
 

Invandrarelevers 
matematikinlärning 
En studie av hur invandrarelever integreras i den svenska 
matematikundervisningen 

Thushara Johansson 
 
 

 

VT - 2009 
Examensarbete på Lärarprogrammet, 15 hp 
Institution för matematik och matematisk statistik, Umeå Universitet 



 2 

Sammanfattning 
 
I Sverige finns det många invandrarelever som är över 15 år och har haft skolgång i sitt 
hemland. Dessa invandrarelever fortsätter sina studier i Sverige. Syftet med denna uppsats är 
att undersöka vilka svårigheter invandrareleverna möter och vad man som lärare kan göra för 
att hjälpa eleverna att utveckla sina matematikkunskaper. Detta har undersökt genom 
intervjuer med invandrarelever och intervjuer med matematiklärare som undervisar 
invandrarelever. Jag har kommit fram till att för invandrarelever är språksvårigheter det 
största hindret för inlärning av matematik. Undervisningen är också utformad på ett 
annorlunda sätt i Sverige än i andra länder vilket ibland kan leda till problem. Jag har själv 
dragit slutsatsen att det kunde vara till fördel om det förekom mera grupparbete inom 
matematikundervisningen för invandrarelever. 
 
 
Nyckelord: Grupparbete, skolan och språksvårigheter.  
 



 3 

Innehållsförteckning 
 
Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund.................................................................................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 12 

Metod ....................................................................................................................................... 13 

Urval .................................................................................................................................... 13 

Forskningsetiskt övervägande.............................................................................................. 14 

Procedur ............................................................................................................................... 15 

Databearbetning och analys ................................................................................................. 15 

Resultat .................................................................................................................................... 16 

Diskussion................................................................................................................................ 22 

Metoddiskussion .................................................................................................................. 22 

Resultatdiskussionen............................................................................................................ 23 

Referenslista............................................................................................................................. 28 

Bilagor 

 



 4 

Inledning 
 
I dagens Sverige där det finns en stor andel människor från olika länder och kulturer med 
olika bakgrund lever vi tillsammans och anpassar oss efter skrivna och oskrivna regler i 
samhället. De elever som jag skriver om i denna undersökning har haft en del av skolgången i 
sitt hemland och har flyttat till Sverige av olika skäl och fortsätter sin skolgång i Sverige. 
Dessa invandrarelever läser på gymnasiet och komvux och har ännu inte lärt sig det svenska 
språket så bra. I Skolverkets rapport Minoritetselever och matematikutbildning (2001) 
framkommer att 20 % av barnen i Sverige har svenska som andraspråk. För många av dessa 
elever kan undervisningen bli en stor utmaning dels därför att de har problem med det svenska 
språket och dels för att de kommer från en annan undervisningsmiljö, vilket gör att den 
svenska undervisningen kan te sig ny och främmande för dem. Eleverna har ofta stora 
förkunskaper och livserfarenheter sedan tidigare och har med sig kunskaper från sitt 
ursprungsland. Men den nya situationen med ny kultur som speglas i innehållet i de olika 
ämnena och ny undervisningsmiljö bjuder på främmande omständigheter. 
 
Jag kommer att undervisa matematik för elever på gymnasienivå och då kommer jag utan 
tvivel också att möta en hel del invandrarelever. Jag har förhoppningar om att denna 
undersökning kommer att berika mig som lärare. Vi lärare måste arbeta för att hjälpa eleverna 
att nå målen i kursplanen.     
 
När jag var på en gymnasieskola under min verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) 
träffade jag en del invandrarelever som var i en hjälpklass. Där hjälpte läraren dessa elever 
utifrån vilka frågor de hade. Dessutom gick läraren genom på tavlan det område som eleverna 
hade mest svårt för. Eleverna försökte få godkänt i matematik A efter tidigare misslyckade 
försök. De elever som kom till stödlektionen var ambitiösa och motiverade men de hade svårt 
att utveckla sina kunskaper och klara matematikproven. Jag funderade på vad det var som 
gjorde att dessa invandrare misslyckades trots sina ambitioner. 
 
Det har ofta framkommit i Skolverkets rapporter (1998, 1999 och 2000) att invandrarelever 
har svårt att nå målet godkänt i nationella provet i matematik. Finns det någonting man kan 
göra för att åtgärda detta? Eftersom komvux också är en typ av gymnasieutbildning och jag 
även är intresserad av att jobba med komvuxelever kommer jag att intervjua invandrarelever 
som går komvux.   
 
Lärarna undervisar på svenska och läroböckerna är skrivna på svenska. Ibland när elever skall 
undervisas i t.ex. samhällskunskap och historia behövs en viss färdighet i svenska för att man 
skall kunna ta till sig den kunskap som förmedlas från läraren och kursböckerna. Har man inte 
så stora färdigheter i svenska kan man få en del svårigheter. Invandrarelever har dubbla krav 
på sig i skolan för de ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de också lär sig 
ämneskunskaper på det nya språket. Då kan kunskapsnivån i stoffet ligga betydligt högre än 
den språknivå eleven behärskar. Lindström och Lindberg skriver i Pedagogisk bedömning om 
att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2005) att invandrareleverna ska både lära sig 
ett nytt språk och lära sig på det nya språket. Det är som att lära sig spela gitarr och samtidigt 
ingå i en orkester. Man kanske har bra förkunskaper i själva ämnet sedan tidigare men bristen 
på färdighet i svenska gör att man får stora problem att kunna införskaffa nya kunskaper i 
ämnet i den nya undervisningssituationen i Sverige. Därför borde läraren studera både vad det 
finns för ämneskunskaper och språkkunskaper hos eleverna för att undersöka om 
invandrarelever utvecklar ämneskunskaper eller inte, menar Lindström och Lindberg. 
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Lärarens didaktiska ämneskompetens ställs alltså på prov. ”Också lärare ställs inför nya 
utmaningar. Hur ska läraren kunna undervisa elever som inte har svenska som modersmål? 
Hur ska man förhålla sig till elever som har andra kunskaper i bagaget? Hur ska man kunna 
bedöma elevernas språk och kunskapsutveckling?” (s. 75.) För att klara alla dessa utmaningar 
borde läraren få möjlighet att gå på vidareutbildning och fortbildning. På så sätt kan läraren 
inkludera invandrarelever och se dem som en tillgång. Anpassade arbetsmetoder, 
undervisning och läromedel kan ge nya möjligheter för invandrarelever även om de inte har 
ett kognitivt färdigutvecklat språk, menar Lindström och Lindberg.      
 
Kursböcker i t.ex. svenska och samhällsorienterade ämnen har som en självklar del stora 
textavsnitt som eleven måste förstå. I matematik är sådana textavsnitt emellertid inte lika 
omfattande. De olika uppgifterna i läroböckerna är skrivna med samma siffror som används 
världen över och siffrorna har samma betydelse för alla. Övriga matematiska symboler är 
också likadana och har samma betydelse. Detta gör att matematiken ofta ses som ett 
internationellt språk där de som kan matematik världen över har en gemensam kunskap.  
Därför är det intressant att studera hur de som kommer från andra länder klarar matematiken 
när de kommer till Sverige. Är detta ett ämne som eleverna har lättare att integrera sig i 
kursen? Finns det andra hinder förutom språket och hur ser de i så fall ut?    
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Bakgrund 
      
Olika forskare och lärare har sin syn på olika undersökningar och forskning och jag får ett 
brett teoretiskt perspektiv genom att ta del av deras slutsatser. I skolan förväntas man som 
lärare lägga grunden för elevernas framtid genom att ge dem god utbildning oavsett deras 
etnicitet och bakgrund. I läroplanen Lpf 94, (Skolverket, 2000b) under rubriken ”En likvärdig 
utbildning”, står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” vilket betyder att varje elev skall få möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper utan 
hinder. Detta medför att undervisningen bör anpassas också efter invandrarelevernas behov 
och förutsättningar eftersom det i dagens skola finns en stor andel invandrarelever. 
 
Men skolan har i många år misslyckats med uppdraget att ge alla elever en likvärdig 
utbildning i matematik. Löwing och Kilborn (2008) skriver att man gör en investering när 
man utbildar lärare eftersom en lärare genom åren ansvarar för tusentals elevers utbildning. 
Författarna skriver att den svenska matematikundervisningen är inne i en akut kris. Följande 
uppgifter kommer enligt Löwing och Kilborn från Skolverket hemsida. 
 

• På det nationella provet i matematik i årskurs 9 har andelen elever som inte nått 
målen varierat mellan 10 procent och 16 procent under de senaste tio åren. Under 
samma tid har andelen elever med utländsk bakgrund som inte nått målen varit nästan 
det dubbla. 

• När det gäller betyget i matematik i årskurs 9 fick 6,6 procent av eleverna IG i 
matematik. För elever med utländsk bakgrund var motsvarande andel 13,2 procent. 

 
Följer man upp detta med resultaten på gymnasieskolan A-kurs i matematik finner man att 
mellan 40 procent och 50 procent av eleverna på BF-, BP-, FP-, IP- och OP- programmen fick 
IG på kursprovet i matematik år 2006. Dessa misslyckanden borde undersökas tycker jag.    
 

Kulturella skillnader som hinder 
 

Invandrarelever har andra förutsättningar än svenska elever och det har gjorts flera studier 
kring detta. Rönneberg skriver i Nämnaren (1999) att det är en vanlig uppfattning att 
matematiken är kulturneutral och att invandrarelever har lätt att lära sig eftersom matematik 
har ett universellt språk. Men när dessa elever möter den svenska undervisningen speglas en 
för dem främmande kultur. Dessutom är läroböckerna och dess innehåll och även de 
nationella proven knutna till den svenska kulturen. Även Norén hävdar i Invandrare och 
minoriteter (2007) att textuppgifterna i läromedlen är bundna till svenska traditioner och 
kulturförhållanden vilket gör det svårt för invandrarelever. Detta bekräftar även Parzyk i 
Minoritetsungdomar och matematik i en nationell utvärdering (1994). 
 
Matematik A är en kurs varje gymnasieelev läser oavsett vilket program de läser. Skolverket 
(2000a) skriver i kursplanen för MA 1201 - matematik A under rubriken ”Mål som eleven 
skall ha uppnått efter avslutad kurs” att eleven skall ”Känna till hur matematiken påverkar vår 
kultur när det gäller till exempel arkitektur, formgivning, musik eller konst samt hur 
matematikens modeller kan beskriva förlopp och former i naturen.” Detta mål som kursplanen 
beskriver kan vara svårt att nå för en invandrarelev som inte är bekant med den svenska 
kulturen och den svenska miljön.  
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Thoren och Wadenby skriver i Får jag räkna så här (1997) om sin undersökning där de har 
kommit fram till att om läraren skall kunna utgå från varje enskild invandrarelevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter, och tänkande behövs det kunskap och medvetande om 
invandrarelevernas olika kulturer. Deras egna erfarenheter tyder på att man i skolan inte i 
tillräckligt hög grad utgår från varje invandrarelevs behov och inte tillvaratar värdena i den 
kulturella mångfalden. Författarna beskriver i boken hur viktigt det är att eleverna skall 
anknyta matematiken till egna erfarenheter genom att ge flera exempel och genom att 
analysera projektresultaten. Skribenterna anser också att matematiken måste ha större allvar 
och ge mer tid till förberedande undervisning för invandrarelever. Vidare betonar Thoren och 
Wadenby att det är viktigt att lärarna får kunskaper om olika matematikkulturer. Detta är 
nämligen grunden till att öka invandrarelevernas självförtroende. Detta görs genom att dessa 
elevers gamla kunskaper används som grund för nytt lärande.   

 
Gamla kunskaper för nytt tänkande 

 
Löwing (2004) förklarar i Matematikundervisningens konkreta gestaltning att elevernas 
förkunskaper och lärarnas professionella kunnande är grunden till en ”god undervisning”. 
Under rubriken ”Elevernas förkunskaper och lärarnas kompetens” (s. 80 – 84) skriver hon att 
elevernas förkunskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för god inlärning. Ändå 
förefaller det som om många lärare saknar färdighet och vilja för att analysera elevernas 
aktuella förkunskaper.      
  
Skolverket (2000b) skriver i läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 2:1 att läraren 
skall ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar erfarenheter och tänkande.” 
Vilket man kan se tydligt att det ingår också i kursplanen för gymnasieskolan.   
 
Rönnberg och Rönnberg skriver i Minoritetselever och matematikutbildning – En 
litteraturöversikt (2001) att med integrering av invandrarelever ses elevernas tidigare 
erfarenheter och bakgrund som tillgång vilket ger stöd för elevernas ämnesutveckling. Det 
krävs också att undervisningen förändras från att se olikheter i elevernas färdigheter och 
erfarenheter som hinder i undervisningen, till att istället se dem som en tillgång. Alla elever 
har en fördel av att den mångfald och variation av matematikerfarenheter som finns i 
flerkulturella klasser synliggörs. När läraren lyssnar på elevernas förslag och delar ut 
arbetsuppgifter bland invandrarelever tillsammans med svenska elever i ett demokratiskt 
klassrum känner alla eleverna sig delaktiga i sin läroprocess. Det är också viktigt med 
inkluderade elever att man lär tillsammans med andra elever i klassen ofta och inte bara när 
läraren delar ut arbete 
 

Svårigheter för att nå godkänd 
 
Dessvärre lyckas inte skolan så bra med att uppnå dessa mål när det gäller invandrarelever. 
Rönnberg och Rönnberg skriver i Minoritetselever och matematikutbildning (2001) om 
Skolverkets redovisning om nationella prov i matematik. Resultatet visar att bland eleverna 
som inte klarade av provet var invandrarelever överrepresenterade. Dessutom skriver 
Rönnberg och Rönnberg att nationella utvärderingen 1992 i matematik visar att det inte var 
någon nyhet. Denna rapport bygger på undersökningar och observationer om invandrarelever 
som läser matematik på olika nivåer. Dessa undersökningar och observationer har Skolverket 
granskat och tagit del av. I rapporten framkommer att invandrarelever är överrepresenterade 
bland de elever som inte når godkänt i matematik. Detta kan tolkas som att skolan inte klarar 
av att ge en likvärdig utbildning för alla elever. 
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 I tidskriften Nämnaren nr.4 (1998) undrar Rönnberg varför skolan inte lyckas föra 
minoritetselever till uppnåendemålen i matematik i samma utsträckning som de svenska 
eleverna. Hon skriver om olika anmärkningsvärda negativa resultat eleverna fick i den skolan 
som hon själv är lärare i. I Fittja/Ängskolan i Botkyrka kommun där Rönneberg jobbar var det 
enligt henne 97 % av eleverna som hade ett annat modersmål än svenska. På nationella provet 
vårterminen 97 var 50 % av eleverna inte godkända. Vårterminen 98 var 61 % av eleverna i 
årskurs 9 icke godkända på nationella provet. För att motverka detta startades ett projekt där 
både matematiklärare och lärare som kan bidra till elevernas matematikutveckling deltog. Det 
har föreslagits olika åtgärder och strategier i Fittjaskolans utvärdering av resultaten. Det finns 
alltså studier och undersökningar som stärker en bild av att skolan inte lyckas genomföra sitt 
uppdrag. Detta är förstås värt att studera närmare för att hitta den tydliga orsaken.  
  
I NCM – rapport (2001) skriver Rönnberg och Rönnberg om projektets resultat att 
 * Läraren behöver mer kunskap om hur man kan organisera undervisningen efter elevernas 
erfarenheter. 
* Läraren borde utveckla sin kompetens om utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och 
individuella studieplaner för elever. Hon nämner även flera andra punkter. 

 
Det matematiska språket  

 
I Skolverkets rapport Minoritetselever och matematikutbildning (2001) skriver Rönnberg och 
Rönnberg att ”undervisningen i matematik ställer stora krav på språkbehärskning”. Vidare 
skriver författarna att invandrareleverna deltar i matematikundervisning som anses vara till 
förstaspråkelever vilket visar att man inte betraktar språkbrister som ett hinder. Detta menar 
de kan bero på att matematiken framkommer med universella symboler och det ingår inte så 
mycket text. Emellertid är dessa få ord ofta nyckelord och de används nästan bara inom 
matematiken och ytterst sällan inom vardagligt språk. Ibland kan samma ord finnas till 
vardags men då med en annan betydelse vilket kan förvirra eleven.  
 
Löwing (2004) skriver att läraren är elevernas språkliga förebilder och läraren måste hjälpa 
eleverna med det matematiska språket. ”Men det räcker inte med att läraren är ett gott 
föredöme. Lika viktigt är det att hon hjälper eleverna att tillägna sig och hantera det 
matematiska språket. Detta kan ske genom ett aktivt deltagande från elevernas sida genom att 
de tillåts använda språket vid olika typer av kommunikation i klassrummet”. (s. 120.)  
 

Språket som hinder 
 
Norén berättar i Nämnaren (2007) om ett projekt; ”Matematik som modersmål”, där 
undervisningen sker på elevens modersmål där eleven känner sig ”hemma”. Tvåspråkiga 
lärare delar ofta elevernas erfarenheter och ser inte språkbristerna hos eleverna som ett hinder. 
Eftersom tvåspråklärare ofta delar erfarenheter med elever tar dessa lärare vara på elevernas 
erfarenheter och kan på så viss vara till större hjälp för eleverna 
 
Det är lätt att förstå och enklare för eleverna om matematikundervisningen bedrivs på 
elevernas modersmål. Då kan eleverna enbart fokusera på sina matematikkunskaper. Men det 
kan vara svårt för skolan att hitta lärare som undervisar matematik på modersmål. Dessutom 
har olika invandrarelever olika modersmål och det gör inte saken lättare. Det kan också i de 
flesta fall vara så att det finns få invandrarelever eller flera olika nationaliteter bland de 
eleverna som finns på skolan. Då kan det bästa alternativet vara att hitta andra lösningar 
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istället för att låtsas som ingenting och bortse från dessa faktorer. Rönnberg och Rönnberg 
skriver i Minoritetselever och matematikutbildning – En litteraturöversikt (2001) att när man 
skall bemöta detta dilemma kan det vara svårt att organisera tvåspråkig undervisning för 
elever med modersmål som talas av enstaka elever i skolan eller i kommunen. Undervisning 
på enbart ett andraspråk kan emellertid ge ett bättre resultat om man beaktar olika språkliga 
faktorer, hur interaktionen i klassrummet sker, vilka arbetssätt man använder och hur man 
grupperar eleverna. Med andra ord integreras invandrarelever med svenska elever efter 
anpassade arbetsmetoder och klassrumsmiljö. Genom att skaffa en god arbetsstämning i 
klassen med integrerade elever ges en välfungerande grund för lärande.  
 

Olika undersökningar 
 

I en undersökning som gjordes i två engelska skolor med elever mellan 11 – 16 år visade 
resultaten olika fenomen i inkludering. Skidmore skriver i Inclusion the dynamic of school 
development (2004) om dessa studier. Undersökningen handlade om två former av 
pedagogiska resonemang. Den första undersökningen fokuserar på individen för att hjälpa 
dem som har det svårt. Undersökningen kom fram till att när man delar in klassen i två 
kategorier där den ena kategorin av elever är ”svaga” och den andra kategorin är ”starka” gör 
det att duktiga elever får bra karriär medan för elever som har det svårt finns det risk att de 
hamnar utanför gemenskapen. Kunskapsmätning skiljer dem som kan och inte kan och 
innebär en hierarkisk ordning mellan eleverna.  
 
Det andra resonemanget är inkludering där alla elever har möjlighet att utvecklas. Om någon 
misslyckas undersöker man arbetssätt och styrdokument som påverkar systemet. Skolans 
reformer anpassas efter elevernas behov och förhållandena mellan lärare och elever är viktigt. 
Detta undervisningssätt tar del av elevernas olika bakgrund och erfarenheter som är 
annorlunda som tillgång skriver Skidmore.        
 

Utanför oskrivna regler 
 
Genom att känna sig trygg och säker i klassrummet underlättas elevernas inlärning och 
utveckling. Läraren har huvudansvar i att skapa ett gott arbetsklimat så alla elever känner sig 
delaktiga och får undervisning. I ett klassrumsklimat där det finns dolda koder om hur 
elevernas relationer till varandra skall vara hamnar enskilda elever lätt utanför gemenskapen 
om de inte tolkar in dessa koder. Hundeide (2001) kallar dessa oskrivna regler i klassrummet 
för ”det intersubjektiva rummet”. En invandrarelev som har svårt för att tolka dessa dolda 
koder kan lätt hamna utanför det intersubjektiva rummet vilket kan verka negativt på elevens 
inlärning. ”En bra lärare skapar på ett inlevelsefullt sätt ett intersubjektivt rum som inkluderar 
alla elever så att de känner sig trygga och kan kommunicera lätt och naturligt”. (s. 152.)        
 
En analys som gjordes på olika åtgärdsprogram av Lahdenperä (1997) för att undersöka hur 
lärarna tolkar invandrarelevers problem, visade att 70 procent av lärarna uppfattar någon 
aspekt i elevernas bakgrund eller etnicitet som negativ för skolarbetet. Ingen av lärarna visade 
bara positiv attityd till elevernas invandrarbakgrund. Rönnberg och Rönnberg skriver att 
många skolor har liknande förhållningssätt mot minoritetselever. Författarna beskriver hur 
viktigt det är med välgrundad policy och positiv attityd när det gäller invandrarelever. Vidare 
berättar författarna om en rad internationella projekt och studier om invandrarelever och deras 
kunskapsutveckling. 
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Även om det sker olika projekt och undersökningar om invandrareelever och matematik 
kommer inte alltid de önskade resultat som man vill ha. Men däremot borde man ta vara på de 
erfarenheter och resultat som man fick för att utveckla elevernas kunskapsutveckling.    
I Lärarnas tidning (1992, nr 26) skriver Bohman om en treårsobservation med ett projekt på 
grundskolan med syfte att få kunskap om hur läromedel och arbetssätt borde se ut när man 
arbetar med andraspråkelever. Projektet ”visade hur svårt det är att förändra skolan på grund 
av dess ramar och på grund av lärares inställning till sin undervisning.” Projektet gav 
emellertid även goda konsekvenser. ”Det positiva resultatet var att lärarna fick mod att överge 
läroböckerna och arbeta mer otraditionellt utifrån barnens verklighet”.     
 

Elevers svårigheter i problemlösning 
 
Svenska skolan lägger stor vikt på problemlösning i matematiken. Nationella kursplanen för 
matematik på gymnasiet betonar hur viktigt det är med problemlösning. Skolverket (2000a) 
skriver i kursplanen under ”Mål att sträva mot” står att ”skolan skall i sin undervisning i 
matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga för problemlösning.   
 
Skolverket (2000a) skriver i kursplanen för matematik att ett mål som eleven skall stäva mot 
är att eleven: ”utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning.” Detta 
lägger vikt vid att eleverna skall få möjlighet under matematiklektionerna att jobba med 
varandra och diskutera genom samarbete och på så sätt lösa problemen. 
 
I Nämnaren med tema ”Matematik ett kommunikationsämne” (2002) står det om hur viktigt 
det är att kunna problemlösning i matematiken. Här förklaras det att problemlösning kan ses 
som motor eller drivkraft i lärandet. Som lärare behöver man didaktisk kompetens om 
vägledning av elever för att kunna utveckla deras matematiska tänkande. Om arbetet med 
problem i matematik skall kunna varieras på ett bra sätt som passar olika elevers erfarenheter, 
intressen och förutsättningar är det viktigt att vi skaffar oss god kännedom om olika typer av 
problem och problemsituationer.  

 
Lärarens roll 

 
Det finns olika faktorer som påverkar matematikundervisning som styr hur invandrareleverna 
kan tala matematikspråk så att de förstår varandra. Det är mest vanligt att lärarna går igenom 
det som är viktigt och ställer frågor kring detta. Läraren blir den som tar det mesta 
talarutrymmet medan eleverna ofta får jobba själva. I Minoritetsungdomar och matematik i 
nationell utvärdering (1994) skriver Parszyk att lärare tyvärr fortfarande oftast håller 
”föredrag” inför eleverna och leder deras arbete genom att ställa frågor till dem. Grupparbete 
är sällsynt och det leder till att eleverna inte får så många tillfällen till att kommunicera kring 
problemlösningarna.  
 
Under sitt kunskapsresande förväntar sig eleven alltid lärarens hjälp. Den mest vanliga 
undervisningsmetoden är att läraren påbörjar lektionen genom att ge information eller 
genomgång och därefter får eleverna bearbeta undervisningens innehåll och ställa frågor till 
läraren. Läraren svarar på elevernas frågor och oklarheter så att eleverna kan förstå det 
aktuella problemet de möter. Men kan läraren hjälpa alla eleverna som behöver hjälp? Löwing 
(2004) skriver om att lärarens hjälp är ytlig och inte går i djupet av problemet. Många elever 
kräver ofta hjälp samtidigt och det ger lärarna sällan tid att lyssna på elevernas egentliga 
problem. Följden blir att de ofta gör en felaktig tolkning av elevernas problem. Detta leder 
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antingen till att lärare och elever pratar förbi varandra eller till att läraren lotsar eleverna förbi 
problemen istället för att ge eleverna möjlighet att reda ut dem.  
 
För att utveckla effektiva arbetsmetoder och förebygga brister som förekommer i 
undervisning behöver läraren reflektera kring sina lektioner. Löwing skriver om ett 
skolverksprojekt som handlade om en studie som gjordes på tjugo framgångsrika lärare och 
deras undervisning. Löwing skriver vidare om projektresultatet att resultaten visar att dessa 
framgångsrika lärare kombinerar en målmedveten undervisning med stor flexibilitet i 
planering och genomförande. De reflekterar också över sin egen undervisning i relation till 
elevernas inlärning och utveckling. De goda lärarna tar ständigt tillvara elevernas idéer, men 
de har ändå en klar struktur på sin undervisning.        
 

Lärarens ansvar 
 
För att alla invandrarelever skall kunna förstå och utveckla matematik behöver de hjälp av 
läraren. Det är inte självklart att alla matematiklärare har kompetens att arbeta med 
invandrarelever. Även om man har erfarenheter att jobba med invandrarelever prioriterar 
läraren att utveckla sin kompetens om hur man gör för att hjälpa invandrarelever att utveckla 
matematiken. I NCM rapport (2001:1) beskrivs hur olika sätt lärare kan utveckla sina 
kompetenser genom att t.ex. kommunen, rektor och staten tar ansvar. Där förklaras det att 
läraren har ett personligt ansvar för sin egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling är 
både en rättighet och en skyldighet. Lärare skall reflektera över sitt arbete och över vilka krav 
på kunskaper och kompetens som olika ämnen och kunskapsområden eller situationer i skolan 
ställer samt komplettera sin utbildning.  
 

Skolans roll 
 
Att utveckla invandrarelevernas matematik är en viktig roll för skolan att uppfylla. Det finns 
internationella studier om invandrarelevers ämnesutveckling. Axelsson (1999) skriver i sin 
bok att i Frankrike rapporteras hur invandrarebarn ofta placeras i skolor med knappa resurser, 
inadekvata läromedel och omotiverade lärare. I Nederländerna uppmärksammas lärarnas 
bristande kunskap i andraspråksinlärning och från Kanada kommer signaler om låga 
förväntningar på invandrarelever. Där finns även en okänslighet inför frågor om etnicitet och 
ras och en läroplan som inte fångar och reflekterar elevernas kulturella värld. Alla dessa 
faktorer bidrar till att vissa invandrarelever inte lyckas i skolan.   
 
I Lärarnas tidning (2009) skriver Bohman och Brozing under rubriken ”Hård kritik mot ny 
lärarutbildning” att ”Frågan om vilken kompetens lärare behöver för att undervisa elever med 
utländsk bakgrund saknas i förslaget till ny lärarutbildning. Experterna är kritiska och menar 
att detta visar att den reformering och utveckling som skall leda till invandrarelevernas 
ämnesutveckling går i snigelfart. Vidare skriver Bohman om sin intervju med Pirjo Lahden 
Pera som forskare och professor i interkulturell pedagogik. ”Ett interkulturellt perspektiv ger 
blivande lärare större säkerhet i rollen att hantera olikheter anser Pirjo Lahden Pera.” Osäker 
kan vilken lärare som helst känna sig i en situation som man inte är förberedd på genom sin 
utbildning konstaterar hon.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka svårigheter invandrareleverna möter i 
matematikundervisningen i Sverige och vad man som lärare kan göra för att hjälpa eleverna 
att utveckla sina matematikkunskaper. Jag skall också undersöka i vilken mån 
invandrarelevernas bristande färdighet i svenska är ett problem just inom matematik. Jag 
kommer att begränsa mig till de invandrarelever som har läst matematik i sina hemländer 
sedan tidigare.  
 
Jag kommer att fokusera på följande: 
 

• Vilka problem möter invandrarelever när de studerar matematik i Sverige? 
 
• Vad kan lärare och skolan göra för att hjälpa dessa invandrarelever att integrera i 

svenska matematikundervisningen? 
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Metod 
 
Jag har valt intervju och observation som metoder. Jag ska göra fyra intervjuer med elever 
och två intervjuer med lärare och några observationer. 
 
Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ intervju eftersom jag vill undersöka mina frågor 
grundligt och kvalitativa intervjuer ger en vetenskaplig bas för arbetet. Svedner och Johansson 
(2004) skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så 
uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. Då måste frågorna anpassas så att 
intervjupersonen får möjligheter att ta upp allt hon har på hjärtat. Eftersom t.ex. pauseringar, 
tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, brukar man ofta 
spela in dessa intervjuer på band för att sedan skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa delar. 
För att inte missa någonting viktigt spelade jag in intervjun. Även Kvale (1997) ger stöd för 
att den kvalitativa intervjun ger en vetenskaplig bas.   
 
Vidare observerade jag några matematiklektioner där det fanns invandrarelever med. Jag 
gjorde observationerna för att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt 
invandrareleverna arbetade med varandra och hur de arbetade i klassrummet. Jag ville genom 
dessa observationer få en egen inblick i hur det kunde gå till när invandrarelever undervisades 
i matematik.  Enligt Stensmo (2002) är observationen en metod främst för att samla 
information om det man vill undersöka. Den systematiska observationen är behaviorismens 
främsta metod för att samla in data om människors beteenden. Observationer genomförs med 
ett neutralt och distanserat förhållningssätt där observatören strävar efter att vara objektiv.  
 
Efter att ha läst ”Examensarbetet i lärarutbildningen” av Johansson och Svedner (2001) kände 
jag att löpande protokoll av observation passade för min undersökning. Enligt författarna är 
denna metod enkel men samtidigt mycket givande. Löpande protokoll är ofta den lämpligaste 
metoden om man avser att observera skeenden i klassrummet, eftersom metoden ger 
beskrivningar av vad som faktiskt händer och bevarar sambandet mellan olika händelser.  
 

Urval 
 
Urvalet gjorde jag genom att intervjua sex personer varav fyra elever och två lärare och 
observera tre lektioner. Jag har intervjuat fyra personer med utländsk härkomst som fått både 
matematikundervisning i sitt hemland och matematikundervisning på gymnasienivå i Sverige. 
Min utgångspunkt var att dessa intervjuobjekt skulle ha flyttat från ett land utanför 
Skandinavien till Sverige tidigast vid 15 års ålder och ha studerat matematik minst en termin i 
Sverige. Jag vände mig till en skola där det fanns gymnasieutbildning. Jag valde denna skola 
eftersom det fanns flera invandrarelever som studerade där. Jag berättade för skolans rektor 
om mitt examensarbete och att jag behövde intervjua eleverna. Han gav namn på några 
matematiklärare och berättade var deras arbetsrum låg. När jag kontaktade lärarna fick jag 
komma till deras lektioner och presentera mig. Jag berättade vad jag gjorde och frågade om 
några kunde ställa upp för att bli intervjuade. Under några klassrumsbesök fick jag kontakt 
med fyra intervjuobjekt. Det var läraren som valde ut några av eleverna bland dem som visade 
intresse för min undersökning. Läraren berättade för mig att denne valde ut de elever som 
kunde prata någorlunda bra svenska för att kunna besvara mina frågor. Jag intervjuade 
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eleverna för att de skall få en möjlighet att berätta själva om sina matematikstudier och frågor 
kring detta. Det var för att på detta sätt ta del av elevernas perspektiv. 
 
Jag gjorde observationer på två klasser där det fanns invandrarelever. Denna observation 
gjorde jag också på samma skola där de intervjuade eleverna studerade. Eftersom de två 
lektionerna som jag observerade såg likadana ut gjorde jag min tredje observation på en annan 
gymnasieskola. Jag valde denna skola för att det fanns många invandrarelever där och några 
förberedelseklasser för invandrarelever som ville läsa på gymnasiet.     
 
För att intervjua lärare valde jag ut den lärare som hade mest erfarenhet med invandrarelever 
på en skola där det fanns gymnasieprogram för vuxna. En annan lärare som jobbade med 
vanliga gymnasieskolan och förberedelseklass fick jag kontakt med via en släkting som i sin 
tur var släkt med denna lärare. Den lärare som jag fick kontakt med via en släkting 
intervjuade jag via telefon. Den andra träffade jag och hade en vanlig intervju. 
 

Forskningsetiskt övervägande 
 
För att göra undersökande intervju och observationer måste man följa vetenskapsrådets etiska 
principer. Vetenskapsrådets anvisningar angående undersökningar, observationer och 
behandling har jag beaktat. Det grundläggande kravet om individskyddskravet är delat i fyra 
kategorier: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Jag har även läst ”Forskningsetik – att visa respekt och hänsyn” av Johansson och Svedner 
(2004). Jag har informerat alla intervjuobjekten att deras identitet kommer att vara anonym. 
Elevernas ursprungsland kommer också att bli anonymt eftersom det annars finns risk att 
deras identitet blir röjd. De intervjuade eleverna kommer jag kalla Lisa, Anna, David och 
Karl. Lärarna kommer jag kalla Johan och Maria. Däremot kommer intervjuresultaten att 
finnas kvar om någon forskare vill kontrollera eller studera vidare inom dessa 
forskningsområden. Alla som befann sig under observation av lektionerna kommer att vara 
anonyma. Vid intervjuerna och observervationstillfällena informerade jag att enligt 
vetenskapsrådet får inga obehöriga ta del av personuppgifter.  
 

Intervjufrågor 
 
Efter att har läst en del fakta som berör mitt syfte och mina frågeställningar samtalade jag 
med en kollega som också läst till gymnasielärare i matematik. Genom att samråda med min 
kollega utformade jag intervjufrågorna för att undersöka hur mycket eleverna har läst i sitt 
hemland och hur mycket matematik eleverna har läst i Sverige. Genom de frågor som 
formulerats söker jag också svar på hur eleverna arbetar med matematik, hur mycket tid de 
lägger ner, vilka skillnader som finns mellan Sveriges matematikundervisning och deras 
matematikundervisning i hemländerna, vilka svårigheter de möter när de läser matematik, vad 
som är svårt i själva matematiken och läromedlen samt vilken hjälp de får av lärarna. 
 
De frågor som ställs till lärare utformas för att ta reda på hur läraren arbetar och vilka 
erfarenheter läraren har av invandrarelevernas matematikstudier. Frågorna handlade om 
elevernas ambitioner och svårigheter, om läromedlen och om vilken hjälp invandrareleverna 
får. Frågorna handlade även om elevernas baskunskaper och om hur man bemöter en 
nyanländ invandrarelev så att denna elev skall få undervisning i rätt kunskapsnivå. (se bilaga)   
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Intervjufrågorna 1, 2, 3, och 5 ska ge en bild av elevernas studiebakgrund. Det är intressant att 
veta hur länge eleverna har läst i sitt hemland och annan bakgrund. Vilket bemötande eleverna 
fick av skolan behandlas i frågorna 4, 6, 7, och 8.  Frågorna 11 – 15 handlar om de skillnader 
och likheter eleverna möter i den gamla och den nya matematiken. De andra frågorna handlar 
om elevens matematikstudier i Sverige (se bilaga 1.) Jag var inställd på att ställa följdfrågor 
beroende på elevernas svar. Intervjun med eleverna har jag beräknat skall äga rum ungefär en 
halvtimme. Intervjufrågorna till lärarna inriktade jag så att jag skulle studera lärarnas 
erfarenheter om invandrarelever (se bilaga 2)  
 

Procedur 
 
Inför varje intervju frågade jag i förväg om det gick bra för dem att jag spelade in intervjun. 
Jag meddelade personerna som jag intervjuade att allt som de berättade var anonymt och att 
de inspelade intervjuerna senare kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Det viktigaste i 
intervjun finns emellertid kvar nerskrivet om det behövs för att studera vidare. Jag fick 
samtycke från alla intervjuobjekten så att jag kunde spela in intervjun. Det tog ca.30 minuter 
för att genomföra en intervju. Jag gjorde sammanlagt 6 intervjuer. 
   
Jag gjorde intervjuerna på elevens skola efter att jag hittat en ledig lokal och bestämt tid med 
eleverna. Jag valde att göra intervjuerna på elevernas skola för att de inte behövde stressa iväg 
någon annanstans efter lektionen. Dessutom är skolan elevernas hemmaplan som de känner 
sig bekanta och trygga i. Vidare är det tyst i lokalerna och folktomt så vi kunde vara ifred. Då 
kunde vi koncentrera oss på intervjun utan att bli avbrutna och inspelningen gick bra. 
Intervjuerna spelades in på ett band som jag kunde lyssna på senare och på så sätt bearbetade 
jag innehållet. Då kunde jag koncentrera mig på intervjun och behövde inte hålla på att 
anteckna samtidigt. Varje intervju gjorde jag separat och på olika dagar så att eleverna inte 
påverkade varandras svar. Ingen av eleverna kände heller varandra. Eftersom eleverna var 
myndiga behövde jag inte skriva brev till deras föräldrar. De två lärarna som jag intervjuade 
bor i olika delar av landet vilket gör att de inte kände varandra och inte påverkade varandras 
svar. Läraren som jobbar på gymnasiet bor i en annan del i Sverige. Så jag intervjuade denna 
via telefon. Även denna intervju spelade jag in på band eftersom jag fick samtycke att göra 
detta.  
 
Under observationerna satt jag den mesta av tiden längst bak i klassrummet. Jag gick runt lite 
i början av observationen för att titta på vad invandrareleverna jobbade med. Men jag 
upptäckte att eleverna blev nervösa av det och jag slutade därför gå runt. Jag hade ett block 
och penna och antecknade vad som hände. Jag observerade i stort sett alla invandrarelevernas 
aktiviteter under lektionen.  
 

Databearbetning och analys 
 
När intervjuerna genomförts sparade jag materialet i datorn. Därefter lyssnade jag på var och 
en av intervjuerna och skrev ner innehållet. När jag läste innehållet i intervjun markerade jag 
det väsentliga med färgpennor och kategoriserade hur olika svar hängde ihop. På detta sätt 
kunde jag hålla isär olika fakta och studera varje samtal under samma kategori på ett tydligt 
sätt vilket underlättade databearbetning.  



 16 

Resultat 
 

Intervjuer med elever 
 
David 
David som är från Västeuropa har oavslutat betyg från gymnasiet i sitt hemland och har alltså 
inte läst klart på gymnasiet. Han började läsa svenska på SFI (svenska för invandrare) först av 
alla ämnen. David som har läst matematik på gymnasiet fick sitt utländska betyg bedömt som 
Matematik C när han skickade det till VHS för att veta vilken kunskapsnivå han låg på.  
David läser också matematik som han redan har läst för att få poäng så han kan läsa vidare på 
högskolenivå. Det fanns inga diagnostiska tester när studierna startade och David kände att 
han måste börja från matematik A. Han började läsa Matematik A boken på fritiden och 
började senare läsa matematik B på komvux. Han har inte fått någon matematiklektion på sitt 
modersmål i Sverige men det finns många matematikböcker på hans modersmål som han kan 
låna från olika bibliotek om han känner för det. Det gör David också ibland. David tycker 
läraren ger lika mycket hjälp till alla elever oavsett om de är svenskar eller invandrare.  
 
Den matematik som han läser i Sverige liknar den matematik han läste i sitt hemland och han 
ser knappt någon skillnad och känner igen mycket men språket gör att man inte kommer ihåg 
lika lätt. Problemlösning är det svåraste i matematiken för det innehåller mycket text, säger 
David. Han vill koncentrera sig på att förstå själva problemet och det gör inte så mycket om 
han inte förstår alla ord för han vill komma framåt. David säger att han gissar ofta många ord 
eftersom det uttalas likadant i hans språk som i svenska. Han säger också att man kan räkna 
till en viss nivå utan att ha stora kunskaper i svenska. I hans undervisning arbetar man i egen 
individuell takt vilket är någonting nytt för David. Han räknar en till två timmar varje dag 
själv.  
 
Karl 
Karl är från östra Afrika och har läst klart på gymnasiet i sitt hemland men saknar betyg på 
grund av svåra omständigheter. Eftersom Karl inte har några betyg får han läsa från början för 
att få poäng. Han ser det som repetition. Karl tycker läraren hjälper alla elever lika mycket. 
Han har läst svenska på SFI. Efter det började han läsa matematik A och B i Vuxenskolan. 
Han har inte gjort något test vid kursstarten.   
 
Det finns olikheter i matematiken i Sverige och matematiken i hemlandet men språket är det 
svåraste för honom. ”Den matematik som jag läste på gymnasiet är svårare i mitt hemland än 
här i Sverige” säger Karl. ”Matematik A är svårare än matematik B eftersom det finns mycket 
texter och man måste förklara med ord” säger Karl. Men matematiska termer som upprepas 
gör det lättare. ”Språket är det svåraste för mig” säger han. Karl har inte fått 
matematiklektioner på sitt modersmål i den svenska skolan. Vissa delar av trigonometri och 
kvadratkomplettering som Karl läst i sitt hemland finns inte i den svenska matematiken. Man 
fick inte använda miniräknare i sitt hemland i skolan och man fick inte heller använda 
formelsamlingar när man gjorde prov, säger Karl. Han har med sig sina gamla 
matematikböcker och återgår till dem ofta för att hänga med. Detta hjälper honom. Han räknar 
själv några timmar varje dag och siktar på att komma in på universitetet.  
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Anna 
Anna är också från östra Afrika men inte från samma land som Karl. Hon har läst samhälle 
och språklinjen och fortsatt studera ett och ett halvt år på universitetet i sitt hemland. Efter att 
ha läst SFI (svenska för invandrare) började hon läsa matematik och även mer svenska på 
vuxenskolan. Anna har läst matematik på gymnasiet i sitt hemland. Hon bestämde sig för att 
läsa matematik A även om hon kunde börja högre. Hon tyckte hon behövde repetition. Hon 
läser om matematik som hon redan har läst dels för att få poäng och dels för repetition ”Det 
händer ofta att jag frågar om olika ord” säger Anna. Hon säger ändå att man inte behöver nå 
stora kunskaper i svenskan för att förstå matematiken. Hon har inte fått någon 
matematiklektion på sitt modersmål. I Annas hemland fick hon inte använda formelbladet vid 
prov, vilket gjorde att man måste lära sig de formler man behövde kunna utantill.   
 
Anna tycker lärarna är bättre i Sverige på att uppmuntra eleverna och se till att matematiken 
blir rolig. Lärarna är mer hjälpsamma i Sverige än i hemlandet. Det är skönt och är en fördel 
anser Anna. Hon tycker att svenska lärare är mer pedagogiska än lärarna i hennes hemland. 
Hon anser att lärarna hjälper de svenska eleverna och invandrareleverna lika mycket. Hon 
känner igen det mesta inom matematiken. Anna räknar på det sätt hon räknade på i hemlandet 
och det är inget bekymmer för läraren. Ibland vill emellertid läraren att man skall räkna som i 
boken. Ibland godkänner läraren bara det standardsättet. Anna räknar lite själv men när hon 
börjar läsa matematik C behöver hon nog räkna mer för det kommer nog att bli svårare då tror 
hon.  
 
Lisa  
Lisa är en östasiatisk tjej som har haft all sin tidigare skolgång i mellersta Europa. Hon har 
läst gymnasiet innan hon kom till Sverige men missade där sista året. Därför blev hon tvungen 
att läsa om alla grundämnen i gymnasiet efter att hon läst SFI (svenska för invandrare). Hon 
har inte gjort någon diagnostisk test vid kursstarten i Sverige. Lisa har läst matematik A och 
läser matematik B nu. Den matematik som hon läser i Sverige är till stor del likadan som 
matematiken i hennes hemland, men i Sverige finns vissa delar i matematiken som hon inte är 
bekant med sedan tidigare 
 
Eftersom vi inte använder matematikspråk i vardagen är det lätt att glömma bort matematiska 
termer säger hon. Uppgifter som är textbaserade tycker Lisa är svåra, t.ex. statistik där det 
finns många annorlunda ord, tycker hon är svårt. Lisa berättar att hon antecknar mycket själv 
för att förstå matematiken. Vissa matematikböcker har svårare text än andra och är 
formulerade på olika sätt förklarar Lisa. Lisa har inte fått någon undervisning på sitt 
modersmål i Sverige. Matematikhjälpmedel har varit detsamma som i det land hon vuxit upp 
i. Hon har dock inte haft grafritande miniräknare innan hon kom till Sverige. Lisa tycker att 
läraren hjälper alla elever lika mycket. Hon räknar mycket själv på egen hand och siktar på att 
komma in på högskolan. 
 

Sammanfattning av intervjuer med elever 
 
Alla fyra eleverna tycker att läraren hjälper svenska och invandrareelever lika mycket. 
Eleverna berättar att de får den hjälp de behöver från lärare. De räknade i samma läroböcker 
som svenska elever. Alla elever har också läst från Matematik A. Ett stort problem eleverna 
möter är att de får läsa om kurserna för att få poäng de behöver för att läsa vidare. De fyra 
eleverna känner också att problemlösning är ganska svårt. 
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Tre av de fyra intervjuade eleverna ger intrycket av att vara mycket ambitiösa. Ingen av 
eleverna har fått matematikundervisning på sitt modersmål i den svenska 
matematikundervisningen och de fick läsa SFI (svenska för invandrare) innan de började läsa 
matematik. Alla fyra elever läser vidare svenska på vuxenskola samtidigt som de läser 
matematik. Alla eleverna säger att språket är svårt eller att textbaserade uppgifter är svåra. 
Alla fyra elever upplever svenska språket som ett hinder för att förstå matematik och de läser 
om de matematiska kurser de redan har läst i hemlandet vilket gör att deras 
kunskapsutveckling går långsamt. 
 
Alla fyra eleverna berättade om att de räknade själva vilket tyder på att de inte arbetade 
tillsammans med någon under kursen. Alla eleverna betonade hur viktigt det är att räkna själv 
vilket kan tyda på att lärarna har brister i att uppmuntra eleverna att samarbeta.  
Vidare syntes det tydligt att läroboken styrde vad eleverna skall jobba med och lära sig. 
 

Intervju med lärare 
 
Johan 
Läraren Johan har jobbat flera år på komvux som lärare och har undervisat invandrarelever. 
Han säger att det inte finns särskilda tester när invandrarelever börjar läsa komvux. Eleverna 
som han undervisade matematik har läst svenska på SFI innan. Då har eleverna bott i Sverige 
minst ett halvår. En del av hans elever som är invandrarelever har även läst svenska på 
komvux innan. Johan säger att läraren inte avgör vem som skall gå den enskilda kursen utan 
eleverna väljer utifrån sina behov vad de skall läsa. Det händer dock att de hamnar på en för 
låg eller för hög nivå för dem. I så fall pratar läraren med eleven. ”Det kanske vore klokare 
om du gjorde si eller så.” Det är dock vanligt att eleverna väljer en mattekurs utan att veta om 
den passar, berättar han. När eleven är en invandrare är det vanligt att jag frågar: ”Vad lärde 
du dig i ditt hemland?” Ofta har dock eleven möjlighet att läsa i sitt eget tempo under kursens 
gång säger Johan. Det händer också att man gör ett diagnostiskt test. Johan berättar att ofta 
har invandrarelever läst väldigt mycket matte och ibland till och med på universitetsnivå. 
 
Eftersom det finns mycket text i Matematik A så kan Matematik A vara svårare än Matematik 
D för invandrareelever. Det finns ju många främmande formuleringar, säger han. Svenska 
språket är det stora problemet för invandrarelever.  För läraren kan det handla mer om att 
engagera sig och se till att eleverna klarar av svenskan än matematiken. Hans tanke är att: ”De 
skall inte falla för att de inte förstår språket.” Johan säger att eleverna kan använda ordbok 
under prov och nationella prov. Johan har sett att invandrarelever från många länder kan 
matematiska former utantill. Dessa elever kan dock ha problem med allmänt matematiskt 
tänkande.  
 
I Sverige prioriterar vi mer problemlösning och ibland ser formlerna olika ut i olika länder 
vilket kan bli en utmaning för invandrarelever som kommer till Sverige, säger Johan. 
Andragradsekvationer löser man olika i olika länder och detta måste man som lärare vara 
medveten om. Ofta går det ju bra att eleverna behåller sin gamla teknik fast det gäller för mig 
att förstå den och eleverna måste då förklara deras tillvägagångssätt. Men det är bra också om 
de kan typiska svenska metoder, säger han. Johan berättar att betygsättning kan vara ett 
bekymmer ibland när man arbetar med invandrarelever. Eleverna kan kanske vara vana vid 
andra sorters betygsättning och har aldrig fått något betyg i Sverige. Därför är det viktigt att 
jag förklarar vilka principer jag använder vid betygsättning så att eleverna får kännedom om 
de tankar som finns bakom betygsättning. Johan möter många invandrarelever som är mycket 
engagerade i matematik.            
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Johans erfarenheter av invandrarelever är att de flesta är mycket engagerade och köper egna 
grafritande räknare vilket det är sällan att svenska elever gör. Invandrarelever vill ha höga 
betyg. De är mycket ambitiösa och vill göra bra ifrån sig. 
 
Oftast är invandrarelever mycket duktiga i algebraekvationer så man blir överraskad när man 
ser det, säger Johan. Annars kan han inte se större svårigheter med invandrare än med 
svenskar rent generellt. ”Jag hjälper inte invandrarelever mer än svenska elever” betonar han. 
”Ibland kan jag dock tänka mig att vid delprov se till så eleverna får lång tid på sig vilket kan 
ha att göra med att invandrarelever behöver mer tid på sig” berättar Johan. Johan tillåter 
invandrareleverna att räkna på ”det gamla sättet” som de har med sig hemifrån men de måste 
förklara det för honom. Han har räknestugor som alla elever är välkomna till oavsett ursprung.  
 
Johan brukar ha en ”lära känna varandra lektion” med knytkalas där eleverna får ta med sig 
fika och sitta och prata med varandra i början vilket underlättar för eleverna att få kontakt 
med varandra.  
 
Johan har ett slags pågående samtal under hela kursen där varje elev allt eftersom får veta vad 
han anser om elevens matematikutveckling under kursen. Samtidigt får Johan veta elevernas 
funderingar.  Han kan inte säga att det är lätt eller svårt att jobba med invandrarelever för det 
är individuellt. Det är väldigt roligt att ha elever från andra länder. ”Jag som lärare får lära 
mig mer om olika kulturer och hur man ser på livet”, säger Johan. 
 
Maria 
Läraren Maria har jobbat några år med invandrarelever. Hon har jobbat både med 
förberedelseklasser inför gymnasiet för att bli behörig och på gymnasiet som matematiklärare. 
Enligt Maria får eleverna börja läsa matematik efter att de har bott i Sverige i sex månader till 
ett år beroende på hur lång tid det tar för dem att läsa klart SFI. (Svenska för invandrare). 
Undervisning i matematik sker på svenska och invandrarelever får läsa från början för att lära 
sig de matematiska termerna säger Maria. Om eleverna har betyg med sig från sina hemländer 
får de skicka dem till VHS (Högskoleverket) för att få dem översatta till svenska. Maria 
tycker att elever som har gått i skolan har lätt att integreras i matematikundervisningen på 
gymnasiet. Men för de elever som haft en trasslig skolgång tar det tid att fylla alla luckor. De 
eleverna som hon möter har ofta haft full skolgång och är vana att gå i skolan och har läst 
matematik. Det gäller bara att sätta ord på matematiken berättar Maria och att de är på rätt 
nivå. Det finns skillnader på matematiken som invandrareleverna har med sig till Sverige och 
de svenska elevernas matematik. Enligt Maria kan invandrareleverna den formella 
matematiken bättre. De är ofta briljanta på bråkräkning, algebra eller ekvationer men är ovana 
vid lästal och problemlösning. Marias erfarenheter är att svenska ungdomar tycker det är lätt 
med statistik och procenträkning. Maria jobbar mot dubbla mål som hon fokuserar på när hon 
jobbar med invandrarelever. Dels skall eleverna förstå matematik och utveckla matematiska 
kunskaper och inte glömma bort det de kan. Dels skall de kunna sätta ord på matematiken och 
lära sig språket för att utveckla ämneskunskaper. 
 
I gymnasieskolan där Maria jobbar får invandrare ingen särskild hjälp. Invandrarelever går en 
särskild kurs som heter IVIK. Det är en kurs som förebereder eleverna för att bli behöriga för 
att läsa på gymnasiet. Maria berättade vidare att innan eleverna börjar på förberedelseklasser 
läser de matematik i SFI (Svenska för invandrare) där det finns speciella matematikläromedel 
för invandrarelever. Däremot när eleverna börjar på gymnasiet får de använda samma 
läroböcker som de svenska eleverna använder.  
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Det handlar mestadels om grundläggande saker som räknesätt, sätta ord på matematik, mått 
osv. så att de sedan kan använda svenska läroböcker. Enligt Maria räcker detta för att behålla 
nivån. Hon tycker invandrareelever ofta är ambitiösa och det är roligt och intressant att jobba 
med invandrarelever.  
 

Sammanfattning 
 
Maria och Johan hävdar att de måste hjälpa eleverna med att förstå språket och engagera sig i 
det men det finns inte särskild hjälp för invandrarelever. Deras elever får använda lexikon vid 
alla prov. Både lärarna betonar att invandrarelever är mycket ambitiösa och lägger mycket tid 
på sina matematikstudier. Vidare säger lärarna att invandrarelever ofta är mycket duktiga i 
den formella matematiken som bråkräkning, ekvationer och algebra medan de behöver lägga 
mer krut på problemlösning i matematiken med tillämpningar. Både Maria och Johan tycker 
det är roligt (och lärorikt) att arbeta med invandrarelever. Under intervjuerna med lärarna 
Maria och Johan säger både att det största hindret andraspråkeleverna möter är språket. 
Invandrarelevernas språkbrister gör att de har svårt med matematiska texter och fastnar på 
textuppgifter. Båda lärarna har märkt att invandrarelever har svårigheter med problemlösning.              
 
 ”Det kan vara jättesvårt för invandrarungdomar som inte har gått på svensk skola och har 
gjort mindre tillämpad matematik” säger Maria.          
 
Johan har mött många invandrarelever som har läst mycket matematik. Ändå vill de läsa om 
matematiken från grunden så att de lär sig de svenska språkliga termer som finns i 
matematiken.  
  
 

Resultat av observation 
 
Jag har gjort observation på matematiklektioner vid två tillfällen i vuxenskola där två olika 
lärare undervisade. De flesta eleverna kom i tid till lektionen och tog fram sina läroböcker 
samt hjälpmedel. Några småpratade med varandra och läraren. Båda lektionerna startade 
genom att läraren sa hej. Då blev alla tysta och började räkna. Det var inga genomgångar utan 
eleverna räknade själva och de frågade läraren vid behov. Alla invandrarelever i denna klass 
använde samma läroböcker som svenska elever använde i samma klass. Lärarna gick runt och 
hjälpte. Ingen diskussion eller annan kommunikation än frågor till lärarna vid behov ägde 
rum. Inga av eleverna vände sig till varandra för att fråga något de inte förstod. De väntade på 
att läraren hjälpte dem istället. Läraren pratade tyst när denne förklarade något till någon. 
Eleverna i sin tur var tysta. Vid några tillfällen lånade några elever miniräknare, suddgummi 
och penna. Även sådana händelser skedde tyst och diskret så man kunde knappt märka någon 
kommunikation. En av eleverna lämnade rummet för att gå på toa och hon gick på tå för att 
inte föra oväsen. De två lektionerna var väldigt styrda av fasta principer och tystnad. Eleverna 
var därför tysta även om de kanske var sugna på att prata. När någon elev fastnade på något 
tal satte denna tyst och tittade i boken eller genom fönstret när han eller hon funderade. Det 
hände ingenting mer, absolut ingenting. Under dessa observationer har jag inte sett något 
tecken på något grupparbete eller någon annan kommunikation mellan eleverna.    

 
Min tredje observation gjorde jag på en gymnasieskola där det bara fanns invandrareelever i 
klassen. Där fanns tio elever varav tre flickor och sju pojkar. Lektionen började genom att 
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läraren sa hej och sedan gav läraren information om hur mycket eleverna skulle arbeta under 
terminen eftersom tiden inte räckte för att göra allting i boken. Läraren frågade om eleverna 
hade räknat uppgifterna i boken som han hade sagt de skulle göra och eleverna började ställa 
frågor. Läraren började räkna exempel på tavlan medan han ställde frågor till eleverna. Det 
var inte ofta som eleverna svarade men läraren förklarade vidare. Några av eleverna började 
tappa koncentrationen. Läraren använde mer än halva lektionstiden för att räkna och förklara 
tre exempel till eleverna och ställa frågor. Medan läraren förklarade uppgiften på tavlan 
började två elever mumla. Andra elever började skriva ner från tavlan. När exempelräkningen 
var klar började eleverna arbeta med läroboken medan läraren gick för att hämta pennvässare. 
Då började eleverna prata om någon herrparfym och några blev genast ivriga i detta 
samtalsämne. 
 
Läraren delade ut några gamla nationella prov medan eleverna räknade själva. Det var bara 
några få som var intresserade av gamla prov. Läraren satt tillsammans med fyra elever och 
förklarade för dem hur de skulle räkna en viss uppgift i läroboken. Två av de andra eleverna 
pratade med varandra på modersmål. Två till av de övriga eleverna pratade om en uppgift i 
boken någon minut och avslutade med att jobba i boken. En elev skrev någonting på sin mobil 
ett tag och två av eleverna räknade inte alls under hela lektionen utan bläddrade bara i boken. 
När lektionen var avslutad stannade en elev för att prata med läraren. 
 
Eleverna i denna klass har bott i Sverige från sex månader upp till tre år. Även om det var en 
gymnasieskola läste eleverna grundskolematematik för att förbereda sig för gymnasiet. Den 
läroboken som användes var en bok som används i svenska grundskolan i årskurs 7 och 8. 
Den är skriven på svenska. Eleverna lade inte så stor tid för matematiken och de behövde inte 
så mycket hjälp, berättade läraren. 
 

Sammanfattning 
 
Under mina observationer upptäckte jag att alla eleverna inte kände varandra. Eleverna var 
inte vana vid att räkna tillsammans eller delta i någon gruppdiskussion. Även om det dök upp 
tillfällen då man frågade något till sin bänkkamrat väntade de mestadels på läraren. Eleverna 
räknade i boken och det de inte förstod väntade de och frågade läraren om. Även om det fanns 
kommunikation mellan eleverna handlade det knappt någonting om matematik.  
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Diskussion 
 
Intervjuresultatet med eleverna och lärarna visar tydligt att språket är ett hinder för 
invandrarelevernas matematikutveckling. En stor del av det svenska skolväsendet lägger stor 
vikt på problemlösningen i matematiken vilket kan vara främmande och svårt för elever som 
har gått en annan skolgång än den svenska. Läromedel och undervisning i skolan är anpassade 
efter förstaspråkeleverna. Läromedel och undervisning speglar den svenska kulturen och 
invandrarelever som har andra erfarenheter, olika kulturer, traditioner och annan bakgrund 
känner sig främmande i den nya skolmiljön. Traditionell lärobokstyrd undervisning med tyst 
individuellt arbete gör att det inte finns möjlighet för kommunikation eller grupparbete. En 
del elever får läsa om hela matematikkurser av olika typer från början för att få poäng eller 
betyg. Efter att ha påbörjat gymnasieutbildning får invandrarelever inte speciell hjälp för att 
de är andraspråkelever vilket gör att de måste anpassa sig efter den svenska skolgången. 

 

Metoddiskussion 
 

Intervju 
 

Eftersom jag bara intervjuade sex personer finns det emellertid stor sannolikhet att hitta andra 
svar om man intervjuar flera personer. Jag intervjuade eleverna som läste på Komvux 
eftersom jag hade som mål att intervjuobjekten skulle ha flyttat till Sverige när de var minst i 
15- årsåldern. Detta urval gjorde jag för att eleverna skulle ha läst grundskolematematik och 
eftersom eleverna hade läst minst en termin matematik i Sverige så de kunde besvara mina 
frågor brett. Men detta begränsade också min möjlighet att träffa elever som gick i 
förberedandeklasser. Eftersom de områden som jag undersökte är stora skulle det vara 
intressant att göra omfattande intervjuer med elever som börjar läsa på gymnasiet och även de 
elever som går i förberedelseklasser också.    
 
Eftersom alla intervjuer spelades in finns det knappast några möjligheter till misstolkning av 
svaren. Det finns både lärarintervjuer och elevintervjuer, observationer på materialinsamling 
och litteraturundersökning vilket ger fler perspektiv och synvinklar på ämnet. Även om jag 
lagt stor vikt och tid på att formulera intervjufrågor upptäcker jag under databearbetningen att 
det kunde finnas lite brister i en del av frågornas formuleringar.” Berätta dina erfarenheter om 
någon gång då du arbetade tillsammans med klasskamrater t.ex. grupparbete och 
projektarbete” hade t.ex. varit en bättre fråga än frågan ”vilket land kommer du ifrån?” 
Annars tycker jag att frågorna i stort sett täcker det område jag undersökte. 
   
Elevernas svar på mina intervjufrågor är i stort sett desamma. De skiljer sig inte dramatiskt 
från varandra även om de inte kände varandra. Ingen av eleverna hade jag känt tidigare. En av 
lärarna hade jag aldrig träffat tidigare.  En lärare hade jag träffat tidigare. Eftersom den 
läraren som kände mig inte hade någon nära kontakt med mig påverkade nog det att vi kände 
varandra inte dennes svar på något sätt. Detta gör att jag kan dra ganska generella slutsatser. 
När jag jämför elevernas och lärarnas svar om vilka svårigheter invandrarelever möter kan jag 
se stora likheter vilket gör resultatet hållbart. Även olika litteraturrapporter och artiklar som 
redovisas i litteraturgenomgången bekräftar detta 
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Observation 
 
Vid de observationer som jag gjorde på vuxenskolan var principen att man skulle ”räkna i 
egen takt” där det fanns invandrarelever som läste matematik A till E. Detta var en speciell 
variant av lektion. Den tredje observationen som jag fick göra var på en gymnasieskola med 
en förberedelseklass inför gymnasiet. Dessa elever skulle träna språket och grundläggande 
kunskaper. De vanliga gymnasieklasser där man bara har en kurs i taget ger undervisningen 
en annan utformning. Därför kan jag inte ge en rättvis bild av hur undervisningen ser ut där. 
Det skulle vara intressantare att göra en längre observation på flera klasser t.ex. 
förberedandeklass och vanliga gymnasieklasser. 
 
Vid de första två observationerna som jag gjorde tycker jag att både eleverna och lärarna hade 
osynliga regler som de följde. Varken eleverna eller läraren tog tillfälle för att diskutera något 
eller samtala. Detta kunde kanske leda till att eleverna missade tillfällen att ifrågasätta sina 
tankegångar och se problemen ur olika synvinklar tror jag. Det kan hända att när en elev 
fastnar i en uppgift och inte kan komma vidare kanske en annan elev kan hjälpa och på så sätt 
kan man hitta nya sätt att tänka igenom saken och se lösningarna utifrån nya perspektiv. Om 
man inte har någon kommunikation med sina bänkkamrater, hur skall någonting sådant då 
kunna ske då? När läraren gick runt och pratade och förklarade när någon behövde hjälp 
tyckte jag mig märka att eleverna blev ännu mer tysta.  
 
Vid den tredje observationen som jag gjorde på gymnasiet ägde det inte heller rum några 
diskussioner om olika räkneuppgifter. Eleverna arbetade inte tillsammans utan var och en 
räknade själv vilket nog medförde att eleverna missade goda tillfällen att samarbeta. Läraren i 
denna klass uppmuntrade inte heller eleverna till någon diskussion och även när han räknade 
exempel på tavlan blev det ingen diskussion mellan honom och eleverna vilket jag tycker var 
synd. Läraren tog det mesta utrymmet medan eleverna fick lyssna vilket jag tyckte såg ut som 
att eleverna tyckte var ganska tråkigt eftersom de inte ställde frågor och de var omotiverade 
under lektionen. Under alla tre observationerna såg jag att eleverna arbetade med sina 
läroböcker och inte några andra arbetsmaterial eller frågor. Läraren hade inte egna uppgifter 
eller laborationer utan styrde undervisningen efter läroboken. Kunskaper som inte fanns i 
boken eller ifrågasättanden av det som stod i boken förekom aldrig vilket jag tycker begränsar 
elevernas kunskaper till det som finns i läroboken. Ingen av eleverna ifrågasatte någonting i 
läroboken och använde läroboken som en bibel eller som ett manifest.  Läraren behövde inte 
förbereda sig till lektionen. Det behövde inte heller eleverna och det tror jag kan göra att 
eleverna förlorar motivationen.      
 
 

Resultatdiskussionen 
 
Undersökningen som jag gjorde visade att språket har en betydande roll i invandrarelevernas 
matematikinlärning. Eleverna fick till och med läsa om matematik för att lära sig matematiska 
termer och tolka olika texter. Även om olika matematiska termer upprepas kan det hända att 
det finns en hel del andra ord som finns i en text eller uppgift som gör att eleven missuppfattar 
eller inte förstår sammanhanget. I kursplanen för matematik står det under rubriken ”Mål att 
sträva mot” att ”skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna skall 
utveckla sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina 
tankegångar muntligt och skriftligt”.  Även i betygskriterier för godkänt i matematik A står 
det att ”Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.” Men om 
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eleverna har svårigheter i språket hur skall de då kunna förklara sina tankegångar tydligt 
undrar jag?   
 
Även Lindström och Lindberg (2005) diskuterar detta. ”Med ett förändrat arbetssätt kan 
flerspråkiga elever ges möjlighet till en parallell språk - och kunskapsutveckling. För att det 
ska vara möjligt för läraren att planera följa och handleda utvecklingen måste de kunna 
bedöma elevernas språkbehärskning.” (s. 88)     
 
För att utveckla sina ämneskunskaper använder man språket som ett redskap vilket gör att alla 
elever inklusive invandrarlever måste ha goda kunskaper i språket. Skolverket (2000a) skriver 
i kursplanen för matematik i gymnasieskolan under ”Mål att sträva mot” att ”Skolan i sin 
undervisning i matematik skall sträva efter att eleverna skall: ”utveckla sin förmåga att 
tolka…” vilket pekar på språkets betydande roll. Invandrarelevernas 
matematikkunskapsutveckling möter språket som ett hinder vilket jag tycker är något som 
skolan borde reflektera mer över.   
 
Invandrarelever är oftast mycket ambitiösa, kom jag fram till i resultaten. Utan denna 
ambition har invandrarelever mer svårigheter att utveckla matematikkunskaper tror jag. Tre 
av eleverna som jag träffade räknar mycket och lägger mycket tid på studier och den fjärde 
eleven vill göra det när hon hamnar på svårare nivå. Dessutom berättade bägge lärarna att 
invandrarelever är mycket ambitiösa. Då tycker jag skolan borde erbjuda mer stöd för att 
hjälpa till med dessa elevers matematikutveckling. 
 
De intervjuade eleverna läste om flera kurser som de läst i sina hemländer för att träna 
språket. Det är olyckligt om deras kunskapsutveckling i matematik på detta vis bromsas. Det 
borde finnas ett bättre sätt att studera matematik och träna språket samtidigt så att eleven kan 
läsa vidare. För att ge en bra början kan man som lärare via prov eller diagnostisk text ta reda 
på vilka kunskaper eleverna har med sig från hemländerna och bygga vidare på denna grund 
precis som Thoren och Wadenby (1997) förespråkar. 
 
För att eleven skall hamna på rätt kunskapsnivå i klassen borde skolan ta elevens situation på 
mer alvar och ge fler möjlighet till eleverna. Eftersom de flesta invandrarelever är bättre på 
den formella matematiken t.ex. algebra och har svårt för tillämpande av matematik och 
problemlösning tror jag att lärare borde handleda eleven genom att hjälpa och uppmuntra dem 
för dessa avsnitt som är svåra för dem. 
 
Om de uppgifter som används vid problemlösning anpassas efter invandrarelevernas behov 
och erfarenheter; t.ex. kultur och miljö tror jag att invandrareleverna har mer lätt att klara av 
detta. En av orsakerna till att invandrareleverna inte får så mycket träning i de svenska 
matematiska termerna tror jag är att de oftast arbetar individuellt och tyst. Om man inte 
använder språket hur kan man då bli bättre? Invandrarelever borde definitivt arbeta i grupp 
mycket mer tycker jag. Det är en brist som jag upptäckte i skolan att inom matematiken 
dominerar läroböckerna i och med att man räknar i boken. Jag tycker att eleverna borde 
kommunicera och samtala mer för att utveckla både språket och matematiskt tänkande. 
Läraren borde ge tillfällen för eleverna att arbeta i grupp och diskutera och motivera deras 
svar. Jag insåg i resultaten att elevernas grupparbete var nästan ingenting. Detta är en brist i 
matematikundervisningen tycker jag. Eftersom invandrarelever är från olika länder är det inte 
säkert att alla talar samma språk. Dessutom är det ju ett gyllene tillfälle att eleverna kan lära 
känna svenska elever och bruka svenska språket genom att arbeta tillsammans med en uppgift 
eller övning. Jag tror att om man utnyttjar detta tillfälle når man dubbla mål på samma gång. 
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• Eleverna kan utveckla matematiskt tänkande genom att diskutera och motivera sina 
svar. 

• Eleverna tränar språket och får en möjlighet att skaffa svenska kompisar att prata 
svenska med. 

Detta är eftersträvansvärda mål för oss lärare.  
 
De eleverna som jag intervjuade räknade i sina kursböcker och ville komma framåt. Vid de 
två observationerna jag gjorde räknade alla i sina böcker beroende på vilken kursbok de hade 
och använde sig utav. Detta visar att läroboken har en stark dominerande ställning tycker jag. 
Lektionens utformning är av stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Lärobokstyrt 
arbetssätt är den vanligaste arbetsformen i skolan enligt skolverkets rapport Minoriteter och 
matematikutbildning av Rönnberg och Rönnberg. ”Enligt flera pedagoger och didaktiker är 
det dominerande arbetssättet i matematik i västerländska klassrum en läroboksstyrd 
undervisning med enskilt tyst räknande. Man fokuserar rätt svar och räknar många uppgifter 
på samma moment.” (s. 43.) Jag tror att detta traditionella sätt bromsar elevernas sociala 
interaktioner, reflektioner och kritiska tänkande som utvecklar elevernas förståelse för 
matematik. Mer flexibelt och varierande arbetssätt skulle kunna ge fler möjligheter för alla 
elever att utveckla matematiken anser jag.       
 
Läraren skulle även kunna uppmuntra eleverna att kommunicera med varandra genom att 
fråga varandra när det är något de inte förstår. Detta underlättar ju också för läraren eftersom 
de få elever som sedan ändå behöver lärarens hjälp då kan få mer tid från läraren. Vidare 
stärker man ju på detta sätt även elevernas matematiska tänkande därför att de måste tänka 
igenom för att kunna hjälpa varandra med matematikproblemen. Man kan motivera 
invandrareleverna att räkna tillsammans istället för att räkna själva som Karl, David och Lisa. 
Genom att räkna tillsammans, diskutera problem och motivera svar hjälper man varandra att 
vidga sina vyer och utveckla sina kunskaper. 
 
Det visade sig i resultaten att Karls, Davids, Annas, och Lisas matematikutveckling kretsar i 
stort sett kring läroböcker. Denna kunskapsutveckling präglas till stor del bara av teorier som 
är långt ifrån deras verkliga vardagsliv. Genom att knyta teorierna till vardagen kan läraren ge 
undervisningens innehåll ett nytt ansikte vilket eleverna kan känna sig trygga i. Även Löwing 
(2004) skriver detta att lärarens uppgift är att med hjälp av konkretisering och metaforer 
bygga en bro mellan elevernas vardag och detta kompletta innehåll.      
 
Johan berättade att vid delproven får eleverna längre tid på sig för han upptäckte att 
invandrarelever ofta behöver längre tid. Både Johan och Maria berättade att vid nationella 
prov får invandrarelever ha lexikon. Att slå upp ord i lexikon och sätta in det i sammanhanget 
tar tid. Men för att göra detta behöver invandrarelever längre tid på sig vid nationella prov tror 
jag. När man inte förstår vissa ord och inte behärskar språket så bra kan det hända att man inte 
har extratid att använda till att ta reda på vad olika nyckelord betyder och då kan det hända att 
man hoppar över uppgifterna vilket i sin tur leder till sämre resultat i provet. För att eleverna 
skall visa vad de har utvecklat under kursens gång behöver skolan tänka om sina principer vid 
nationella prov anser jag.   
 
 

Lärarens och skolans roll i andraspråkelevernas matematikutveckling 
 
Både kursplanen för matematik och läroplanen bortser från att det finns invandrarelever i 
skolan tycker jag. Däremot tror jag att eftersom det finns och pågår undersökningar om 
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invandrarelever och matematik så kan det börja öppna ögonen på skolan och de som jobbar 
inom skolan. Detta ökar dessa elevers möjlighet att lyckas i skolan. Det är dock 
anmärkningsvärt att denna process tar så lång tid och att det tar så lång tid att ändra på skolans 
attityd och arbetsformer som passar till alla elever oavsett etnicitet.  

 
Jag tror man kan använda resultaten i denna uppsats för att tänka genom hur gymnasieskolans 
bemötande av invandrarelever bäst skall utforma sig. Genom att försöka åtgärda brister i 
undervisningen och provsystemen kan skolan ge invandrareleverna mer rättvis och jämlik 
utbildning. För att motivera eleverna för grupparbete, hitta laborativa uppgifter eller 
organisera en rolig utflykt där eleverna både har roligt och får bredda sin sociala gemenskap 
med varandra krävs inte mycket pengar. Om man är en engagerad lärare får man både roligt 
med eleverna och de får utöva matematik utanför klassrummets ramar i en annan miljö.    

 
Invandrarelevernas bakgrund och erfarenheter borde ses som en tillgång 

 
Genom att ändra skolans förhållningssätt och attityd mot invandrarelever kan man få bättre 
resultat i både ämnesutvecklingen och socialt tycker jag. Detta förespråkar Rönnberg och 
Rönnberg (2001) utifrån studierna av undervisningsmiljö. Genom att förändra arbetsformerna 
ges bättre resultat i undervisningen. 
 
Som lärare kan man använda detta resultat för att informera andra lärare i sitt arbetslag under 
arbetslagsträffar vad som är invandrarelevernas svårigheter. Tillsammans med andra 
matematiklärare kan man samla och dela med sig olika laborativuppgifter och 
problemlösningar som man kan arbeta med tillsammans. Man kan även planera temadagar 
eller studiecirklar som är anpassade efter invandrareleverans kultur, miljö och andra 
skolerfarenheter. Tillsammans med sitt arbetslag och andra lärare kan man utveckla 
invandrarelevernas ämnesutveckling. Svenska elever kan ju berika sina kunskaper om 
omvärlden genom att ta del av invandrarelevernas erfarenheter och lära känna dem mer. Man 
kan vidare engagera sig i ämnet genom att söka fortbildning som behandlar detta.  
 
Vidare forskning för att reformera och utveckla läromedel och undervisning 
 
Det behövs nog att man intervjuar flera elever som går på gymnasiet och läser i 
förberedarklass för att se en hel bild av invandrarelevernas matematikintegration och vilka 
svårigheter de eleverna möter i undervisningen eftersom detta område är stort. Genom att 
samtala med invandrarelever kommer man närmare till eleverna för att studera hur eleverna 
tänker och resonerar kring matematikproblemen. Detta är ett område som man kan forska 
vidare på. Även invandrarelevernas provsvar på olika matematikkurser kan studeras för att 
undersöka vidare kring elevernas svårigheter i matematik för att utveckla och reformera 
undervisning och läromedel.   
 
För att få bredare perspektiv på elevernas matematikintegration behöver man nog intervjua 
fler skolpersonal på skolorna och alla som har inflytande över elevernas ämnesutveckling tror 
jag.    
 
Även om lärarutbildningen är sparsam med kurser och information om invandrarelevernas 
matematikutveckling kan vi som lärarstudenter diskutera dessa områden med varandra och 
även med föreläsarna i underkurser som; ”didaktisk strimma” och ”matematik i samhället.” 
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Man kan även fråga sin handledare om de kan ordna någon föreläsning om detta. För att 
utveckla och anpassa undervisningens innehåll efter alla elevernas behov kan man undersöka 
och analysera läroböcker som används i gymnasieskolan. Eftersom läroböcker styr starkt på 
olika kursers innehåll behöver vi böcker som är anpassade efter alla elever där 
invandrarelevernas vardag, livsstil och kultur också speglas och inte bara för infödda svenska 
elever. Detta är en viktig utgångspunkt för matematikutveckling hos invandrarelever.    
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Bilaga 1 

Intervju frågor till elever 
 

1) Vilket land är du från? 
 

2) Hur länge har du gått i skolan i ditt ursprungsland? 
 

3) Vilket ämne började du läsa i Sverige?  
 

4) Hur lång tid fick du vänta innan du började läsa matematik? 
 

5) Hur länge har du läst matematik i ditt ursprungsland? 
 

6) Vem i Sverige (person/myndighet) bestämde vilken matematiknivå du låg på när du 
kom till Sverige? 

 
7) Hur bestämde de din matematiska kunskapsnivå du låg på? 

 
8) Fick du genomgå matematiska tester vid skolstart/kursstart? Varför i så fall? 

 
9) Får du matematik lektioner på ditt modersmål?  

 
10) Varför läser du matematik (nu)?  

 
11 ) Vad i matematiken i Sverige har varit lätt att känna igen från ursprungslandet?  
 
12) Finns det skillnad i matematiken som du läser här jämfört med tidigare (i ditt 
ursprungsland)? 
 
13) Vad gör du i så fall för att övervinna dessa skillnader?   
 
14) Vad är det som du tycker har varit svårt med matematiken i Sverige och som du inte 
har bekantat dig med tidigare? 
 
15) Vilka skillnader finns det i materiella hjälpmedel i den gamla (i ditt ursprungsland) 
och den nya matematikundervisningen? 
 
16) Hur bemöter du de svenska läromedel som är gjorda för svenska elever?    
 
17) Har du fått extra hjälp under mattelektionerna? Vilken typ av hjälp? Berätta hur. 
 
18) Finns det speciella läromedel för andraspråkelever?  
 
19) Har du eller dina klasskamrater från andra länder fått extra stöd som räknestugor? 

 
20) Vad tycker du rent allmänt är svårt i matematiken? Varför? 

 
21) Vilka typer av matematikproblem tycker du om? Varför? 
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22) Vilka metoder använder du för att lära dig matematik? 
 
23) Hur stor är din matematikambition? 
 
Jag kommer att ställa följdfrågor efter svaren.  
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Bilaga 2. 
Intervjufrågor till lärare 

 
1) Hur många år har du jobbat med elever som har invandrarbakgrund? 
 
2) Hur går mottagande till vid en nyanländ elev med utländsk bakgrund?  

  
3) Hur länge ska eleven bo i Sverige för att börja matematik? 

 
4) Finns det diagnostiska tester som invandrareleverna kan göra innan de börjar studera 

matematik för att ta reda på vilken nivå de ligger på? 
 

5) Är det lätt att integrera elever i den matematiska undervisningen? 
 

6) Hur skiljer baskunskaperna i matematiken hos invandrarelever jämfört med svenska 
elever? 

 
7) Var ligger svårigheterna i a) matematiska termer? 

                                                      b) språket (rent allmänt)?    
                                                      c) matematiska tänkandet? 
 

8) Finns det andra svårigheter? I så fall vad?  
 
9) Vad gör eleverna för att övervinna dessa svårigheter? 

 
10) Vad är det som de flesta elever har lätt och svårt för? 

 
11) Vad beror det på tror du? 

 
12) Finns det speciella läromedel för invandrarelever? 
 
13)  Får invandrarelever mer extra stöd än svenska elever? Vilken typ av hjälp i så fall? 

 
14) I Genomsnitt hur länge har invandrarelever läst matte i sina hemländer? 

 
15) Hur stora är dessa elevernas matematiska ambitioner? 

 
16) Hur arbetar man med invandrarelever som har olika baskunskaper? 
     

Jag kommer att ställa följdfrågor efter svaren. 
 


