4.1.8 Elev H    

Intervjun är gjord med en elvaårig flicka i årskurs fem som har somaliska som 
modersmål. Hon är född i Sverige. Hemma pratar hon mestadels somaliska men 
ibland pratar hon svenska med sina syskon. Eleven tycker att det är jättekul att 
vara i skolan och hennes favorit ämnen är matematik, SO, NO och idrott ”spela 
basket”. 

När eleven tillfrågades om textuppgifter, svarade hon att hon inte tycker om 
denne. Hon tycker att det finns svåra gamla ord i textuppgifterna som gör det svårt 
att förstå till exempel om det är addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Hon förstärker att sådana ord inte används ofta i vardagen. 

Frågan om vem som hjälper henne med sina hemläxor, svarade hon att det är 
hennes storasyster. Hon förklarar på svenska, men i skolan får hon förklarning av 
sin modersmållärare. Eleven tycker att det är lättare att förstå när förklarningen 
sker på båda svenska och modersmålet. 

4.1.9 Elev I 

Intervjun är gjord med en tolvårig flicka. Hon kom till Sverige för ett och ett halvt 
år sedan från Irak och har arabiska som modersmål. Eleven går i internationella 
klassen samtidigt går hon i sin ordinarie klass några gångar i veckan samt går hon 
med några av sina klasskompisar till studieverkstaden för att få extra hjälp i matte, 
so och svenska. Hon tycker att det är roligt att vara i skolan och hennes 
favoritämnen är svenska och idrott.  

Eleven tillfrågades om hennes syn om textuppgifter, tycker hon att det är svårt 
med språket, då förstår hon inte alla ord. 

Eleven får ingen hjälp hemma pågrund av mamman kan inte språket och är inte 
utbildad. I skolan får eleven mest hjälp av klasslärare och modersmålläraren. Hon 
tycker att det är bättre att undervisningen sker på arabiska, sedan på svenska. 
Eleven tänker på arabiska först och sedan på svenska. 
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4.2 Intervjuer av modersmållärare 

4.2.1 M1 

Intervjun är gjord med en 47-årig kvinna som arbetar 60 % som modersmållärare 
samt 40 % i studieverkstaden som studiehandledare. Hon hade kommit till Sverige 
1988. I sitt hemland hade M1 arbetat i 12 år som arabisklärare efter högskolan. Nu 
kompletterar hon sin utbildning för att bli behörig lärare i Sverige. M1 började 
jobba i den mångkulturella skolan för sju år sedan som arabisklärare och sedan 
hösten 2005 började hon jobba som studiehandledare i arabiska språket. 

M1 tycker att modersmålundervisningen är av enormt betydelse för 
andraspråkeleverna språkutveckling det vill säga modersmålet. Eleverna behöver 
sina modersmål för att kunna ta kontakt med familjemedlem samt kunna uttrycka 
sina känslor, hon tycker att det är svårt att kunna uttrycka känslorna med ett språk 
man inte behärskar. Då modersmålet är det känslospråket som barnen kan uttala 
sig för. 

Denna modersmållärare anser att studiehandledning på modersmålet är betydande 
för dessa elever. Det är bättre att de ska skaffa förkunskaper på modersmålet än att 
få den på ett språk de inte behärskar. Hon menar att det blir lättare att lära sig ett 
nytt språk om man behärskar sitt modersmål, detta bekräftas av många forskare 
idag. M1 tycker att språk kompletterar varandra istället att ersätt varandra. I 
studieverkstaden där handleder hon eleverna i matematiken, anser hon att eleverna 
har utvecklat mycket i sitt båda talspråk och tankespråk, eftersom de är säkrare 
och starkare när de handledas på hemspråket. 

4.2.2 M 2 
Intervjun gjord med en 40-årig man som arbetar som modersmållärare i somaliska 
i skolan. Detta är hans första termin som flerspråkig lärare i studieverkstaden. 
Tidigare har han arbetat inom industribransch sedan började läsa på komvux för 
att läsa vidare i högskolan och utbilda sig till lärare i framtiden. Läraren har 
tidigare studera ekonomi i Indien men i Sverige kunde han inte jobba med sin 
utbildning. Istället fick han jobba inom industribranschen några år sedan fick 
jobba som flerspråkiglärare i studieverkstaden i denna skola. Läraren tycker att 
studiehandledning på modersmålet är jätteviktigt inte bara för att det förbättrar 
elevernas förståelse av matematiken utan att det främjar identitetsutveckling hos 
dessa elever. Tillsammans med förklarning på modersmålet kan man använda 
konkreta material för att förstärka deras förståelse, säger han.   
 

4.3 Intervjun av Svenska A lärare 

4.3.1 L1 

L1 är en kvinna som har jobbat ca 20 år av sitt yrkesverksamma liv på den 
mångkulturella skolan, då hennes jobb med andraspråkselever är ingenting hon 
Upplever som någonting annorlunda. Hennes utbildning är riktat mot yngre barn 
men hon arbetar också med elever i mellanstadiet.  Sedan har hon läst svenska 
som andraspråk innan hon började jobba i studieverkstaden. 
 
Läraren menar att man kan förebygga, underlätta undervisningen för eleverna, 
genom att förklara muntligt och att använda konkret material. Hon anser att 
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många elever behöver en extra genomgång. Vi behöver höra orden många gånger 
för att kunna använda den, säger hon. L1 anser att man kan förstärka deras 
förståelse i matematiken genom att handleda samt hjälpa dem med läxorna på 
modersmålet.  Hon tycker att modersmålsundervisningen är av stor vikt och det är 
bra om det går hand i hand med elevernas arbetsområde.  
 
Enligt L1 är att bästa arbetssättet är att ha längre introduktion och genomgång vid 
nytt arbetsområde sedan några uppgifter som lösas tillsammans. Hon menar att 
vid varje lektions början bör man ha en genomgång för att samla eleverna och 
repetera, ca 10 min. Därefter individuellt arbete, pararbete och dialog då så krävs 
av uppgifterna.   
 
På frågan om vad som är viktigast att tänka på för att motivera och utveckla 
andraspråkselever i matematikundervisning svarar hon att det är väldigt viktigt att 
uttrycka sig enkelt och noga förklara ogripbara begrepp (mycket repetition!). Hon 
anser att eleverna måste få taltid, det viktigaste är ju att man kan förklara hur man 
tänkte!  L1 tror att eleverna är trygga i Studieverksten, de kan tala båda svenska 
och sitt modersmål och får därigenom motivation. 
 
Det är särskilt viktigt att ha ”våra flerspråkiga” lärare med vid utvecklingssamtalet 
då man ofta pratar om olika inlärningssätt och diskuterar och hur inlärning och 
läxläsning fungerar i andra kulturer. 
 

4.3.2 L2 

Läraren som betecknas som L2 är en kvinna och har undervisat på den 
mångkulturella skolan sedan januari 1990. Hon utbildad till mellanstadielärare 
samt har läst svenska som andraspråk tillsammans med L1 innan de jobbar i 
Studieverkstadsverksamheten.  

På frågan om hur läraren kan förebygga och underlätta undervisningen svarar hon 
att det görs genom att läraren måste vara väldigt tydlig i sitt språk försöka att 
använda enkla förklarningar. Visa med bilder, konkreta material. L2 anger att 
modersmålundervisning eller studiehandledning på modersmålett har stor 
betydelse för eleverna. De behöver vara säkra och trygga med ett språk för att 
kunna lära in nya kunskaper, anger hon. 

Om hur man kan hjälpa andraspråkselever, tycker hon att det sker genom att 
förtydliga undervisningen för att de ska förstå mer av klasslärarens undervisning. 
Hon tycker att SvA läraren bör ”ligga steget före” klassundervisning, därför är 
samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare viktig. L2 anser vidare att de nu har 
Studieverkstad med lärare som kan elevernas modersmål är mycket bra för 
förståelsen för de flesta eleverna.  

På frågan om vilka arbetssätt eller moment L2 har i sin undervisning, svarar hon 
att för det mesta tar hon först en gemensam genomgång, kanske repetition från 
föregående lektion ca 10-15 min. Repetitionen sker ofta på modersmålet till 
beroende på hur svårt barnen tycker att det är. För de mesta räknar sedan barnen 
individuellt och ”vi” lärare ger varje barn den hjälp och förklarning de behöver 
(30-40 min). Ibland under arbetspasset arbetar två elever tillsammans och 
diskuterar uppgiften, anger L2. Enligt hennes erfarenhet tar det ofta längre tid för 
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invandrarbarnen att behärska ett nytt arbetsområde i matte, vilket inte är konstigt. 
Förutom att de ska förstå matmatiska begrepp, ska de också förstå svenska språket 
och sammanhanget. De behöver också mer tid än svenska barn. Hon anger vidare 
att läraren ska vara tydligt, ha konkreta material, ta exempel ur vardagen, lära 
dem att mycket i vardagen är matematik. 
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5 Slutsatser 

5.1 Läraren och elevens syn på matematikundervisningen på 

modersmålet 

I denna undersökning har jag kommit fram till att genom litteraturen och de alla 
tillfrågandes lärare att matteundervisningen på modersmålet är av enorm betydelse 
för andraspråkeleverna. Samtliga lärare anser att dessa elever är av stort behov av 
modersmålet på grund av brister i det andraspråket. De är överens om när 
undervisningen sker på ett språk eleverna inte helt behärskar ledar detta till att 
eleverna inte ska förstå innehållet i det de meddelar, vilket innebär att eleverna 
skulle tappa självtroende och faktakunskaper.  Då anser de att 
studiehandledningen på modersmålet gör att elevernas personlighetsutveckling, 
självförtroende, studieförmåga och inlärning blir starkare samt att de utvecklas det 
andra svenskan. Även i Skolverkets repport (2005) står att:  

”Modersmålet är av avgörande betydelse för den 
personliga och kulturella identiteten och för den 
intellektuella och emotionella utvecklingen.”  
 

Då studieverkstad i den undersökta skolan är utmärkt för dessa elever anser jag, 
eftersom de får det hjälp de är i behov av. Detta styrkas också av de intervjuade 
eleverna som ser att studiehandledningen på modersmålet är nödvändig. Dessa 
elever anser också att de förstår bättre när undervisningen sker på deras 
modersmål, eftersom det finns många svåra ord som behöver klargöras, vilket de 
får i studieverkstaden. Där finns tvåspråkiglärare som förklarar och kommunicerar 
matematiken med eleverna på deras hemspråk. De intervjuade eleverna tycker att 
de blir säkra och trygga med studiehandledningen på modersmålet, eftersom de 
kan uttrycka sig på modersmålet, då deras förståelse mer djupnade.          

5.2 Möjligheter som lärare och elever ser med matematikundervisning 

på modersmålet  

Enligt min undersökning anser båda de intervjuade lärarna och eleverna att det 
finns stora möjligheter i den här mångkulturella skolan med att undervisas och 
lära sig matematik på sitt modersmål. Där studieverkstaden startades hösten 2005 
och tre fler språkiglärare hade anställd samt två matematiklärare vidare utbildad 
till svenska som andra språklärare. Eftersom det har visat sig att 
matematikundervingen på modersmålet är av stor betydelse för eleverna och detta 
kan man se genom deras resultat, har skolan anställd ytterligare en 
flerspråkiglärare till studieverkstad. 

Lärarna i studieverkstad planerar tiden med klasslärarna på ett lyckat sätt då 
eleverna deltar i undervisningen i studieverkstad istället för sina ordinarie klasser, 
vilket undervisningen tillvänjas efter eleven förutsättningen och behov.     
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6 Diskussion 

 
Efter att ha börjat jobba i studieverkstaden i den mångkulturella skolan, har jag 
observerat att många elever har språksvårigheter med matematiken. Då får 
eleverna handledning på modersmålspråket. På grund av detta bestämde jag mig 
att undersöka hemspråket betydelse för elevens utveckling i matematik och 
undersöka lärarens och elevens syn på matematiskt undervisning på modersmålet. 
 
I kommunens skolplan skrivs att skolans uppgift är att förmedla och bedriva 
grundläggande värden i samhället. Skolforskning menar att säkerhet och trevnad 
är nödvändiga framgångsfaktorer. Enligt denna undersökning har de intervjuade 
eleverna positiv inställning till skolan. De tycker att det är roligt att vara i skolan, 
denna syrkas av båda L1 och L2 som tycker att det nödvändigt att eleverna trivas 
känner sig trygga i skolan.  
 
Resultatet visar också att de flesta eleverna tycker att matematik är roligt. 
Samtidigt svaren åskådliggör att några elever tycker att matematiken är tråkigt på 
grund av språket. Även eleverna som tycker om matematiken, medger också att de 
ibland har svårt att förstå ett mer komplicerat matematiskt språk, som gör att de 
kan inte förstå vilka räknesätt skulle man användas, vilket nämns av L1 och L2.  
Enligt många undersökningar som gjord av Ladberg (2000) och Hyltenstam 
(1996) samt Malmer (2002) finns det starkt relationer mellan språkutveckling och 
förståelse i matematik.  Dessutom visar dessa undersökningar att matematiken 
ställer ett enormt krav på den språkliga skickligheten. Löwing & Kilborn (2002) 
och Rönnberg & Rönnberg (2001) tycker att språket är betydande i 
matematikundervisningen eftersom språket är en förutsättning för en produktiv 
kommunikation. Ladberg (2000) menar att genom kommunikation utvecklar man 
språket båda som talspråk och tankespråk. 
 
I studieverkstad verksamheten i min undersökta skola sker kommunikationen 
mellan läraren och eleverna på ett tydligt och enkelt språk. Kommunikationen är 
på båda svenska och elevernas förstaspråk för att kunna utveckla deras 
matematiska begrepp i grupp eller individuellt. L1 och L2 anger att elevernas 
svårigheter i matematiken omfattar brister i ordförståelse eller sämre ordförråd, 
därför är det svårt för dem att förstå vardagliga begrepp. Då behöver dessa elever 
att höra genomgångarna flera gångar under matematiklektioner och att de 
matematiska begreppen ska definieras tydligt med berättelser, genom att rita på 
tavlan samt använda konkreta material. Svensson (2002) skriver att textuppgifter 
är det svåraste delen inom matematik för andraspråkeleverna, fastän detta är 
viktigt för deras problemlösningsförmåga. Han menar att den språkliga 
skickligheten är betydelsefull i matematikundervisningen och att en ofullständig 
språkutveckling ger sämre förutsättningar för elever att lära sig matematik. Detta 
förklarar den orsaken som gör att antalet andraspråkelever som inte når de 
nationella målen är det störst.  
 
För att utveckla andraspråkselevernas matematisk språk och att kunna uppnå de 
nationella målen i matematiken har eleverna i studieverkstad i ”min” skola 
möjlighet att få handledning i den ordinarie undervisningen med hjälp av 
modersmålet. Dessa elever behöver extra stöd för att klara av den ordinarie 
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undervisningen. Enligt Skolverkets rapport ”Fler språk fler möjligheter (2003)” 
är det viktigt att modersmålsundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan 
integreras i den normala undervisningen och att elever med ett annat hemspråk 
ska kunna erbjudas undervisning i olika ämnen på hemspråket.  

Syftet med hemspråkundervisningen eller handledning på modersmålet är inte att 
utveckla färdigheterna i modersmålet i sig utan att underlätta inlärningen av 
andraspråket. Även de intervjuade lärarna värderar modersmålet högt. De tycker 
att andraspråkeleverna behöver vara säkra och trygga med ett språk för att kunna 
lära in nya. I Skolverkets rapport(2003) står det att alla handledning bör sträva 
efter att inlärning måste ta utgångspunkt i den situation och i de kunskaper och 
färdigheter som en given individ redan har. 

Hyltenstam(1996) skriver att studiehandledning på modersmålet har visat sig 
avgörande för andraspråkelevernas skolframsteg. Även i den undersökta 
verksamheten har visat sig att de intervjuade eleverna har stora framsteg i sina 
utvecklingar, enligt L1, L2, M2 och M1. Man kunnat se hur eleverna (C, D, F, G) 
har utvecklas positiv i sitt tänkande och lärande, eftersom dessa elever har deltagit 
längre i denna verksamhet. På samma sätt anser alla intervjuade eleverna att 
studiehandledningen på modersmålet är av stor betydelse för dem. Då får de en 
djupare förståelse i matematiken i en kontext som är förvirrande än om 
undervisningen sker på svenska. Enligt M2 är det lättare för dessa elever att 
uttrycka sig på modersmålet än på andraspråket och genom hemspråket kan de ta 
till sig kunskap i hög utsträckning.   

 

5.3 Vidare forskning  

Under skrivningen till denna undersökning har några frågor väckt mitt intresse 
kring andraspråkeleverna. Skulle inte det vara bättre om i varje klassrum hade 
eleverna en flerspråkiglärare tillsammans med klasslärare? Eller hur skulle ha det 
blivit om modersmållärare hade undervisat dessa elever andra skolämnen på sina 
modersmål? undersökning runt dessa frågor skulle förhoppningsvis hjälpa till att 
belägenheten för andraspråkseleverna förbättras vidare.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 
1. Hur längre har du arbetat i den mångkulturella skolan?  
2. Hur kan man förebygga, underlätta undervisningen för eleverna? 
3. Hur viktig tycker ni att modersmålsundervisningen är? 
4. Hur kan man hjälpa elever med invandrarbakgrund?  
5. Har ni något speciellt sätt att förebygga svårigheter i matematik?  
6. Vilka arbetssätt eller moment finns i er undervisning och hur fördelar du 
dem tidsmässigt? (Introduktion med genomgång, individuellt 
arbete, grupparbete, pararbete, dialog) 
7. Vad säger din erfarenhet dig om vad som är viktigast att tänka på för att 
motivera och utveckla andraspråkselever i matematikundervisning? (sätt 
att uttrycka sig, begrepp, elevens/lärarens taltid, använda modersmål, 
motivation, kultur, trygghet) 

 

Intervjufrågor till elever 
8. Tycker du att det är kul att gå i skolan? Vad är roligast? 
9. Vad tycker du om läsuppgifter när du ska räkna matematik? Varför? 
10. Fanns det några ord eller uppgifter du inte förstod? Om ja, varför tror du 

att du inte 
förstod? 

11. Vilket språk tänker och talar du när du får hjälp med matematiken hemma? 
12. Har du någon modersmålslärare som kan hjälpa dig med matematik i 

skolan?  
13. Tycker du att undervisningen på ditt modersmål underlättar din matematik 

förståelse?  
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Bilaga 2 
Brev till elevernas föräldrar 

 

Hej! 
Jag är en student som läser lärarutbildningen på Mälardalen Högskola. Under 
denna termin skriver jag C uppsats inom matematik. I mitt examensarbete skulle 
jag upplysa lärarens och elevens syn på undervisning i matematik på 
modersmålet. För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag intervjua er barn. 
Jag undrar om ni kan ställa upp för en sådan intervju? Endast de barn som har 
målsmans tillåtelse kommer att delta i undersökningen.  
 
 

 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Vyan Mustafa 
 
 

Mitt barn har tillstånd att delta i undersökningen ……………………………..                                               

 

Mitt barn har ej tillstånd att delta i undersökningen ………………………….. 

 
Barnets namn____________________________ 
 

Målsmans underskrift___________________________ 
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