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Bilaga 5

Undervisningsmiljö och andra-
språkselevers begreppsbildning i 
matematik

IRENE RÖNNBERG & LENNART RÖNNBERG

Grundskolan lyckas sämre med att föra minoritetselever till uppnående- 
och strävansmål i matematik jämfört med majoritetselever.

Skolverkets redovisning av de nationella ämnesprovens resultat visar 
att elever med annat modersmål än svenska är överrepresenterade bland 
de elever som inte når betyget godkänd på ämnesproven i matematik i 
åk 9. 1999 var det 28 procent av eleverna med annat modersmål än 
svenska och 11 procent av eleverna med svenska som modersmål som 
inte var godkända. Det är också en betydligt större andel svenskspråkiga 
elever som når betygen VG och MVG (Skolverket, 1999). Det är emel-
lertid inte alla minoritetselever som har sämre resultat i matematik än 
majoritets elever, vilket framgår av betygsresultaten. Det är minoritets-
elever som grupp som lyckas jämförelsevis sämre.

I regeringens uppdrag till NCM om utbildningsinsatser för undervis-
ning i matematik, framhålls behovet av att studera undervisningsmiljö-
ers påverkan på den matematiska begreppsbildningen hos barn som har 
en sämre läs- och skrivförmåga på undervisningsspråket än sina studie-
kamrater (U 1999/3992/S). I en sådan studie är naturligtvis situa tionen 
för de elever som undervisas på ett annat språk än sitt modersmål av 
särskilt intresse. Som grupp är elever med annat modersmål också över  
representerade bland de elever som anses ha läs- och skriv svårig heter 
(Myrberg, 1997).

När det gäller erfarenheter av framgångsrik matematikundervisning 
för andraspråkselever i Sverige fi nns inte mycket dokumenterat. Det är 
därför angeläget att lyfta fram vad som karakteriserar de under visnings-
miljöer där man når ett jämförelsevis bättre resultat.

Svårigheten att undervisa elever som inte utvecklat språklig kompe-
tens i undervisningsspråket i nivå med jämnåriga majoritetselever, har 
på många håll i världen lett till att många av dessa elever fått en kon-
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textlös matematikundervisning på grund av att eleverna inte har kunnat 
förstå lärobokens benämnda uppgifter (Thomas, 1997). Detta har också 
karak teriserat matematikundervisningen i många förberedelsegrupper/
klasser i Sverige.

I vissa fall har man låtit elever, med goda grunder i matematik från 
undervisningen i ursprungslandet, vänta med studier i matematik tills 
de har uppnått erforderlig språklig nivå i svenska (Peckel, 2000). Att 
elever får fortsätta eller påbörja sin formella matematiska utveckling i 
en undervisning på modersmålet tills de har utvecklat undervisnings-
språket är mindre vanligt (Jfr Ellerton & Clements, 1996).

I litteraturöversikten Minoritetselever och matematikutbildning redo-
visas de svårigheter som andraspråkselever möter i matematikundervis-
ningen och olika förslag till förändringar som på olika håll i världen har 
lett till ett förbättrat resultat (Rönnberg & Rönnberg,2001). Där refe-
reras till Chamot och O´Malley (1987) och Ron (1999) vilka lyfter fram 
de svårigheter andraspråkselever har med det språk som förekommer i 
mate ma tik undervisningen, i synnerhet de svårigheter som i text formu-
lerade matematikuppgifter utgör.

Färdigheter i att hantera dekontextualiserat språk, vilket undervis-
ningen i svenska och svenska som andraspråk bl a ska leda till under 
grund skole tiden, är i många fall en förutsättning för att kunna delta på 
ett fram gångs rikt sätt i matematikundervisningen.

Utifrån de studier av undervisningsmiljöer som vi redogör för i denna 
rapport kan vi konstatera att en annorlunda upplagd undervisning kan 
ge ett bättre resultat. I de olika miljöerna har man förändrat undervis-
ningen på olika sätt, vilket visar att det kan fi nnas fl era vägar till ett 
bättre resultat och att resultaten kanske går att förbättra ytterligare 
genom en kombination av olika åtgärder.

I de studerade miljöerna har man genomfört en eller fl era av följande 
förändringar:

–   man arbetar i större utsträckning än tidigare utan lärobok och mer 
talspråksbaserat, 

–   eleverna får konkreta upplevelser av begrepp innan de arbetar med 
uppgifter i läroböcker, 

–   man arbetar med matematik i samband med aktiviteter som att 
sy och laga mat,

–   man utgår från barns lust att leka och fantisera,
–   de uppgifter eleverna arbetar med är mindre formella till sin karaktär 

än vad som är vanligt i en traditionell undervisning,
–   undervisningen organiseras för att främja samtal och samarbete 

mellan elever,
–   man arbetar i större utsträckning än tidigare med reflekterande 

skrivande när det gäller de begrepp man studerar,
–   man synliggör hur olika elever tänker för att lösa problem och att 

man kan lösa uppgifter på olika sätt,
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–   undervisningens uppläggning ger eleverna möjlighet att utifrån 
sina egna erfarenheter utveckla matematiska begrepp och språkliga 
färdigheter, både när det gäller att behärska det matematiska registret 
och när det gäller talat och skrivet språk i allmänhet.

Matlagning och sömnad innebär att man arbetar med aktiviteter som 
skiljer sig från arbetet i en formell matematikundervisning. Det kan 
innebära att eleverna, i större utsträckning än i vad som är fallet i en 
läroboksbaserad undervisning, kan utgå från sina tidigare erfarenheter. 
Eftersom matlagningen baseras på elevernas familjers recept, innebär 
det en koppling till elevernas kulturella bakgrund. Att man utgår från 
barns lust att leka och fantisera innebär att man knyter an till elevernas 
in tressen.

Utifrån litteraturöversikten, de studier vi beskriver i denna rapport 
och erfarenheter från matematikprojektet vid Fittja skolor (Rönnberg, 
1998 & 1999), kan följande slutsatser om kompetensutvecklingsbehovet 
för lärare som undervisar minoritetselever i matematik dras:

–   Lärare behöver mer kunskap om hur man organiserar undervisningen 
så att eleverna ges möjlighet att utveckla matematiska begrepp och 
sina språkliga färdigheter utifrån egna erfarenheter. 

–   Lärare måste ges möjlighet att sätta sig in i det gällande styr- och 
betygssystemet och att tillsammans med kollegor få tid att diskutera 
och tolka målen i kursplanen och utveckla fungerande metoder så att 
man kan utvärdera elevernas kunskapsutveckling relativt målen. 

–   Lärare måste ges möjlighet att utveckla sin kompetens att kontinuerligt 
dokumentera och utvärdera elevernas begreppsliga utveckling för att 
om möjligt kunna konstatera vilka sätt att organisera undervisningen 
som är mer framgångsrika än andra och för att möjliggöra ett arbete 
av hög kvalitet när det gäller utvecklingssamtal och att upprätta 
åtgärdsprogram och individuella studieplaner för elever. 

–   Förutom matematik och matematikdidaktik måste kunskaper om 
språkets betydelse för utvecklingen av matematiska begrepp, om 
andraspråksutveckling och vad som händer, eller kan hända, i möten 
mellan människor med olika kulturell bakgrund ingå.

–   Kompetensutvecklingen bör ske i form av utvecklingsprojekt under 
en längre tidsperiod i nära samarbete med resurspersoner som 
har matematikdidaktisk- språkvetenskaplig respektive etnologisk 
kompetens.

Det föreligger ett stort behov av olika studier av matematikundervisning 
för minoritetselever i Sverige. De skolor som har en stor andel minori-
tets elever och som når goda resultat på NP i matematik borde studeras 
närmare genom klassrumsobservationer och djupintervjuer av lärare 
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och elever för att ytterligare få exempel på vad som karakteriserar fram-
gångsrika undervisningsmiljöer.

Mot bakgrund av att litteraturöversikten Minoritetselever och matema-
tik utbildning till största delen innehåller forskning och erfarenheter 
gjorda i den engelskspråkiga delen av världen, vore det av intresse att 
ta del av fl er av de erfarenheter man har av matematikundervisning för 
minori tets elever i våra nordiska grannländer och övriga Europa.

För att fungera i teknologiskt avancerade och demokratiska samhäl-
len krävs inte bara att man måste vara litterat, utan också numerat 
(Skovsmose, 1994). Det fi nns också ett mycket stort behov av att fl er 
ungdomar genomgår kvalifi cerad utbildning i matematik, naturveten-
skap och teknik (Brev till Näringsdepartementet från TCO, LO, SACO 
och DSAF, 20000218). Det är därför mycket angeläget att matematik-
undervisningen för elever med annat modersmål än svenska, vilka i dags-
läget utgör en femtedel av alla elever, har en hög kvalitet. 
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