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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur nio nyanlända mellanstadieelever från sydvästra 
Asien uppfattar matematikundervisningen i Sverige respektive födelselandet. Insamling 
av data gjordes i form av intervjuer med kompletterande observationer och materialet 
analyserades utifrån Cobb och Yackels emergenta perspektiv. Resultatet visade att det 
föreligger skillnader mellan Sveriges och födelselandets matematikundervisning. 
Eleverna är till övervägande del mer positivt inställda till Sveriges 
matematikundervisning än födelselandets. Samtidigt  indikerar resultatet att eleverna 
känner sig begränsade på grund av sina språkliga brister och rädslan att bli utpekade av 
sina klasskompisar. Studien är relevant eftersom den belyser ett aktuellt ämne och 
dessutom intar ett elevperspektiv. Verksamma lärare kan få större kännedom om hur 
nyanlända elever upplever kontraster mellan födelselandet och Sveriges undervisning, 
samt vilken inverkan de anser att dessa skillnader har på dem. 

English title 

Interculturalism in four mathematics classrooms – A qualitative study of newly arrived 
pupils’ experiences of mathematics teaching in Sweden 
 

Nyckelord 

Nyanlända elever, mellanstadieelever, matematikundervisning, Sverige, födelseland 
 

Tack 

Ett stort tack riktas till berörda lärare och elever som med sitt deltagande och engagemang 
har möjliggjort en kvalitativ datainsamling till vår studie. Ett tack tillägnas också vår 
handledare Thomas Dahl för stöttning under arbetets gång. 
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1 Inledning 
Antalet nyanlända elever har i Sverige under de senaste åren ökat. Samtidigt har svenska 
elevers resultat i de nationella kunskapsmätningarna sjunkit och antal obehöriga elever 
till den gymnasiala utbildningen ökat. En av orsakerna till denna trend förklaras med att 
elever med utländsk bakgrund, i synnerhet nyanlända elever, i genomsnitt presterar sämre 
än elever med svensk bakgrund. Ett ämne som är svårast att uppnå målen i är matematik, 
och det avfärdas inte sällan med att det är språket som utgör ett hinder (Grönqvist & 
Niknami, 2017; Skolverket, 2016). Enligt Skolverkets (2016) rapport Invandringens 
betydelse för skolresultaten är inlärningen särskilt svår för elever som kommer från 
Sydvästra Asien, däribland Syrien, Irak och Afghanistan på grund av de stora 
språkskillnaderna och föräldrarnas låga utbildningsnivå. Faktum är att problematiken i 
matematikämnet kvarstår, trots att eleverna så småningom lär sig språket (Svensson 
Källberg, 2018). För att göra verksamheten stimulerande för nyanlända elever, sätts 
därför stödinsatser in där man initialt ser över hur organisationen ser ut. Det innebär att 
skolan efter en sådan granskning anpassar den omgivande miljön och pedagogiska 
metoder utefter elevens behov (Skolverket, 2014). Dock kan hindren för nyanlända elever 
grunda sig i ett mycket mer komplext problem. Dessa problem kan vara den kulturella 
kontexten i vilken matematikundervisningen äger rum, där både normer och värderingar 
spelar en roll (Norén, 2010; Svensson Källberg, 2018).  
 
Vidare bygger den svenska skolans uppdrag på att aktivt främja elevernas lärande. För att 
fullfölja detta uppdrag ska yrkesverksamma lärare i samspel med varandra utforma 
undervisningen för att balansera kunskapens fyra hörnstenar: fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet (Skolverket, 2017). Denna syn på kunskap är dock inte universell. När 
lärare i Sverige utformar sin undervisning baserat på en kunskapssyn som är obekant för 
nyanlända elever, uppstår en kollision mellan elevernas och lärarnas förväntningar 
(Bunar, 2015 s. 275). För att kunna förstå hur nyanlända elever förhåller sig till den 
svenska undervisningen behöver deras perspektiv därför belysas.  Således avser vi med 
denna studie undersöka hur nio nyanlända elever i åldrarna 12–13 upplever 
matematikämnets undervisningssituationer i en svensk kontext.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända mellanstadieelever från sydvästra 
Asien upplever matematikundervisningen i Sverige jämfört med 
matematikundervisningen i födelselandet. 
 

1. Vilka uppfattningar finns bland nyanlända elever om matematikgenomgångarna 

i Sverige respektive födelselandet? 

2. Vilka uppfattningar finns bland nyanlända elever om arbetsuppgifterna och 

arbetssätten i Sverige respektive födelselandet? 

3. Hur upplever nyanlända elever att bedömningen skiljer sig åt i Sverige från 

födelselandet? 
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2 Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt kommer studiens centrala begrepp att presenteras. I det första avsnittet 
definieras och preciseras begreppet utländsk bakgrund (2.1). Därefter följer en 
beskrivning och en avgränsning av begreppet nyanländ elev (2.2).   
 

2.1 Utländsk bakgrund 
Elev med utländsk bakgrund är ett tämligen mångfacetterat begrepp eftersom det omfattar 
både elevens nationalitet, etnicitet, medborgarskap och födelseland (Lahdenperä, 1997 s. 
58). En elev med utländsk bakgrund behöver således inte ha fötts utomlands, för att 
tillägnas epitetet utländsk. Även uttrycket utrikesfödda elever, som för övrigt tas i anspråk 
i den litteratur som vi har tagit del av, kan syfta till elever med olika bakgrunder. Dessa 
vida betydelser kan skapa en förvirring och därför har en precisering av definitionen 
gjorts. I studien kommer uttrycket elev med utländsk bakgrund endast att användas i 
litteraturbakgrunden när vi åsyftar elever som är födda utomlands, alternativt har båda 
föräldrar som är födda i ett annat land (ibid). Alla andra elever som inte faller inom denna 
kategori kommer att benämnas som elever med svensk bakgrund. 
 

2.2 Nyanländ elev 
I studien har även en avgränsning gjorts utifrån Skollagens (2010:800) definition av 
begreppet nyanländ elev. Med nyanländ elev avses enligt Skollagen (2010:800) den elev 
som har varit bosatt utomlands och för tillfället är bosatt i landet. Begreppet omfattar även 
elever som har påbörjat sin utbildning i Sverige senare än höstterminens start det 
kalenderår då han eller hon fyller sju år. Efter fyra års skolgång ska eleven inte längre 
anses vara nyanländ. Med denna definition avses alltså även elever med svensk bakgrund 
som har bott utomlands med sina föräldrar. Åtta elever i denna studie har sitt ursprung i 
Syrien, medan en har gått i skolan i Azerbadjan. Dessa elever var tidigare inte bekanta 
med varken det svenska språket eller den svenska kulturen. När vi i studien använder 
begreppet nyanlända elever, refererar vi således till denna elevgrupp.  
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att redogöras. Initialt presenteras områden 
etnomatematik och nationella undervisningsmönster (3.1) följt av faktorer som påverkar 
nyanlända elevers lärande (3.2).   
 

3.1 Etnomatematik och nationella undervisningsmönster 
Etnomatematik är ett forskningsfält som utvecklades i samband med professor 
d´Ambrosios forskningsprogram om kulturens betydelse för matematiken. 
Forskningsprogrammet grundades ur idén om att människan besitter matematiska 
färdigheter och kunskaper redan innan skolstart, men att dessa hämmas av den formella 
skolmatematiken. I anslutning till d´Ambrosios presentation, anslöt sig även professor 
Alan J. Bishop till det etnomatematiska fältet. Han studerade hur etnomatematiken tog 
sig uttryck i olika kulturella grupper och upptäckte att skillnader i hur matematiken lärs 
ut existerade. Samtidigt identifierade Bishop sex universella aktiviteter som enligt honom 
är allmängiltiga för alla kulturer. Dessa aktiviteter är beräkning, lokalisering, mätning, 
formgivning, lek och förklaring (Bishop, 1991). För att angripa problem som är relaterade 
till dessa aktiviteter, har olika folkgrupper genom historien använt varierande redskap 
samt etablerat egna begrepp, och därigenom format den kulturella matematiken. 
Strategierna och begreppen som utarbetades, inrättades sedan och förblev gällande inom 
varje folkgrupp. Dock så möter eleverna i skolan en mer formell matematik, vilket kan 
hämma förståelsen av de förvärvda strategierna som de intuitivt har tillägnat sig. För att 
göra utbildningen tillgänglig för alla, bör enligt Bishop (1991) matematikundervisningen 
därför utformas med de sex universella aktiviteterna som bas, men där de olika kulturella 
elementen blandas. På så vis kan elevernas kunskaper tillvaratas och en etablerad 
matematisk kunskap uppnås. Genom att införliva ett etnomatematiskt innehåll i 
undervisningen, anknyts elevernas etniska kultur på så sätt att uppgifterna blir mer 
vardagsnära. Emellertid ska man heller inte ta för givet att elevernas informella kunskaper 
är identiska, eftersom deras erfarenheter skiljer sig åt beroende på vilken kultur som de 
har omgivits av. Således kan dessa skillnader också utgöra ytterligare ett hinder för elever 
som har förflyttats från en kultur till en annan (d´Ambrosio 1985; Bishop 1991; Rönnberg 
& Rönnberg, 2008).  
 
För att eleverna ska nå djupare kunskap i matematik, menar Bishop (1991) att lärarna 
borde uppmuntra för reflektioner i klassrummet och inte enbart lära ut 
beräkningsmetoder. Dock värdesätts diskussionsbaserad matematikundervisning olika, 
beroende på landets pedagogik och utbildningssystem. I Mahroun och Ahmeds (2010) 
studie, beskrivs bland annat hur bedömningar i Mellanöstern uteslutande görs utifrån prov 
och att undervisningen huvudsakligen styrs av läroböckernas innehåll. Eleverna tränas på 
att tillägna sig utantillkunskaper och tillåts sällan applicera dessa kunskaper i andra 
sammanhang. Inlärningen blir med andra ord begränsad till kontexten i läroboken. Denna 
kunskapssyn står i kontrast till de västerländska läroplanernas pedagogik, där det 
interaktiva lärandet och lösning av praktiska problem utgör huvudfokus för 
undervisningen (Mahrous & Ahmed, 2010; Skolverket, 2017). Dessa infallsvinklar 
nämns inte i Skolverkets (2016) rapport, som enbart belyser skillnaderna i det nya språket 
som den största barriären till elevernas utveckling samt föräldrarnas utbildningsnivå.  
 
Att det finns nationella likheter i hur lärarna organiserar sin matematikundervisning 
framgår också i en observationsstudie som genomfördes av TIMSS 2005. I studien deltog 
Australien, Tjeckien, Hong Kong SAR, Nederländerna, Schweiz och USA. 683 lektioner 
filmades år 1999 i slumpvis utvalda åttondeklasser runtom i varje land. Under 
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observationerna, som sedan gjordes 2005, fokuserades tre undervisningsdimensioner: 
lektionens syfte, klassrumsinteraktion och innehållsaktivitet. Det mest framträdande 
gemensamma mönstret som kunde skönjas inom nationsgränserna, var den andra 
dimensionen, klassrumsinteraktionen. Slutsatserna som forskargruppen drog utifrån 
resultatet var att dimensionerna av undervisningen var många och att enbart välja ut tre 
av dessa, riskerade att ge en förenklad bild av något mycket mer komplext. Med detta i 
åtanke, hävdade de ändå att likheter inom nationsgränserna existerar. Likheterna kunde 
enligt forskarna bero på att lärarna har anammat samma undervisningskultur som de 
själva minns från barndomen. Lektionsuppläggen baseras alltså på ett kulturellt manus 
som i sin tur influerar nästkommande generationer. Att det förelåg likheter mellan 
länderna förklarades emellertid med att en moderniserad undervisningsfilosofi 
genomsyrar skolorna globalt (TIMSS, 2005). Genom att vi undersöker nyanlända elevers 
uppfattningar om den svenska matematikundervisningen, kan eventuella motstridigheter 
mellan födelselandets och Sveriges undervisningspraktik synliggöras, men även dess 
inverkan på eleverna. 
 

3.2 Faktorer som påverkar nyanlända elevers lärande 
I tidigare forskning har faktorer som har en inverkan på nyanlända elevers 
matematikinlärning identifierats. I detta avsnitt kommer språket (3.2.1) att framställas 
som en av dessa faktorer, följt av en redogörelse för undervisningsmiljö och utanförskap 
(3.2.2).   
 
3.2.1 Språket 

Att kunna förvärva kunskap handlar inte bara om att memorera fakta, utan även förmå att 
överföra kunskap mellan skilda kontexter. Oavsett vilken kunskap eleverna har tillägnat 
sig, finns den kodad i modersmålet och i uppfattningen om hur lärandet sker. Således är 
språket ett avgörande verktyg för att denna kunskap ska kunna överföras mellan skilda 
kontexter (Cummins, et.al. 2005). Vidare är ett av kunskapskraven för matematik att 
eleverna ska förmå att “[i] redovisningar och samtal [...] föra och följa matematiska 
resonemang” (Skolverket, 2017 s. 63). För elever som lär sig ett nytt språk, kan denna 
överföringsprocess hämmas av deras bristande kunskaper inom det nya språket, vilket 
också hindrar eleverna från att uppnå kraven för godkänt. Förmågan att kommunicera 
utgör således en central del i den svenska läroplanen, till skillnad från exempelvis 
Mellanösterns läroplaner, där fokus istället ligger på att memorera fakta (Mahroun & 
Ahmed, 2010). Enligt Cummins et.al (2005) bör undervisningen därför utformas så att 
överföring av begrepp och kunskaper kan ske från modersmålet till svenska och tvärtom. 
Forskning visar att denna typ av korsspråkande undervisning främjar elevernas förståelse 
och utveckling (Cummins et.al. 2005; Norén, 2010). Snarlika uppfattningar går att finna 
i Noréns (2010) intervjustudie, vars syfte var att undersöka möjligheter för lärande i ett 
flerspråkigt klassrum, där modersmålet användes som ett pedagogisk verktyg. De 
tillfrågade eleverna uppgav att de förmådde att ställa frågor, trots att de inte behärskade 
alla ord på svenska. De kände alltså ingen rädsla att bli utpekade om de skulle uttrycka 
sig felaktigt, till skillnad från i de ämnen där enbart svenska fick talas. När elevernas 
modersmål används som ett pedagogiskt verktyg, möjliggörs interaktion och ett 
meningsskapande inom matematikämnet (Norén, 2010).  Föremålet för denna studie är 
inte att undersöka elevernas utveckling i den svenska undervisningen, utan deras 
uppfattningar om den. Därvid kan man urskilja om elevernas uppfattningar stämmer 
överens med de rekommendationer som Cummins et.al. redogör för och tidigare 
tillfrågade elevers uppfattningar.  
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3.2.2 Undervisningsmiljön och utanförskap 

I en forskningsbaserad antologi från 2015, presenterar Bunar och Boukaz hur nyanlända 
elever uppfattar undervisningen i Sverige. Undersökningen gjordes av Bouakaz som 
intervjuade elever i åldrarna 13–15 år (Bunar, 2015 s. 264). Av elevintervjuerna framkom 
det att de befann sig i en kamp för att kunna anpassa sig till den svenska skolans normer 
och undervisningsstil (Boukaz & Bunar, 2015:285). Deras erfarenheter från skolan i 
födelselandet kolliderade med den svenska skolan, som enligt eleverna föreföll präglas 
av slapp disciplin. Dessutom upplevde eleverna en avsaknad på tydliga direktiv för vad 
som förväntas av dem. Dessa elevers uppfattningar om kontrasten mellan 
undervisningsstilarna kan ses i ljuset av Mahroun och Ahmeds redogörelse för de skilda 
utbildningssystemen mellan Sverige och Mellanöstern (Boukaz & Bunar, 2015 s. 275).  
 
Vidare fann Svensson Källberg (2018) i sin litteraturstudie att nyanlända elever upplevde 
hinder i sin matematikinlärning. Enligt de tillfrågade eleverna associerades 
matematikämnet ofta med negativa känslor, vilket enligt dem berodde på en stökig och 
ostyrd klassrumsmiljö. De uppgav också att hjälp gavs i begränsad omfattning, både av 
matematiklärarna men även föräldrarna (ibid.). Andra upplevda hinder var bland annat 
den låga status som eleverna kände att de hade tillägnats på grund av att de inte levde upp 
till normen att vara svensk. Även segregerade skolor nämndes. Genom att eleverna befann 
sig i utanförskapsområden, kände de att deras möjligheter till framgång var minimala. 
Relevant för denna studie är därför att skönja huruvida nyanlända elevers uppfattningar 
om matematikundervisningen också följer ett snarlikt mönster. 
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4 Teoretiskt ramverk  
I studien har det emergenta perspektivet valts som teoretisk utgångspunkt. Nedan följer 
en beskrivning av teorin (4.1) och dess tillhörande nivåer, sociala normer (4.1.1), socio-
matematiska normer (4.1.2) och klassrummets matematiska praxis (4.1.3). 
 

4.1 Det emergenta perspektivet 
Det emergenta perspektivet är ett teoretiskt ramverk som grundades av Cobb och Yackel 
med syftet att analysera klassrumsprocesser (1996). Fundamentalt för denna teori är att 
den anlägger både ett psykologiskt och ett socialt perspektiv på lärande i matematikämnet 
(Skott, 2010). Det psykologiska perspektivet tar sin utgångspunkt i den konstruktivistiska 
synen på lärande, där förståelsen av ny kunskap bestäms av individens tidigare 
erfarenheter. När individen utsätts för nya lärandesituationer, anpassas en ny uppsättning 
erfarenheter till dennes kognitiva schema för att en jämvikt mellan befintlig, och ännu 
icke tillägnad kunskap ska uppnås. Detta tar sig uttryck genom att eleverna intuitivt deltar 
i olika aktiviteter för att förstå och förfoga över den nya kunskapen (Cobb & Yackel, 
1996; Wester, 2015). Genom det sociala perspektivet kan man sedan studera 
regelbundenheten i elevernas deltagande och därigenom analysera hur interaktionen i 
klassrummet möjliggör lärande (Skott, 2010 s. 121). Hur individen agerar styrs emellertid 
av de rådande normerna som finns i ett klassrum, samtidigt som individens egna 
föreställningar om matematik bidrar till formandet av normerna. Således utgör dessa två 
perspektiv en helhet, där den ena inte kan existera oberoende av den andra (ibid). Med 
utgångspunkt i det psykologiska och sociala perspektivet utformade Cobb och Yackel en 
normmodell bestående av tre nivåer (se Figur 1).  
 

Det sociala 
perspektivet 

Det psykologiska perspektivet 

Sociala normer i 
klassrummet 

Föreställningar om ens egen roll, andras roller i klassrummet, 
och om den allmänna karaktären av matematiska aktiviteter i 
skolan. 

Socio-matematiska 
normer 

Matematiska föreställningar och värderingar 

Klassrummets 
matematiska praxis 

Matematiska begrepp och aktiviteter 

Figur 1. Cobb och Yackels utarbetade ramverk, skapat för att analysera händelser i ett 
matematikklassrum (Cobb & Yackel, 1996, s. 177, översättning av Wester, 2015) 
  
4.1.1 Sociala normer 

Sociala normer är inte ämnesspecifika, utan gällande för alla klassrumssammanhang. 
Exempelvis kan det handla om i vilken omfattning eleverna självmant argumenterar för 
sina lösningar, genom att bland annat räcka upp handen. Sociala normer etableras såväl 
direkt som indirekt av lärarna och eleverna. Dock har varje enskild individ sin egen 
tolkning av vilka normer som är gällande. När individen går från en undervisningsstil till 
en annan, som eleverna i vår studie, antas inte de nya sociala normerna per automatik, 
utan individen måste omförhandla dessa normer (Skott, et.al. 2010 s. 125). Denna nya 
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tolkning utformas successivt under individens deltagande i gruppen, samtidigt som varje 
individs tolkningar och dennes agerande utifrån dessa, formar normerna (Cobb & Yackel, 
1996; Wester, 2015). 
 
4.1.2 Socio-matematiska normer 

Denna kategori berör normer som är bundna till matematikämnet. Exempelvis kan det 
handla om hur matematiska lösningar värderas och rangordnas utifrån effektivitet och 
relevans. Även här finns en allmängiltig uppfattning över vilka de socio-matematiska 
normerna är. Sett ur det psykologiska perspektivet, är det individens individuella 
uppfattningar om matematik som bidrar till formandet av de socio-matematiska 
normerna. Således formas normerna först när samtliga aktörers föreställningar om vad 
som betraktas som optimala lösningar kommer till uttryck i ett klassrum. Beroende på 
vilka lösningar eleverna presenterar, så avgörs det också vilka normer som kommer bli 
aktuella. De nyanlända elevers föreställningar om matematik, präglas av födelselandets 
socio-matematiska normer, vilket i praktiken innebär att föreställningarna måste 
omförhandlas för att passa de socio-matematiska normerna i Sverige  (Cobb & Yackel, 
1996; Skott, et.al. 2010; Wester, 2015). 
 
4.1.3 Klassrummets matematiska praxis 

En matematisk praxis handlar huvudsakligen om processen från introduktion av innehåll, 
till dess att innehållet betraktas som allmängiltigt. När läraren inte längre berättigar ett 
matematiskt innehåll, har den enligt det sociala perspektivet blivit accepterad inom 
gruppen, och därigenom en etablerad sanning. I ett psykologiskt perspektiv kan, icke 
desto mindre, den individuella förståelsen se olika ut hos varje individ, trots att man deltar 
i samma praxis. När elevernas skilda perceptioner av ett innehålls yttras i klassrummet, 
skapas därigenom den matematiska praxisen för den enskilda gruppen. Således samspelar 
dessa perspektiv med varandra, där kognitiva och sociala processer utlöser varandra i det 
matematiska klassrummet. Vad som betraktas som en matematisk sanning i ett land, 
behöver inte göra det i ett annat. För de nyanlända eleverna kan flytten till en nytt 
matematikklassrum också innebära ett möte med nya matematiska sanningar (Cobb & 
Yackel, 1996; Wester, 2015). 
 
Trots att denna teori grundades med syftet att analysera klassrumsprocesser, vill vi i denna 
studie analysera de uttalanden som görs om matematikundervisningen. På så vis kan de 
skilda utbildningssystemens socaiala normer, socio-matematiska normer och den 
matematiska praxis utkristalliseras. Genom att vi intar ett elevperspektiv kan även 
normernas inverkan på eleverna avslöjas. Eftersom dessa tre nivåer samexisterar i ett 
matematiskt klassrum intresserar vi oss därför för samtliga nivåer (Skott, et.al. 2010). 
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5 Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av studiens urval (4.1) följt av en redogörelse 
för datainsamlingen (4.2). Därefter presenteras studiens genomförande (4.3) samt hur 
databearbetningen (4.4) har uträttats. Slutligen följer en redogörelse för studiens 
tillförlitlighet (4.5) och våra etiska överväganden (4.6).  
 

5.1 Urval 
Ett subjektivt urval gjordes, eftersom vi avsiktligen sökte efter målgruppen nyanlända 
elever. Efter samråd med respektive lärare, handplockades nyanlända elever som tidigare 
inte har haft någon förankring till Sverige eller det svenska språket (jfr Denscombe, 2016 
s. 75). Således representeras inte ett exakt tvärsnitt av populationen nyanlända elever, 
eftersom enbart nio elever intervjuades. För att få en variation inom urvalsgruppen, men 
även av lektionsuppläggningarna, valdes tre skolor ut i vilka vi tidigare hade genomfört 
vår verksamhetsförlagda utbildning. En fördel med valet av dessa skolor var att vi hade 
etablerat goda relationer till personalen, vilket gjorde tillgängligheten till urvalsgruppen 
enklare (jfr Denscombe, 2016 s. 46, 63 ff). Med anledning av att just dessa skolor blev 
vårt förstahandsval, innebär det även att ett bekvämlighetsurval gjordes (ibid). Två av 
dessa skolor bestod till 30 % av elever med utländsk bakgrund, medan den tredje skolan 
enbart bestod av elever med utländsk bakgrund.  
 
Sammanlagt delades 27 samtyckesblanketter ut i sju olika klasser, och 16 elever lämnade 
tillbaka dem påskrivna. Av dessa 16 intervjuades nio elever, vilket innebär ett bortfall på 
sju elever. Fem av de sju bortvalda eleverna lämnade in sin samtyckesblankett efter utsatt 
tid, och på grund av den begränsade tidsramen hann vi inte observera de lektioner som 
dessa elever befann sig på. Det resulterade i att fyra klasser observerades. De två 
resterande eleverna, deltog i de lektioner som observerades, men valdes bort på grund av 
att många intervjuer genomfördes samma dag och tiden blev otillräcklig. Att komma 
tillbaka vid ett senare tillfälle var heller inte aktuellt, eftersom vi bedömde att tillräckliga 
data hade samlats in för studiens syfte.  
 
5.1.1 Presentation av informanter 

Eleverna har tilldelats följande fingerade namn: Aisha, Amina, Bilal, Fatima, Nadia 
Rania, Samir, Tariq och Yussuf.  
 
Aisha, Amina, Bilal, Fatima, Samir och Yussuf går i de skolorna som består till 30 % av 
elever med utländsk bakgrund, medan Rania och Tariq går i den skola som enbart består 
av elever med utländsk bakgrund.  
 
Samtliga elever förutom Bilal har en skolbakgrund från födelselandet. Bilal fick alltså 
för första gången bekanta sig med skolmatematiken i Sverige. Alla elever förutom Tariq 
har sitt ursprung i Syrien och därmed en syrisk skolbakgrund. Tariq har sitt ursprung i 
Ryssland, men har gått i skolan i Azerbadjan. 
 

5.2 Datainsamling 
Insamling av data gjordes i form av observationer och elevintervjuer. Den huvudsakliga 
datainsamlingen baserades på intervjuerna, medan observationsdata fungerade som ett 
komplement till intervjuerna (jfr Denscombe, 2016 s. 294 f). Nedan följer en beskrivning 
av respektive metod (5.2.1 & 5.2.2).  
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5.2.1 Observationer 

En systematisk observation gjordes där vi i huvudsak utgick från det emergenta 
perspektivets tre dimensioner: sociala normer, socio-matematiska normer och 
klassrummets matematiska praxis (Denscombe, 2016 s. 293). Genom att vi använde fasta 
utgångspunkter i observationsschemat (se bilaga B), eliminerades risken för stora 
variationer som kan uppstå under observationer som uteslutande grundas på egna 
perceptioner (a.a.). Anledning till valet av observationer grundar sig i att vi ville få en 
insyn matematiklektionernas utformning, samt hur eleverna agerar i klassrummet. Genom 
att använda Cobb och Yackels modell som utgångspunkt i observationsschemat kunde vi 
studera samma händelseförlopp. De sekvenser som vi fann intressanta, användes sedan 
som underlag vid utformningen av intervjuguiden. Dessutom kunde vi verifiera om 
elevernas utsagor stämde överens med det som vi hade bevittnat under 
observationstillfällena, exempelvis om eleverna deltar aktivt under lektionerna. Således  
var inte observationsdata bärande för studiens resultat, utan fungerade som en 
komplettering till intervjuerna.  
 
5.2.2 Intervjuer 

Eftersom vi i denna studie vill undersöka elevernas uppfattningar, samlades data in 
genom intervjuer (se Bilaga C). Valet av intervjuer framför enkätundersökningar grundas 
i att vi eftersträvade djupgående data, vilket intervjuer öppnar upp för (Denscombe, 2016 
s. 59). För att kunna ställa relevanta frågor, men samtidigt vara flexibla genom att anpassa 
följdfrågorna utifrån vad informanten svarar, genomfördes semistrukturerade intervjuer. 
En intervjuguide utformades med två huvudområden, Allmänna frågor om 
matematikundervisningen och Genomgång och arbetssätt. På så vis kunde 
intervjufrågorna omfatta för studien relevanta delar. Guiden var i hög grad strukturerad, 
i bemärkelsen att frågorna enbart berörde ämnet, men följdes inte strikt. Som nämnts 
innan, tillfogades dessutom vissa frågor utifrån det som vi hade noterat under 
observationerna för att få svar på sådant som vi fann relevant (jfr Denscombe, 2016 s. 
266).  
 
Initialt ombads eleven att göra en narrativ beskrivning av hur hen upplever 
matematikundervisningen i Sverige. En narrativ beskrivning är fördelaktig eftersom 
informanten inte styrs av raka frågor utan tar upp sådant som hen finner värdefullt; 
informanten leder samtalet (Trost, 2010 s. 49). Vi bad varje elev att föreställa sig ett 
scenario där hen pratar med en kompis från födelselandet om hur de arbetar med 
matematik i Sverige. Senare ställdes intervjufrågorna utifrån våra huvudområden. Under 
den första rubriken, Allmänna frågor om matematikundervisningen, var frågorna av 
jämförande karaktär för att ta reda på ifall det föreligger likheter eller skillnader mellan 
födelselandet och Sveriges matematikundervisning. Under den andra rubriken, 
Genomgång och arbetssätt, behandlades elevernas inställning till sådant som har med 
matematikklassrummet att göra. Även här ombads eleverna att göra jämförelser mellan 
födelselandet och Sveriges arbetssätt. På så vis kunde vi ta reda på vilka preferenser de 
hade till de olika ländernas arbetssätt samt anledningen till det. Med hänsyn till 
informanternas bristande språkkunskaper i svenska, bedömde vi även att vissa slutna 
frågor behövde ställas. På så vis kunde vi ta reda på sådan information som var ämnad 
för frågans syfte, och därigenom undvika missförstånd hos den intervjuade. I de slutna 
frågorna inkluderades svarsalternativ för att undgå att styra in eleven i en viss riktning 
(jfr Trost, 2010 s. 105).  
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5.3 Genomförande 
En förfrågan om deltagande i studien skickades ut via mejl till berörda lärare på de utvalda 
skolorna, där de informerades om studiens syfte och vilken datainsamlingsmetod som 
skulle användas. När det var bestämt vilka klasser som skulle observeras, informerades 
berörda elever personligen om studien, och i anslutning till detta delades 
samtyckesblanketter ut. Därvid bokades tid in för observationer med klasslärarna. 
 
Observationerna genomfördes sedan i sammanlagt fyra klasser på tre olika skolor och 
slutfördes inom loppet av en vecka. Efter att alla observationer hade genomförts, 
utformades en intervjuguide med lämpliga frågor som riktade sig mot studiens syfte (se 
bilaga C). Frågornas lämplighet prövades sedan genom en testintervju som genomfördes 
med en av de sju elever som hade lämnat samtyckesblankett, men som inte inkluderades 
i studien. Med hänsyn till det som framgick under provintervjun, togs frågor som föreföll 
irrelevanta bort, medan andra omformulerades (jfr Dalen, 2015 s. 40) 
 
Samtliga elevintervjuer genomfördes under skoltid i en av skolornas avskilda lokaler. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet för att senare kunna läsas igenom 
ordagrant (Trost, 2010 s. 74). Vi valde att genomföra personliga intervjuer för att enklare 
kunna lokalisera informanternas uttalanden till originalkällan och för att minimera risken 
för kamratpåverkan (jfr Denscombe, 2016 s. 266). Att intervjuerna genomfördes i en 
ostörd miljö, bidrog till att eleven kunde bearbeta frågorna, utan att distraheras av 
omgivande ljud. Dock fanns risken att avskildheten från ordinarie lärare och kamraterna 
hade en negativ inverkan på eleverna, eftersom vi inte var bekanta med dem. Dessutom 
intervjuades eleverna av oss båda, vilket kan ha fått dem att känna sig underlägsna.  Vi 
bedömde dock att bådas närvaro skulle bidra till rikligare data eftersom två intervjuare 
kompletterar varandra (jfr Trost, 2010 s. 67).  
 
Med hänsyn till en av informanternas bristande språkkunskaper, var behovet av tolk 
nödvändigt. En studievägledare som dagligen arbetar med eleven tillfrågades därför om 
han kunde inta rollen som tolk. Studievägledarens bekantskap med såväl verksamheten 
som eleven, föreföll inge trygghet hos eleven under intervjun. Emellertid blev kontakten 
mellan oss och eleven inte lika genuin eftersom kommunikationen passerade ett extra led 
genom tolken. Under vissa moment upptäckte vi, av elevens svar att döma, att 
missförstånd hade uppstått, vilket också är en vanligt förekommande händelse när 
kommunikation äger rum via en extern part. Dessa missförstånd kan också påverka 
datainsamlingen, eftersom elevernas svar blir en reflektion av tolkens egen interpretation 
av de ställda frågorna (jfr Dalen, 2015 s. 38). För att minimera risken att data samlas in 
på basis av felaktiga tolkningar, upprepades vissa frågor för såväl eleven som tolken. De 
resterande intervjuerna genomfördes utan tolk och varade mellan ca 12–23 minuter, 
beroende på hur utförliga svar informanterna gav. 
 

5.4 Databearbetning 
Intervjuerna analyserades genom en tematisk innehållsanalys (Denscombe, 2016; Braun 
& Clarke, 2006). Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och lästes noggrant 
igenom. Under transkriptionen kodades elevernas namn med ett tilldelat fingerat namn. 
Enheter som indikerade svar på studiens frågeställningar, markerades med olika färger, 
varpå en kategorisering gjordes utifrån enheternas frekvens. Inom de två första 
kategorierna fann vi uttalanden som skulle kunna utgöra underkategorier, varpå en 
subkategorisering inom respektive kategori gjordes (ibid). Sammantaget resulterade 
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analysen i tre kategorier, med två subkategorier under kategori ett och två. 
Kategorirubrikerna namngavs efter studiens frågeställningar: 
 

- Elevernas uppfattningar om matematikgenomgångarna i Sverige respektive 

födelselandet 

- Lärarens tillgänglighet  

- Handuppräckning 

- Elevernas uppfattningar om arbetsuppgifterna och arbetssätten i Sverige 

respektive födelselandet 

- Arbetsuppgifter 

- Arbetssätt 

- Elevernas upplevelser om skillnader i bedömningen 

 
Resultatet analyserades sedan utifrån det emergenta perspektivets tre nivåer: sociala 
normer, socio-matematiska normer och matematisk praxis.  
 
Med anledning av elevernas språkbrister, blev vissa formuleringar otillräckliga i 
meningen. Exempelvis användes orden “där” och “här”, när eleverna skulle åberopa 
Sverige eller födelselandet, vilket ledde till oklarheter i vilket land de åsyftar. Därför 
förtydligades vissa citat genom tillägg av ord inom hakparentes (jfr Karlsson, 2017 s. 58). 
Vidare modifierades även samtliga pronomen i de citat som var återgivna i tredje person 
av tolken och ersattes med pronomen i första person. Även dessa ändringar gjordes inom 
hakparentes.  
 

5.5 Tillförlitlighet 
Vid val av intervjuer som metod finns det vissa kritiska aspekter som bör beaktas. En av 
dessa är intervjuareffekten, det vill säga huruvida informanten talar sanning eller 
förskönar sitt svar i syfte att vara intervjuaren till lags. Det finns heller inget säkert sätt 
att verifiera om informationen som delges är sanningsenlig, och i synnerhet inte när något 
så abstrakt som upplevelser och uppfattningar är föremålet för undersökningen. 
Intervjuguiden skulle kunna användas av en annan forskare, men det bör poängteras att 
informanternas svar alltid är bundna till den specifika kontexten, eftersom yttrandena 
grundas på personliga upplevelser. Därför kan resultatet inte heller förväntas vara snarlikt 
i andra studier, vilket också påverkar denna studiens reliabilitet (Denscombe, 2016 s. 285 
ff). Genom att vi också genomförde observationer, kunde vi dock verifiera om elevernas 
uttalanden angående klassrumshändelser överensstämde med det som vi hade bevittnat 
under observationstillfällena. Emellertid går det inte att utifrån ett observationstillfälle i 
respektive klass dra definitiva slutsatser om händelsernas frekvens, eftersom en 
observation riskerar att ge snedvridna data (ibid). Vi nämnde därför varken för eleverna 
eller lärarna vilka aspekter i matematiklassrummet som skulle observeras, i syfte att i 
möjligaste mån öka reliabiliteten av observationsdata.  
 
För att öka studiens validitet observerades samtliga lektioner av oss båda utifrån ett 
gemensamt observationsschema, där närmast identisk data registrerades (jfr Denscombe, 
2016). Vidare genomförde vi en testintervju i syfte att korrigera frågorna för att passa 
studiens syfte. Genom att vi dessutom båda var fysiskt närvarande under intervjun, kunde 
också informanternas uttalanden verifieras med avseende på riktighet (ibid)  
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5.6 Etiska överväganden 
Alla deltagande elever informerades grundligt om studien i enlighet med 
informationskravet. I överensstämmelse med samtyckeskravet upplystes de även om att 
deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Med 
anledning av att eleverna är yngre än 15 år, delades samtyckesblanketter (se Bilaga A) ut 
som skulle fyllas i av vårdnadshavarna. Vi betonade vid ett flertal tillfällen att eleverna 
inte fick delta om samtyckesblanketterna inte lämnades tillbaka påskrivna av 
vårdnadshavarna. Eftersom datainsamlingen gjordes i form av intervjuer, underrättades 
samtliga berörda elever enligt konfidentialitetskravet om att det inspelade materialet 
kommer bevaras på privata enheter och raderas omgående efter studiens slut. Vidare blev 
eleverna även informerade om att de medverkar anonymt och att den information som de 
delger inte kommer kunna härledas tillbaka till dem. Därtill upplystes de i enlighet med 
nyttjandekravet att all information som framkommer endast kommer att användas för 
studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7 ff). Eftersom informanterna i denna studie 
är barn i en utsatt livssituation, kan en intervjusituation ofta associeras med farhågor 
bundna till de utfrågningar som de blev utsatta för under flykten. Vi kände därför en 
moralisk skyldighet att vid flertal tillfällen betona att deras säkerhet inte kommer 
äventyras, och att vi med denna studie vill bidra med ökad kunskap om 
matematikundervisning i Sverige (jfr Dalen, 2015; Bunar, 2015). 
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6 Resultat och analys 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet av de data som har samlats in. Först presenteras 
elevernas uppfattningar om matematikgenomgångarna i Sverige respektive födelselandet 
(6.1). Därefter presenteras elevernas uppfattningar om arbetsuppgifterna och arbetssätten 
i respektive land (6.2). Slutligen redogörs elevernas upplevelser av skillnader i 
bedömningen (6.3). Varje resultatdel följs av en analys. Avslutningsvis görs en 
sammanfattning av resultatet (6.4). 
 

6.1 Elevernas uppfattningar om matematikgenomgångarna i Sverige 
respektive födelselandet 
Nedan följer en redogörelse för lärarens tillgänglighet (6.1.1) och hur eleverna förhåller 
sig till handuppräckning under matematikgenomgångarna (6.1.2). Avsnittet avslutas med 
en analys (6.1.3) 
  
6.1.1 Lärarens tillgänglighet 

Lärarna i Sverige är enligt sex av nio elever mer angelägna om att förklara matematiska 
uppgifter upprepade gånger, till skillnad från lärarna i födelselandet. Även under samtliga 
fyra observationstillfällen, kunde vi skåda att lärarna frivilligt gick runt till eleverna för 
att verifiera om de har förstått. Nadia och Fatima uttryckte sina uppfattningar om lärarnas 
välvilja att förklara enligt följande: 
 

De förklarar till oss, men där [i Syrien] så skriker de på oss. De förklarade till oss, men eh, 
det var svårt att fatta vad de säger, så vi säger förklara till oss igen och igen, så blir de arga. 
De säger du förstår inte. De skriker. (Nadia) 

  
Men jag tror att de lärarna här [i Sverige] förklarar jättebra, så man kan förstår och lära sig. 
[...] men jag tror där [i Syrien] lärarna förklarar en gång på tavlan. Men när du behöver hjälp 
då förklarar de inte så bra. Så hon förklara men inte ett bra sätt. (Nadia) 
  
[...] En sak som är bättre här är att de hjälper de som behöver hjälp till exempel i Syrien ett 
barn som inte förstår så kanske de säger nej du ska få en speciallärare för du är inte så bra på 
matte men här i Sverige så är läraren med dig och hjälper dig mer än vad de gör i Syrien. I 
Syrien de förklarade en gång och sen säger de nu får ni jobba men i Sverige om man inte 
förstår så kan de förklarar flera gånger alltså de orkar förklarar flera gånger och det tycker 
jag är bättre, så att barn har en chans att lära sig. (Fatima) 

  
Eleverna påpekade att lärarna i Sverige är mer tillmötesgående och hjälper till i större 
utsträckning, vilket enligt dem genererar större möjligheter till lärande. I födelselandet 
blev lärarna emellertid frustrerade och motvilliga att hjälpa om eleverna upprepade 
gånger begärde hjälp.  
  
En elev, Amina, upplevde dock att lärarna i födelselandet förklarade bättre 
  

[..] I Syrien de [lärarna] förklara bättre de står vid tavlan och skriva mycket än här 
  
Genom att lärarna i Syrien skrev mer på tavlan än i lärarna i Sverige, blev 
förklaringen, enligt Amina, mer förståelig.  
 
6.1.2 Handuppräckning under genomgångarna 

Under observationstillfällena i samtliga fyra klasser, uppvisade alla nyanlända elever, 
förutom en elev, Rania, ett reserverat beteende. När eleverna senare tillfrågades om de 
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brukar räcka upp handen under genomgångarna, svarade sex elever att de helst undviker 
att uppvisa sina kunskaper i helklass på grund av rädslan att säga fel.  
 

Jag brukar vara tyst. Alltså de finns några i min klass, de [klasskamraterna] brukar säga: ‘Du 
säger fel’. (Nadia) 

  
Ibland, ibland så vågar jag inte. För att jag tror att det…ibland så jag…nej det är rätt, det är 
fel. Och de andra säger olika svar, så nej jag tror det är fel, så ångrar jag mig. [...] men där [i 
Syrien] så nej jag räcker upp handen varje gång. [...] hon [läraren i Syrien] tycker att jag är 
bra på matte där [i Syrien] i klassen. Och här tycker jag liksom när de räcker upp handen och 
säger olika svar, då blir jag liksom, jag säger nej det är rätt det är fel, nej det är rätt, så jag 
räcker inte upp handen. Men när läraren säger svaret, då säger jag: ‘a men det jag tänkte på’. 
(Fatima) 

 
Jag kan svaret men jag räcker inte upp handen. [...] de skrattar, om jag säger fel svar. (Amina) 

 
Eleverna upplever att de kan svaret, men avstår trots detta från att uttrycka sig, för att 
undvika att bli tillrättavisade eller utskrattade. Detta förfarande står i kontrast till hur 
eleverna valde att delta i födelselandet, där handuppräckning var en naturlig del i 
vardagen. Att i Sverige kunna vistas i ett tillåtande klassrumsklimat var en önskan som 
Fatima uttryckte: “[...] om jag säger fel, då ska inte de andra skratta till exempel”. De 
upplevda begränsningarna existerar således i den omgivning som de befinner sig i.  
 
Tre elever, Bilal, Rania och Tariq uppgav emellertid det motsatta angående 
handuppräckning.  
 

Ja jag brukar räcka upp handen men jag får inte ordet så ofta för att jag brukar räcka upp 
handen nästa hela tiden men ibland så räcker jag inte upp handen för att jag är lite osäker på 
svaret eller jag har glömt hur man gör så därför kan någon annan få visa mig hur de har tänkt 
eller hur de ska göra själva. (Rania) 

 
De tillfällen Rania inte räcker upp handen beror på att hon känner sig osäker på svaret och 
inte på grund av rädslan att göra bort sig. Ranias iver att deltaga i klassrummet, 
överensstämmer också med det som bevittnades under observationstillfället, där hon vid 
ett flertal gånger delgav sitt svar inför klassen. Dock var hon den enda nyanlända eleven 
som under observationstillfället visade sitt deltagande.  
 
6.1.3 Analys 

Lärarnas inställning till i vilken omfattning hjälp ska ges, skiljer sig åt mellan elevernas 
födelseland och Sverige. Att denna dikotomi överhuvudtaget existerar beror på de rådande 
normer som ligger till grund för hur lärarna tar sig an sitt uppdrag. Genom att lärarna i 
födelselandet tydligt markerade att hjälp inte ska efterfrågas flera gånger, etablerades en 
social norm inom gruppen. På grund av denna norm, upplevde eleverna att de blev 
begränsade i sin matematiska utveckling. Hur eleverna gjorde när de blev avvisade 
framgår inte, men ur ett psykologiskt perspektiv torde de på egen hand ha sökt svar på 
sina frågor för att uppnå en kognitiv jämvikt. När de plötsligt befann sig i en miljö där 
flera frågor var tillåtna, blev kontrasten mellan normen i födelselandet respektive Sverige 
markant (Skott, et.al. 2010). Dock kan denna omförhandlingsprocess ha tagit lång tid, 
vilket till en början kan ha hindrat dem från att be om hjälp. 
 
Amina, som upplevde att läraren i Syrien förklarade bättre genom att skriva mer på tavlan, 
förefaller finna användningen av tavlan mer värdefull än det faktum att läraren i Sverige 
förklarar mer. Tillvägagångssättet i Syrien bidrog således till större inlärning för Amina 
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än i Sverige. Samtidigt var hon också den enda eleven som uttryckte en preferens för 
lärarna i födelselandet. Det kan förklaras med att Aminas föreställningar om hur 
matematik ska förklaras ännu inte har omförhandlats och således kolliderar hennes 
föreställningar med normerna i Sverige (Cobb & Yackel, 1996; Skott, 2010).  
 
Vidare uppgav en övervägande majoritet av eleverna att de inte vågade delge sina 
matematiska lösningar under genomgångarna på grund av rädslan att bli utpekade. Den 
sociala normen är påfallande; eleverna får inte säga fel. Huruvida uttalandena bottnar i 
rädslan att göra språkliga misstag eller matematiska felberäkningar framgår inte tydligt. 
Oavsett orsak, så upplever eleverna en begränsning i att kommunicera matematik i 
helklass. Förmågan att muntligt kommunicera matematiska lösningar är samtidigt ett krav 
för att uppnå högre betyg i Sverige (Skolverket, 2017). Men eftersom dessa elever avstår 
från att delta, kan de således inte agera i enlighet med det krav som de ska uppnå, eftersom 
den sociala normen begränsar dem (Skott, 2010). Att det finns ett behov av att uttrycka 
sig i klassen blev påfallande när Fatima uttryckte en önskan om att få möjlighet att prata 
utan att bli utskrattad (Cobb & Yackel, 1996). Genom att eleverna avstår från att tala i 
klassen, legitimerar de också den rådande sociala normen. För att förnya denna norm, 
behöver de nyanlända eleverna deltaga i den interaktion som äger rum mellan lärare och 
elev under genomgången. På så vis kan de också påvisa sina faktiska kunskaper som de 
på grund av rädslan tycks hålla undan.  
 
De tre andra eleverna, Bilal, Rania och Tariq, som inte upplevde någon rädsla att uttrycka 
sig, förefaller ha andra föreställningar om de rådande normerna. Genom att de  interagerar 
i klassrummet, har också deras deltagande blivit accepterat. Dock kan Ranias och Tariqs 
mindre blygsamma förhållningssätt förklaras med att de i klassrummet enbart omges av 
elever med utländsk bakgrund. Således kan normerna i denna klass skilja sig från de andra 
klasserna. När Rania exempelvis sade att hon ofta räcker upp handen, har hennes frekventa 
deltagande samtidigt bidragit till att generera mer tillåtande normer (Cobb & Yackel, 
1996). 
 

6.2 Elevernas uppfattningar om arbetsuppgifterna och arbetssätten i 
Sverige respektive födelselandet 
Nedan redogörs elevernas uppfattningar om arbetsuppgifter (6.2.1) och arbetssätten 
(6.2.2) i respektive land. Resultaten följs av en analys (6.2.3). 
 
6.2.1 Arbetsuppgifter 

Åtta av nio tillfrågade elever upplevde skillnader i hur matematiska uppgifter skulle 
redovisas i Sverige. En elev, Bilal, kunde däremot inte jämföra arbetsuppgifterna mellan 
länderna, på grund av avsaknad av skolbakgrund i födelselandet. De resterande eleverna 
uttryckte att de inte var förtrogna med att redogöra hela lösningen.    
  

I Syrien så behöver du inte lära dig hur man räknar ut någonting till exempel om du bara kan 
gångertabellen så behöver du inte kunna varför det blir det här svaret och varför inte men i 
Sverige måste du kunna räkna ut, du måste visa hur du har tänkt men det skiljer sig lite för i 
Syrien du behöver bara ha rätt svar så räcker det men i Sverige måste du visa hur du har tänkt  
För att de flesta [i klassen] var också från Syrien och i arabländerna, nästa alla arabländer så 
är det samma sak man behöver bara veta svaret man behöver inte förklara man behöver inte 
veta varför det blir just det svaret [...]. Nästan alla i klassen skrev bara svar då märkte fröken 
det och började förklara att man måste visa hur man har tänkt för att man kanske [...] gör det 
på något annat sätt som bara funkar där och inte funkar på ett annat tal så det kommer bli fel 
nästa gång så därför var vi tvungna att visa hur vi tänkte sen. Först var det lite svårt men sen 
så förklarade hon [läraren] hur man gör och det blev lättare och som sagt så fick vi ibland 
tolk i början så att vi kunde förstå vad hon [läraren] menade. (Rania) 
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I Syrien behövde eleverna enbart komma fram till rätt svar utan att förklara 
tillvägagångssättet, vilket de också fortsatte att göra i Sverige. Dock informerade läraren 
i Sverige skyndsamt eleverna hur de istället skulle räkna, och motiverade det med att rätt 
svar i en uppgift inte per automatik garanterade samma resultat i någon annan. Att läraren 
var noggrann med att understryka att matematik innefattar mer än att enbart räkna ut rätt 
svar, noterades även under observationstillfället. Eleverna uppmanades åtskilliga gånger 
att grundligt redogöra för sina lösningar.  
  
Vidare nämnde Tariq och Aisha att de i födelselandet inte hade bekantat sig med området 
division, medan Yussuf och Amina uppgav att beräkning av division skilde sig åt mellan 
Sverige och födelselandet. 

  
Aha, då jag kom inte ihåg att vi räknade division men här i Sverige vi började att räkna 
division” (Tariq) 
  
Det var, det var division jag, i Syrien jag var i fyran och man hade inte division, i Syrien. I 
fyran bara men när man blir sexan och femman får man det. Jag lärde mig här jag gjorde fel 
[...] när jag var ny här i Sverige nu rättar jag, läraren rättar och jag kan divison nu.” (Aisha) 

  
Ja i Syrien finns inte den division som..k..Ja kort” (Amina) 

  
Så det finns ett annat sätt när [vi] gör division i arablandet. Precis som en orm. Den gamla. 
Så [jag] förstår det båda så det blir samma sak för [mig]. (Yussuf) 

  
Tariq uppgav att minnet av att arbeta med division var vagt, medan Ayisha sade att hon 
redan hade hunnit flytta till Sverige, innan division påbörjades i födelselandet. Även 
tillvägagångssättet i hur man beräknar uppgifter i division skiljer sig åt. Amina berättade 
bland annat att man inte använder kort division, medan Yussuf nämnde en annan metod 
som enligt honom var vanligt förekommande i födelselandet.  
 
6.2.2 Arbetssätt 

Under lektionerna i födelselandet arbetade eleverna mestadels i 
matematikböckerna.  
  

Asså vi hade typ en bok som man kunde jobba med och några uppgifter bara och typ, sista, 
typ innan sommaren vi jobbar typ med prov och sånt, det går till så. (Samir) 
  
Alltså vi har en bok, och så brukar läraren skriva på tavlan, siffror och sånt så tar vi hem det 
och jobbar. Alltså vi har läxor med […], så att vi har en bok vi får räkna hemma. Och när vi 
kommer tillbaka så får hon rätta dem. Så ser hon hur mycket vi har rätt och så, och den jag 
till exempel inte kan, får vi liksom, aa lite mer läxor på det. Så vi tränar mer och mer, så att 
vi kan det. (Fatima) 
  
Alltså vi kunde inte prata med våra vänner, ibland kunde vi men inte alltid vi fick bara titta 

på våra bok och studera. (Nadia)  
  
När eleverna tillfrågades om vilket arbetssätt som var vanligast i Sverige, uppgav fem 
elever att det fanns en variation. Detta stämmer också överens med det vi såg under 
observationerna, där både enskilt arbete och grupparbeten förekom. 
  

Det vanligaste är att vi jobbar själva men vi får också jobba till exempel när vi gör 
problemlösning får vi vara två och två eller i grupp så vi kan diskutera med varandra 
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[Läraren] säger att vi måste diskutera och förklara för varandra hur vi har tänkt och vi måste 
kunna mattebegreppen så vi får oftast, nej vi får ofta, vara med varandra och träna. (Rania) 

  
Matematikböckernas innehåll utgjorde en central del av undervisningen i födelselandet, 
där även proven baserades på läromedlens innehåll. Arbetssätten bestod mestadels av 
enskilt arbete, till skillnad från i Sverige, där arbetssätten varierar och där inslag av 
problemlösning förekommer. Åtta elever ansåg emellertid att par- eller grupparbeten är 
att föredra, men under förutsättning att de får samarbeta med någon som talar samma 
språk. 
  

Det blir jättebra om [jag] har en som kan samma språk som [jag]. Till exempel de har en kille 
där, och han kan förklara detta på arabiska. [Jag] känner…[jag] är nöjd mer än svenska som 
förklarar till [mig] på svenska till exempel. (Yussuf) 
  
Det är mest i par, det är lättare i par, jag gillar att jobba med [mina arabisktalande vänner] de 
i min klass, det är lättare kanske om ett ord jag inte förstår jag behöver inte säga till läraren 
att hon ska komma de förklarar till mig. (Aisha) 
  

Eleverna upplever att det krävs goda kunskaper i det svenska språket för att 
matematikinlärningen ska möjliggöras. Genom att samarbeta med andra elever som talar 
samma språk kan de hjälpa varandra att eliminera hindren under matematiklektionerna.  
 
Samtidigt uttryckte Bilal, Naida och Tariq en preferens för att arbeta enskilt. Nadia sade: 
“Jag tycker [...] att jobba själv är bättre, för när jag är med mina vänner och jobbar, så 
brukar de prata mycket och jag brukar prata med dem så, jag fokuserar inte på matte.” 
Citatet skildrar dessa tre elevers önskemål om att få arbeta på egen hand. Eleverna tycker 
att enskilt arbete bidrar till högre koncentration än vad ett interaktivt arbetssätt gör. 
 
6.2.3 Analys 

Samtliga elever, förutom Bilal som inte hade en skolbakgrund, uttryckte att de inte var 
bekanta med att matematiska lösningar grundligt ska redovisas i Sverige. Således kan 
tydliga drag om skillnadernas existens urskiljas. Att man i Sverige ska resonera i 
matematik, kan ses i ljuset av läroplanens krav på resonemangsförmågan som eleverna 
ska uppnå (Skolverket, 2017). Hur man resonerar matematiska lösningar torde enligt 
normmodellen ha bestämts av vilka sociala normer som har utformats i klasserna. Ur 
denna norm har sedan en socio-matematisk norm skapats. Denna socio-matematiska 
norm förefaller alltså stå i kontrast till födelselandets krav på kvantitet istället för kvalitet 
i svaren. Födelselandets socio-matematiska normer, tillika opassande normer i Sverige, 
fortsatte dock att prägla eleverna i Sverige. Detta blev tydligt när Rania sade att hon och 
hennes nyanlända klasskompisar blev uppmanade av läraren att redovisa sina lösningar i 
flera led (Skott, et.al. 2010, s. 121 ff). Att eleverna fortsatte att följa födelselandets socio-
matematiska normer, tyder på att en förflyttning till en annan miljö inte nödvändigtvis 
förändrar elevernas föreställningar om vilka de nya normerna är. Därför behöver 
eleverna, enligt ett socialt perspektiv, delta i klassrumsinteraktionen. Detta styrks också 
av Ranias uttalande, där hon menar att det i början var svårt att förstå hur lösningar skulle 
presenteras, men att det sedan blev enklare när tolken förklarade. Således betonades alltså 
dialogens och interaktionens betydelse för inlärningen (Cobb & Yackel, 1996).  
 
Amina, Ayisha och Yussuf som uppgav att de inte hade bekantat sig med räkneområdet 
division i födelselandet, hade förflyttats till en miljö vars matematiska praxis inte 
samstämde med elevernas tidigare erfarenheter. Detsamma gäller för de elever som 
tillämpade andra beräkningsmetoder inom division i födelselandet. Eleverna fick alltså i 
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Sverige ta del av en undervisning där division inte längre förklarades eftersom räknesättet  
betraktades som en etablerad sanning. Men med tanke på att de tre eleverna hade låga 
kunskaper om divsion, är det logiskt att anta att divisionens tillhörande metoder behövde 
introduceras för dessa elever. Genom att Ayisha sade att hennes misstag och lärarens 
rättelse bidrog till att hon lärde sig division, bekräftade hon att ett rättfärdigande av nytt 
stoff är nödvändigt för förståelsen. Eleverna torde enligt det psykologiska perspektivet ha 
genomgått en inre process för att kunna förstå de nya metoderna, fast i ett klassrum där 
division redan var en vedertagen sanning. Att lära sig nytt stoff i en miljö där det nya 
stoffet inte längre behöver förklaras, kan ha lett till att inlärningsprocessen fördröjdes 
eller försvårades för dessa elever (Skott, et.al. 2010 s. 121 ff).  
 
Vidare kunde ett tydligt mönster skönjas när tre informanter nämnde läromedlens 
påverkan av undervisningen; i födelselandet baserade lärarna sina lektioner på 
matematikböckernas innehåll. Dessutom uppgav en övervägande majoritet, åtta elever, 
att enskilt arbete var vanligast, till skillnad från i Sverige där arbetssätten varierade. Det 
enskilda arbetet som var rådande i födelselandet, tyder på en avsaknad av 
matematikuppgifter som kräver reflektion. Således måste även de socio-matematiska 
normerna om vad som betraktas vara bra skilja sig åt mellan Sverige och 
födelselandet.  Eleverna tyckte dock att par- och grupparbeten var att föredra och 
motiverade det med att de lär sig mer. Med andra ord anses av eleverna interaktion vara 
ett centralt verktyg för att utveckla lärande i matematik. Genom att eleverna uttryckte en 
önskan om att också få tala sitt modersmål, betonades även språkets relevans. Möjligheten 
att kommuniera i matematik blir sålunda begränsad på grund av elevernas språkbrister. 
De elever som samtidigt uppskattade enskilt arbete torde fortfarande präglas av 
födelselandets sociala normer, enligt vilka matematiska uppgifter enskilt ska lösas. Att 
lösa matematiska uppgifter genom samarbete blir således okänt för deras kognitiva 
schema, vilket resulterar i att de inte klarar av att räkna i samspel med andra (Cobb & 
Yackel, 1996) 
 

6.3 Elevernas upplevelser av skillnader i bedömningen mellan Sverige 
och födelselandet 
Bedömningen i födelselandet var summativ och betygssättningen baserades 
huvudsakligen på prov. Antal rätta svar avgjorde elevens betyg. Eleverna fick under 
maximalt ett tillfälle påvisa sina kunskaper, vilket skiljer sig från bedömningen i Sverige. 
 

Ja i Syrien så det här provet du kanske får det i betyget direkt om du får under det godkända 
så får du inte göra omprov men i Sverige så kan man göra omprov och prova en gång till så 
att alla ska få en chans men i Syrien så kanske nej nu fick du det här betyget det ska fortsätta 
vara såhär tills du går till nästa klass för att man ger inte lika många chanser som i Sverige. 
(Rania) 

  
Till skillnad från i födelselandet får eleverna i Sverige flera chanser att påvisa sina 
kunskaper innan den slutgiltiga bedömningen. Eleverna ställde sig positiva till sin 
rättighet att bedömas vid flertal tillfällen eftersom det ökar möjligheten till lärande.  
  
Vidare delgav eleverna också att det finns en kontrast i hur svar borde presenteras mellan 
länderna, för att ett högt betyg ska erhållas. Följande citat från Tariq illustrerar denna 
kontrast:  
  

Ja, man bara skrev svaret då man behövde inte visa hur man gjorde, när jag gick där [i 
Azerbadjan]. Men nu i Sverige man måste visa hur man gör för att få betyg.  Bättre jag tror 
i Sverige. [...] För att man lär sig mer om man visar hur man har gjort uppgiften.(Tariq) 
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I födelselandet räckte det endast med att skriva rätt svar, vilket skiljer sig från hur det är 
i Sverige. Samtidigt uttryckte samtliga elever, likt Tariq, en preferens för den svenska 
skolans krav på att visa hela uträkningen. Genom att göra det, anser eleverna att de 
utvecklar sina kunskaper i matematik. 
  
6.3.1 Analys 

Eleverna uppgav att det både föreligger kontraster i hur ofta summativa bedömningar görs 
samt på vilka grundvalar de görs. Att summativa bedömningar i födelselandet grundades 
på ett provtillfälle, kan enligt det emergenta perspektivet förklaras med 
vilka  föreställningar som finns bland lärarna om hur matematiska kunskaper ska prövas. 
För att få ett högre betyg i födelselandet, behövde eleverna endast uppge rätt svar, vilket 
tyder på att förklaringar av matematiska uppgifter inte värdesattes lika högt som de gör i 
Sverige. Således skapades ur dessa föreställningar en social norm om att enbart rätt svar 
är godtagbart. Ur denna norm alstrades sedan en socio-matematisk norm fram om vad 
som betraktas som god matematisk lösning. Hur denna socio-matematiska norm kan ha 
påverkat elevernas hantering av prov i Sverige är svårare att analysera, ty inga sådana 
uttalanden har gjorts. Ur ett psykologiskt perspektiv måste dock elevernas föreställningar 
om matematiska lösningar förändras, för att de ska kunna agera i enlighet med den nya 
normen (Cobb & Yackel, 1996). 
 
Trots att kraven i Sverige förefaller vara mer krävande än i hemlandet, tycker samtliga 
elever att de nya kraven är mer fördelaktiga för deras lärande. Tariq motiverade bland 
annat sitt ställningstagande med att han lär sig mer när han visar hur han beräknar en 
uppgift. Att eleverna nu finner Sveriges tillvägagångssätt som bättre, tyder på att en 
omförhandling av de socio-matematiska normerna har skett (Skott, et.al. 2010 s. 126). 
Eleverna har genom sitt deltagande i den svenska skolan förändrat sina föreställningar 
om hur matematiska lösningar ska presenteras. Det har resulterat i att de nu finner den 
nya socio-matematiska normen som självklar.  
 

6.4 Sammanfattning av resultat 
Genom observationer och elevintervjuer har elevernas uppfattningar om den svenska 
undervisningen respektive undervisningen i födelselandet samlats in. Två tredjedelar av 
eleverna upplevde att lärarna i Sverige bemöter deras behov av hjälp oftare än lärarna i 
födelselandet, medan en elev föredrog hur läraren i födelselandet förklarade 
matematikuppgifter. Vidare uppgav sex elever att de undviker att räcka upp handen under 
genomgångarna, på grund av rädslan att bli utskrattade.  
  
Samtliga elever, förutom en, beskrev att det var skillnader i hur matematiska uppgifter 
ska presenteras i Sverige respektive födelselandet. Mer än hälften av eleverna upplevde 
att arbetssätten i matematikundervisningen i Sverige varierade till skillnad från i 
födelselandet, där enskilt arbete dominerade. Dessutom uppgav en tredjedel av eleverna 
att lektionerna i födelselandet styrdes av läromedlen och att proven uteslutande baserades 
på matematikböckernas innehåll. Av samtliga nio elever, uppgav åtta att de föredrar par- 
och grupparbeten, men under förutsättning att modersmålet får talas. En tredjedel av 
eleverna sade sig även uppskatta enskilt arbete.  
 
Även kontraster i bedömningen upplevdes. I födelselandet grundades bedömningen på ett 
provtillfälle, till skillnad från i Sverige där flera chanser ges. För att få ett högre betyg i 
födelselandet, räckte det med att skriva rätt svar, medan utförliga svar krävs i Sverige. 
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Eleverna föredrar Sveriges tillvägagångssättet för bedömning och kraven som ska 
uppnås, eftersom de upplever att det gynnar deras lärande.  
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7 Diskussion 
Avsnittet inleds med en resultatdiskussion (7.1) som följs av en metoddiskussion (7.2). 
Vi avslutar med en redogörelse av studiens ämnesdidaktiska implikationer och förslag på 
vidare forskning (7.3). 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Eleverna har genom sina uttalanden uttryckt att det föreligger skillnader i hur 
undervisningen bedrivs mellan födelselandet, främst Syrien, och Sverige. I Syrien tycktes 
lärarna ha en restriktiv inställning till hur många gånger hjälp ska ges. Att sådan mentalitet 
skulle vara karaktäristisk för Mellanösterns pedagogik går inte att uttala sig om, då inga 
sådana rön har återfunnits i tidigare forskning. Dock kan ett antagande göras om att 
informationen som eleverna delgav speglar verkligheten, eftersom sex elever gjorde 
samma uttalande. Eleverna som till synes hade en föreställning om vilken roll läraren har, 
kan ha präglats av den föreställningen även i Sverige.  Restriktionen att inte ställa frågor 
fler än en gång, kan således ha bidragit till att eleverna i Sverige har undgått att fråga om 
hjälp, vilket kan ha fördröjt den nödvändiga inlärningen. En beaktansvärd aspekt är att 
informanternas uppfattningar står i strid med tidigare tillfrågade elevers uppfattningar i 
Svensson Källbergs studie, där det framkom att lärarnas tillgänglighet var begränsad. 
Möjligen kan skillnaden grunda sig i att eleverna i hennes studie upplevde en känsla av 
utanförskap, vilket eleverna i denna studie inte nämnde (Svensson Källberg, 2018).  
 
Eleverna som uttryckte att de inte vågade räcka upp handen i klassrummet indikerade att 
det finns en norm som implicit har upprättats i klassrummet. Att språkbristerna skulle vara 
den enda orsaken till elevernas änglsan ställer vi oss frågande till, eftersom de flesta elever 
förmådde att göra sig förstådda på svenska. Emellertid ska man heller inte förringa 
språkets betydelse för att kunna interagera (Cummins, et.al. 2005). Samtidigt kan man inte 
heller förneka att dessa elever befinner sig i en kamp med nya normer, likt elverna i 
tidigare studier (Bunar & Boukaz, 2015; Norén, 2010). Således kan hindren som eleverna 
upplever bero på den nya miljön i vilken andra sociala normer existerar, och där språket 
bara utgör en del av hindren. Utifrån elevernas uttalanden går det alltså inte att fastslå att 
det enbart är språkskillnaderna som ligger till grund för deras förbehållsamhet, utan också 
de rådande normerna. För att de sociala normerna ska brytas, behöver de elever som avstår 
från att prata, vända trenden genom att istället delta i klassrumsinteraktionen. Genom sitt 
deltagande kan eleverna bidra till formandet av nya normer och därigenom göra sitt 
deltagande naturligt (jfr Skott, et.al. 2010). Dock skulle denna åtgärd medföra stora 
uppoffringar för eleverna, eftersom de skulle utsätta sig för något som de fruktar. Det 
skulle följaktligen kunna leda till att eleverna drar sig tillbaka ännu mer.  
 
Att en minoritet av eleverna svarade att de vågar räcka upp handen kan dels bero på att 
två av dessa, Rania och Tariq, gick i en klass bestående av enbart elever med utländsk 
bakgrund. Möjligen är klimatet mer tillåtande i den klassen, eftersom språkliga misstag 
inte uppmärksammas i lika stor omfattning. Det är alltså inte säkert att Rania eller Tariq 
hade känt samma säkerhet om de hade befunnit sig i en klass där en övervägande majoritet 
av eleverna har svensk bakgrund (jfr Norén, 2010). Den tredje eleven, Bilal, som inte hade 
någon skolerfarenhet från födelselandet Syrien, förhöll sig likgiltig till handuppräckning. 
En möjlig orsak skulle kunna vara att han har etablerat goda relationer till den resterande 
klassen, vilket har underlättat deltagandet.  
 
Vidare är det av vikt att lyfta de upplevda skillnaderna i matematiken mellan Sverige och 
födelselandet. Matematikundervisning som bedrivs i Sverige kräver ett språkligt 
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kunnande för att eleverna i enlighet med den svenska läroplanen ska kunna visa förståelse 
och förtrogenhet för sina kunskaper (Skolverket, 2017). Eftersom lektionerna i elevernas 
födelseland, enligt eleverna, dominerades av systematisk inlärning, tycks inte 
kommunikationen ha haft ett lika stort värde. Med det sagt, så innebär det inte att en 
utländsk elev i Mellanöstern hade klarat matematiken helt utan språkliga kunskaper. Men 
eftersom grundliga resonemang inte krävdes i lika stor omfattning, är det logiskt att anta 
att språket utgör mindre betydelse för matematiken där. Att kommunicera matematik blir 
därför svårt för nyanlända elever från Mellanöstern i dubbel bemärkelse; dels för att de 
inte har en vana i att prata matematik, och dels för att de inte har tillräckliga 
språkkunskaper. Hindret kan alltså grunda sig i den föreställning om matematik som 
eleverna bär med sig från födelselandet – att matematik inte ska diskuteras (jfr Mahroun 
& Ahmed, 2010). När elever plötsligt sätts i ett sammanhang där de förväntas diskutera 
och där stor vikt ligger i deras språkliga tillika kommunikativa förmåga, finns risken att 
utbildningen således inte blir tillgänglig för alla.   
 
Två elever påpekade dessutom att de inte var bekanta med division innan de kom till 
Sverige, vilket kan bero på att division inte hann introduceras i födelselandet. Däremot 
var det två andra elever som poängterade att de använde sig av andra beräkningsmetoder 
inom division. En av eleverna benämnde en beräkningsmetod vid namn “ormen” och 
förklarade att man genom beräkningen utformar ett mönster som liknar en orm. Huruvida 
denna strategi kan hänföras till en syrisk etnomatematik eller bara benämnas som en 
formell skolmatematisk metod kan vi inte uttala oss om, men faktum kvarstår; olikheter 
existerar. I detta fall var det inte dessa två elever som inte förstod räknesättet division, 
utan deras sätt att räkna kolliderade med de metoder som tillämpas i Sverige. Det är alltså 
dessa kontraster som d´Ambrosio menade kan stagnera elevernas utveckling i matematik 
om allt för stor vikt läggs vid vilka metoder som ska användas. Istället bör man tillvarata 
elevernas faktiska kunskaper och använda dessa som en resurs (d´Ambrosio, 1985; 
Bishop, 1991).  
 
Även arbetssätten skiljer sig åt med avseende på huruvida man arbetar enskilt, i par eller 
i grupp. Eleverna ansåg att arbetssätten i Sverige varierande till skillnad från i 
födelselandet där individuellt arbete dominerade. Således kan man urskilja att likheter 
med TIMSS (2005) studie om att nationella undervisningsmönster existerar. De skilda 
arbetssätten kan i sin tur grundas i vilka föreställningar läraren genom landets pedagogik 
infriar. När föreställningarna sedan har blivit allmängiltiga för gruppen, har normer om 
matematik skapats (Mahroun & Ahmed, 2010; Cobb & Yackel, 1996). Trots de upplevda 
skillnaderna föredrog emellertid eleverna att arbeta i par- eller grupp, men om de fick 
använda sitt modersmål. Önskan om att använda ett språk som de behärskar, ligger också 
i linje med Cummins, et.al. (2005) anförande om att kunskap är kodad i modersmålet. Det 
faktum att elevernas önskade arbeta i par, tyder också på att de själva finner progression 
genom att kommunicera i matematik och därigenom sätta sina matematiska kunskaper i 
olika sammanhang. Eleverna likställde alltså inte Sveriges arbetssätt med slapp disciplin, 
vilket eleverna i Bunar och Boukaz (2015) studie gjorde. En möjlig orsak till skillnaden i 
åsikterna kan bero på att eleverna i Bunar och Boukaz studie var äldre och att de därmed 
hade blivit mer bekväma i födelselandets undervisningsstil.  
 
Slutligen vill vi lyfta etnomatematiken i förhållande till det resultat som vi har fått fram. 
Eleverna i vår studie nämnde att de upplevde skillnader i matematikundervisningen 
mellan Sverige och födelselandet. Dessa skillnader grundar sig förmodligen i den 
formella matematiken som lärs ut i skolorna. Att eleverna dessutom kommer från en 
annan kultur, innebär samtidigt att de i födelselandet kan ha präglats av en annan 
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etnomatematik i mer informella sammanhang (jfr Bishop 1991; d´Ambrosio, 1985). Det 
betyder alltså att eleverna i Sverige kan ha stött på dubbla hinder. Enligt d´Ambrosio 
(1985) och Bishop (1991) skulle alltså dessa hinder kunna elimineras om en mer 
etnomatematisk prägel genomsyrade undervisningen, där elevernas kulturella bakgrunder 
centrerades i matematikundervisningen. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Eftersom datainsamlingen gjordes i form kvalitativa metoder med få informanter, kan 
resultatet inte betraktas som generaliserbart. Bland annat fann vi skillnader i nyanlända 
elevers inställning till den svenska undervisningen, där eleverna i vår studie förhöll sig 
mer positiva, medan eleverna i tidigare studier hade en förhållandevis negativ inställning 
(Svensson Källberg, 2018; Bunar, 2015). Denna skillnad styrker det faktum att resultatets 
generaliserbarhet är tämligen lågt, trots vårt försök att inkludera en representativ skara, 
genom att välja elever från olika skolor. Emellertid stämmer elevernas beskrivningar av 
Mellanösterns pedagogik till stor del överens med det som Mahrouns och Ahmed (2010) 
framhåller i sin studie, vilket ger elevernas uttalanden ökad reliabilitet. 
 
Som nämnts innan, närvarade en tolk under en intervju. Anledningen till att tolk inte 
inkluderas i de andra intervjuerna, var på grund av lärarnas försäkran om att eleverna hade 
tillräckligt goda språkkunskaper. Dock upplevde vi i efterhand att eleven som fick 
möjlighet till tolk, också uttryckte sig mer utförligt än vissa andra elever. Vi lade också 
märke till att andra elever ibland inte förstod frågorna, varpå omformuleringar blev 
nödvändiga. Det gör att vi ställer oss frågande till huruvida eleverna har uppfattat oss 
korrekt, eller om svaren grundades på misstolkningar, vilket skulle kunna påverka 
studiens reliabilitet (jfr Denscombe, 2016). 
 
Vidare bör Cobb och Yackels (1996) teoretiska ramverk kommenteras. När 
klassrumsnormerna utifrån Cobb och Yackels modell identifierades, gjorde vi det på basis 
av elevernas uttalanden, och inte uteslutande utifrån det som vi hade skådat under 
observationerna. Om vi enbart utifrån observationerna hade försökt urskilja normer, hade 
vi fått väldigt tunt underlag för att kunna dra några slutsatser. För att tydligt kunna urskilja 
vilka normer som finns i ett matematikklassrum, krävs emellertid att man observerar vissa 
mönster under en längre tidsperiod, vilket inte var fallet i denna studie (jfr Skott, et.al. 
2010). Det innebär att de normer som identifierades utifrån elevernas uttalanden, inte 
nödvändigtvis skulle ha visat sig om samma klasser hade observerats i en longitudinell 
studie.  
 

7.3 Ämnesdidaktiska implikationer och förslag till vidare forskning  
Studien är relevant eftersom ett aktuellt ämne tas upp. Resultatet kan bidra till ökad 
kännedom bland verksamma lärare om nyanlända elevers uppfattningar av 
matematikundervisningen. Med denna kunskap i baktanken kana lärarna bli införstådda i 
vad nyanlända elever uppskattar men också vad som begränsar dem i matematikämnet. 
Förhoppningsvis kan det i förlängningen leda till att den nedåtgående trenden i 
kunskapsmätningarna i matematikämnet vänder.  
 
Vidare vill vi framföra önskemål om vidare forskning. Resultatet visar att nyanlända 
elever upplever kontraster i matematikundervisningen mellan födelselandet och Sverige. 
Utifrån deras uttalanden har sedan normer genom Cobb och Yackels modell urskiljts. Hur 
dessa skillnader påverkar elevernas lärande framgår inte i denna studie. Det vore därför 
av intresse att genom en longitudinell studie jämföra normer i olika klassrum i Sverige 
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utifrån Cobb och Yackels modell och sedan följa nyanlända elevers progression i 
matematikämnet. På så vis skulle man kunna utröna vilka normer som eventuellt leder till 
god utveckling bland nyanlända elever.  
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Bilagor 
Bilaga A Samtyckesblankett 
 
Kontaktuppgifter  

Mirjeta Shaqiri – ma223it@student.lnu.se  

Samra Redzovic – sf222ep@student.lnu.se  

 
Information om studie samt förfrågan om samtycke 
Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som ska skriva vårt självständiga arbete i 
matematik. Det vi ska undersöka är hur elever som är nya i Sverige upplever den svenska 
matematikundervisningen. Genom att undersöka detta kan många lärare i skolan ta reda 
på hur undervisningen kan utformas på ett sätt som passar även elever som är nya i 
Sverige. Ditt barns åsikter är viktiga och vi är därför tacksamma om ditt barns 
uppfattningar kan tas med i studien. 
 
Vi kommer att observera matematiklektioner och därefter intervjua ditt barn om vad han 
eller hon tyckte om dessa lektioner. Varje barn kommer att besvara några frågor som 
handlar om undervisningen.   
 
Intervjuerna kommer att genomföras någon gång mellan vecka 15 – 18. Medverkan är 
frivillig och kan när som helst kan avbrytas av dig eller ditt barn.  
 
Sekretess och behandling av personuppgifter 
All datainsamling kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204). Det 
innebär att allt insamlat material kommer att avidentifieras. Uppgifterna kommer bara att 
användas för denna studies ändamål och får inte brukas för något annat syfte.  
 
Samtycke vårdnadshavare 
Barnets namn:__________________________________________________ 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att det barn jag/vi är 
vårdnadshavare för medverkar i studien.  
 
Jag är informerad om att behandling av barnets personuppgifter kommer att ske enligt 
personuppgiftslagen, samt att deltagandet är frivilligt och att jag/vi när som helst kan 
återkalla samtycket.  
 
Ort:____________________________ Datum:____________________ 
 
Underskrift vårdnadshavare:___________________________________ 
 
Namnförtydligande:__________________________________________ 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
Vänliga hälsningar 
Samra och Mirjeta  
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mailto:sf222ep@student.lnu.se
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Bilaga B Observationsschema  
 
Observationsschema i matematik med utgångspunkt i det emergenta perspektivet. 
 
 

Skola:  
 
Datum:  

Årskurs:  
 
 
Lektionstid: 

 
 

Sociala normer – inte 
ämnesrelaterat 

Sociomatematiska normer – 
Vilka lösningar presenteras? 
Lämnas utrymme för flera 
lösningar? 

Klassrummets matematiska 
praxis – presentation av 
innehåll och hantering av 
tidigare presenterat innehåll 
(repetition eller 
förgivettagande att alla kan?, 
begrepp och aktiviteter) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 

 

Bilaga C Intervjuguide 
Notiser 
Om informanten gör en paus, kan man lägga det på minnet och återkomma vid ett 
senare tillfälle (Trost 2010:85). 
 
Intervjufrågor  
Om du skulle prata med någon i ditt hemland, hur skulle du beskriva 
matematikundervisningen i Sverige? Berätta.  
 
Intervjuaren noterar intressanta delar som berättas och återkommer vid ett senare 
skede  
 
Allmänna frågor om matematikundervisningen 

1. Har du gått i skolan i något annat land än Sverige? Hur länge? 
2. Berätta om matematiken i ditt hemland? Finns det några likheter eller skillnader 

jämfört med matematiken i Sverige?  
3. Känns det som att matematiken är lättare eller svårare i Sverige jämfört med i 

ditt hemland? Eller är det ingen skillnad? Varför? 
4. Tycker du att det är viktigt att kunna bra svenska för att jobba med matematik i 

Sverige? Varför? Hur gjorde du när du inte kunde språket? 
 
Genomgång och arbetssätt  
 

5. När läraren går igenom matematiska uppgifter vid tavlan, tycker du att det är lätt 
eller svårt att förstå?  

6. Brukar du fråga när du inte förstår? Om inte, varför? 
7. När du räknar ut en uppgift, skriver du bara svaret eller skriver du hela 

uträkningen? Skiljer det sig från hur ni gjorde i hemlandet?  
8. Tycker du att det är viktigt visa hur du har tänkt eller räcker det att du skriver 

rätt svar? 
9. Tycker du att läraren visar olika sätt att beräkna en uppgift på? Eller brukar 

läraren bara visa ett exempel?  
10. Brukar du räkna på ett annat sätt än de sätten läraren visat?  
11. Räknade man på ett annat sätt i hemlandet? 
12. Om du räknar på ett annat sätt, vad brukar läraren göra då? 
13. Hur brukar ni arbeta i klassen när ni har matematik? (själv, par, grupp).  
14. Vilket arbetssätt gillar du mest i matematik (själv, par, grupp), varför?  
15. Finns det något arbetssätt som gör att du lär dig mer eller mindre matematik på? 

Vilka och varför?  
16. Brukar du räcka upp handen när du kan svaret? Varför, varför inte? Hur gjorde 

du i ditt hemland?  
17. Får du den hjälp du behöver för att kunna förstå matematik bättre? Hur?  
18. Hur känner du när du får reda på att du ska ha matematikprov? Kände du samma 

sak i hemlandet? 
19.  I Sverige är det viktigt att skriva hur man tänker och löser uppgiften för att få ett 

högre betyg. Var det samma sak i hemlandet? Vad tycker ni om detta? 
20. Hur skulle läraren kunna göra matematikundervisningen lättare för dig som 

nyanländ? 
 
 



 
 

IV 
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