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Abstrakt 
Statistiken visar att gruppen av arabisktalande elever i Sverige är stor, vilket gör det 
intressant att uppmärksamma och förstå skolans förutsättningar att stödja dessa elever. 
Studien syftar till att bidra med kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt i ämnet 
matematik. Inblick ges i språkets sociala dimensioner och språkutvecklingens roll för 
lärandet samtidigt tydliggörs interaktionen mellan språk och matematikförståelse utifrån 
tidigare känd kunskap och forskning. Det teoretiska ramverket utgörs av tre perspektiv 
på specialpedagogik; kategorisk-, relationellt- och dilemma perspektivet. Metoden har 
både en kvalitativ- och kvantitativ ansats och insamlingsmetoden är webbenkät. 
Resultat, analys och diskussion mynnar i några slutsatser: en är att lärarnas synsätt på 
undervisning kan kategoriseras in i dilemmaperspektivet, en annan är att lärare uppvisar 
ett kategoriskt synsätt på studiehandledares och modersmålslärarens roll och en tredje är 
att upplevd tidsbrist skulle kunna verka hämmande på utvecklingen mot ett relationellt 
perspektiv på lärande. Studien är av mindre karaktär gällande svarsfrekvens och 
omfattning vilket läsaren kan ta i beaktande. 
 

Abstract 
Statistics shows that the group of Arabic-speaking students in Sweden is large, which 
makes it interesting to pay attention to and understand the school's prerequisites for 
supporting these students. The aim of the study is to contribute with knowledge about 
language development work in the subject of mathematics. Knowledge is given in the 
social dimensions of language and the role of language development in learning while 
clarifying the interaction between language and mathematical understanding based on 
prior knowledge and research. The theoretical framework consists of three perspectives 
on special education, categorical, relational and dilemma perspectives. The method has 
both a qualitative and quantitative approach and the collection method is web-based. 
Results, analysis and discussion eventuate in some conclusions: one is that teachers' 
viewpoints on education can be categorized into the dilemma perspective; another is 
that teachers show a categorical approach to the role of language tutor and mother 
tongue teacher, and a third is that perceived time shortages could hamper development 
towards a relational perspective on learning. The study is of a minor nature regarding 
the response rate and extent, the reader should take that into consideration. 
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1 Inledning 
I dagsläget, 2017, uppmärksammas att skolan inte lyckats med att möta alla elever på ett 
sätt som ger tillfredsställande resultat i ämnet matematik gällande läroplanens 
måluppfyllelse (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 
111, skolverket 2011). Detta innebär bland annat att elever med utländsk bakgrund är 
sämre förberedda för fortsatta studier samt konkurrens i arbetslivet än elever med 
svenska som modersmål (Gibbons 2014; Skolverket 2015). I de fall då skolorna inte 
lyckas se flerspråkighet som en resurs och elever av den anledningen riskerar att inte nå 
målen i ett eller flera ämnen kommer de ofta i kontakt med speciallärare eller 
specialpedagog (Parszyk 1999). Generellt förväntar sig övriga lärare att speciallärare, 
svenska som andraspråkslärare och specialpedagoger ska möta individuella behov hos 
eleven. Istället för att läraren utvecklar sin pedagogik för att på gruppnivå arbeta 
inkluderande genom ett språkutvecklande arbetssätt och på så vis möta behov hos fler 
elever (Ahlfeldt Nisser 2014). Frågan om flerspråkighet och måluppfyllelse blir 
angelägen eftersom antalet elever som läser svenska som andraspråk ökade med 10 000 
elever läsåret 15-16. Av de cirka 1 000 000 eleverna i den svenska skolan är cirka 250 
000 (Skolverket 2016a) berättigade till modersmålsundervisning och av dessa är 21 % 
arabisktalande. Statistiken visar att gruppen av arabisktalande elever är stor till antalet, 
vilket gör att det blir viktigt att uppmärksamma och förstå skolans förutsättningar att 
stödja dessa elever. För att avgränsa studien har ett språk valts ut. Av ovan nämnd 
anledning valdes arabiska men delar av resultatet är generaliserbara även till andra 
språk. 
 
Skolverket rekommenderar, i de två första kapitlen i Lgr11, ett språkutvecklande 
arbetssätt i samtliga ämnen, även i matematik. Ett språkutvecklande arbetssätt handlar 
om att lärandet sker i en social kontext där språket bearbetas samtidigt som kunskaper 
inom ämnet erövras, i detta fall matematiken. Flerspråkighet i sig är inte ett hinder för 
lärande. Det är likväl så att elever med annat modersmål än svenska inte når målen i 
matematik i lika hög utsträckning som övriga elever. Ofta diskuteras brister i det 
svenska språket som ett hinder för lärande (Norén 2010). Parszyk (1999) har funnit att 
flertalet lärare förklarar elevers låga resultat med brist på svenskhet. Både Norén (2010) 
och Parszyk (1999) menar att det är bland annat lärares låga förväntningar som 
resulterar i elevers dåliga resultat. Norén (2010) visar i sin avhandling att när ett 
språkutvecklande arbetssätt används i undervisningen ger det utrymme för att i hög grad 
bearbeta det matematiska innehållet.  
 
År 2008 skrev Elmeroth att fokus hos matematiklärarna i huvudsak låg på att förklara 
det matematiska innehållet utan att reflektera över de eventuella språkliga aspekterna av 
lärandet och undervisningen. Den bristande likvärdigheten i resultat mellan grupper av 
elever med avseende på ursprung och utifrån forskning visar att elever med annat 
modersmål inte når samma måluppfyllelse som elever med svenska som modersmål. 
Undervisningens kvalitet står ej ensam som orsak utan ytterligare faktorer som 
exempelvis föräldrars utbildningsnivå samt elevens tidigare skolgång påverkar också 
elevens möjlighet till god måluppfyllelse. Genom det specialpedagogiska uppdraget i att 
vara en kvalificerad samtalspartner bidrar studien med kunskap om en viktig del i 
yrkesutövningen för speciallärare, nämligen att stödja klasslärare och matematiklärare 
på ett sätt som möjliggör utveckling mot bland annat ett mer språkutvecklande 
arbetssätt i matematik. Skolans uppdrag är att öka individers möjligheter till 

                                                 
1 Härefter i arbetet används benämningen Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Lgr 111, skolverket 2011). 
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skolframgång och i förlängningen ett väl fungerande medborgarskap, i enlighet med 
Lgr11. 
 
 
1.1 Studiens relevans 
Specialpedagogikens uppdrag idag är bland annat att fortsätta arbetet med att 
implementera nya sätt att planera och stärka undervisningen så att den differentieras 
ytterligare för att möta alla elevers behov. Vilket i sin tur ligger i skolans uppdrag i 
enlighet med Lgr 11 under Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket 2017). 
Problematik kan uppstå på grund av specialundervisningens historia där det traditionella 
sättet tidigare har varit att exkludera elever i svårigheter från klassrumsundervisningen 
till att bli elever med svårigheter i en speciell undervisningsgrupp (Persson, 2013). 
Förhållandet mellan det relationella- kontra det kategoriska perspektivet är tydligt i den 
tidigare specialpedagogiska verksamheten och består än idag enligt Persson (2013), 
Atterström och Persson (2000). Frågan lärarna bör fundera kring är - vem eller vad är 
det som orsakar de eventuella svårigheterna? Eventuellt står förklaringen till den 
diskrepans mellan verksamhet, styrdokument och forskning vi tycker oss se att finna i 
lärarnas grundläggande syn på pedagogik (Elmeroth 2008; Lgr11; Skolverket 2016b). 
 
 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om några av förutsättningarna för 
språkutvecklande arbete i ämnet matematik med arabisktalande elever i grundskolans 
årskurser 4-5. Studien kan i förlängningen bidra till ökade möjligheter att medvetet 
använda framgångsrika strategier för lärande vad gäller språkutvecklande arbetssätt i 
ämnet matematik.  
 

3 Frågeställningar 
 Hur planerar och beskriver lärare sin undervisning i årskurs 4-5 vad gäller 

språkutveckling i matematik för arabisktalande elever? 
 Vilket förhållningssätt till elevers svårigheter och synen på lärande gestaltar sig i 

responderande lärares svar rörande det språkutvecklande arbetet i ämnet 
matematik? 
 

4 Begreppsdefinitioner 
Arabisktalande elever = Elever som har arabiska som modersmål. 
Förstaspråk = Det eller de språk som eleven lärt sig i tidig ålder i en miljö, exempelvis 
hemmiljö, där det också anses vara huvudspråket vid kommunikation.  
Insamlad data = De insamlade svar vi får beträffande frågeställningarna i studien. 
Lärande = Är när eleven gör ny kunskap till sin egen och använder den tillsammans 
med sina tidigare erfarenheter. 
Lärare = Undervisande pedagogisk personal. 
Modersmål = Modersmål används i detta arbete som en synonym för det språk som 
barnet lär sig först, kan också vara det språk som barnet behärskar bäst, eller det språk 
som barnet helst själv använder, eller till sist det språk som barnet själv identifierar sig 
med.  
Aktuell studie definierar begreppet som det språk som eleven lärt sig först samt 
identifierar sig med.  
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Ord och begreppsbildning = Från att lära sig att känna igen ord och begrepp till att 
förstå och själv kunna använda dem i olika kontexter. 
Pedagoger = Samtlig pedagogisk personal inom skolväsendet. 
Respondenter = Lärare, årskurs 4-5 som undervisar arabisktalande elever samt valt att 
delta i den aktuella studien. 
Språkutvecklande arbetssätt = Arbetssätt som på olika sätt underlättar, utvecklar och 
fördjupar kunskaperna i svenska språket jämsides med ämneskunskaper, i detta fall 
matematik. 
SVA = Ämnet svenska som andraspråk. 
 

5 Litteratur- och forskningsgenomgång 
I avsnittet nedan ges en inblick i språkets sociala dimensioner och språkutvecklingens 
roll för lärandet, hur andra språk influerar lärandet, betydelsen av framgångsfaktorer 
och förväntningar samt hur lärandet i matematik påverkas. Övervägande del av 
presenterad littertur och forskning berör elever i grundskoleålder med hänvisning till 
studiens syfte. Här identifieras också kommunikationens betydelse som en förutsättning 
för språkutvecklingen. Samspelet mellan språk- och matematikförståelse blir tydligt 
genom förhållandet mellan begreppsordet och begreppsinnehållet. Kapitlet ligger till 
grund för att belysa det problemområde som studiens syfte består i. 

  
5.1 Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen 
I undervisningen behöver, enligt Gibbons (2014); Johansson och Sandell Ring (2015), 
elever hjälp med att uppmärksamma och få kunskaper kring språktypiska drag i de olika 
ämnena. Ämnesspecifika ord och begrepp samt textens uppbyggnad kan se olika ut 
beroende på vilken kultur man kommer ifrån. För att kunna göra det är det en 
förutsättning, enligt Aspelin (2013); Gibbons (2014) samt Persson (2013), att 
pedagogerna differentierar det språkutvecklande arbetet i klassrummet på sådant sätt att 
alla elevers olikheter samt behov bemöts genom bland annat individualisering, 
kommunikativt arbete samt formativ bedömning. 
 
Gibbons (2014) samt Johansson och Sandell Ring (2015) har antagit en sociokulturell 
teori om lärandet. Med detta perspektiv antas interaktion vara betydelsefullt eftersom en 
meningsfull social kontext skapar goda förutsättningar för lärande. Ett språkutvecklande 
arbetssätt behöver enligt Johansson och Sandell Ring (2015); Phillips och Soltis (2014) 
börja nära elevernas vardagsspråk och erfarenhetsvärld för att sedan avancera till mer 
abstrakta förhållanden för att till slut bli oberoende av situationen.    
borttaget stycke 
Det handlar om en språklig socialisation skriver Eva-Kristina Salameh (2012). Det är 
den språkliga påverkan från klasskamrater och pedagoger i skolan och undervisningen 
som skapar möjligheter för elever att lära sig ett nytt vardagsspråk samt skolspråk. 
Olika kulturer har olika synsätt och uppfattningar om kommunikation, vilket i detta fall 
kan vara ett hinder. Elever lär sig olika normer och regler för kommunikation och det 
kan vara en fördel för pedagogerna på skolan att ta del av och ha vetskap om hur olika 
kulturers språkliga socialisation ser ut. Det handlar inte bara om olika kulturers 
språkbruk utan det kan också handla om samhällets grupperingar och klasser. 
Exempelvis de verbala färdigheterna hos eleven har stor del i vår kursplan Lgr 11 
(Skolverket 2017),  vilket kanske inte alls uppskattas i andra grupperingar eller kulturer. 
Även här är det viktigt att som pedagog och klasskamrat vara modellerande i 
kommunikationen (Gibbons 2016; Johansson, Sandell och Ring 2015). 
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I boken Flerspråkighet i skolan - språkutveckling och undervisning beskriver Salameh 
(2012)  en holländsk undersökning som också bekräftar att integrering med andra i 
sociala meningsfulla kontexter gynnar det språkliga lärandet. Elever som bor i etniskt 
blandade områden blir inte exponerade för majoritetsspråket i den utsträckningen som 
är önskat för god språkutveckling. De har kanske endast tillgång till majoritetsspråket 
under de timmar som spenderas i skolan. Ibland kanske mestadels i mötet med 
pedagoger. Tillgången till modersmålet kan i vissa fall även det bli ordförrådsmässigt 
knapphändigt och endast bestå av konversation med föräldrar och syskon. Det är av stor 
vikt att elever parallellt utvecklas språkligt både på sitt modersmål samt sitt andraspråk. 
 
Det är en fördel med ett tvärkulturellt klassrum. Språklig mångfald tillsammans med 
olikheter i ämneskunskaperna skapar en bredare och djupare kunskap. Det handlar inte 
om att, exempelvis arabisktalande, elever endast närvarar i klassrummet för att det skall 
bli ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Utan undervisningen skall skapa 
möjligheter för meningsfulla sammanhang och moment för eleverna, där de kan 
interagera med pedagogen och varandra (Gibbons 2014). Aspelin (2013) tar, med 
avstamp ur det relationella perspektivet, upp aspekterna samvaro kontra samverkan för 
att belysa olika typer av undervisning och interagerande i klassrummet. Det är 
aktiviteterna i klassrummet som styr huruvida lärandet befästs. 
 
5.2 Flerspråkighet och matematikundervisning 
Norén (2010) tar upp att matematikämnet sorterar barn i olika kategorier genom att det 
utkristalliseras tydliga nivåskillnader kunskapsmässigt. När lärare skall förklara varför 
vissa barn inte når målen ges ofta språket som en förklaring. Flerspråkighet ses som ett 
problem som bör rättas till och eleverna önskas bli ”försvenskade”. Här syns ett 
kategoriskt perspektiv där problemet tillskrivs eleven. I en annan artikel skriver Norén 
(2015) att flerspråkighet inte behöver vara en nackdel om lärarna kan ta tillvara på 
elevernas styrkor och hitta former för att bedriva undervisningen på ett ändamålsenligt 
sätt. Enligt flera olika studier tar det cirka 6-8 år (Hägerfeldt 2011) innan en 
andraspråksinlärare hunnit utveckla ett funktionellt skolspråk. Salamehs (2012) åsikt är 
att om utveckling på modersmålet avstannar sker också en stagnering i 
begreppsutveckling, eftersom det nya språket inte är tillräckligt starkt för att eleven ska 
kunna lära och förstå. Behov finns av att hitta ett sätt att undervisa där förstaspråket blir 
en resurs istället för ett hinder, annars riskerar nyanlända elever att gå miste om en stor 
del av den utbildning de har rätt till. Gorgoió och Planas (2005) menar att 
flerspråkigheten är här för att stanna och att vi behöver anpassa vår verksamhet efter det 
på ett långsiktigt sätt och inte se det som en tillfällighet. 
 
Höines (2000) skriver att lärare under lång tid har haft stort på fokus på hur elever talar 
och inte det faktiska matematiska innehållet i det sagda. Författaren poängterar att det är 
viktigt att lärare lär sig att tolka barnens språk för att kunna ta del av vad eleverna 
önskar uttrycka. Även här ser vi ett relationellt perspektiv där barnets språk inte ses som 
ett problem utan en tillgång i lärandet. Höines (2000)förklarar att språk och 
begreppsinnehåll utvecklas i samspel och inte kan skiljas åt. Språket kan inte endast ses 
som en färdighet utan också som en möjlighet för eleven att uttrycka sina tankar. 
Begreppsinnehåll är det man tänker om ett ting, en företeelse eller individ och hur olika 
saker och fenomen relaterar till varandra. Begreppsuttrycket är språket vi använder för 
begreppsinnehållet.  
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I Gibbons (2014) forskning framkommer att flerspråkiga elevers utveckling påverkas 
positivt om de utmanas språkligt. Hägerfelt (2011) skriver i Skolverkets 
publikationsserie Forskning i skolan - Greppa språket att det är viktigt att elever och 
lärare använder de svenska orden och i vilken utsträckning beror på hur mycket svenska 
eleven har i nuläget. Antingen så har eleven ett ord för begreppet på sitt modersmål och 
då kan eleven direkt översätta till det svenska ordet för begreppet eller så behöver man 
även lära sig innehållet i begreppet och då kan modersmålet vara en viktig resurs, till 
exempel för att förklara nyanser. Elever som inte ges möjlighet att diskutera på sitt 
förstaspråk hämmas, enligt Adler (1995). Balansen mellan träning i svenska språket 
genom sitt modersmål skapar god grund för bättre språkförståelse. Modersmålet får inte 
helt ta över och svenskan glömmas bort, utan språken bör få möjlighet att samverka för 
maximal förståelse. Jess, Skott och Hansen (2011) hävdar att från årskurs 4-6 så ställer 
svenskan i matematikuppgifterna till problem för elever med invandrarbakgrund och 
Hägerfeldt (2011) understryker att eleverna behöver hjälp att förstå och bearbeta 
uppgiften.  
 
Den kommunikativa förmågan kan med fördel tränas både på modersmål samt på 
andraspråket under lektionen (Gibbons 2015; Lindblom och Wigestam 2016). 
Genom att integrera ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen har pedagogen en 
funktionell syn på språket och delar inte på form och innehåll. En skoldag skapar många 
tillfällen för eleverna att delta i en verklighetsbaserad situationskontext (Gibbons 2014; 
Johansson; Sandell Ring 2015). Författaren Gibbons (2014) tror att genom parallell 
undervisning av språk samt specifik ämnesundervisning påskyndar man lärandet. Det 
språkutvecklande arbetssättet gör det lättare att koppla nya ord och begrepp till 
ämnesinnehållet. I matematiken finns ofta språkbaserade uppgifter med texttypiska drag 
som kräver förståelse för ord och nyckelbegrepp. Genom att få möjligheter att tillägna 
sig förkunskaper innan arbetsmoment skapar man en ökad språklig förståelse vilket i sin 
tur gynnar de matematiska ämneskunskaperna. 
 
Språklig förberedelse inför ett moment eller område tar Lindblom och Wigestam (2016) 
upp i boken Matematik med fem förmågor - att planera, undervisa och bedöma. Genom 
samtal med eleverna innan lektionen får pedagogen reda på tidigare kunskaper inom 
området samt vad som språkligt ytterligare behöver belysas för att uppnå vidare 
utveckling och lärande. FLYTTAT 
 
En försvårande faktor för lärandet i matematik är att många av de uttryck som används i 
matematikämnet har en annan betydelse i vardagslivet. Exempel på det är “dra ifrån” 
och “yta”. Vissa svenska ord inom matematiken är även på ett visst sätt ologiska som 
till exempelvis “ton”-orden där entalet sägs före tiotalet vilket inte följer mönstret i talen 
mellan 20 och hundra. Det är även lätt att höra fel på tal som tretton och trettio om 
någon talar fort eller om man håller på att lära sig det svenska språket (Anghileri 2006; 
Chinn 2011). Språk och ordval får också betydelse på det viset lärare väljer att förklara 
något. Mas forskningsstudie (2010) beskriver hur amerikanska lärare vid subtraktion 
väljer att kalla det för ”att låna” från tiotalet när det inte finns tillräckligt med ental för 
att göra utföra en subtraktion i talområdet. Kinesiska lärare valde istället att kalla det för 
”omgruppering” vilket enligt Ma (2010) är ett mer ändamålsenligt uttryck då det dels 
beskriver vad det faktisk är som sker och då det inte heller riskerar att blandas ihop med 
vardagsspråkets ”låna pengar”. Lärande och kommunikation i matematikämnet 
kompliceras ytterligare av symbolspråket då elever ska lära sig de begreppsuttryck, 
begreppsinnehåll och symboler som är kopplade till dem (Chinn 2011). En elev som 
undervisas på ett annat språk än sitt modersmål skall alltså hålla tre språk i huvudet 
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samtidigt. Anghileri (2006) menar att det symbolspråk ett barn lär sig inte motsvaras av 
dess tänkande och att det därför är viktigt att de ges möjlighet till muntligt arbete under 
stor del av sin grundskoleutbildning. 
 
5.3 Framgångsfaktorer och förväntningar 
Frågan kring varför elever med annat modersmål i den obligatoriska skolan i Sverige 
många gånger misslyckas med sitt lärande i ämnet matematik i avseendet resultat och 
betyg diskuteras av Bengtsson (2012) i artikeln angående studien Mathematics and 
Multilingualism – Where Immigrant Pupils Succeed. Resultatet av hennes forskning 
visar att höga förväntningar på eleverna ökar deras måluppfyllelse. Pedagogers höga 
förväntningar på elever sammanfaller också med attityden om att de själva är duktiga 
pedagoger.  
 
Boaler (2011) tar upp att de elever som drar mest nytta av nivåblandade grupper i 
matematik är högpresterande elever. Hon skriver vidare att nivågruppering i USA leder 
till att de elever som väljer eller placeras i en lägre grupp får sämre resultat genom 
skolgången. Jess, Skott och Hansen (2011) skriver att resultaten för invandrarelever är 
mycket lägre än för icke invandrarelever. Det skulle kunna kopplas till förväntningarnas 
betydelse (Jenner 2004). Hägerfeldt (2011) tar upp förväntningarna på 
invandrareleverna bör vara höga trots att svenska språket inte är fullt utvecklat. 
                   
McIntosh (2008) menar att de flesta elever lär sig bäst genom att arbeta med utmaningar 
och problem med konkret material, genom att prata med varandra och läraren, samt 
genom att förklara hur de tänker. Hägerfeldt (2011) skriver att elever med annat 
modersmål än svenska har nytta av både bilder och konkret material för att underlätta 
förståelse. Bengtssons (2012) studie visar också att de observerade skolornas pedagoger 
ofta använder sig av visuellt och praktiskt material i undervisningen. Det kan vara att de 
experimenterar, ritar, samtalar eller använder plockmaterial. 
 
Den verbala kommunikationen behöver få större utrymme i den löpande 
undervisningen, menar Bengtsson (2012). I studien lyfts också genrespråket fram som 
en viktig del i måluppfyllelsearbetet. Även Boaler (2011) och McIntosh (2008) lyfter 
fram behovet av att tala och kommunicera för att lära matematik. Och Boaler (2011) 
menar att det som av många uppfattas som ultimata lärmiljöer till exempel tyst enskilt 
arbete inte alls ger ökade matematikkunskaper. 
 
5.4 Övrig forskning 
Här presenteras ytterligare exempel på forskning inom studiens område. Forskningen 
som presenteras nedan är relevant ur det hänseendet att den bidrar till en fördjupad 
förståelse inför analys av studiens resultat.  
 
I artikeln Dilemmas and a paradox – Secondary Mathematics Teachers´ knowledge of 
their Teaching In Multilingual Classroom (Adler 1995) kommer forskarna fram till 
några generella strategier som pedagogerna använder sig av i sin flerspråkiga 
undervisning kring ord och begrepp. Artikeln tar bland annat upp pararbete på sitt 
modersmål och att sedan få stöttning i samtalet kring matematiken på andraspråket. 
Genom att uppmuntra elever att samtala på det språk som känns mest bekvämt först för 
att sedan rapportera matematiska idéer på andraspråket för klassen, att läraren 
modellerar och eleven helt enkelt härmar läraren och säger efter är ytterligare strategier. 
Artikeln lyfter också aspekten om att matematiklärarna skulle ha fördel av att vara både 
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språklärare samt matematiklärare. Intressant i resultatet är att det framkommer hur stor 
betydelse begreppsbildningen i matematik har för andraspråkselever. Resultatet skapar 
en uppfattning över hur svår interaktionen i matematikundervisningen är vad gäller 
dimensionerna språkskicklighet samt matematikkunskaper. Till sist diskuteras att 
pedagoger bör utveckla tydligare specifik matematikspråksundervisning. 
 
Forskning har tidigare gjorts med arabisktalande elever och Anna Sandell (2012) 
beskriver en studie där det språkutvecklande arbetssättet under 
matematikundervisningen först dominerades helt av det arabiska språket. Svenskan fick 
under arbetets gång gradvis större och större utrymme i undervisningen. Eleverna tyckte 
att de i slutändan lärt sig mycket svenska och tyckte det var en bra undervisningsmodell. 
Eleverna själva uppmärksammade sin egen språkutveckling i högre grad och 
ämneskunskaperna kom i andra hand. Någon elev hävdade att hon lärde sig mer 
arabiska när matematiklektionerna hölls på arabiska och mer matematik när lektionerna 
hölls på svenska. Elever som ingick i forskningen tyckte det var en fördel att flera talade 
arabiska i klassen av anledningen att de kunde växla mellan språken när de inte fann ord 
och begrepp på svenska. Vid intervju under ovan nämnd studie kom det också fram att 
majoriteten fann det viktigast att kunna prata svenska bra för att kunna gå i skolan, 
arbeta och samverka i samhället. Modersmålet var inte prioriterat. 
 
I artikeln  The influence of Second Language Teaching on Undergraduate Mathematics 
Performance får vi ta del av forskarna Gerber, Engelbrecht, Harding samt Rogans 
(2005) studie. Där presenteras en analys och resultat angående vilken grad förståelse 
som erhålls samt vilka möjligheter eleverna själva erhåller för att sedan kunna 
kommunicera matematik, i relation till vilket språk undervisningen presenterats på. 
Utgångspunkten för studien i artikeln är tre av de befintliga språken som används vid 
undervisning i Sydafrika, sydafrikanska, afrikaans samt engelska. Studien visar att 
forskarnas första antaganden, om att en tvåspråkig undervisning var tillräcklig, visade 
sig vara felaktig. Detta överensstämmer med ovanstående studie presenterad av Anna 
Sandell (2012).  En förklaring kan vara att eleverna blir lingvistiskt tvåspråkiga men för 
det inte nödvändigtvis kognitivt tvåspråkiga. I jämförelse med ovanstående forskning 
ser vi att det inte är en självklarhet att både språkutveckling samt ämneskunskaper 
utvecklas parallellt utan att det sker differenser i huruvida eleverna tar till sig samt 
utvecklar nya kunskaper. 
 
Genomgången litteratur och forskning ovan skapar en förståelse för komplexiteten i 
språkets betydelse för undervisning och lärande. Det kommunikativa klassrummet med 
tillåtande interaktion med andra elever samt pedagog lyfts fram som framgångsfaktor. I 
olika kulturer har kommunikationen varierande mönster vilket påverkar huruvida 
kunskap förmedlas mellan elever. Flerspråkigheten är enligt litteratur och forskning 
ovan en tillgång i det språkutvecklande arbetet i ämnet matematik. Flerspråkighet anges 
ibland generellt som orsak för lägre måluppfyllelse. Samtidigt finns forskning som 
styrker tankarna om vikten av motivation, utmaning samt höga förväntningar för ökad 
måluppfyllelse.  
 
I forskning lyfts också aspekten om ytterligare ett språk upp, matematikens 
symbolspråk samt ord och begreppens dubbla betydelse. Problematiken kring 
matematikundervisningen kräver en undervisning som differentieras och 
individualiseras med olika representationsformer samt verbal kommunikation. De 
pedagogiska strategierna bör vara väl utarbetade där stöttning på modersmål ger större 
möjligheter till positiv utveckling i lärandet. Forskning ovan säger också att intentionen 
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hos pedagogerna kan vara en men resultatet ett annat. Det är i arbetet viktigt att se den 
pedagogiska processen kring individen för utveckling. Den här studien ger möjlighet att 
bidra med kunskap om yrkesverksamma lärares grundläggande syn på specialpedagogik  
och därigenom elever och deras lärande. En ökad medvetenhet om specialpedagogiska 
perspektiv kan skapa goda förutsättningar för ett utvecklande arbetssätt. 
 

6 Teori 
I följande avsnitt lyfts teorier om specialpedagogik fram som ger möjlighet att lyfta 
fram relationen mellan lärares syn på lärandet och undervisningen samt hur 
undervisningen utformas. Inledningsvis definieras även den syn på språk och lärande 
som den aktuella studiens forskare har som utgångspunkt vilket påverkar samtliga 
presenterade delar i studien, då det inte är möjligt att vara helt objektiv. 
 
6.1 Språk och lärande 
Språket förstås i den här studien som en social konstruktion som färgas av människans 
möjligheter att kommunicera i olika kontexter (Johansson och Sandell Ring 
2015;Vygotskij 1999). Variationer i sociala sammanhang samt kulturer skapar 
oförutsägbara språkliga situationer. Aspelin (2013) beskriver, ur det som han benämner 
dubbelsidig relationell pedagogik, att det sker ett spontant kanske till och med ett 
omärkbart lärande i ostrukturerade språkliga möten. Vygotskij (1999) samt  Phillips & 
Soltis (2014) menar att lärande sker genom språket och i kommunikationen med andra. 
Vilket kan kopplas till flerspråkighet och att inte ha svenska som sitt förstaspråk. För att 
nå kunskap krävs att undervisningen stödjer elever både vad det gäller språk och 
erfarenheter. I boken Tänkande och språk förklarar Vygotskij (1999)  att när vi studerar 
elevernas ord och begreppsbildning får vi vetskap om erfarenheter och vetande - en 
sorts språklig utvecklingsnivå. Ett begrepp handlar inte bara om själva ordet, utan också 
om förnimmelser knutna till den specifika kontexten vid tidigare möten med 
begreppet. Det kan säkerligen kopplas till Johansson och Sandell Ring (2015) som 
beskriver vikten av att börja språkutvecklande arbetssätt i en för eleven bekant situation 
och miljö som är lätt att relatera till.  

 
6.2 Specialpedagogik 
De perspektiv på specialpedagogik som lyfts fram i avsnittet är kategoriskt perspektiv, 
relationellt perspektiv samt dilemmaperspektivet. De nedan beskrivna perspektiven 
presenterar bland annat olika syn på svårigheter, specialpedagogens och speciallärarens 
roll samt på vilket sätt undervisning för elever i svårigheter bör utföras. Genom de tre 
perspektiven analyseras resultaten och de bildar således den aktuella studiens teoretiska 
ramverk. Tanken är att ta del av lärares förhållningssätt genom att koppla resultatet av 
studien med de ovan nämnda synsätten på specialpedagogik. 
 
Nilholm (2015) pekar ut två huvudsakliga linjer inom specialpedagogiken, de 
traditionella perspektiven med elevernas inneboende förmåga i centrum och de 
alternativa perspektiven vilka ser svårigheter som något som uppkommer i mötet med 
skolvärlden. Persson (2008) benämner dessa som det kategoriska- och det relationella 
perspektivet och de används i den här studien tillsammans med Nilholms (2005, 2007) 
dilemmaperspektiv för att skapa förståelse samt förklara nuläget. 
 
Inledningsvis och traditionellt såg man på eleven och dess svårigheter som något som 
individen var ägare av och som skulle justeras. Persson (1998, 2008) har valt att kalla 
synsättet kategoriskt perspektiv. Efter hand växte en kritik mot det synsättet fram där 
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man menar att svårigheter är något som uppstår i mötet med skolan eller omgivningen. 
Persson (1998, 2008) valde att benämna perspektivet relationellt. Ytterligare ett 
alternativ till dessa två formuleras av Nilholm (2005) som dilemmaperspektivet. 
Nilholm menar att endast ett av de två första perspektiven inte är tillräckliga för att 
förklara pedagogiken kring eleven utan att man i skolan rör sig i ett dilemma, ett 
problem utan verklig lösning. Dessa tre perspektiv är det ramverk och analysverktyg 
som valts till aktuell studie, nedan skrivs en utförligare beskrivning fram. 
 
6.2.1 Kategoriskt perspektiv 
Nilholm (2005) menar att man kan urskilja ett så kallat traditionellt perspektiv inom 
specialpedagogiken, vilket har sina rötter inom psykologi och medicin. Trots att olika 
forskare benämner det perspektivet olika är ändå dragen så pass överensstämmande att 
man kan tala om ett perspektiv. Persson (1998, 2008) benämner detta kategoriskt 
perspektiv. Det kategoriska perspektivet kännetecknas av att det är individualistiskt, ser 
eleven som bärare av ett problem, vill kompensera för bristen hos eleven, kortsiktigt 
fokus med hjälp och stöd i nuet. Speciallärare eller specialpedagog ansvarar för den 
pedagogiska verksamheten och fokuserar på ämneskunskaper och 
undervisningsmetoder. Ofta sker åtgärder vid akut problematik istället för ett väl 
genomtänkt förebyggande arbete, enligt Atterström och Persson (2000). Författarna 
beskriver ett förhållningssätt där relationen mellan specialpedagog och elev står i fokus 
istället för metoder där samarbetsinlärning, självstyrande elever samt kamratstödjande 
åtgärder inkluderas. Von Wright (2002) ställer det hon kallar för punktuellt perspektiv 
mot det relationella perspektivet. Det förra verkar även det passa in under de 
traditionella perspektivens paraply. Andra benämningar av det mer traditionella 
perspektivet på specialpedagogik är: funktionalistiskt (Skritc), individualistiskt 
(Ainscow), kompensatoriskt (Haug) och medicinskt-psykologiskt (Clark m.fl.) 
(Isaksson 2009, Nilholm 2005). 
 
Kritik av det de traditionella perspektiven är att de ger vissa professioner stor makt över 
individen. Karaktärsdrag som tidigare betraktats som allmänmänskliga beskrivs som 
symtom och läkare och psykologer får makt att definiera vad som är normalt eller inte 
normalt. En annan kritisk synpunkt är att när en individ har fått en diagnos så prioriteras 
inte sökandet efter orsaker i den sociala omgivningen i lika hög utsträckning som 
tidigare (Isaksson 2009). Det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet 
sätts ofta som ytterligheter i motsats till varandra. Persson (1998, 2008) illustrerade 
detta i en tabell, se figur 1 under 6.2.2.  
 
Tinglev (2014) skriver i sin översikt att det kategoriska perspektivet fortfarande 
dominerar synen på elever i behov av särskilt stöd och skolorna försöker finna 
speciallösningar för eleverna istället för att ta ett helhetsgrepp kring 
undervisningsmiljön. Tinglevs (2014) sätt att uttrycka sig i texten implicerar att en 
utveckling från det kategoriska perspektivet mot det relationella perspektivet inte har 
skett i så stor utsträckning som förväntat. När Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 
(2001) skrev sin forskningsöversikt av den specialpedagogiska forskningen fann de att 
det kategoriska perspektivet dominerade men att det relationella perspektivet hade 
börjat influera forskarnas arbete. Rosenqvist (2013) skriver att den utveckling som sakta 
sker från det kategoriska- mot det relationella perspektivet kallas för ett “kvalitativt 
språng”, där forskning och undervisning ligger till grund för förändringen. Det är av 
vikt att inte ta förändringen för given utan den behöver ständigt prövas då grundskolan, 
enligt Rosenqvist (2013), upplevs med jämna mellanrum falla tillbaka i en segregerande 
undervisning med särskilda undervisningsgrupper. De specialpedagogiska åtgärderna 
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fokuserar då på eleven istället för att se helheten i kombination med lärandemiljön 
vilket kan gestalta en tillbakagång mot det kategoriska perspektivet. 
 
6.2.2 Relationellt perspektiv 
Nilholm (2005) skriver att som en reaktion på de traditionella perspektiven växte andra 
alternativa kritiska perspektiv fram. De nyare perspektiven har inte lika stor andel 
liknande drag som det traditionella perspektiven har med varandra. Det de har 
gemensamt är att eventuella problem och svårigheter inte tillskrivs individen. Följande 
perspektiv definieras som alternativa av Nilholm (2005): radikal humanism och radikal 
strukturalism, curriculum perspektivet, demokratiskt deltagarperspektiv, post-
positivistiskt och relationellt perspektiv. De olika alternativa perspektiven riktar in sig 
mot olika delar av de traditionella perspektiven. Av den anledningen är de olika till sin 
karaktär.  
 
Det relationella perspektivet är socialkonstruktivistiskt och kännetecknas av att 
svårigheter inte ses som något eleven har utan som något eleven befinner sig i (Isaksson 
2009; Aspelin 2013). Omgivning, relationer och miljö anses kunna påverka elevens 
förutsättningar för att lära. Relationen mellan eleven och läraren tillskrivs stor vikt 
enligt Aspelin (2013). Andra pedagogiska relationer som de mellan elev-elev eller 
exempelvis elev-grupp påverkar också lärandet. Tillsammans med ytterligare aspekter 
såsom elevers erfarenheter och lärarens syfte skildras pedagogiken ur flera synvinklar. 
Atterström och Persson (2000) skriver i boken Brister eller olikheter att svårigheternas 
kärna rör sig från en diagnos- samt individbunden uppfattning mot att inkludera 
omgivningen samt skolans mål i den specialpedagogiska verksamheten och elevens 
förutsättningar.  För att skapa identitet, självbild och en roll i ett socialt sammanhang 
köpslår individen med andra och svårigheter får en innebörd. Olika sammanhang och 
tidsepoker definierar normalitet på olika sätt och därför blir skolsvårigheter något som 
skapas i nuet. Att få en diagnos eller att kategoriseras in i en grupp kan bli en 
självuppfyllande profetia (Isaksson 2009). 
 
Specialpedagogiska åtgärder fokuserar på lärandemiljö, lärare och elev och ansvar för 
elevernas undervisning ligger på hela arbetslaget samt rektor. Den relationella 
specialpedagogiken beskriver utrymmet mellan eleven och omvärlden och skapar 
uppfattningen om de relationella svårigheterna som uppstår i mötet (Aspelin 2013). 
Ansvaret över kommunikationen i mötet mellan eleven och omvärlden ligger på 
samtliga berörda pedagoger. Genom att vara lyhörd och öppen skapas möjligheter för 
att bygga på elevernas självkänsla och respekt i det viktiga förhållandet mellan pedagog 
och elev (Atterström, Persson 2000). Åtgärder för ökad måluppfyllelse och lärande är 
inte enbart riktade mot enskilda elever utan differentiering i undervisning sker för hela 
grupper och den specialpedagogiskt utbildade personalen fungerar som ett stöd till 
övriga lärare så att de kan utveckla sina arbetsmetoder för att nå fler elever (Persson 
1998, 2008). Specialpedagogiken som företeelse kan ses relationellt, i interaktion med 
övrig pedagogisk verksamhet. Detta i motsats till att specialpedagogiken är en egen 
specifik och för sig själv stående verksamhet.  
 
Kritik av det relationella perspektivet är att åtgärder utifrån ett sådant perspektiv är 
tidsödande och kräver stora förändringar (Isaksson 2009). Ett relationellt arbetssätt 
fordrar en organisation som är stabil och innefattar flera olika professioner med hög 
både informell- och formell kompetens, exempelvis speciallärare, specialpedagog samt 
modersmålslärare. Debatten riskerar att hamna i ett läge där lärare skuldbeläggs av en 
övertro på pedagogers förmåga att skapa utvecklande möten mellan elever i alla 
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kontexter. Även högpresterande elever kan påverkas negativt på så viss att mängden 
anpassningar av miljön kan leda till brist på utmaningar i händelse av att förväntningar 
på lärandet blir lägre. 
 

 
Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning och 
stoff till skilda förutsättningar för lärande 
hos eleven 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till 
elevers uppvisade svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter 
Svårigheter uppstår i mötet med olika 
företeelser i uppväxt- och 
utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter 
Svårigheter är antingen medfödda 
eller på annat sätt individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
pedagogisk verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med aktivt 
stöd från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

Figur 1: Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet (Persson 1998, sid 31 ) 
 
6.2.3 Dilemmaperspektiv 
De två ovanstående perspektiven utgör på ett vis ytterligheter och helt olika sätt att 
förstå vad specialpedagogik är och hur den bör bedrivas. Persson (2008) menar dock att 
de båda perspektiven inte behöver vara varandra uteslutande utan att de främst har som 
uppgift att belysa skillnader i synsätt. Nilholm (2007) menar att det kan hävdas att 
bägge ovanstående synsätt allt för starkt betonar endast en sida av ett dilemma.  Det 
relationella/kritiska perspektiven dominerar i hög utsträckning den specialpedagogiska 
forskningsvärlden medan det kategoriska/kompensatoriska perspektivet fortsatt har stort 
inflytande över hur verksamheten på skolorna bedrivs (Nilholm 2007). 
 
Nilholm (2005, 2007) introducerar ett komplement till de två grupperna av perspektiv. 
Han kallar det tredje för dilemmaperspektivet och menar att skolvärlden har att göra 
med situationer som är motstridiga och inte kan lösas, dilemman. Ett dilemma är något 
som inte kan ignoreras utan kräver ständigt uppmärksamhet (Nilholm 2007). Exempel 
på dilemman i skolvärlden kan vara frågan om huruvida en elev ska kompenseras för en 
svårighet och på så vis urskiljas eller ska eleven delta i den ordinarie undervisningen. I 
det fallet hamnar skolan alltså i en situation där det inte finns en enkel lösning vilket 
innebär att avvägningar måste göras. Varken det kategoriska eller relationella 
perspektivet kan här ge en generell och tillfredsställande lösning. Dilemmaperspektivet 
belyser och erkänner komplexiteten i specialpedagogiken där värderingar ställs mot 
varandra. 
 
Nilholm (2005) framhåller att dilemmaperspektivet inte ska ses som ett 
kompromissande mellan de två ovanstående perspektiven utan att det bidrar med en syn 
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på specialpedagogiken som komplex, där strävan efter balans blir central. I olika 
sammanhang kan vissa värderingar ges företräde vilket kan bli problematiskt då dessa är 
tolkningsbara och kan motsäga varann. Dilemmaperspektivet tillhandahåller 
möjligheten att öppna upp för dialog mellan olika aktörer som forskare, politiker och 
personal i skolväsendet (Nilholm 2005). 
 
Det övergripande ideologiska dilemmat kan sägas vara att möta elevers olikheter 
samtidigt som de ges en likvärdig utbildning. Ur det här definierar Nilholm (2005, 
2007) tre olika typer av dilemman som skolan har att hantera. Det första gäller 
utbildningssystemets syn på elever som individer eller som del i en kategori av individer 
till exempel genus och andraspråkselever. Här blir det ett dilemma att antingen urskilja 
vissa grupper som är i behov av särskilt stöd eller möta eleven som individ. Den andra 
typen av dilemman gäller synen på olikheter. Antingen ses olikhet som en brist eller 
som något som tillför. Den tredje typen av dilemman handlar om huruvida elever ska 
kompenseras och därmed göra annorlunda eller om de ska delta i den ordinarie 
differentierade undervisningen. 
 
Sammanfattningsvis enligt direktiven i Lgr 11 skall undervisningen utformas efter 
elevers olika behov. Det relationella perspektivet skapar förutsättningar för en 
undervisning som har differentieras på sådant sätt att arabisktalande elever är både 
didaktiskt, fysiskt och socialt inkluderade i undervisningen. Ett strikt kategoriskt 
perspektiv skulle kunna leda till ett särskiljande av arabisktalande elever på grund av 
eventuell brist av språkkunskaper i svenska. Ett dilemma perspektiv där undervisningen 
rör sig inom båda ovan nämnda perspektiv kanske är det mest realistiska och 
genomförbara. 
 

7 Metod 
Här ges först en inledning för att skapa överblick av metoden. Genom denna överblick 
visas argument och forskningsmetodiska val. Den sammanlagda informationen i 
metodavsnittet skapar grunden för bedömningen av studiens och resultatets 
tillförlitlighet. 
 
7.1 Val av metod 
Metoden är en del av de redskap som behövs för att uppnå målsättningarna med den 
vetenskapliga studien. Metoden i sig ger tillfälle att skapa en grund genom systematiskt 
och planenligt arbete kring det tänkta forskningsarbetet. Vilken typ av data som skall 
samlas in beror på hur syftet och frågeställningarna är formulerade. Därmed påverkar 
valet av metod också förutsättningarna för de resultat som studien kan leda till. Holme 
och Solvang (1991) beskriver att det skall vara klart och tydlig vilka studien vänder sig 
till samt vilka egenskaper studien önskar åskådliggöra. Den aktuella studien kommer att 
generera ytterligare kunskap om några av de förutsättningar som idag finns för lärares 
språkutvecklande arbete med arabisktalande elever i ämnet matematik. Genom att 
analysera resultatet utifrån ett relationellt- samt kategoriskt perspektiv kommer lärares 
förhållningssätt till elevers svårigheter samt deras förståelse av hur undervisningen bör 
genomföras, att belysas.   
 
Genom att ta del av tidigare forskning inom ramen för aktuellt område inhämtas 
kunskaper om vilka metoder som tidigare används och hur de använts, vilket Fejes och 
Thornberg (2015) beskriver som god förberedelse i boken Handbok i kvalitativ analys. I 
merparten av den tidigare forskning som studerats inför skrivandet av aktuell studie har 
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data samlats in genom intervjuer samt litteraturstudier. Av föreskriven anledning samt 
av tid- och effektivitetsskäl har aktuell studie genomförts med hjälp av enkäter. 
Möjlighet finns då att jämföra resultaten med äldre studier baserade på andra metoder 
för att finna eventuella beröringspunkter. Anonymiteten, där distansen mellan forskaren 
och respondenten blir tydlig, kan påverka respondenterna till öppenhet. Nyanser mellan 
vem eller vad som orsakar eventuella svårigheter samt hur lärarnas förhållningssätt 
uppfattas kontra deras beskrivning av sin undervisning belyses. Genom webbenkät med 
flervalsalternativ samt enkätfrågor där öppna svar med fritt skrivande tillåts har frågorna 
formulerats på sådant sätt att skillnader mellan perspektiv kan urskiljas.  
 
Metoden som väljs är oftast inte objektiv, enligt Holme och Solvang (1991), utan kan 
bli styrande i arbetet. Inom ramen för en metod kan det finnas nyanseringar som 
dominerar beroendes på den aktuella frågeställningen. Resultatet av olika metoders för- 
och nackdelar skall leda fram till en metod med kriteriet “användbar” (Denscombe 
2014). Den aktuella studien är ur denna aspekt en enkätstudie vilket valts utifrån de 
positiva aspekterna Denscombe (2014) presenterar i boken Forskningshandboken: 
relativt liten kostnad för material, tidseffektivt, samtliga respondenter erhåller exakt 
överensstämmande frågeställningar, respondenterna kan själva välja när och hur de skall 
svara på frågorna, svaren på, som i detta fall, webbenkäten registreras direkt och medför 
inga andra moment för respondenten. Nackdelarna som har diskuterats under 
framställandet av enkäten har varit huruvida de olika, i förväg bestämda, 
svarsalternativen påverkar respondenten - det kan upplevas frustrerande att själv inte få 
skriva svar, de satta svarsalternativen kan även påverka studien i en speciell riktning och 
struktur samt att det inte sker någon personlig interaktion mellan respondenten samt 
forskaren vilket gör det svårare att kontrollera tillförlitligheten i svaren (Denscombe 
2014). För- och nackdelar gällande val av metod i den aktuella studien diskuteras vidare 
i avsnittet metoddiskussion.  
 
7.2 Kvalitativ och kvantitativ metod  
I relation till forskningsfrågorna baseras den aktuella studien på en kombination av 
kvalitativ samt kvantitativ metod. Genom Denscombe (2014); Trosts (2007) definition 
av begreppet kvantitativt preciseras metoden som att resultatet ofta redovisas i siffror 
eller andra överförbara termer, exempelvis fler, längre eller mer. I den kvalitativa 
metoden så fokuserar forskaren, enligt Holme och Solvang (1991), istället på en djupare 
förståelse och helhet. Trost (2007) skriver också att de kvantitativa studierna ofta anses 
vara mer tillförlitliga än kvalitativa studier. Denscombe (2014) skriver att genom öppna 
frågor med löpande textsvar i en enkätstudie kan kvalitativ data samlas in. Val av metod 
och frågornas formuleringar beror på studiens syfte och frågeställningar  I studien kan 
man få fram olika synvinklar på samma problemformulering om valet görs att använda 
sig av en mix av båda metoderna, vilket aktuell studie baseras på.  
 
Kvantitativ metod, karaktäriseras av, enligt Denscombe (2014); Tjora (2012), ett så 
kallat deduktivt förfarande. Där insamlad data baseras på teorier och hypoteser som 
sedan på ett eller annat sätt testas mot verkligheten. I aktuell studie presenteras inte 
någon tydlig hypotes då forskarna inte upplevde sig ha underlag för att formulera en 
sådan. Forskarnas möjliga antydan till hypotes var att lärare antog antingen kategoriskt- 
eller relationellt perspektiv på specialpedagogik.   
 
Definition av koder sker oftast innan datainsamlingen. Kategorisering samt kontroll av 
data kommer som nästa steg. Forskaren söker samband i materialet och kopplar ihop 
insamlad data till de forskningsfrågor som ställts. Data presenteras sedan skriftligt och 
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validering görs. Data som samlas in påverkas inte, enligt Tjora (2012), i någon större 
utsträckning av den som analyserar resultatet. Däremot påverkar respondenternas 
objektivitet kontra subjektivitet de svar som registreras och senare analyseras av 
forskaren.  I aktuell studie har kodningen i webbenkäten möjliggjort insamling av data 
där perspektiven relationellt- samt kategoriskt perspektiv går att urskilja och svaren går 
att kategorisera därefter. 
 
Kvalitativ metod, karaktäriseras av, enligt Denscombe (2014); Eliasson (2013); Fejes & 
Thornberg (2015), att forskaren själv behöver välja ut det viktigaste ur insamlad data 
med avseende på syfte och frågeställning. Vanligt är att det handlar om observationer, 
intervjuer, samtal eller dokumentinsamling. 
 
Ofta benämns metoden som insamling av explorativ och empirisk data, även kallat ett 
induktivt förfarande. Här baseras insamlad data på forskarens tolkningar samt 
observationer av respondenternas tidigare erfarenheter och upplevelser (Tjora 2012). 
Data bearbetas och matas in och forskaren söker efter återkommande händelser för 
kategorisering. Med återkommande data menas för studien relevant information som 
uppträder vid ett flertal tillfällen. Därefter sorteras data efter de av forskarna 
uppmärksammade kategorierna. Skriftlig sammanfattning görs utefter datans profiler 
och validering sker (Denscombe 2014). Ahrne och Svensson (2015) skriver att 
forskaren i den kvalitativa metoden som väljer exempelvis intervju och eller 
observationer kommer närmare den aktuella forskningsmiljön. Kopplingen mellan 
forskaren och respondenten kan upplevas mer intensiv, vilket enligt författaren påverkar 
analyserandet av insamlad information. Den kvalitativa metoden kan präglas både av 
empiri och av teori men i de flesta fall sker ett samspel mellan dem. I aktuell 
enkätstudie skapar de öppna frågeställningarna svar som tolkats av studiens forskare. 
Eventuella mönster samt liknande beskrivningar i respondenternas svar kategoriseras i 
möjligaste mån efter det relationella- samt kategoriska perspektivet. 
 
Då kvantitativ och kvalitativ metod ger möjlighet att samla information på olika sätt har 
de använts i studien  för att tillsammans skapa en beskrivning av det beforskade 
området med både djup och bredd. 
 
7.3 Förstudie 
I den aktuella studien har bland annat forskare inom berört forskningsfält kontaktats i 
uppstarten av studiens process. Rådfrågning skedde för skapande av så bra underlag och 
start för studien som möjligt. Av forskningsetiska skäl nämns inte tillfrågade forskare 
samt projektledare vid namn.  
 
De frågor2 som ställdes delades in i tre grupper: språkutvecklande arbetssätt, 
undervisning i matematik samt språkutvecklande anpassningar för undervisning i 
matematik med arabisktalande elever. Tillfrågad forskare bedömde att de föreslagna 
enkätfrågorna generellt höll hög klass. Av de frågor som ställdes valdes sedan fem 
frågor ut till den slutliga studien. Två av frågorna från gruppen språkutvecklande 
arbetssätt, två från gruppen undervisning i matematik samt en från gruppen 
språkutvecklande anpassningar för undervisning i matematik med arabisktalande elever. 
Valen gjordes utefter de svar som gavs samt huruvida de relaterade till de aktuella 
frågeställningarna.  
 

                                                 
2 Bilaga A 
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Det som utmärkte sig i svaren var att tillfrågad forskare fann det viktigare för eleverna 
att få utveckla sina matematiska kunskaper i första hand och inte blanda in språket 
parallellt. Av anledningen att eleverna skall få känna kunnande och om de har god 
utveckling i ämnet inte hämmas av det svenska språket. Till Skolverkets direktiv om att 
språkutveckling i svenska bör ske i samtliga ämnen (Lgr11) ställer sig aktuell forskare 
tveksam. Hon skulle gärna önska att det fanns en flexibilitet kring när den svenska 
språkutvecklingen involveras i  matematikundervisningen. Framgångsfaktorer kring 
språkutveckling och matematik finner forskaren i den tidiga skolgången, redan vid 
skolstart. Då handlar det om att förstå begreppen, inte rabbla siffror, utan att kunna 
koppla ihop olika kulturella representationssystem. Hon avslutar med att berätta att 
prata matematik är viktigt och då på det språk eleven behärskar bäst.  
 
Kontakt togs även med  projektledare för ett läromedelsförlag. Av anledning för att få 
kunskap om hur de språkligt anpassar sina läromedel för elever med annat modersmål. 
Projektledaren meddelar att det inte finns några anpassningar för elever med annat 
modersmål utan de har endast faktarutor med nya begrepp som förklaras och 
introduceras vid varje nytt område. Läromedelsförlaget har mer fokus på böcker för 
fortbildning av lärare. Här planerar också förlaget att ge ut litteratur kring studiens 
område samt gällande hinder och svårigheter som kan uppkomma, vad det beror på och 
varför de uppstår. Hon hälsar också att den aktuella studiens ämne är av stor vikt och att 
hon gärna tar del av studien när den är klar. 
 
Vidare kontaktades även ett par lärare inom ramen av studiens population - 
undervisande lärare av arabisktalande elever i årskurserna 4-5 gällande ämnet 
matematik. Korrespondensen skedde via mail. Frågorna3 hade samma uppdelning som 
tidigare nämnts och de tillfrågade svarade på samtliga frågor, även om något 
knapphändigt. Sammanfattningen av svaren gav den kommande studien information för 
ytterligare justering av enkätfrågorna. Det mest relevanta som framkom var att flertalet 
frågor liknande varandra och kunde på ett fördelaktigt sätt omformuleras vilket också 
resulterade i att antal frågor minskades. Kommentarer till frågorna kan sammanfattas 
med att undervisningen sker på svenska i stort, trots att lärarna själva talar arabiska. De 
använder arabiskan sporadiskt vid förklaringar av svåra ord och begrepp. Ingen annan 
anpassning sker i undervisningen med hänsyn till språket. Anpassningarna görs i regel 
utefter hur lång skolerfarenhet samt vilka kunskaper eleven har.  
 
7.4 Pilotstudie 
Innan en studie sätts i bruk bör man göra en prövning av enkäten, en så kallad 
pilotstudie. Det möjliggör för forskarna att ta reda på huruvida frågorna ger svar på det 
som studien avser undersöka. Eventuella misstag som skapar felaktiga tolkningar av 
frågeställningarna kan rättas till innan det är försent (Bell 2006; Denscombe 2014). I 
pilotstudien finns också möjlighet att kontrollera hur respondenterna förstår 
instruktionerna samt hur lång tid det tar för respondenten att svara på enkäten. 
Respondenterna i pilotstudien svarade även på ett antal klargörande frågor4 efter 
genomförd enkät. Därefter reviderades frågor och text till webbenkäten. Respondenter 
till aktuell pilotstudie har personligen blivit tillfrågade och godkänt medverkan. Båda 
lärarna arbetar som speciallärare varav en också är förstelärare i svenska. 
Resultatet av pilotstudien visade att enkäten tog längre tid än förväntat att svara på 
vilket gjorde att frågorna omformulerades och antalet minskades. Respondenterna i 
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pilotstudien önskade få mer information i missivbrevet. Det resulterade i komplettering 
av missivbrevet innan utskick. De upplevde också att två frågor var liknande och gick in 
i varandra. Resultatet blev ytterligare omformulering och borttagande av en fråga.  
 
7.5 Population och urval 
Population är den grupp som studien önskas få data om eller av (Dahmström 2011; 
Holme & Solvang 1991). Om en population är liten bör man inte göra något urval. Det 
uppfattas ej realistiskt att få data från samtliga ur den aktuella studiens population, därav 
kommer ett urval göras. Aktuell studies urval hamnar under vad Denscombe (2014) 
kallar explorativt urval av anledningen att studien anses vara av mindre karaktär samt 
önskar generera nya insikter kring syfte och frågeställningar. Populationen i ett 
explorativt urval behöver inte heller vara representativt för hela populationen, vilket 
stämmer väl överens med studien. Definitionen av målpopulationen för den aktuella 
studien baseras på lärare som undervisar arabisktalande elever i årskurs 4-5 i ämnet 
matematik. Målpopulationen är vald efter författarna av studiens 
professionsinriktningar. Hänsyn har även tagits gällande lärare för årskurs 6. Årskursen 
är exkluderad på grund av att de nationella proven är aktuella under perioden för 
studiens genomförande. Tidsperiod för genomförande av studie har ej varit 
påverkningsbar för forskarna.  
 
Ramen för målpopulationen utgörs av urvalsenheterna i studien (Dahmström 2011). 
Urvalet görs slumpmässigt genom Holme och Solvang (1991); Trost (2007) förslag om 
numrering. Steg ett i urvalet gav samtliga kommuner i landet ett nummer och med hjälp 
av lottning valdes sedan de enheter ut som tillfrågades och fick möjlighet att medverka. 
Steg två i urvalet blev under processens gång de skolor där rektorer lagt ut sin e-
postadress på skolans webbsida detta med tanke på tiden studien hade till förfogande. 
Steg tre i urvalet belyser ”lärare som undervisar arabisktalande elever i ämnet 
matematik årskurs 4-5”. Rektorer bads att ombesörja utskicket till respondenter som var 
mål för populationen. Av anledning att få in tillräckligt med information skickades 
förfrågningar ut till ett, för studien, relativt stort antal rektorer. Förfrågningar skickades 
till 167 stycken rektorer vilket resulterade i 36 svar. Urvalsmetoden benämns som 
sannolikhetsurval, slumpmässigt urval, där distinktionen är att vilken enhet eller grupp 
som helst har möjlighet att komma med i studien och där urvalet ej påverkats av 
forskaren. Alla individer har lika stor sannolikhet att bli utvalda i lottningen (Bell 2006; 
Denscombe 2014). I enlighet med Trosts (2007) teorier önskas arbetet slutligen 
inkludera ett så pass stort urval så det kan klassas som representativt. Ett urval som 
utgör ett exempel på en minipopulation på ett så korrekt sätt som möjligt. Efter lottning 
skickades enkäten ut till rektorer på dessa kommuners samtliga grundskolor där det 
fanns årskurs 4 -5. 
 
7.6 Formulering av enkätfrågorna  
Vid inledningsskedet av arbetet med enkätfrågorna5 studerades liknande studiers 
frågeställningar. Respons från handledare och studiegrupp togs i beaktande tillsammans 
med den feedback som förstudien samt pilotstudien gav. Enkätfrågorna i studien 
omformulerades på nytt efter de två forskningsfrågor som är skapade ur studiens syfte. 
Diskussion fördes kring formen på varje fråga. Val gjordes mellan givna svarsalternativ 
kontra öppna frågor. Valen baserades på information som kom fram vid för- och 
pilotstudie samt för att uppmuntra till så stor öppenhet i svaren som möjligt.  
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Av de tio frågorna är ett antal utformade samt kopplade till första frågeställningen och 
syftar till att beskriva samt redogöra för hur lärare idag arbetar språkutvecklande i 
ämnet matematik med arabisktalande elever. De frågor som är utformade efter 
frågeställning två önskas förtydliga lärarnas förhållningssätt till de arabisktalande 
elevernas svårigheter samt skildra lärarnas syn på pedagogik.  
 
Första frågan är en så kallad utslagsfråga för att minimera risken för felaktigt urval 
(Trost 2007).  
“Har du erfarenhet av att undervisa elever med arabiska som modersmål i 
matematik?” 
 
Fyra av frågorna; fråga två, sju, nio samt tio ger möjlighet till svar relaterade till 
studiens första frågeställning: ”Hur planerar och beskriver lärare sin undervisning i 
årskurs 4-5 vad gäller språkutveckling i matematik för arabisktalande elever?” 
 
2 - “Talar du arabiska? Om ja, använder du dig av det när du undervisar 
arabisktalande elever? Om nej, anpassar du ditt sätt att tala och uttrycka dig på något 
annat vis?”  
7- “Kryssa för de olika typer av representationsformer som du finner lämpligast i 
arbetet med arabisktalande elever.”  
9- “Vad fungerar väl alternativt ej väl gällande samarbetet med specialpedagog/ 
speciallärare/SVA lärare gällande undervisningsplaneringen för elever med arabiska 
som modersmål?” 
10- “Vad krävs för att öka samarbetet om så önskas?” 
 
Tre av frågorna; fråga tre, fem samt sex ger möjlighet till svar relaterade till studiens 
andra frågeställning: ”Vilket förhållningssätt till elevers svårigheter gestaltar sig i 
responerande lärares svar rörande det språkutvecklande arbetet i ämnet matematik?” 
  
3- “Vi tänker oss att det finns olika sätt att planera undervisningen. I vilken 
utsträckning beskriver följande arbetssätt dig?” 
5- “Vilka arbetssätt tycker du fungerar bra i arbetet med arabisktalande elever?” 
6- “Vilka av dessa ovanstående arbetssätt är mest frekvent på den skola där du 
arbetar?” 
 
Två av frågorna: fråga fyra samt åtta upplevs ge möjlighet till svar på båda 
frågeställningarna i studien. 
4- “Vilka metoder och/eller arbetssätt fungerar särskilt väl för att underlätta lärande 
inom matematiken på arabisktalande elever?”  
8- “Utifrån din erfarenhet med arabisktalande elever, vilka framgångsfaktorer ser du 
när det gäller elevernas språkutveckling i matematik?” 
 
De olika frågorna samt de olika flervalsalternativen kan vid analysen ses ur ramverket 
relationellt- eller kategoriskt perspektiv. Samtidigt finns det också svar som möjliggör 
båda perspektiven där gränserna inte är av uppenbart tydlig karaktär.  
 
7.7 Webbenkät 
Bell (2006) menar att det kan vara en fördel att personligen dela ut enkäterna till de 
tilltänkta respondenterna. I sådana fall kan man lättare förklara studiens syfte samt ge 
instruktioner även muntligt vad gäller tillvägagångssätt. Det kan ur en synvinkel vara 
lättare att få in svar om man har skapat en personlig kontakt. Ur en annan synvinkel kan 
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det vara opassande att ha en personlig kontakt med respondenterna då studien ofta och 
som i detta fall utlovar anonymitet. Ahrne och Svensson (2015); Denscombe (2014) 
hävdar att respondenterna inte behöver vara beroende alls av forskaren vid en 
webbenkät. Vid en kvantitativ studie uppstår en naturlig distans mellan forskaren och 
respondenten. Författarna ovan tar upp att respondenten blir mer begränsad i sina svar 
då svarsalternativ oftast finns angivna i en enkätstudie. Samtidigt kan eventuella 
tolkningar gjorda på respondentens språk, tvetydighet samt eventuell otydlighet 
reduceras i och med enkätmetod där svarsalternativ finns. 
 
Utskick via postade brev var ej aktuellt i studien ur administrativ- samt ekonomisk 
synvinkel. Den aktuella studiens enkät var, som tidigare nämnt, webbaserad vilket är ett 
kostnadseffektivt sätt att samla in data på. Det är dessutom lätt att distribuera 
webbenkäterna samt att sammanställa dem. Den mänskliga faktorn utesluts i 
informationsregisteringen (Hultåker 2007). Däremot bör man ändå uppmärksamma 
eventuella datatekniska diskrepanser. 
 
Den aktuella webbenkäten har distribuerats via mail till lärare som undervisar 
arabisktalande elever i årskurs 4-5 gällande ämnet matematik via kommunernas 
rektorer6. Bell (2006); Hultåker (2007) menar att det gynnar studien om missivbrevet7 
kortfattat presenterar studien samt ger tydlig introduktion och presentation av enkäten. 
Det är en balansgång och presentationen får ej vara allt för opersonlig eller för den 
delen för insmickrande vilket kan skapa en ovilja att svara på enkäten. Det framgick 
också tydligt i missivbrevet att enkäten var frivillig. Forskare bör, enligt Denscombe 
(2014), ta i beaktande respondenternas motivation och intresse för att prioritera 
ifyllandet av webbenkäten.  
 
I utskicket av enkäten noterades tydligt slutdatum för att minimera risken att enkäten 
endast sköts åt sidan till ett senare tillfälle som då säkerligen inte blir av. Studien 
anammar Bells (2006) rekommendationer om en svarstid på två veckor. Vid 
inledningsskedet av studien bestämdes att påminnelse skulle skickas ut till 
respondenterna via samtliga tidigare kontaktade rektorer. Under arbetets gång upplevdes 
det svårt att få in svar på enkäten. Flera rektorer hörde av sig och meddelade att lärarna 
ej kunde medverka på grund av deras redan tidigare stora arbetsbörda. Med respekt för 
inkommande respons från rektorer skickades inte påminnelse ut. Efter cirka två veckor 
från första utskicket togs istället beslut om ytterligare enkätutskick till nya kommuner 
och rektorer. Vid första utskicket mailades 177 rektorer samt vid andra utskicket 
mailades 90 rektorer.  
 
Studiens webbenkäter är utförda i programmet Google Drive. Programmet upplevs mest 
tillgängligt för respondenterna. Vid utformningen av webbenkäten har hänsyn tagits till 
Hultåkers (2007) samt Bells (2006) rekommendationer om att: 
 

 presentera lagom stor mängd frågor 
 vara konsekventa vad gäller utseendet och upplägget på frågeställningarna 
 ha med de mest relevanta frågeställningarna 
 noga utformade svarsalternativ 
 tydliga instruktioner om hur många svarsalternativ respondenten får markera 

                                                 
6 Bilaga E 
7 Bilaga F 
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 att frågan och samtliga svarsalternativ får plats i fönstret, så inget alternativ 
missas 

 använda ett enkelt språk, tydliga formuleringar och relativt korta meningar 
 för att vara säker på att det inte medverkar någon som inte ingår i den utvalda 

målpopulationen bör en fråga finnas med i enkäten som gör det möjligt att  på ett 
enkelt sätt sortera ut dem från studien, vilket Trost (2007) rekommenderar i 
Enkätboken 

 mängden frågor är svår för respondenten att överblicka i en webbenkät. Av 
anledningen att ingen skall ge upp innan slutet av enkäten finns informationen 
om antal frågor i missivbrevet 
 

7.8 Forskningsetiska överväganden 
För att samhället ska utvecklas och inte stagnera i gamla och i vissa fall icke 
framgångsrika mönster behövs forskning. För att forskning skall vara giltig och ha 
relevans behöver den bedrivas på ett sätt som säkerställer validitet och reliabilitet på ett 
etiskt försvarbart sätt. Forskningsetik  är enligt Vetenskapsrådet (2011) en samling 
normer som skall fungera som en strukturerad ram under och efter forskningsarbetet. En 
viktig del i forskningsarbetet är att de som medverkar i forskningen, respondenterna, 
skall behandlas på ett korrekt sätt. De skall i största möjliga mån skyddas för eventuella 
kränkningar och eller andra typer av skador på grund av deras medverkan. Forskaren 
har enligt Vetenskapsrådet (2011) ett ansvar gentemot respondenten. Studien kommer 
av föreskriven anledning att utföras i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) fyra 
kriterier rörande krav på forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka presenteras nedan.  
 
Informationskravet: Undersökningsgruppen i studien informerades om vad uppgiften 
bestod av, hur deras deltagande/data bearbetas, studiens användningsområde samt vad 
studien ska leda till. Studien är frivillig och respondenterna har möjlighet att avbryta sin 
medverkan när de vill om så önskas. I aktuell studie har information delgivits via mail, i 
det så kallade missivbrevet, vilket sändes ut till kommunens rektorer. Samma 
information finns i inledningen till webbenkäten som sänts ut till pedagoger inom 
målpopulationen.   
 
Samtyckeskravet: Respondenterna informerades om studien och samtycke genom att 
delta i webbenkäten efter läst informationen via missivbrevet och svarat på frågorna. I 
samband med informationen om studien framkom det tydligt att respondenten kan 
avbryta sin medverkan när som helst om det så önskas. 
 
Konfidentialitetskravet: Forskarna som genomförde studien omfattas av tystnadsplikt 
vad gäller etiskt känsliga upplysningar samt identiteter på medverkande respondenter. 
Exempelvis namn, kön, kommun, skola. Genom att studien sänds ut till respektive 
kommuns rektorer fanns det inte någon direkt kontakt med den enskilde respondenten. 
Enkätfrågorna är inte heller formulerade på sådant sätt att lärarnas identitet går att 
utläsa, ingen koppling finns heller mellan utsända mail och inkommande enkätsvar. 
Respondenternas identitet är inte av intresse för att frågeställningar skall bli besvarade. 
Frågorna i enkäten är inte av sådan karaktär att lärarnas tystnadsplikt riskerar att brytas.  
 
Nyttjandekravet: Insamlad data kommer att förfaras efter att arbetet är genomfört och 
godkänt och kommer inte att delas med andra.  Den aktuella studien syftar till att ge oss 
forskare svar på studiens frågeställningar samt att redovisas för handledare, 
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examinatorer samt eventuella studiekamrater vid Linnéuniversitetet i Växjö. Eventuellt 
kommer studien publiceras på webbplatsen DIVA.  
 
7.9 Databearbetning och analysmetod 
Analysmetoden i studien skapar struktur i databearbetningen. Genom att hitta 
huvuddrag och mönster ges en samlad bild av strategier för undervisning samt 
uppmärksammar lärares förhållningssätt till arabisktalande elevers svårigheter vad 
gäller språkutvecklande arbetssätt i matematik. Studien som baseras på både kvalitativ- 
samt kvantitativ metod skapar en bredare bild av undervisningen. Den kvalitativa 
metoden ger möjligheter att se studerad verksamhet med ett bredare spektra. Lärare får 
möjlighet att i studien själva poängtera några av de förutsättningar som de finner mest 
relevanta. Samtidigt så ger den kvantitativa delen studien möjlighet att se huruvida 
specifika variabler ses i förhållande till andra redan satta variabler. Den kvantitativa 
delen i studien är inte en hypotetisk deduktiv metod då vi inte i förväg formulerat en 
hypotes utan endast definierat kodningen. Anledningen var att det kvalitativa inslaget 
var huvudfokus för studien och fick vara styrande. Kvantitativ studie kan vara lättare att 
analysera samt även mer tillförlitlig än en kvalitativ, enligt Denscombe (2014). Studiens 
ramverk, kategorisk- samt relationellt perspektiv, används i analysen. Tufte (2011) 
skriver att datainsamlingen i inledningsskedet bör planeras mycket noggrant för att 
underlätta arbetet med själva analysen.  
 
7.10 Tillvägagångssätt 
Samtliga respondenters svar skrevs ut i pappersform. Ett icke relevant svar plockades 
bort, då respondenten svarat nej på utslagsfrågan8.  
 
Den kvalitativa data som skrivits ut lästes igenom noggrant flertalet gånger för att 
genom tolkning uppmärksamma återkommande information i respondenternas svar. 
Denscombe (2014); Eliasson (2013) ser tolkningen som en förklaring där forskaren har 
möjlighet att uppmärksamma mönster och överensstämmande data. Anteckningar fördes 
och kodning gjordes under arbetets gång av frekvent återkommande ord och begrepp i 
den aktuella studien. De olika koderna grupperades sedan till de olika kategorierna 
relationellt- respektive kategoriskt perspektiv med hjälp av figur 1. Därefter gjordes en 
sammanfattande skriftlig analys av samtliga respondenters svar i respektive fråga som i 
studien anses vara av kvalitativ karaktär. Resultatet redovisas även via diagram i 
resultatdelen.  
 
Den kvantitativa datan kategoriseras efter relationellt- samt kategoriskt perspektiv 
grundat på respondenternas svar på de olika frågorna. Definitionen av kodning för 
svarsalternativen gjordes tidigare i arbetsprocessen med hjälp av studiens 
forskningsfrågor samt forskarnas tolkning av figur 1. Exempel på svarsalternativ som 
kodats kategoriska är ”Eleverna får ordinarie klassrumsundervisning och anpassning via 
spec-/SVA-/modersmålslärare.” ”Liten undervisningsgrupp med enbart arabisktalande 
elever.” Exempel på svarsalternativ som kodats det relationella perspektivet är ”Jag 
lyfter fram matematiska uttryck och begrepp på andra språk i 
matematikundervisningen.” ”EPA (används ofta vid problemlösning eleverna arbetar 
först Enskilt, sedan i Par och slutligen Alla).” Efter datainsamlingen lästes alla svar 
igenom och kategoriserades efter kodningen.  

                                                 
8 Se bilaga D, fråga 1 
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Resultatet av kategoriseringen sammanställdes i tabeller. Genomläsningen och 
kodningen gav möjlighet till att uppmärksamma mönster och samband. Resultatet 
redovisas skriftligen och i vissa fall även via diagram i studiens resultatdel.  
 

8 Resultat och Analys 
I studien inkom 36 svar från respondenter varav 35 resultat togs med i studien, vilket 
sammanställts nedan. Resultaten i studien har i bearbetningsförfarandet delats in i tre 
kategorier av anledningen att skapa överblick över samt få fram det väsentligaste i 
studiens resultat. De tre kategorierna utmärkte sig i genomläsning- och kodningsfasen. 
Inga andra kategorier framträdde med samma tydlighet. Kategorierna 
specialpedagogiskt perspektiv på undervisning, organisation samt framgångsfaktorer 
framkom vid jämförandet av respondenternas svar på frågeställningarna i enkäten. 
Respondenternas enkätsvar gav ett mångfacetterat resultat. Flera av svaren poängterade 
också faktorer som kan härröras från huruvida organisationen är uppbyggd och eller 
vilka resurser som finns. Genom att sammanfatta respondenternas svar på vilka 
arbetssätt som upplevs mest framgångsrika gällande det språkutvecklande arbetet i 
matematik kan resultatet, tillsammans med ovanstående kategorier, bidra med goda 
strategier för lärande gällande arabisktalande elever. 
 
I resultatdelen lyfts några citat från de öppna frågorna i enkäten för att belysa och 
förtydliga hur lärare själva beskriver sin undervisning och sitt arbetssätt. I de fall där 
svarsalternativen är på förhand givna finns av naturlig anledning inga citat. 
 
8.1 Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning 
8.1.1 Planering 
Respondenter uppger att de i förarbetet planerar in olika typer av arbetssätt gentemot 
elever med arabiska som modersmål. Det sammanlagda resultatet visar att lärarna i 
planeringen oftast utgår från den ordinarie klassrumsundervisningen. 
Individanpassningen sker hos pedagogisk personal utanför klassrummet, såsom special-, 
SVA- samt modersmålslärare. Många lärare ger uttryck för att utgå från majoriteten av 
eleverna vid planering av undervisning.  
 
Analysen visar att lärarnas sätt att planera kan kategoriseras in under antingen ett 
relationellt eller ett kategoriskt perspektiv. Vad som uppmärksammas är att samma 
lärare ger uttryck för båda synsätten, i  många fall överväger dock det ena perspektivet. 
En förskjutning mot det kategoriska perspektivet blir synligt i lärarnas beskrivning av 
planeringsarbetet. Respondenterna har i fallet valt svarsalternativ på frågorna som 
kodats under båda perspektiven. Analysen baseras på frågornas och svarsalternativens 
kodning. 
 
8.1.2 Arbetssätt 
Två respondenter uppger att de talar arabiska i någon utsträckning och de använder sig 
av det i undervisningen. Resultaten visar att det arbetssätt som respondenterna anser 
fungera väl i arbetet med arabisktalande elever är: arbete med bilder, studiehandledning 
och samtalsbaserad undervisning i olika former. Exempel på svar från respondent som 
belyser vad hen finner är ett väl fungerande arbetssätt kan vara “Ha tydliga 
genomgångar utan böcker, använda tavlan och använda sig av bilder som tydliggör 
matematiken.” “Studiehandledning, fokus på ord och begrepp.”  Ett annat svar som 
exemplifierar resultatet är “ Tät återkoppling, höga förväntningar, anpassning, 
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språkstöttning. Gemensamma lektioner där vi diskuterar matematik tillsammans. Jag 
leder och lyfter begrepp och elevens tankar.”  
 
Analysen visar att respondenterna ger uttryck för att ha både ett relationellt och ett 
kategoriskt perspektiv på undervisning för arabisktalande elever. Det relationella 
perspektivet överväger något genom anpassningar av språk, talhastighet, ordval, 
differentiering av stoff, bildstöd och praktiskt material. Det kategoriska perspektivet 
upplevs bli tydligt genom att eleverna hänvisas till studiehandledning, speciallärare och 
dylika pedagogiska funktioner för individualiserad undervisning.  
 
8.2 Organisation 
Resultatet visar att de faktorer som i högst grad upplevs påverka förutsättningarna för 
lärare i dess språkutvecklande arbete i ämnet matematik med arabisktalande elever är: 
samarbetet med speciallärare, specialpedagog, modersmålslärare samt SVA-lärare, tid 
för planering och samarbete. På frågan om vad som krävs för ett ökat samarbete mellan 
olika pedagogiska kategorier så syns det tydligt i diagrammet nedan att tidsaspekten 
utmärker sig. 
 
Respondenterna uttrycker sig om tidsaspekten även i de öppna frågorna “Vi har sällan 
tid att planera in olika moment i förväg”, “Tid för samplanering är svårt” samt 
“Avsaknad av gemensam planeringstid”. Det framkommer också att det på många 
arbetsplatser saknas behörig kompetens inom specialpedagogik, SVA och 
modersmålsundervisning vilket framkommer nedan.  “ Det fungerar väldigt dåligt med 
SVA-lärare för vi har knappt några och de har så lite tid med elever och arbetar på flera 
skolor så man har aldrig chans att prata med dem”.  
 

 
Figur 2: Fråga nr 10 i webbenkät9 
 
Analysen visar att lärare upplever samarbetet med modersmålslärare samt 
studiehandledare som positivt och det underlättar elevernas lärande. Respondenterna ger 
uttryck för att bristande tillgång till rätt pedagogisk kompetens och tid för planering och 
samarbete är ett hinder i den pedagogiska verksamheten. I förlängningen kan bristen på 

                                                 
9 Bilaga D 
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kompetens hämma en rörelse mot det som Persson (1998) benämner som relationellt 
perspektiv på specialpedagogik.  
 
8.3 Framgångsfaktorer 
8.3.1 Arbetssätt 
Tre huvudsakliga framgångsfaktorer som framträder i materialet är studiehandledning 
på sitt modersmål, kommunikativ undervisning samt ett arbetssätt med fokus på 
språkutveckling. Följande två citat är representativa för respondenternas upplevelse av 
framgångsrik undervisning i det språkutvecklande arbetssättet i ämnet matematik. 
“Samtalet är otroligt viktigt. Att man diskuterar både i mindre grupper (att eleven får 
samtal med andra elever) och med en pedagog.” “ Genomgång av nya Ma-avsnitt 
kompletterat med studiehandledning för att befästa förståelsen.” Respondenterna menar 
att det arbetssätt som är mest vanligast förekommande på deras skolor är “Genomgång 
med dialog”, “EPA - enskilt tänkande, i par, slutligen alla” samt “Smågruppssamtal”.  
 
Analys visar att respondenterna finner att arbetssätt som faller under det relationella 
perspektivet både är enligt dem mest väl fungerade samt mest frekvent brukade. 
Svarsalternativen med relationell prägel har fått större andel markeringar än de med 
kategorisk prägel. Ovan stående citat har i studien kategoriserats som relationella. 
Exempel på citat som kategoriserats som kategoriskt är ”Nej, vi har arabisk 
studievägledare under matematikundervisningen” . Citatets ”nej” syftar på frågan om 
läraren anpassar sitt sätt att uttrycka sig på i undervisningssituationen. 
 
8.3.2 Representationsformer 
Resultatet visar även att praktisk matematik, bilder samt symbolspråket är de 
representationsformer som lärare anser mest lämpliga i undervisningen för 
arabisktalande elever (se diagram nedan). Resultatet bekräftas av Bengtssons studie från 
2012 samt McIntosh (2008) och Hägerfeldt (2011). Den representationsform lärarna 
tycker är minst lämplig för ett gott lärande är matematikberättelser. 
 

 
Figur 3: Fråga 5 i webbenkät10 
 

                                                 
10 Bilaga D 
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Analys visar att lärarna möter elevernas svårigheter på ett framgångsrikt sätt med 
representationsformer som är kategoriserade som relationella. Analysen stämmer väl 
överens med McIntosh (2008), Hägerfeldt (2011) och Bengtsson (2012) vilka alla 
menar att bilder, praktisk matematik samt matematiskt symbolspråk är 
representationsformer som är passande och gynnar elevernas utveckling i matematik.  
 
8.4 Slutsatser 
I den här delen av arbetet har vi dragit slutsatser av det resultat som framkom. Syftet 
med studien var att undersöka lärares förutsättningar och strategier för ett framgångsrikt 
språkutvecklande arbete i matematik. Några gemensamma drag uppmärksammades 
genom likartade formuleringar och val av svarsalternativ i respondenternas svar. Vår 
tolkning ger en skildring av lärares förhållningssätt samt vad de anser vara 
framgångsrika strategier i det språkutvecklande arbetet med arabisktalande elever i 
ämnet matematik. Kopplingar kan göras mellan lärares gemensamma strategier och 
förhållningssätt och teorier om specialpedagogik som presenterats i studien vilka är 
kategoriskt-, relationellt- samt dilemmaperspektivet.  
 
Analysen ovan visar att en viktig förutsättning för lärares arbete med arabisktalande 
elever i ämnet matematik, utgörs av sambandet mellan lärarens syn på elevens lärande 
och vilken av undervisningens faser som är i fokus. Samma lärare rör sig mellan det 
kategoriska och det relationella perspektivet på specialpedagogik. I planeringsfasen 
hamnar flertalet lärare inom det kategoriska perspektivet med utgångspunkt från klassen 
som helhet med ämnescentrerad planering.  När lärarna beskriver verksamheten så blir 
de handlingar som genomförs av en annan karaktär.  I många fall hamnar 
genomförandet i det som Persson (1998) kallar det relationella perspektivet. Det sker 
en  differentiering samt anpassning vad gäller undervisning och material och läraren går 
ifrån den statiska ämnesspecifika undervisningen. Vår slutas är alltså att lärarna i 
studien har ett synsätt som rör sig i det som Nilholm (2005, 2007) kallar för 
dilemmaperspektivet utan att nödvändigtvis vara medvetna om det eller kunna definiera 
grunden för sitt förhållningssätt. 
 
Ett annat centralt samband som påverkar förutsättningar för det språkutvecklande 
arbetet är lärarnas förhållningssätt till elevernas lärande och behov samt deras förståelse 
för organisatoriska faktorer som har att göra med relationer till andra yrkeskategorier. 
Resultaten visar att studiehandledare och modersmålslärare upplevs vara en stor tillgång 
i arbetet med arabisktalande elever. Att ansvaret för elevens måluppfyllelse läggs på 
någon annan än ämnesläraren/klassläraren och svårigheten läggs på eleven menar 
Persson (1998, 2008) är karaktäristiskt för ett kategoriskt perspektiv. Fokus för 
specialpedagogiska åtgärder hamnar på den enskilde eleven istället för lärandemiljö och 
lärarens arbetssätt. Eleven uppfattas vara ägare av svårigheterna istället för att uppfattas 
som elev där lärandemiljön skapar svårigheter. Eleven är i behov av kvalificerad hjälp 
enligt det kategoriska perspektivet och de åtgärder som genomförs är kortsiktiga. Vår 
slutsats är att en stor del av de lärare som deltagit i studien uppvisar drag av ett 
kategoriskt synsätt på studiehandledarens och modersmålslärarens roll. 
 
Ett tredje och tydligt samband är lärarnas förståelse av organisationsfaktorer som rör tid 
för undervisning, läraruppdraget samt förhållningssättet till elever. I planeringen och 
förarbetet kring det språkutvecklande arbetet i matematik visar resultatet att lärarna 
upplever en brist på tid och gemensamma planeringstillfällen. Problematiken lyfts 
frekvent i empirin vilket antyder en frustration kring befintliga tidsramar kontra 
arbetsbörda. Enligt Rosenqvist (2013) kan utvecklingen mot ett relationellt perspektiv 
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hämmas på grund av ökade krav från arbetsgivaren vad gäller bedömning och resultat. 
Slutsatsen blir att arbetet med planering av undervisning påverkas av den upplevt höga 
arbetsbelastningen vilket skulle kunna leda till att aktiviteterna rör sig mot ett 
kategoriskt perspektiv där en större andel av de specialpedagogiska insatserna är 
särskiljande i bemärkelsen åtgärder.  
 

9 Diskussion 
Nedan presenteras en diskussion kring resultat, analys samt metod. Beaktande tas 
gentemot den aktuella studiens syfte och frågeställningar samt tidigare i arbetet belyst 
litteratur, studier samt teoretiska perspektiv.  
 
9.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att öka kunskapen om lärares förutsättningar att arbeta 
språkutvecklande i ämnet matematik för att bidra till olika yrkesgruppers möjligheter till 
ett fruktbart samarbete. De två forskningsfrågorna berör dels hur lärare planerar och 
genomför sitt arbete och dels på vilket sätt lärarnas tänkande kring sitt handlande kan 
knytas till lärarens förhållningssätt och perspektiv på specialpedagogiskt arbete. 
 
Inför studien var forskarnas antagande att lärare har olika perspektiv på 
specialpedagogik på så vis att de antingen har ett kategoriskt perspektiv eller ett 
relationellt perspektiv. Antaganden gjordes att det kategoriska perspektivet skulle 
dominera då det finns en upplevelse av en diskrepans mellan verksamheten gentemot 
gällande styrdokument (Lgr 11) vilka tolkas ha ett relationellt perspektiv.  
 
I analysen drogs i motsats till våra antaganden slutsatsen att lärarna gav uttryck för både 
ett kategorisk- och ett relationellt perspektiv. En tänkbar förklaring är att det dilemma-
perspektiv som Nilholm (2005, 2007) presenterar  är det synsätt som är gällande i 
verksamheten utan att lärarna har kunskapsmässiga förutsättningar att formulera och 
vara medvetna om det. En kritisk blick kan här ifrågasätta om det är så att 
dilemmaperspektivet har formulerats för att man i verksamheterna inte lyckas 
genomföra en inkluderande undervisning fullt ut och att istället för att erkänna 
oförmågan så formuleras en kompromiss som ger lärare och rektorer med flera ett alibi 
för sitt misslyckande. Ytterligare en reflektion kan vara att dilemmaperspektivet behövs 
av anledningen att varken en kategorisk- eller en relationell undervisning var för sig är 
tillräcklig. En förklaring kan vara att trots många lärare ger uttryck för drag av det 
kategoriska perspektivet när de planerar sin undervisning så blir konsekvensen av mötet 
med eleverna ett handlande som är effektivt i situationen. Av den anledningen 
innehåller handlingarna drag av det relationella perspektivet. Vilket skulle kunna tyda 
på en lärarkår som är lyhörd och flexibel i undervisningssituationen. 
 
I de här resonemangen aktualiseras även frågan om värdering av de två första 
perspektiven. Är det kategoriska perspektivet mindre värt och bör undvikas medan det 
relationella är eftersträvansvärt? I mycket av den litteratur som studerats, bland annat 
Atterström Persson (2000); Nilholm (2005,2007), upplevs en tydlig värdering till fördel 
för det relationella perspektivet. Värdering till fördel för det relationella perspektivet 
kan i och för sig ligga i sakens natur då det har uppkommit som en kritik av det 
kategoriska perspektivet. I kritiken ligger alltså en tanke om att det inte är gott nog och 
behöver bytas ut mot ett annat synsätt. 
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I resultat- och analysdelen framgår tydligt att lärare uppfattar befintlig tid för planering 
av verksamheten som bristfällig. Det är ett resonemang som motsvaras av den egna 
praktiken och lärares pressade arbetssituation bekräftas även av flera av de rektorer som 
kontaktades i samband med studien. Frågan ställs om den återkommande reflektionen 
kring tidsbrist kan stå för något annat än den faktiska mängden tid som varje lärare har 
till förfogande. En förklaring kan vara ett planeringsbehov hos lärare som vill 
detaljstyra klassundervisningen. Omfattande planering tar mycket tid i anspråk vilket 
leder till mindre tid för individualisering. Att som klasslärare få hjälp av 
studiehandledare och speciallärare eller andra yrkeskategorier kan eventuellt stå för en 
önskan att frigöra tid. Risken är att gruppen lärare hamnar i en spiral där man arbetar 
kortsiktigt för att släcka bränder. Alternativet är att arbeta med förberedelse och 
understödjande arbete vilket skapar goda förutsättningar och möjligheter för bra 
språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen. Atterström Persson (2000) 
menar att svårigheterna uppkommer kontextbundet i nuet.  
 
Vissa åtgärder och pedagogiska funktioner är antingen kategoriska eller relationella till 
sin natur. Dessa funktioner kan i utövandet dock användas som ett verktyg för att uppnå 
det andra. En åtgärd kan upplevas kategorisk i inledningsskedet men får ändå en 
relationell verkan i undervisningssituationen. Detta kan ge ytterligare en dimension på 
dilemmaperspektivet som är värd att diskutera. 
 
9.2 Metoddiskussion 
Här presenteras en diskussion kring vald metod för att uppnå syftet med samt få svar på 
studiens frågeställningar. Metoden granskas och jämförs med annan metod som är 
vanligt förekommande i liknande studier. Diskussion förs också kring hur resultaten har 
analyserats. Vidare undersöks validiteten samt reliabiliteten beträffande val av metod 
samt genomförande.  
 
Vald metod, webbenkät med både kvalitativa samt kvantitativa frågor gav studien både 
bredd och ett visst djup. Den kvalitativa delen utgår ifrån detaljerna i empirin och den 
kvantitativa delen i studien gav möjligheter att dra slutsatser samt upptäcka eventuella 
sannolikheter i det insamlade materialet. Metoden webbenkät bedöms ge studien ett 
resultat som identifierar flera framgångsfaktorer för lärande vad gäller språkutvecklande 
arbetssätt i matematik samt ger inblick i pedagogernas förhållningssätt till elevernas 
svårigheter. Korrelationen mellan studiens syfte, teori samt metod ger uttryck för god 
validitet genom att de belyser samt mäter överensstämmande områden.  
 
Den insamlade kvantitativa empirin i den aktuella studien gav ett resultat där tolkningar 
kunde uteslutas på grund av de redan tidigare givna svarsalternativen. Samtidigt kunde 
studien med inslag av sina kvalitativa frågor, skapa ett resultat med möjligheter till 
ytterligare mer verklighetsnära empiri genom de öppna frågorna där respondenterna 
gavs tillfälle att framföra egna åsikter och erfarenheter i löpande text. De kvantitativa 
frågorna i en enkät, enligt Denscombe (2016), ger ett resultat med få 
tolkningsmöjligheter samt diskrepanser jämförelsevis med de kvalitativa frågorna. I en 
kvalitativ studie, exempelvis en intervjustudie vilket är vanligt förekommande i 
liknande undersökningar, kan samtliga frågor upplevas ge möjlighet för forskarens egna 
tolkningar av resultaten. En kvalitativ intervjustudie kan följaktligen generera mer än ett 
resultat beroendes på vem som har genomfört samt tolkat materialet. En ren kvalitativ 
studie kan å ena sidan skapa möjligheter genom flexibiliteten i svaren men kan å andra 
sidan även generera tvetydigheter i tolkningen av resultatet. 
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Resultaten påverkas av att insamlad data har analyserats med hjälp av valt teoretisk 
ramverk, kategoriskt- samt relationellt perspektiv. Ramverket är valt utifrån det 
specialpedagogiska perspektivet ur den bemärkelsen att Skolverket genom Lgr11 
förordar ett språkutvecklande arbetssätt, i samtliga ämnen, som kan kategoriseras som 
relationellt perspektiv. Vid utformning av syfte, frågeställningar och enkätfrågor 
användes ett deduktivt förfaringssätt. Svagheten med det deduktiva förfaringssättet 
består av att forskarna tenderar att uppmärksamma det de förväntar sig och letar efter 
bekräftelse på sina i förväg formulerade hypoteser. Som en motvikt till det valdes även 
det induktiva förfaringssättet i och med att frågor av mer öppen och kvalitativ karaktär 
formulerades. Det i sig skapade möjligheter för att upptäcka eventuella mönster och 
kategorier som ej överensstämde med forskarnas förväntningar. 
 
Användningen av webbenkätformulär var en fördel i aktuell studie både vad gäller 
ekonomi samt tidsaspekten. Distributionen av enkäten var i stort sett kostnadsfritt om 
man väljer att bortse från den tid det tog i anspråk. Det är en klar skillnad mellan enkät- 
och intervjustudie, då intervjuer i regel är mer tidskrävande samt kan fordra fler 
omkostnader, exempelvis för transport till och från intervjutillfället. Till webbenkätens 
nackdel hamnar det ofta förekommande betydande bortfallet. Webbenkäten i den 
aktuella studien sändes ut till en signifikant mängd tilltänkta respondenter. Denscombe 
(2016); Trost (2007) finner det lätt för respondenten att bortse från en enkätstudie då 
anonymiteten inte frambringar någon relation till forskaren, vilket också var fallet i 
aktuell studie. Mängden inkomna svar var relativt liten i relation till antal utskick som 
gjordes. Till skillnad från och i jämförelse med en intervjustudie där respondenten oftast 
i förväg är tillfrågad samt godkänt medverkan. 
 
En annan aspekt som är viktig att belysa är respondenternas, i detta fall lärarnas, 
arbetsbörda vid tidsperioden för studien. Flera rektorer som fått uppdraget att 
distribuera enkäten till målpopulationen hörde av sig och tackade vänligen nej till 
medverkan på grund av den höga arbetsbelastningen som lärarna vid tillfället var 
försatta i. Antal medverkande respondenter förefaller bli högre om möjlighet funnits att 
genomföra studien under annan period av läsåret. Respondenter som i detta fall valt att 
medverka i studien kan påverkats positivt av flexibiliteten som en enkätstudie medför, 
där respondenterna själva kan avgöra när det passar att svara, i jämförelse med en 
inbokad intervju som i regel också tar längre tid. 
 
Avslutningsvis kan poängteras att i en enkätstudie kan anonymiteten påverka 
sanningshalten i svaren i positiv riktning. Vad gäller en intervjustudie, enligt 
Denscombe (2016), kan en faktor som vad respondenterna väljer att svara påverka 
studiens utfall då det inte alltid överensstämmer med hur de egentligen agerar och eller 
handlar. Å andra sidan kan engagemanget i en webbenkätstudie inte avläsas utan risken 
finns att svar registrerats utan nämnvärd eftertanke. 
 
I den aktuella webbenkätstudien kan reliabiliteten diskuteras på grund av ovan 
presenterade för- och nackdelar. Säkerheten kring huruvida resultatet blir detsamma om 
studien görs på nytt är tveksamt bland annat på grund av de både kvalitativa samt 
kvantitativa frågeställningarna i webbenkäten. Tolkningarna av resultatet påverkas, som 
ovan beskrivits, av forskaren och dess tidigare erfarenheter. Studien ger ändå intryck av 
viss reliabilitet då indikationer på framgångsrika strategier för lärande kring ett 
språkutvecklande arbetssätt i matematik för arabisktalande elever kan kartläggas samt 
pedagogernas förhållningssätt till elevers eventuella svårigheter kan identifieras i 
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materialet. Tydligheten i resultatet talar för att det kan reproduceras till viss del vid 
annat tillfälle. 
 
9.3 Möjligheter till utveckling 
Under rubriken presenteras hur det språkutvecklande arbetet kring ord och begrepp i 
matematik kan utvecklas vad gäller arabisktalande elever i årskurs 4-5.  
 
Läraryrket och eleverna vi möter är ständigt föränderligt och rymmer en oändlig mängd 
utvecklingsområden. För att stärka lärarna i sin uppgift kunde det utifrån de resultat som 
diskuterats ovan vara en god idé att arbeta vidare med kompetensutveckling. Lärare, 
rektorer, speciallärare samt andra pedagogiska professioner besitter stor kunskap och 
utifrån diskussionen ovan som handlar om dilemmaperspektivet bör kanske den tysta 
kunskapen lyftas och diskuteras för att tillskrivas värde. I samtal och diskussioner kan 
kollegiet på respektive skola finna ett gemensamt förhållningssätt och en långsiktig 
strategi som bildar en grund för arbetet på skolan. De ovan omskrivna diskussionerna 
kan med fördel föregås av lärarens studier inom områden som: matematikundervisning 
för andraspråkselever, framgångsrik individanpassning i praktiken, ansvarsfördelning i 
arbetslaget utifrån olika yrkeskategoriers arbetsbeskrivning, specialpedagogik samt ett 
språkutvecklande arbetssätt. Nämnda kompetensutveckling syftar även till att lyfta, 
stärka och utveckla lärare och den pedagogik de utövar. 
 
De resultat den här studien presenterar kan med tanke på studiens omfattning inte 
generaliseras nämnvärt. Det kan dock vara intressant att använda resultaten som grund i 
en diskussion i skolans arbetslag kring skillnaden i förhållningssätt till planering kontra 
förhållningssätt i arbetet med eleverna. Är det så att den analys och tolkning forskarna 
gjort stämmer och vad beror det i så fall på? Är det så att den grundinställning man som 
lärare har bygger på argument som inte håller och är det i så fall dags att omvärdera sina 
åsikter?  
 
9.4 Vidare forskning 
Det finns många områden som är intressanta och väl värda att studera vidare. Utifrån de 
resultat som här presenterats kunde det ha varit spännande att vidare och djupare 
undersöka lärares syn på specialpedagogik, pedagogik och lärande. 
 
Ytterligare ett område som kunde vara intressant att beforska är lärares kunskap om 
specialpedagogik. I olika typer av lärarutbildningar ingår en viss mängd 
specialpedagogik medan de i andra helt saknas. Lärare har även olika möjligheter till ett 
fruktbart samarbete med andra yrkesgrupper och till egen kompetensutveckling. Det 
hade varit intressant att undersöka hur mycket kunskap som den genomsnittliga läraren 
har. 
 
Under läsåret 2017-2018 kommer ett specialpedagogiskt lyft att genomföras och en 
intressant ingång hade varit att jämföra lärares syn på specialpedagogiska frågor före 
och efter genomförd kompetensutveckling. 
 
Genom en studie undersöka hur språkinlärning går till och urskilja de viktigaste 
påverkande faktorerna kan intressant information lyftas fram. En kartläggning av 
exempelvis grammatiska fenomen kan ha stor betydelse för att tidigt kunna upptäcka 
och förhindra eventuella hinder som kan uppstå. En annan infallsvinkel är att granska 
olika språk för att få möjlighet att jämföra, se likheter samt skillnader i språkets 
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uppbyggnad exempelvis pragmatiskt samt syntaktiskt för att lättare ha möjlighet att 
identifiera hur eleven lär sig samt förstår ämnet matematik på bästa sätt. 
 
Den aktuella studien har även genererat frågor kring hjärnan och dess funktion i 
språkinlärningssyfte. En ny studie kring aktuell forskning och litteratur kan här påvisa 
samt klargöra viktiga faktorer som kan vara utvecklande samt avgörande för den 
pedagogiska verksamheten med elever som önskar lära sig ett andra- eller tredjespråk. 
 
Under metoddiskussionen jämfördes vald metod med vanligt förekommande metod i 
liknande studier, intervjustudier. I vidare forskning vore det av den anledningen 
intressant att göra en kompletterande studie med en annan metod såsom exempelvis 
intervju eller fokusgrupp för att få kunna göra jämförelser samt eventuellt få ett mer 
tillförlitligt resultat. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
 
Språkutvecklande arbetssätt 

1. Utifrån din erfarenhet med arabisktalande elever, vad är viktigt att tänka på när 
det gäller elevernas språkutveckling i ämnet matematik? 

2. Hur påverkar det generellt undervisning, planering och genomförande? 

 
Undervisning i matematik 

3. Beskriv vad du finner som relevant arbetssätt med arabisktalande elever i ämnet 
matematik (t.ex. par/grupparbeten, dialog, problemlösning, laborativt, 
genomgång etc.). 

4. Beskriv vilka olika typer av material du finner lämpligast vid undervisning (t.ex. 
lärobok, laborativt material, dataprogram etc.). 
 

Språkutvecklande anpassningar för undervisningen i matematik med 
arabisktalande elever. 

5. Vilka framgångsfaktorer tycker du dig se inom matematik och språkutveckling? 
6. Upplever du att det finns områden i matematik som arabisktalande elever 

generellt stöter på problem inom. 
7. Hur anpassar du ditt sätt att tala och uttrycka dig på för att öka förståelsen hos 

arabisktalande elever? 
8. Har du erfarenheten av att arabisktalande elever har större svårigheter med ord 

och begreppsbildning inom ämnet matematik i jämförelse med elever som 
enbart talar svenska? 

9. Har du uppmärksammat att kulturell kontext inom matematikområdet kan skapa 
hinder för ord och begreppsbildningen? 

10. Hur tänker du gällande skolverkets direktiv om att språkutveckling i svenska bör 
ske i alla skolans ämnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 
 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? 
2. Var har du genomfört din utbildning? 
3. Vilket är ditt första språk? 
 
Språkutvecklande arbetssätt 
4. Utifrån din erfarenhet med arabisktalande elever, vad är viktigt att tänka på när 

det gäller elevernas språkutveckling i ämnet matematik? 
5. Hur påverkar det generellt din undervisning, planering och genomförande? 
6. Beskriv samarbetet med pedagogen i svenska som andraspråk. 
7. Finns det en gemensam språkpolicy i matematikämnet på din skola? 

 
Undervisning i matematik 
8. Beskriv ditt arbetssätt med arabisktalande elever i ämnet matematik ( t.ex. 

par/grupparbeten, dialog, problemlösning, laborativt, genomgång). 
9. Beskriv i vilken utsträckning du använder olika typer av material i din 

undervisning (t.ex. lärobok, laborativt material, dataprogram). 
 

Språkutvecklande anpassningar för undervisningen i matematik med 
arabisktalande elever. 
10. Vilka framgångsfaktorer tycker du dig se inom matematik och språkutveckling?  
11. Upplever du att det finns områden i matematik som arabisktalande elever 

generellt stöter på problem inom. 
12. Hur anpassar du ditt sätt att tala och uttrycka dig på för att öka förståelsen hos 

arabisktalande elever? 
13. Använder du dig av arabiska när du undervisar? 
14. Har du erfarenheten av att arabisktalande elever har större svårigheter med ord 

och begreppsbildning inom ämnet matematik i jämförelse med elever som 
enbart talar svenska? 

15. Har du uppmärksammat att kulturell kontext inom matematikområdet kan skapa 
hinder för ord och begreppsbildningen? 

16. Hur praktiserar du skolverkets direktiv om att språkutveckling i svenska bör ske 
i alla skolans ämnen? 

17. Vad finner du viktigt att tänka på i planering av undervisning i matematik för 
arabisktalande elever? 

18. Har du upptäckt någon metod eller något arbetssätt som fungerar väl för att 
underlätta kunskapsinhämtningen inom matematiken för arabisktalande elever? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Frågor till pilotstudie 
 

1. Hur lång tid tog testet i anspråk? 
2. Hur uppfattar du instruktionerna? 
3. Var det några frågor som var svåra att tolka? Vilken/vilka i så fall och varför vad 

de svåra att tolka? 
4. Är det någon fråga du inte önskar svara på? 
5. Vill du lägga till någon fråga som du saknar? 
6. Är det ett lagom antal frågor? 
7. Övriga kommentarer och eller önskemål? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

IV 

Bilaga D Enkätfrågor med tillhörande svarsalternativ 
 
1) Har du erfarenhet av att undervisa elever med arabiska som modersmål i matematik? 

a) Ja 
b) Nej 
c) Jag har erfarenhet av att undervisa elever med andra modersmål än svenska, 

dock ej arabiska. 

2. Talar du arabiska? Om ja, använder du dig av det när du undervisar arabisktalande 
elever? Om nej, anpassar du ditt sätt att tal och uttrycka dig på något annat vis? 
 
3. Vi tänker oss att det finns olika sätt att planera undervisningen. I vilken utsträckning 
beskriver följande arbetssätt dig? 
 
Inte alls 
I viss utsträckning 
Varken eller 
Ganska väl 
Mycket väl 
 

a) Jag utgår från majoriteten av eleverna och anpassar för de individerna som har 
annat modersmål. 

b) Jag tänker att klassen är en heterogen grupp och lägger upp undervisningen så 
att den ska passa alla. 

c) Jag tycker att läromedlet har en god struktur och utgår i stort från det när jag 
planerar. 

d) Eleverna får ordinarie klassrumsundervisning och anpassning via spec-/SVA-
/modersmålslärare. 

e) Jag lyfter fram matematiska uttryck och begrepp på andra språk i 
matematikundervisningen. 

f) Jag utgår från majoriteten av eleverna och anpassar för de individerna som har 
annat modersmål. 

g) Jag tänker att klassen är en heterogen grupp och lägger upp undervisningen så 
att den ska passa alla. 

h) Jag tycker att läromedlet har en god struktur och utgår i stort från det när jag 
planerar. 

i) Eleverna får ordinarie klassrumsundervisning och anpassning via spec-/SVA-
/modersmålslärare. 

j) Jag lyfter fram matematiska uttryck och begrepp på andra språk i 
matematikundervisningen. 

4. Vilka metoder och/eller arbetssätt fungerar särskilt väl för att underlätta lärande inom 
matematiken för arabisktalande elever? 
 
5. Vilka arbetssätt tycker du fungerar bra i arbetet med arabisktalande elever? 

a) Eget arbete 
b) EPA (Anv ofta vid problemlösning, eleverna arbetar först Enskilt, sedan i Par 

och slutligen Alla) 
c) Föreläsning 



  
 

V 

d) Genomgång med dialog 
e) Smågruppssamtal 
f) Förberedande studiehandledning 
g) Undersökande laborationer 
h) Liten undervisningsgrupp med enbart arabisktalande elever 
i) En till en undervisning 

6. Vilka av dessa ovanstående arbetssätt är mest frekvent på den skola där du arbetar? 
Skriv en bokstav. 
 
7. Kryssa för de olika typer av representationsformer som du finner lämpligast i arbetet 
med arabisktalande elever. 
 

a) Praktisk matematik 
b) Bilder 
c) Matematikberättelser 
d) Plockmaterial 
e) Laborationer 
f) Matematiska symbolspråket 

 

8. Utifrån din erfarenhet med arabisktalande elever, vilka framgångsfaktorer ser du när 
det gäller elevernas språkutveckling i matematik?  
 
9. Vad fungerar väl alternativt ej väl gällande samarbetet med 
specialpedagog/speciallärare SVA lärare gällande undervisningsplaneringen för elever 
med arabiska som modersmål? 
 
10. Vad krävs för att öka samarbetet om så önskas? 

a) Tillgång till specialpedagog/speciallärare/ SVA-lärare där jag arbetar 
b) Mer tid 
c) Samsyn kring pedagogiska frågor 
d) Bättre relationella förutsättningar 
e) Gemensam planeringstid 
f) Annat 

  



  
 

VI 

Bilaga E Information till rektor 
 
Hej! 
 
Vi skulle bli mycket tacksamma om du kunde vidarebefordra detta mejl till samtliga 
undervisande lärare år 4-5 på din skola. 
 
Tack för hjälpen! 
 
Emilie Nyrén och Anna Wiman Häll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

VII 

Bilaga F Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är speciallärarstuderande på Linnéuniversitet i Växjö. Vi skriver i nuläget vårt 
examensarbete på ämnet språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen för 
elever i årskurs 4-5 med arabiska som modersmål. Enkäten innehåller tio frågor varav 
sex är flervalsfrågor eller endast kräver något ord till svar och fyra är öppna som 
besvaras av dig i löpande text. Studien är webbaserad och tar cirka tio minuter att 
genomföra. 
 
Studien är anonym och vi har ingen möjlighet att koppla svaren till någon enskild 
individ eller skola. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst innan 
enkäten har skickats in. Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 
inte att förmedlas vidare för annat bruk. Enkätsvaren kan komma att diskuteras med 
handledare, examinator samt studiekamrater vid Linnéuniversitetet i Växjö. När studien 
är färdig samt godkänd kommer all insamlad data att förfaras. Den färdiga studien 
kommer att publiceras på DIVA. Vi skulle bli mycket tacksamma om ni har lust att 
hjälpa oss med vårt arbete.  
 
Svaren på enkäten behöver vara oss tillhanda senast 20/5 (alternativt 27/5 vid andra 
utskicket). 
 
Med vänlig hälsning 
Emilie Nyrén och Anna Wiman Häll  
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