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Sammanfattning

En femtedel av de elever som har utländsk bakgrund nådde inte må-
len i matematik i År 9, 2009. Denna uppsats handlar om varför dessa
elever inte når målen, vad man kan göra åt det och framför allt hur
eleverna upplever sin undervisning. Intervjuer med 5 elever genomför-
des under hösten 2010 i två skolor i en kranskommun till Stockholm.
Språk och kultur är faktorer som kommer behandlas i denna text och
detta var två av de faktorer som eleverna trodde påverkade eleverna
med utländsk bakgrunds måluppfyllelse i matematik.

Nyckelord: Utländsk bakgrund, Matematikundervisning, Elever, Språk,
Kultur, Grundskolan.
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1 Inledning

20,9 % av de 15766 elever med utländsk bakgrund, som skrev natio-
nella provet i matematik vårterminen 2009 uppnådde inte målen och
lämnade grundskolan utan ett G i matematik (Skolverket, 2009). Av
alla elever som går i skola i Sverige har en femtedel av eleverna ut-
ländsk bakgrund. Deras mamma och pappa är födda i ett annat land
än Sverige eller är själva födda i ett annat land än Sverige. Elever med
utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de elever som inte når
målen. Frågan är varför så många misslyckas med att nå målen. Är
det bristande språkkunskaper som ställer till det? Är det kulturella
skillnader i sättet att lära ut matematik mellan länderna som orsa-
kar problemet? Är det motivation hos eleverna som ställer till det?
Eller är det faktorer ute i samhället som orsakar att eleverna inte når
målen?

Det är ganska säkert att jag kommer att möta elever med utländsk
bakgrund, som har svårt med matematiken, när jag börjar jobba som
lärare i matematik. Vad ska jag tänka på när jag står där? Är eleverna
nöjda med den hjälpen de får idag? Är de nöjda med den undervisning
de får? Vad kan göras bättre? Skulle de vilja ha undervisningen på
sitt modersmål om det var möjligt?

Eva Norén håller för tillfället att göra en etnogra�sk studie om
den matematikundervisning som genomförs på arabiska och somaliska
i Stockholms Stad på några skolor. I en förstudie har elever som haft
matematikundervisning på sitt modersmål intervjuats. I den studien
kommer Norén fram till att eleverna upplever att deras tilltro till deras
egen förmåga i matematik har stärkts. Eleverna har fått en bättre
självkänsla (Norén, 2006).

Parszyk har funnit att de elever som kommer från kulturer som är
mest olik vår svenska är det elever som presterar sämst på nationella
prov. Det är även dessa elever som har största problemen med språket.
Parszyk tar även upp hur viktigt det är att få prata ett språk man
förstår även på matematiklektionerna (Parszyk, 1996).

Eleverna som ingick i min undersökning var nöjda med den under-
visning de �ck i dag men önskade sig �er lärare. Eleverna som hade
ett annat modersmål än svenska var positiva till att ha matematik-
undervisning på sitt modersmål. De faktorer som eleverna trodde var
de som orsakade att så många inte nådde målen var bland annat:
Språket, kulturella skillnader och sociokulturella svårigheter.
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2 Bakgrund

Vårterminen 2009 skrev 15 766 st elever med utländsk bakgrund1 na-
tionella provet i matematik. 20,9 % av de 15 766 uppnådde ej målen
i matematik (Skolverket, 2009). Vårterminen 2008 var det ännu �er
som inte uppnådde målen 26,8 %. (Skolverket, 2008). Antalet elever
med svensk bakgrund som inte uppnådde målen i matematik vårtermi-
nen 2009 var 11,6 %, (Skolverket, 2009) och 14,9 % 2008, (Skolverket,
2008). Av alla elever som går i svenska skolan har en femtedel utländsk
bakgrund. Många av dessa elever kommer till skolan med kunskaper
i matematik från en helt annan tradition än den svenska.

Hur elever med utländsk bakgrund klarar matematiken har inte
varit särskilt uppmärksammat. Att just matematikundervisningen in-
te uppmärksammats beror troligen på elevernas språkliga problem i
andra ämnen överskuggar de svårigheter, som bristande språkkunska-
per i matematik orsakar (Ahlberg, 2001).

2.1 Matematik och språk

2.1.1 Matematikinlärning med hjälp av elevens modersmål

Att så många elever med utländsk bakgrund har svårigheter med ma-
tematikuppgifter visar att matematiken har en språklig dimension som
man måste vara uppmärksam på som lärare (Myndigheten för skolut-
veckling, 2008). Att läs- och ordförståelse, har en stor betydelse vid
matematikinlärning kan man förstå när man tänker på elever som har
svenska som förstaspråk. Många av dessa elever har svårt att förstå
betydelsen av ord då de löser matematiska problem. Om elever som
har sitt tankespråk och kommunikationsspråk på svenska inte förstår
kan man lätt inse att elever som har ett annat språk som förstaspråk,
kan få bekymmer med att förstå betydelsen (Ahlberg, 2001).

I Moçambique lär sig många av barnen portugisiska samtidigt som
de lär sig matematik på språket. Det kan te sig orimligt för oss att
man lär sig matematik på ett språk som man samtidigt är i färd att
lära sig (Johnsen Høines, 2000). Det är dock verklighet för många
elever med utländsk bakgrund i Sverige. I Svenska skolor förväntas,
i allmänhet, att elever med utländsk bakgrund ska följa den svenska
undervisningen i matematik och samtidigt bygga upp ett funktionellt
matematikspråk på svenska för att kunna tillgodogöra sig matematik-
undervisningen (Löwing & Kilborn, 2008).

Vissa anser dock den matematiken man lär sig på sitt modersmål
måste vare en sämre matematik. En del hävdar även att man måste
lära sig matematiken två gånger, först på sitt modersmål och sedan på
det språk som pratas i skolan (Johnsen Høines, 2000). Det är viktigt
att eleverna fortsätter sin begreppsutveckling på sitt modersmål. Ele-
ver som fortsätter sin begreppsutveckling på sitt modersmål kan ta del

1Med elev med utländsk bakgrund avses en elev som är född utomlands eller att båda
föräldrarna är födda utomlands
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av sina tidigare, informella, erfarenheter av matematik. Hyltenstam
(1996) anser också att det lång tid för en elev att utan hjälp av sitt
modersmål bygga upp ett andraspråk med vars hjälp eleven kan lära
och kommunicera matematik på ett e�ektivt sätt. Om en elev abrupt
byter språk vid skolstarten hämmas elevens möjligheter till ett nor-
malt kunskapsinhämtande och normal intellektuell utveckling under
skoltiden. Anledningen är att det tar lång tid, �era år, innan elevens
andraspråk fungerar e�ektivt för kunskapsinhämtning (Hyltenstam,
1996).

Elevers eget ordförråd betyder oerhört mycket och det är något
vi måste ta vara på (Malmer, 2002). Det tar lång tid för ett nytt
språk att fungera i den fortsatta begreppsutvecklingen om utveckling
i förstaspråket avstannar. Detta innebär att det blir ett avbrott i
begreppsutvecklingen. Även Hyltenstam (1996) lyfter vikten av att
en elevens begreppsutveckling på modersmålet inte stannar av. Under
tiden har en elev som abrupt byter språk inget e�ektiv redskap för
kommunikation eller för sitt eget tänkande (Ladberg, 2003).

Det tar lång tid för en elev att, utan hjälp av sitt modersmål, byg-
ga upp ett andraspråk som eleven e�ektivt kan kommunicera och lära
sig med hjälp av. Inlärningen i matematik kan inte ligga nere under
en sådan lång period. Det är därför viktigt att eleven fortsätter sin
begreppsutveckling, på sitt modersmål, i matematik. Modersmål är
elevens instrument för att erinra sig och kommunicera alla tidigare,
formella och informella, erfarenheter av matematik. Har eleven byggt
upp en bra begreppsbank på sitt modersmål kan eleven utan större
problem överföra den till sitt andraspråk, när språket är färdigutveck-
lat. Även Ladberg (2003) menar att elever som har utvecklat begrepp
på något språk har lättare att utveckla begrepp på ett annat. Har
eleven exakta ord och begrepp på sitt modersmål är det lättare för
eleven att lära sig lika exakta ord på ett nytt språk. Eleven behöver då
bara ett nytt namn på ordet, innebörden kan eleven redan (Ladberg,
2003).

Nya begrepp bör utvecklas i första hand på modersmålet med hjälp
av modersmålsläraren. Parallellt med detta bör läraren i svenska som
andraspråk ansvara för att eleven bygger upp ett så pass rikt and-
raspråk att det efterhand kan ske överföring av begrepp till det nya
språket. Men detta förutsätter en helt annan utbildning och kompe-
tensutveckling av inblandade lärare än vad de �esta av dem har i dag
(Löwing & Kilborn, 2010). Ladberg skriver även att en elev lättare lär
sig nya begrepp om eleven får använda sitt tidigare språk i processen.
Kunskaper och tänkande på detta språk kan användas för att utveckla
de nya. Genom att använda sitt modersmål kan eleven använda sig av
tidigare kunskaper och känna igen, jämföra, associera och dra slutsat-
ser. Om eleven däremot inte vågar eller får använda sitt modersmål
blir det svårare för eleven att tänka, (Ladberg, 2000).

I boken Kulturmöten i matematikundervisningen refererar författ-
tarna till Kern som påpekar att det är enklare att tänka och operera
med begrepp på sitt modersmål. Man har bättre �yt i sitt tänkande
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på modersmål och man kan hålla kvar mer komplexa sammanhang i
minnet medan man opererar med dem. Risken att man tappar tråden
är större om man försöker operera på sitt andraspråk. När komplex-
iteten i det man lär sig ökar och arbetsminnet inte räcker till för att
hantera de data man processar ökar risken för att tappa tråden om
man använder sitt andraspråk. Man känner även en större trygghets-
känsla när man tänker på sitt modersmål, (Löwing & Kilborn, 2010).

Det är viktigt att stödja elevens begreppsutveckling i matematik
på ett sådant sätt att tänkandet blir utvecklingsbart och funktionellt
fram till dess att eleven kan tänka och operera på andraspråket. Det
är modersmålslärarens uppgift och det kräver att denne är kunnig
i matematikämnets didaktik, enligt svensk skolkultur. Det innebär
inte att eleven inte ska ha matematikundervisning på svenska utan
att dessa ska gå parallellt. Eleven ska bygga begrepp på båda språket
samtidigt, (Löwing & Kilborn, 2008). Löwing & Kilborn (2008) hävdar
att: �Det man lär sig på ett ofullständigt andraspråk blir enbart till

ytliga kunskaper.� (s.58).
En del ord som vi använder i vårt vardagliga tal har även en ma-

tematisk betydelse, exempelvis axel, rymmer och volym. Det �nns
betydligt �er och sådana ord kan ställa till det för elever som har ut-
ländsk bakgrund. De kan ha kommit så långt att det känner till den
vardagliga betydelsen för ordet men inte den matematiska. Självklart
kan fallet även vara så för en elev som har svenska som sitt förstaspråk.
Men när man endast har en vardaglig betydelse på ordet och stöter
på den i en matematisk uppgift så kan det lätt bli fel: Ett kexpaket
rymmer 24 kex. Hur många rymmer 5 paket? Vilket kan tolkas som:
Ett kexpaket �yr 24 kex? Hur många �yr 5 paket? � Om man endast
känner till den vardagliga betydelsen (Myndigheten för skolutveckling,
2008).

I Mer än matte skriver författarna att om eleverna får höra den
matematiska betydelsen av orden ofta kommer de så småningom att
införliva ordet i sitt aktiva ordförråd. Det handlar inte om att undvika
det matematiska språket utan att ge eleverna chansen att successivt
utveckla detta språk. Ett funktionellt språk som verktyg i problemlös-
ning är en förutsättning under grundskolans senare år (Myndigheten
för skolutveckling, 2008).

Övergången mellan att kommunicera matematik på sitt moders-
mål till att göra det på sitt andraspråk är inte alltid så lätt. Sätten
man uttrycker sig på för att beskriva tal och för att bygga upp begrepp
kan i bland se olika ut i olika kulturer och på olika språk. Ett exempel
är skillnaden på hur vi på svenska skriver 14− 5 = 9 medan man på
arabiska skriver 9 = 5− 14 (fast med arabiska si�ror). Detta kan lätt
bli 5− 14 = 9 när man �översätter� det. Svaret stämmer inte och kan
uppfattas som ett begreppsmässigt fel istället för ihopblandning av
olika sätt att skriva(Löwing & Kilborn, 2010).
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2.1.2 Matematikundervisning på modersmål i Stockholms Stad

I Stockholms Stad bedrivs, sen 2004, matematikundervisning på mo-
dersmål på några skolor. Man erbjuder tvåspråkiga elever matematik-
undervisning på sitt modersmål. De språk man erbjudit är arabiska
och somaliska. Undervisningen har skett på både svenska och arabiska
respektive somaliska. Detta har inneburit att både elevens modersmål
och svenska har används som språk för undervisning och lärande i
matematik. De elever som tidigare har haft enspråkig matematikun-
dervisning på svenska säger att de lär sig bättre och mer nu när det
använder båda sina språk. Deras självkänsla har bevarats och tilltron
till sin egna förmågan i matematik stärkts (Norén, 2006).

Det händer att eleverna ber läraren förklara på svenska även på
matematiklektionerna på elevens modersmål. Detta kan bero på att
eleven ofta lutar sig mot sina vardagliga erfarenheter i sitt matematik-
lärande. I kommunikation och i vardagen använder sig eleverna ofta
av �era olika språk. Användningen av �era språk i undervisningen är
ännu ett sätt att knyta erfarenheter till lärande i matematik (Norén,
2006).

Flera lärare påtalar osäkerheten om det är tillåtet att prata på mo-
dersmål och �era av de påpekar att de inte hade gjort det med eleverna
om inte det hade varit en del i projektet. Många är även osäkra om
det kommer att försätta att göra det när projektet avslutas även fast
de sett att det gjort resultat (Norén, 2006). Matematikundervisning
på arabiska och somaliska �nns kvar fortfarande och Eva Norén hål-
ler på att göra en etnogra�sk studie om satsningen. Studien beräknas
vara avslutad i höst.

2.1.3 Klassrummets olika språk

I ett klassrum används en rad olika språkliga mönster. Ett allmänt var-
dagsspråk som används vid konversationerna om ordningsfrågor, sche-
mafrågor och allmänna frågor. När man ska prata om dagens/lektions
arbetsuppgifter och läxor använder man sig av ett mer metodiskt
språk. Dessutom används ett undervisande språk som i sin tur in-
nehåller �era olika språkliga element. Det undervisande språket som
används under en matematiklektion bygger i grunden på ett vardags-
språk men med en rad mycket speciella ord och uttryck. Dessa ord
och uttryck har ofta en helt annan precision och betydelse än liknade
ord i vardagsspråket (Löwing & Kilborn, 2008). Ett exempel är ordet
axel. Volym är ett annat ord och ordet rymmer ett tredje.

Inom matematiken används även ett speciellt matematiskt sym-
bolspråk som byggs upp med hjälp av särskilda tecken och som an-
vänds efter vissa på förhand givna regler. För att en elev ska kunna ta
del till fullo av undervisningen, från ordningsfrågor till genomgångar
krävs att eleven behärskar alla dessa språkbruk (Löwing & Kilborn,
2008). Lärare som undervisar i matematik måste vara medvetna om
vilket språk som används inte bara i text till uppgifter utan också
vilket språk läraren själv använder i undervisningen (Malmer, 2002).
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Språk används inte bara för att kommunicera med andra utan
även med att kommunicera med sig själv, att tänka. Elevens moders-
mål har från början ett försprång mot andra språk som tankeredskap.
Det språk som utvecklats mest är det språk som eleven tänker med
(Ladberg, 2003).

2.2 Matematik och Kultur

Att matematik är ett av de lättaste ämnena att lära sig som elev
med utländsk bakgrund är en vanlig uppfattning. Matematiken är
kulturneutral och har ett eget universellt språk menar man (Rönn-
berg, 1999). Men behovet av och synen på matematik ser olika ut i
olika kulturer. Beroende på hur talsystemets uppbyggnad och talens
namn ser ut, ser det grundläggande metodiken olika ut i olika kulturer.
Algoritmer och andra metoder är anpassade efter de förutsättningar
som gäller. Därför måste läraren vara överens med elevens föräldrar
om vilka mål och metoder som gäller.

En elev som möts av två- tre olika metoder, lärarens, lärobokens,
föräldrarnas/modersmålslärarens metod kan få problem. Därför är det
viktigt att man är överens (Löwing & Kilborn, 2008). Hvenekilde skri-
ver att många föräldrar, inte minst föräldrar till barn med utländsk
bakgrund är intresserade att hjälpa sina barn med skolarbetet. Ef-
tersom ordförrådet inte alltid �nns, kan matematik vara det ämne
där föräldrarna kan hjälpa sina barn lättast. Det är därför viktigt att
skolan kan hjälpa engagerade föräldrar med olikheter i räknevanorna.
Rent formella och triviala skillnader mellan de sätt som används i
skolan och det sätt som används av föräldrarna ska inte hindra för-
äldrarna från att hjälpa sina barn (Hvenekilde, 1991).

2.2.1 Vad händer när eleven möts av olika kulturer och kontext?

I boken Alla barns skola? citerar Ladberg (1994), (Johansson,1985):

När det �nns skillnader mellan den kultur som skolan står

för och den eleverna kommer ifrån, blir skolan abstrakt och

främmande för eleverna. Om skolan samtidigt kräver ett

annat språk och framhäver andra yrken och miljöer än de

som �nns i elevernas omgivning, kommer elevernas band

till sin egen bakgrund att försvagas, utan att det utvecklas

band till någonting annat. (s.68).

Vilken förförståelse en elev har, är avgörande för hur elev förstår
och uppfattar en matematikuppgift (Myndigheten för skolutveckling,
2008). Det är med andra ord inte bara språkliga svårigheter som kan
sätta käppar i hjulen för elever med utländsk bakgrund. Många av de
textuppgifter eleverna kommer att möta bygger på vår svenska kultur.
Att räkna ut hur långt staket du måste ha runt kohagen är inte det
lättaste om du aldrig sett en kohage (Ahlberg, 2001).

När man inte har kännedom om företeelser som �nns i vår kultur är
det extra svårt, kanske till och med omöjligt att lösa en uppgift (Myn-

6



Maria Lundström 29 november 2010

digheten för skolutveckling, 2008; Norén, 2006). Om textuppgifterna
är knuta till svenska traditioner och kulturförhållanden får elever med
utländsk bakgrund inte samma stöd i kontexten och därmed i samma
stöd i att lösa uppgiften. Men Sverige består inte utav en kultur utan
av många. Pojken från den skånska kusten kanske inte har åkt skidor
medan Kiruna-�ickan inte har en aning om vad havs�ske är för någon-
ting (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Skolresultaten blir sämre
om det sto� som elevernas arbetar med inte angår dem. De känner inte
igen sig och får svårt att sätta in sto�et i ett sammanhang (Ladberg,
1994). Kontexten i läromedel, nationella diagnoser och prov är mycket
bunden till den svenska kulturen. De läromedel vi använder och den
undervisningen vi använder är förutsätter ofta en kulturkompetens
som elever med utländsk bakgrund ofta saknar (Rönnberg, 1999).

Parszyk har funnit att de elever som kommer från de kulturer som
är mest olik vår svenska är de som har mer omfattande språksvårighe-
ter, sämre självvärdering i matematik och presterar sämst på nationel-
la prov. En begreppsförankring i båda kulturerna och ett respektfullt
förhållningssätt har mycket betydelsefull för begreppsutvecklingen hos
elever med utländsk bakgrund. Behovet av att få prata ett språk man
förstår även på matematiklektionerna �nns också och ska tas tillvara
på (Parszyk, 1996).

Om man ska ta tillvara elevens informella kunskaper i matematik
och kunna knyta samman de med matematikundervisningen krävs att
lärarna får betydligt mer kunskaper om de kulturer som elever, som
läraren undervisar, har (Löwing & Kilborn, 2008). Skälen är många till
varför matematikläraren ska ska�a sig kunskaper om de matematikdi-
daktiska traditionerna som �nns i eleverna med utländsk bakgrunds
hemland. Kunskaper om vad eleven lärt sig i sitt hemland är en för-
utsättning för att eleven ska få en adekvat utbildning i matematik.
Insikten om andra matematikdidaktiska traditioner kan dessutom ge
perspektiv på den egna undervisningstraditionen (Hvenekilde, 1991).

2.3 Förslag på förbättringar

Centralt i allt lärande i matematik �nns språket. Många av det svå-
righeter som elever med utländsk bakgrund stöter på i undervisningen
kan även svenskfödda barn uppleva. Språket spelar en central roll när
det gäller lärande i matematik. Kanske så stor roll att många elever
misslyckas i matematiken på grund av brister i språkliga kommuni-
kationen. Det kanske inte alltid är bristande räkneförmåga som är
orsaken. Det är därför viktigt att det matematiska symbolspråket ut-
går ifrån och förbinds med elevens egna språk för att få en innebörd
för eleven (Ahlberg, 2001).

Genom att göra eleven medveten om att de problem som hon/han
ställs inför i vardagslivet kan uttryckas med matematiskt symbolspråk.
Uppgifter och problem bör därför kopplas till elevens erfarenheter och
vardagsliv(Ahlberg, 2001). Men det är då viktigt att koppla till alla
elevers erfarenheter och vardagsliv (Ladberg, 1994; Rönnberg, 1999;
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Ahlberg, 2001). Alla lärare som undervisar i matematik måste vara
medveten om vilken betydelse språket har. Inte bara de språk som
�nns i textuppgifterna eleverna ska jobba med utan även det språk
som läraren själv använder sig av (Malmer, 2002).

Fler studiehandledningstimmar på modersmålet för att ge elever
med utländsk bakgrund större möjlighet att utveckla sitt matema-
tiska kunnande, är något Rönnberg föreslår för att förbättra resulta-
ten i matematik för elever med utländsk bakgrund (Rönnberg, 1999).
Men det är som skrevs tidigare viktigt att den som är handledare be-
sitter kunskaper om matematikämnets didaktik enligt svensk kultur
(Löwing & Kilborn, 2008).

Det �nns en del ord som man skulle kunna kalla matematikord. De
förkommer sällan i med vardagliga sammanhang. De är några hundra
och terminologiord, som addition, subtraktion, addera, termer etc. hör
givetvis hit. Malmer (2002) skulle gärna se att lärarna använde dessa
ord i undervisningen, utan krav på att eleverna ska lära sig dem. Men
om eleverna frekvent hör orden så kommer de småningom att införliva
dem i sitt aktiva ordförråd. Läraren får gärna vara �tvåspråkig� och
säga: �Nu ska vi addera termerna � Lägga samman talen� (Malmer,
2002).

Matematiklärare bör ägna mer tid åt läsförståelse i matematik.
Genom att eleverna talar, läser och skriver matematik ökar deras läs-
förståelse. Idéer och tankar blir mer synliga för re�ektion när de formu-
leras i ord, vilket leder till en djupare förståelse. En god ordförståelse
är viktig för att förstå det man läser och ordförrådet utvecklas genom
läsning. Det är därför viktigt som lärare att inte undvika nya ord utan
att istället ge eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin
språkbehärskning genom att möta nya ord och uttryck (Myndigheten
för skolutveckling, 2008).

Många av de elever som �yttar till Sverige har redan börjat stude-
ra matematik. Den matematik som de studerat kan vara betydligt mer
avancerad än den matematik deras jämnåriga här i Sverige studerar.
Därför är det viktigt att man tar reda på var elevens kunskapsnivå
ligger och att eleven får jobba vidare från den nivån som eleven be-
härskar. Risken �nns annars att man hämmar elevens utveckling i
ämnet och även dess intresse för ämnet (Löwing & Kilborn, 2010)

Det är inte ovanligt att lärare förenklar sin undervisning och de
uppgifter man ger eleverna när eleverna får problem. Man uttrycker
sig med mindre begrepp, man kortar ner läsuppgifter och tar borta
fakta för att underlätta för eleverna, tror man. Men Löwing & Kilborn
(2010) hävdar att detta inte alltid hjälper eleverna utan snarare stjäl-
per eleverna. I denna strävan efter att hjälpa eleverna minskar läraren
istället elevernas möjlighet till att utveckla språk och begrepp. Istället
för att förenkla uppgifterna ska man fundera på vilken språklig stött-
ning man ska ge eleverna för att de ska klara uppgifterna (Löwing &
Kilborn, 2010).
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Lärare behöver mer kunskaper om skillnaderna i kulturmönster
vad gäller olika kulturers pedagogiska traditioner för att förstå pro-
blematiken kring elever med utländsk bakgrund och deras svårigheter
i matematik. Att se elevernas tvåspråkighet som en resurs och använda
sig av de samt att ta del av den forskning som görs om tvåspråkighet
är andra saker Parszyk (1996) trycker på.

Lärare med utländsk bakgrund besitter även en stor kunskap om
hur det är att ha en utländsk bakgrund. Med hjälp av dessa kunskaper
kan vi kanske förstå de kulturella skillnaderna som göra att elever
med utländsk bakgrund misslyckas. Det är viktigt att lärarna kan
se orsakerna till kulturella och språkliga kon�ikterna och mot denna
bakgrund undervisa på ett funktionellt sätt (Löwing & Kilborn, 2008).
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3 Syfte

Mitt styfte med denna uppsats är att ta reda på vad elever har för
syn på matematikundervisningen och deras syn på varför elever med
utländsk inte når målen i matematik. För att uppnå syftet används
följande frågeställningar:

• Vad tycker eleverna om matematikundervisningen?

• Vill de ha matematikundervisning på sitt modersmål?

• Vad tror eleverna är orsaken till att så många elever med ut-
ländsk bakgrund, inte lyckas med att nå målen i matematik?

4 Metod

För att �nna svar frågan om hur vad elever med utländsk bakgrund
tycker om matematikundervisningen har kvalitativa intervjuer an-
vänds. Kvalitativa intervjuer är en riktad öppen form av intervju,
där den intervjuade fritt kan utvecklas sina tankar omkring frågorna
(Lantz, 1993). En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal men har
ett förutbestämt fokus. Den som intervjuar bestämmer riktningen på
samtalet och ser till att man håller sig till ämnet (Dimenäs, 2007).
Det är viktigt att tänka på att inte styra intervjun eller ställa ledande
frågor. Man ska inte försöka få den intervjuade att svara det man som
intervjuare vill att den ska svara. För att inte styra eleverna i inter-
vjuerna funderade jag på mina egna förkunskaper och uppfattningar.
Det är bra att ha gjort det innan man påbörjar intervjuerna för att
inte styra intervjuerna (Dimenäs, 2007).

Inga förutbestämda följdfrågor fanns utan dessa varierade från in-
tervju till intervju för att förstå och få en uppfattning av elevens tan-
kar. Öppna frågor är frågor som inte har givna och färdig svarsalterna-
tiv. Vid kvalitativa intervju intervjuar man någon som har kunskaper
och erfarenheter om det ämne eller område som intervjun ska handla
om (Dimenäs, 2007). Eleverna som intervjuades hade alla utländsk
bakgrund. Elevernas föräldrar var alla födda utanför Sveriges gränser
och alla hade därmed erfarenheter av andra kulturer. Några av elever-
na pratade enbart svenska och några av elever pratade föräldrarnas
modersmål.

4.1 Urval

Fem elever2 i år 9 som själva var födda utomlands eller hade föräldrar
som var födda utomlands valdes ut. Anledningen till att jag valde
elever i år 9 var att de då gått två år på �högstadiet�3 och även fått sitt
första betyg i ämnet matematik. Alla elever med utländsk bakgrund i

2En elev som inte följde min de�nition på utländsk bakgrund blev intervjuad men
elevens svar har inte behandlats.

3År 7 � 9.
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de två grupper som valdes ut blev tillfrågade och de elever som kunde
tänka sig vara med, �ck med sig ett brev hem till sina föräldrar. Tre
av de nio elever som kunde tänka sig ställa upp glömde lämna fram
brevet till föräldrarna men de övriga sex svarade föräldrarna, ja. Dessa
sex4 elever valdes ut och intervjuades.

Eleverna går på två olika skolor och de två skolor som valdes ut lig-
ger i en kranskommun till Stockholm. Den första skolan är en friskola
som ligger i den centrala delen av staden. En stor del av eleverna som
går på den skolan har utländsk bakgrund. Tre av eleverna kommer
från denna skola. Den andra skolan ligger i utkanten av staden och
är en kommunalskola. På denna skola har merparten av eleverna inte
utländsk bakgrund.

4.2 Genomförande

Frågeställningarna och intervjufrågorna är två skilda saker (Dime-
näs, 2007). Frågeställningen har används som utgångspunkt till in-
tervjufrågorna i studien. Intervjufrågornas svar skulle besvara mina
frågeställningar. Intervjuerna har inte bara innehållit öppna frågor
utan två ja eller nej frågor har även ställts.

Rektorerna på de två skolorna tillfrågades först om skolorna vil-
le vara med i min studie och båda samtyckte till att jag intervjua-
de skolans elever. Efter det skickades informationsbrevet vidare till
studierektorn på den ena skolan och arbetslagsledaren på den and-
ra skolan. Studierektorn och arbetslagsledaren samtyckte även de och
överenskommelse om tid och plats skedde.

Intervjuerna är genomförda två fredagar efter lunch, en eftermid-
dag på varje skola. Skolorna hade hjälp till med att boka grupprum
där intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro. Intervjuerna är inte
inspelad utan anteckningar skrevs under intervjuerna och direkt ef-
teråt. De två sista intervjufrågorna har inte besvarats av någon elev,
då ingen av elev har gått i skola utomlands. Intervjuerna inleddes
med frågor om elevernas bakgrund. Dimenäs menar att det är en för-
del att använda bandspelare när man väljer att intervjua. Man hinner
då se hur den intervjuade agerar och beter sig under intervjun (Di-
menäs, 2007). Dock kan bandspelare störa intervjun också och vissa
människor upplever det obehagligt att bli inspelad på band (Trost,
2010).

4.3 Etik

Vetenskapsrådet i Sverige har ansvar för att stödja och utveckla pro-
jekt inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tagit fram
forskningsetiska principer. Utgångspunkten är att all forskning ska
gagna samhället och dess medlemmar samt vara relevant för samhäl-
lets utveckling (Dimenäs, 2007). Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav

4En av eleverna föll bort, se fotnot 2.
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som ska vara vägledande och skydda individen som deltar i forsk-
ningsstudien. Alla forskningsprojekt måste ta hänsyn till kraven när
de genomföra sin studie. Det fyra huvudkraven är:

• Informationskravet: Forskaren ska informera de som berörs av
forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

• Samtyckeskravet: De som deltar i undersökning har rätt att be-
stämma över sin medverkan.

• Kon�dentialitetskravet: Uppgifter om de som deltar i undersök-
ningen ska ges största möjliga kon�dentalitet och personuppgif-
terna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta
del av uppgifterna.

• Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlas in om enskilda perso-
ner får endast användas för forskningsändamål (Dimenäs, 2007)

De intervjuade elevernas informerades om studiens syfte innan inter-
vjuade påbörjades och �ck avgöra själva om de ville delta i studien. De
lovades att deras namn inte skulle användas och deras anonymitet har
i högsta möjliga mån säkerställs. De svar som eleverna gett är därför
blandade och inte uppdelade och presentera som svar från respektive
skola. Undersökningsmaterialet kommer endast att användas i denna
studie.

Är de man avser att intervjua omyndiga måste föräldrar/vård-
nadshavare ge sitt samtycke. Eftersom alla eleverna som intervjuades
var omyndiga �ck vårdnadshavarna/föräldrarna ge sitt godkännande
till om deras son/dotter �ck delta i studien5.

5Brevet till föräldrarna �nns som bilaga 2.
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5 Resultat

Alla intervjuade eleverna var själva födda i Sverige men elevernas
föräldrar kom från Chile, Kuba, Bangladesh, Libanon, Syrien, Mexiko,
Finland och Tjeckien.

Av de fem elever som var med i undersökningen pratade två stycken
svenska hemma och inte föräldrarnas modersmål. De tre andra elever-
na hade bengaliska, arabiska och tjeckiska som modersmål. Eleven
som hade bengaliska som modersmål hade engelska som modersmåls-
undervisning. Eleven som hade arabiska som modersmål, hade just
nu ingen modersmålsundervisning då eleven tyckte att det var tråkigt
men han funderade på att börja om. Eleven som hade tjekiska som
modersmål hade ingen modersmålsundervisning.

5.1 Elevernas upplevelser av en vanlig matematiklektion

Matematiklektionerna på båda skolorna upplevdes på samma sätt av
eleverna. Man hade en genomgång och sedan räknade man vidare i
boken. Men eleverna på friskolan lyfte även att genomgångarna var
frivilliga och att man kunde om man ville räkna vidare själv och in-
te lyssna på genomgången. En av eleverna räknade ofta vidare själv
med musik i sina öron berättade eleven. En annan elev från samma
skola berättade att läraren ofta samlade ihop de elever som ville ha
genomgång och hade genomgång för dem. Eleverna på den andra sko-
lan var mer oense om hur mycket genomgångar man egentligen har.
En elev sade att man endast hade genomgång vid nytt kapitel medan
en annan sade att man hade genomgång varje lektion.

5.2 Elevernas drömmar om matematiklektioner

När eleverna �ck drömma om hur de ville att en matematiklektion
ska se ut sade en av eleverna skrattandes �Ingen matte!� men ändrar
sig när denne inser att det blir svårt att nå målen då. Alla elever var
mer eller mindre nöjda med den matematikundervisningen som de
�ck idag. Två av eleverna lyfte något som eleverna själva måste bidra
med, tystare och bättre koncentration. En av eleverna : �Respekt för
andra är viktigt. Man är inte ensam i klassrummet.�

En annan elev berättade att den ofta upplevde att läraren var
stressad och förklarade för fort. Eleven berättade att lärare ofta �ck
förklara �era gånger och att eleven till slut sade att den har förstått
även fast den inte gjort det. Eleven lyfte att den ville ha �er lärare
i klassrummet. Mer praktiska och konkreta uppgifter önskade sig en
annan elev medan en treje elev berättade att praktiska uppgifter inte
är dennes favorit. Två elever sade att arbete i grupp och gruppdiskus-
sioner nog skulle vara bra. En av de två eleverna var tydlig med att
man skulle diskutera matematik då och inte prata om annat. En av
de fem eleverna ville dock att det skulle vara precis som nu.

13



Maria Lundström 29 november 2010

5.3 Matematisk tänkande

Alla eleverna tänkte på svenska när de räknade matte. En elev visste
faktiskt inte varför den tänkte på svenska och inte sitt modersmål. En
annan elev svarade att den bara pratade svenska och en tredje att den
mer eller mindre bara pratade svenska och en fjärde att den växt upp
med svenska. En femte elev tror att den kan ha att göra med att all
litteratur är på svenska.

5.4 Elevernas upplevelser om vilken hjälp de får

Alla fem elever var nöjda med den hjälp de �ck. Två av eleverna sa kort
och gott att de �ck den hjälp de behövde när de frågade. En annan elev
�ck hjälp med att planera vad som skulle göras för att hinna med. En
av eleverna hade svårt med matematik och hade därför lektioner i en
mindre grupp utöver den matematikundervisning som övriga klassen
hade. Lektionerna såg likadana ut men man hade en enklare bok och
strävade efter ett G berättade eleven. En annan elev sade att den var
nöjd med den hjälp den �ck på lektionerna och berättade även att
den hade fått hjälp med hur den skulle klara provsituationer bättre
och bli mindre nervös. Eleven berättade också att han inte hann med
matematiken de veckor de har projektveckor och att de ofta blir att
ta hem för att hinna med det som ska hinnas med. Eleverna önskar
sig ändå �er lärare och mer tid för lärarna att förklara och hjälpa
eleverna.

5.5 Vill eleverna ha matematikundervisning på sitt mo-

dersmål?

Två av eleverna hade svenska som modersmål och hade redan mate-
matikundervisningen på sitt modersmål men de tre elever som hade
ett annat modersmål än svenska var positiva. En elev sade att det nog
skulle vara roligt och utvecklande. En annan menade på att det skulle
bli mer tid till matematik och den tredje eleven var lite mer skeptisk.
Eleven berättade att den hade svårt att skriva på sitt modersmål men
pratade och förstod sitt modersmål bra. Eleven trodde dock att det
kanske skulle försvåra och komplicera mer än hjälpa.

Två av eleverna ville att lektionerna på modersmål skulle se ut
som de matematiklektioner man hade idag, med genomgångar och
självständigt räknade i boken. �Behöver man hjälp så säger man till�.
Den tredje eleven var inne på att lektionerna skulle genomföras då
denne hade modersmålsundervisning och det då skulle vara hälften
modersmål, hälften matematik.

5.6 Varför når elever med utländsk bakgrund inte målen?

Alla eleverna lyfte språket. Matematiken innehåller många svåra ord
och begrepp som man inte lärt sig ännu sade en av eleverna. �Man

lyssnar och förstår inte�. En annan elev trodde att elever som är födda
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i Sverige har det lättare än elever som har �yttat hit. Att man var
blygare och inte tog för sig kunde också vara en anledning trodde
denne.

En elev lyfte svårigheter hemma som gjorde att det blev svårt att
över huvud taget koncentrera sig på skolarbetet. En elev trodde att
många med utländsk bakgrund bosätter sig på samma ställe. Man
tror inte på sig själv och man får inget stöd hemifrån. Att segregation
och sociokulturella faktorer påverkade. Eleven lyfte Malmvägen i Sol-
lentuna som ett exempel. Samma elev berättade om en kompis som
kom till Sverige efter att ha gått i skola i sitt hemland till sju års ål-
der. Eleven berättade att denne kompis var jätteduktig på matte när
den kom och att klasskompisarna var imponerade av hur fort denne
räknade. Kompisen hade kommit längre i matematiken än sina klass-
kompisar eftersom den hade ett försprång med sig från sitt hemland.
Dock svalnade dennes intresse för matematik och dennes resultat för-
sämrades. Eleven tror att kompisen svalnade intresse och försämrade
resultat kunde bero på att den inte �ck någon utmaning.
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6 Diskussion

6.1 Förändringar av undervisningen

Min undersökning visade att eleverna till stor del var nöjda med den
undervisning och hjälp de �ck för att uppnå målen i matematik. Un-
dervisningen såg ungefär likadan ut på de två skolorna. De förändring-
ar som eleverna efterlyste var bland annat: Fler lärare i klasrummet,
�er som kan hjälpa eleverna och mer tid för lärarna att förklara. En av
eleverna berättade att den tyckte det var jobbigt när läraren stressat
förklarade för den och eleven gav ofta till slut upp med att förstå och
sa att den förstod. Fler lärare i klassrummet och mer tid till att för-
klara är nog ett önskemål som alla som har sin vardag i skolan önskar,
vuxna som barn, tror jag.

Två av eleverna tog upp att de ville prata matematik och räkna
matematik i grupp. Ahlberg (2001), Malmer (2002) och Myndigheten
för skolutveckling (2008) tar alla upp vikten av att prata matematik
och jag tror även personligen att det är bra att prata matematik. Att
få förklara hur man tänker och motivera varför kan leda till djupare
kunskaper som blir mer permanenta.

Det var bara en elev som ville jobba med mer praktiskt och konkret
material och en elev sa tydligt att de inte var dennes �grej�. Mer
praktiskt och konkret kan annars vara ett sätt att hjälpa elever som
kommer från en annan kultur än den svenska tror jag. Detta kan vara
ett sätt för elever från andra kulturer att lära sig mer om den svenska
kultur och även för elever från den svenska att lära sig mer om andra
kulturer.

6.2 Matematisk tänkande

Alla elever svarade att de tänkte på svenska när de �ck ett mate-
matiskt problem. Att två av eleverna tänker på svenska kanske inte
var så konstigt när de enbart pratar svenska och inte sina föräldrars
modersmål (Löwing & Kilborn, 2010) menar däremot att elever som
tänker på sitt modersmål har mer �yt i sina tankar och kan hålla kvar
mer komplexa sammanhang i minnet. De menar att risken för att tap-
pa tråden är mindre om man tänker på sitt modersmål. Detta måste
dock bero på hur väl förtrogen man är med sitt modersmål anser jag.
Är modersmålet ens allra bästa språk så är det självklart så att man
borde kunna hålla mer komplexa tankar i minnet och ha bättre �yt i
tankarna än om man tänker på sitt näst bästa språk.

6.3 Matematikundervisning på modersmål

Av de tre elever, som hade ett annat modersmål än svenska, var al-
la positiva till att ha matematikundervisning på sitt modersmål. En
av eleverna var dock tveksam till att det skulle underlätta för den-
ne. Den matematikundervisning på modersmål som man genomför i
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Stockholms Stad just nu ser ut som eleverna i min undersökning ville
att den ska se ut, som vanlig matematiklektion.

Personligen tror jag att det skulle hjälpa elever som har det tungt
med matematiken och har ett annat modersmål än svenska, att ha un-
dervisningen på modersmålet men det kanske skulle räcka om eleven
kunde gå till sin modersmålslärare och få hjälp de gånger eleven behö-
ver hjälp istället för att konstant ha undervisningen på modersmålet.
Det blir väldigt många språk som undervisningen ska ske på annars.
Det kanske räcker långt med att matematikläraren har ett samarbete
med modersmålläraren och att man avsätter en stund varje vecka där
möjligenheten �nns till att fråga och få hjälp på sitt modersmål.

6.4 Varför når elever med utländsk bakgrund inte målen?

Att språket påverkar att elever med utländsk bakgrund inte når målen
var något som alla elever var överens om och det var bland det första
alla eleverna svarade när de �ck frågan. Många av eleverna var för-
vånade av att det var så många som 20,9 % som inte klarade målen.
Eleverna trodde att det var de många svåra orden och begreppen som
lade krokben för eleverna med utländsk bakgrund.

Eleverna, jag och Johnsen Høines (2000), Löwing & Kilborn (2008,
2010), Hyltenstam (1996), Malmer (2002), Ladberg (2000, 2003), Myn-
digheten för skolutveckling (2008) och Norén (2006) är alla överens om
att språket har en stor del i att elever med utländsk bakgrund inte når
målen i matematik. Bland annat skriver Myndigheten för skolutveck-
ling (2008) att när så många elever med utländsk bakgrund har svå-
righeter med matematiken visar det att matematiken har en språklig
dimension som man ska vara uppmärksam på som lärare. Hyltenstam
(1996) skriver att det tar långt tid att bygga upp ett andraspråk som
man kan lära och kommunicera matematik på fullständigt och på ett
e�ektivt sätt.

Vad eleverna i undersökningen hade för betyg i matematik fram-
går inte då jag ansåg att detta inte var relevant för undersökningen
men man kan fråga sig om eleverna kanske skulle kunna nå ännu
bättre resultat oavsett vilka resultat de har idag om det hade haft
modersmålsundervisning. Att bara en av eleverna har modersmålsun-
dervisning och då inte på sitt modersmål utan på engelska kan, om
man ser till vad Hyltenstam (1996), Malmer (2002), Ladberg (2003)
och Löwing & Kilborn (2008, 2010) skriver om fortsatt begreppsut-
veckling och vikten av att fortsätta sin utveckla sitt modersmål, som
märkligt.

Hur viktigt det är att utveckla sitt modersmål för att kunna lära
sig nya kunskaper på sitt andraspråk måste självklart bero på hur
mycket man använder sitt modersmål och hur djupa kunskaper man
har i språket tror jag. Det måste bero på hur långt kommen man är
i sina kunskaper i sitt språk och hur länge man pratat och varit i en
omgivning där båda språken används. Däremot så är nog den fortsat-
ta utveckling av sitt modersmål enormt viktigt om man är född i ett
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annat land och �yttar till Sverige eller när man lär sig svenska efter
att ha levt i några år. Är man väl förtrogen med det svenska språket
har utvecklingen av modersmål mindre betydelse för kunskapsinhämt-
ningen.Jag tror däremot att det, oberoende om eleven pratar �ytande
svenska eller är nyanländ, är viktigt att uppmuntra eleverna till att
använda sitt modersmål i skolarbetet till att tänka och till att disku-
tera uppgifter med elever som pratar samma språk och få eleverna att
förstå att deras modersmål är viktigt. Eleverna ska våga och få an-
vända sitt modersmål i skolan. Det gör det lättare för dem att tänka
och genomföra skolarbetet på bästa möjliga sätt. Detta påtalar även
Ladberg (2000).

Eleverna i undersökningen tog även upp att de tror att ord och
begrepp kan ställa till det för elever med utländsk bakgrund. Myndig-
heten för skolutveckling (2008) tar upp att ord och begrepp som har
både en vardaglig betydelse och en matematisk betydelse kan ställa
till det för elever som har lärt sig den vardagliga betydelsen men inte
den matematiska.

En av eleverna tog upp att den trodde att många elever med ut-
ländsk bakgrund saknar stöttning hemifrån och därför misslyckas med
att nå målen, Hvenekilde (1991) menar att fallet är tvärtom, att för-
äldrarna är intresserade av att hjälpa sina barn med skolarbetet. Där-
emot skriver både Hvenekilde (1991) och Löwing & Kilborn (2008) att
det är viktigt att alla som hjälper eleven med matematiken är överens
om vilken metod eleven ska använda. Annars kan rent formella och
triviala skillnader mellan den metod som används i skolan och den
metod som används av föräldrarna sätta käppar i hjulen för föräldrar
som vill hjälpa sina barn med matematiken.

Jag tror personligen att både eleven och Hvenekilde (1991) och
Löwing & Kilborn (2008) har rätt. Det �nns nog både föräldrar som
verkligen vill hjälpa sina barn och föräldrar som inte bryr sig men
detta ska inte vara en faktor som påverkar om en elev uppnår målen
eller inte. Alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen.

En elev tog upp att den trodde att svårigheter hemma kunde vara
en anledning till att man inte uppnådde målen och att man inte orkar
med och har svårt att koncentrera sig på skolan och skolarbetet. Jag
tror att eleven har rätt i det den tror.

Segration och sociokulturella svårigheter är andra faktor som togs
upp. Detta är inget som de källor jag bearbetat tagit upp men själv-
klart är dessa faktorer också faktorer som påverkar tror jag.

Man skulle nästan kunna tro att eleven som berättade om sin
kompis som hade bättre matematikkunskaper än sina klasskompisar
hade läst vad Löwing & Kilborn (2010) skrivit. De skriver om risken
att hämma en elev med framstående matematikkunskapers kunskaps-
utveckling och intresse för matematikämnet. Vikten av ta reda på
elevens kunskapsnivå och att utmana eleven där eleven är (Löwing &
Kilborn, 2010). Jag tror att detta är vanligare än man tror.
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6.5 Min slutsats

Varför elever med utländsk bakgrund inte når målen och vad vi kan
göra för att stötta dessa elever och hjälpa de att nå målen är:

• Språket

Som lärare för att hjälpa eleverna att uppnå målen kan man:
Uppmuntra till att använda modersmålet och att fortsätta ut-
veckla det. Att ta hjälp av modersmålsläraren och använda den-
ne även i matematikundervisningen. Ett samarbete mellan ma-
tematikläraren och modersmålsläraren där man är överens om
metod kan stötta eleven. Elever som är välförtrogna med sitt
modersmål kan nog få stort stöd av att ha en del av sin ma-
tematikundervisning på sitt modersmål tror jag men som jag
skrev tidigare kanske det räcker med en kortare stund någon
gång i veckan än hela lektioner.

• Kultur/Stöttning hemifrån

Är man som lärare medveten om de kulturella skillnaderna som
�nns i matematikdidaktiken och metoder för att genomföra ma-
tematiksoperationer kan man komma långt tror jag. Har man
även en gemensam metod med föräldrarna för hur eleven ska
lära sig matematik och genomföra matematiska operationer kan
man alla hjälpa eleven utan att eleven blir vilsen i de olika me-
toder som olika personer använder. Detta är nog även viktigt
oberoende om det är elever med utländsk bakgrund eller elever
med svensk bakgrund. Man kanske inte gör på samma sätt nu
som man gjorde när elevernas föräldrar lärde sig.

• Svårigheter hemma, segregation och sociokulturella svå-
righeter

Som enskild lärare är det inte mycket man kan göra åt dessa fak-
torer förutom att vara medveten om att dessa faktorer påverkar.
Segregation och sociokulturella svårigheter är ett samhällspro-
blem och som enskilt individ är det svårt att göra något åt detta.
Svårigheter i hemmet kan man inte heller göra så mycket åt som
lärare förutom att �nnas till och hjälpa eleven med vad just den
behöver stöttning med.

Man ska dock vara medveten om att även elever med utländsk
bakgrund är individer som alla behöver hjälp på sitt sätt och det
som fungerar för den ene kanske inte fungerar för den andre.

6.6 Faktorer som kan ha påverkat mina resultat

De faktorer som kan ha påverkat att jag �ck de resultat och att dessa
inte helt stämmer överens med mina källors teorier är att alla de elever
jag intervjuade var själva födda i Sverige. Två av dem pratade bara
svenska, en av dem pratade enbart sitt modersmål med sin mor och
lyssnade mest och pratade väldigt lite själv. En av eleverna hade inte
modersmålsundervisning på sitt modersmål och en av eleverna hade
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hoppat av sin modersmålsundervisning. Jag tror att jag fått andra
resultat om jag hade intervjuat elever som själva var födda i ett annat
land och kanske gått i skola i ett annat land.

6.7 Vidare forskning

Den här studien har handlat om elevernas synpunkter men vad tycker
lärarna? Hur tror de att man kan stötta dessa elever för att även de
ska nå målen i större utsträckning? Detta är ett exempel på vidare
forskning.

Ett annat exempel är min tanke om att göra modersmålläraren
mer delaktig i matematikundervisningen. Att modersmålsläraren har
en stund varje vecka där eleverna får hjälp av denne på sitt modersmål.
En studie om vad detta skulle ge för e�ekt på antalet godkända elever
i matematik, kan också vara av intresse.
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A Bilaga 1 � Intervjufrågorna

• Vilket land är du född i? Hur gammal var du när du �yttade till
Sverige?

• Vilka land är dina föräldrar födda i?

• Vilket är ditt modersmål?

• Hur ser en vanlig matematiklektion ut på din skola?

• Hur skulle du vilja att den såg ut?

• När du tänker matematik på vilket språk tänker du då?

• Varför gör du det tror du?

• Vilken hjälp får du för att klara dina mål i matematik?

• Är du nöjd med den hjälpen du får?

• Hur skulle du vilja att den hjälpen såg ut?

• Om det fanns möjlighet att ha matematiklektioner på ditt mo-
dersmål skulle du vilja ha det då?

• Hur skulle en sådan lektion se ut?

• Varför tror du så många elever med utländsk bakgrund inte når
målen i matematik?

• Har du gått i skola i något annat land än Sverige?

Om eleven har gått i skola i ett annat land ställs följande frågor:

• Berätta om en matematiklektion i det landets skola?

• Tycker du att skillnaden är stor mellan den svenska matematik-
undervisningen och de landets?
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B Bilaga 2 � Missiv

Hej!
Jag heter Maria Lundström. Jag studerar till lärare på Mittuniversi-
tet i Härnösand. Jag läser just nu min sista termin och skriver mitt
examensarbete. Mitt examensarbete handlar om matematik och barn
med utländsk bakgrund - Elevernas syn på matematikundervisningen.
Jag kommer att intervjua 2-3 elever på din son/dotters skola. Eftersom
eleverna är under 18 år måste jag ha målmans godkännande och und-
rar därför om det är okej för dig att jag intervjua din son/dotter.
De svar eleverna ger kommer att vara anonyma och din son/dotters
namn kommer inte att �nnas med i uppsatsen. Senast onsdagen den
1 oktober vill jag att denna lapp �nns på skolan igen underskriven.

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Maria Lundström

Ja, du får intervjua min son/dotter.

Nej, du får inte intervjua min son/dotter.

Min dotter/sons namn är:

Min underskrift:
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