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Abstrakt 
 
What does mathematics teaching look like in classrooms 
with second language students?  

A study focusing on communication, language and learning 
environment in mathematics classrooms 
 

Utgångspunkten för studien är att många elever med en andraspråksbakgrund har svårt 

att nå målen i matematik.  

 

Syftet med studien är därför att utifrån observationer och intervjuer försöka fånga hur 

undervisningen speglar aktuell forskning kring undervisning av andraspråkselever i 

matematik. Fokus kommer att ligga på det språkliga, hur kommunikationen ser ut och 

hur lärmiljön kring dessa elever ser ut. 

 

I studien används både kvalitativ och kvantitativ metod. Nio olika klassrum har 

observerats utifrån vilka undervisningsmetoder som använts och därefter har 

pedagogerna intervjuats.   

 

I vår studie har vi sett att kommunikationen i klassrummet till stor del är 

kommunikation mellan lärare och elev och att kommunikationen mellan elever behöver 

utvecklas. Pedagogerna är skickliga på att fånga elevers tankar och svar, men eleverna 

ges sällan tillräckliga tillfällen att själva använda begreppen. 

 

Vad gäller den språkliga delen visar undervisningen stor medvetenhet kring att 

modersmålet är viktigt. Eleverna ges tillfällen att använda sitt modersmål och i flera 

klassrum har det funnits tillgång till modersmålslärare eller språkstöd.  

 

Vi ser att pedagogerna medvetet försöker skapa en miljö för att underlätta 

kommunikation mellan eleverna. Vi noterade även att det var sällan elevernas språkliga 

bakgrunder lyfts fram – ett område som lyfts som väsentligt i litteraturen.  

 

Sammanfattningsvis ser pedagogerna stora möjligheter i arbetet med andraspråkselever 

och det finns ett stort engagemang att utveckla sin undervisning. Dock saknar många 

pedagoger fortbildning inom området. 
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1 Inledning 
I vårt arbete möter vi dagligen elever med annat modermål än svenska. Många av 

eleverna har goda matematikkunskaper med sig, medan andra har stora luckor. Alltför 

ofta placeras dessa elever ganska tidigt i ordinarie matematikundervisningen eftersom 

matematik lätt kan anses som ett ämne där man kan klara sig bra utan djupare 

språkkunskaper. En del av dessa elever sitter av tiden och jobbar med algoritmräkning 

som de kanske redan behärskar, i stället för uppgifter som kan utmana deras 

matematiska tänkande. Uppgifter med text får de ofta hoppa över då dessa anses för 

svåra att förklara och den språkliga barriären är för stor. Meyer, Prediger, César och 

Norén (2018) menar att det är en utopi att tro att vi ska få tillbaka enspråkiga klassrum 

igen – det mångkulturella och flerspråkiga klassrummet har kommit för att stanna och vi 

måste då även på allvar se hur vi kan utveckla undervisningen så att den möter dessa 

elever.  

 

I Skollagen (2010) kan man läsa att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande och samtidigt förmedla en livslång lust att lära. 

Vidare kan man läsa att utbildningen ska ta hänsyn till alla barns behov och ge stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Dessutom kan man i LGR 11 

(Skolverket 2011) läsa att skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande för att 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Specifikt för ämnet matematik står det 

skrivet att undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Detta gäller alla 

elever, även de som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket och 

grundläggande insikt i svensk kultur. Skolverket (2003) beskriver att 

samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen har lett till krav på att fler ska lära sig mer 

matematik. Samtidigt har inriktningen på matematikundervisningen förskjutits från 

mekanisk räkning till förmån för förståelse och resonemang. Detta fokusskifte ställer 

också enligt oss större krav på elevens språkliga förmåga även inom matematik.  

 

Skolverket (2008) har tittat närmare på hur det ser ut för elever med annat modersmål 

än svenska. År 2008 var det ca 14 % av eleverna som hade annat modersmål och den 

siffran har idag stigit till ca 27,1 % (Skolverket, 2018a). Att kunna erbjuda dessa elever 

en likvärdig utbildning ställer stora krav på skolan som organisation, men även på den 

enskilde lärarens beredskap att möta dessa nya förhållanden.  Betygsstatistiken från 

skolverket visar att bland elever med svensk bakgrund saknar 7,4 % godkända betyg i 

matematik medan motsvarande siffra för elever med utländsk bakgrund ligger på 21,5 

% (Skolverket 2018b). För att dessa elever ska utvecklas i den takt de behöver måste de 

dels läsa ämnet svenska som andraspråk, vilket är ett ämne som enligt Skolverket 

(2008) av eleverna inte räknas som ”riktig svenska”, dels behöver de undervisning i 

modersmål och studiehandledning. Men eleverna behöver språkanpassad undervisning i 

alla ämnen – inte bara förenklade uppgifter eller lägre ställda krav.  

 

I Skolverkets nationella granskning ”Lusten att lära – med fokus på matematik” 

(Skolverket 2003) poängteras att det inte finns en modell som garanterar hög kvalitet på 

matematikundervisningen. Granskningen visar snarare att det finns en mängd olika 

undervisningsformer som utvecklar lust eller olust hos eleverna. De slår fast att olika 

elever/elevgrupper behöver olika innehåll, arbetsmetoder och material för att utvecklas 

mot målen. I vårt arbete tar vi fasta på detta och försöker ringa in de metoder som kan 

anses framgångsrika i ett mångkulturellt och flerspråkigt matematikklassrum. Meyer, et 

al (2018) menar att forskning kring denna fråga är relevant då det runt om i världen blir 

vanligare och vanligare med flerspråkiga klassrum.  
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Hur kan då detta arbete vara intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv? Roos och 

Gadler (2018) pekar på vikten av att alla elever ska få utbildning utifrån sina varierande 

förutsättningar och behov. Alla elever behöver känna att de är inkluderade i 

matematikundervisningen och att de har möjlighet att lära och utvecklas. De belyser 

vikten av såväl innehållsinkludering, deltagande inkludering som dynamisk inkludering. 

Eleven ska känna sig delaktig i det matematiska innehåll som presenteras och känna 

möjlighet att delta i lärandeprocessen. Dessutom ska skolan ha en dynamisk inställning 

till undervisningen så att kompetensen som finns i organisationen fördelas på bästa sätt.  

I vår roll som speciallärare måste vi vara uppmärksamma på matematikundervisningen 

och hjälpa elever såväl som pedagoger att inkludera alla elever, oavsett bakgrund och 

kunskap, i matematikundervisningen.  

 

I vår roll som speciallärare kommer vi att träffa på många tvåspråkiga klassrum och det 

är av största vikt att vi skaffar oss bred kunskap kring hur dessa elever bäst undervisas, 

för att därigenom kunna stötta och hjälpa pedagoger i verksamheten att utveckla sin 

undervisning för att möta dessa elevers behov.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur undervisningen ser ut i klassrum där 

elever med annat modermål än svenska undervisas i matematik. Vi vill ur ett 

sociokulturellt perspektiv titta på undervisningen i ett antal flerspråkiga 

matematikklassrum och då fokusera på de undervisningsmetoder som används. Genom 

en noggrann litteraturgenomgång vill vi skapa oss en bild av den forskning som finns 

kring framgångsrik undervisning i matematik för andraspråkselever. Fokus i studien 

kommer att ligga på de språkliga och kommunikativa aspekterna och på lärmiljöns 

utformande för att främja inlärandet. Både observationer och intervjuer grundar sig på 

ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation, miljö och en språklig aspekt på 

matematik står i centrum. 

 

3 Problemformulering 
 Hur ser den matematiska kommunikationen ut i klassrum med 

andraspråkselever? 

 Hur väl överensstämmer de språkliga aktiviteterna i klassrummet med aktuell 

forskning kring matematikundervisning av andraspråkselever? 

 Hur ser lärmiljön ut för andraspråkseleverna i de aktuella 

matematikklassrummen? 

 Vilka möjligheter och hinder ser pedagogerna i arbetet med matematik med 

elever som har andraspråksbakgrund? 

 

4 Begrepp  
Elever med utländsk bakgrund - Elever med utländsk bakgrund födda 

utomlands, definieras som elever som är födda utomlands och där båda föräldrarna är 

födda utomlands (Skolverket  2008b). 

Andraspråkselever -elever med annat modersmål än svenska och med en annan kulturell 

bakgrund, som nyligen har anlänt till Sverige, eller som är födda i Sverige (Skolverket 

2008b) 

Modersmål - det språk som barn lär sig först (Nationalencyklopedin 2018) 
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Andraspråk - språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i 

naturlig kommunikation (Nationalencyklopedin 2018). 

 

5 Litteraturgenomgång – bakgrund 
Varför är det så stor andel elever med utländsk bakgrund som misslyckas i matematik? 

Totalt var det läsåret 2016/2017 12,6 % av eleverna i år 9 som inte fick betyg i 

matematik. Tittar man bara på eleverna med utländsk bakgrund är siffran i stället 21,5 

% och andelen bland enbart svenska elever hamnar på 7,4 % (Skolverket 2018). Just 

matematik är ett ämne där man som oinsatt kan tycka att språket inte borde spela så stor 

roll, men uppenbarligen så stämmer inte detta. Andraspråkseleverna visar stora 

svårigheter i matematik och en aspekt som kan spela in är undervisningen och de 

metoder som används för att undervisa denna grupp (Rönnberg & Rönnberg 2001). I 

denna litteraturgenomgång presenteras först vårt teoretiska ramverk och därefter får 

läsaren en inblick i vilka faktorer som påverkar inlärningen för andraspråkselever och 

dessutom ges en inblick i vad forskningen säger om framgångsrik undervisning för 

denna elevgrupp. 

 

5.1 Teoretiskt ramverk – det sociokulturella perspektivet 
Denna studie inriktar sig på undervisningsmetoderna i ett flerspråkigt 

matematikklassrum och hur de överensstämmer med aktuell forskning kring 

matematikundervisning för dessa elever.  Pettersson (2008) menar att från ett 

sociokulturellt perspektiv riktas stark kritik mot konstruktivismen som fokuserar starkt 

på individen. Det sociala samspelet och lärandets beroende av situationen är däremot 

viktiga för det sociokulturella perspektivet och därmed även för denna studie. Skott, 

Jess, Hansen och Lundin (2010) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv har man 

deltagandemetaforen i centrum – lärandet blir en del av deltagandet i en social praxis. 

Säljö (2000) argumenterar för att allt mänskligt lärande sker i ett kommunikativt 

samspel där den omgivande miljön och språket har betydelse. Han menar att lärande i 

en mer grundläggande mening handlar om vad individer och grupper tar med sig från 

sociala situationer och använder i framtiden.  

 

Även inom det konstruktivistiska perspektivet är både språk och kommunikation viktig. 

Kommunikation är avgörande för att en ackommodation ska kunna ske inom individen 

och det är viktigt att kunna dela sin kunskap med andra. Även om man ser lärandet som 

ett tillägnande så är den sociala interaktionen med andra viktig. Om man däremot i 

stället vill se lärandet som ett deltagande blir både det sociala och det kulturella 

samspelet viktigt (Skott et al 2010). Eftersom denna studie fokuserar mer på det som 

händer mellan individerna i klassrummet i stället för inom individerna, så bedömdes 

synen som lärande som deltagande passa bättre in i studiens syfte. 

 

Säljö (2000) beskriver att kommunikation, samspel och språk är en väsentlig del av den 

sociokulturella teorin. Språkets och kommunikationens centrala roll beskrivs även i 

LGR 11 (Skolverket 2011) där man skriver att undervisningen ska bidra till att eleven 

kan argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.  Man betonar även vikten 

av att kunna kommunicera matematik i olika sammanhang (Skolverket 2011). Enligt 

Säljö (2000) krävs det kunskap kring språk för att kunna ta till sig innehållet i en text, 

men även att eleven har förkunskaper för att förstå ett språkligt innehåll. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv använder Säljö (2000) termer som redskap och verktyg. Dessa 

redskap kan vara såväl språkliga som intellektuella och med dem kan vi förstå vår 
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omvärld och därefter agera i den. Med språket kan vi kommunicera med andra och ta 

del av varandras kunskaper. Utan ett fungerande språk finns inte samma möjligheter att 

befinna sig i ett jämlikt socialt sammanhang, då språket tillåter oss att delta i samtal och 

diskussioner och interagera i olika sociala sammanhang.  

 

Säljö (2000) beskriver att i både nuvarande och historiska processer är 

kommunikation/interaktion mellan människor avgörande. För att skapa sociokulturella 

resurser krävs kommunikation och det är genom kommunikation som de förs vidare. 

Om man ska studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv måste man därför 

uppmärksamma tre företeelser som är olika men samverkande: 

 
1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000 s. 22-23) 

 

Dessa tre punkter berör språk, kommunikation och lärmiljö och ligger till grund för de 

följande avsnitten som fokuserar på matematik ur språkliga, kommunikativa och 

miljömässiga aspekter.  

 

5.2 Matematik som språk  
Säljö (2000) belyser att språket är unikt för människan och ger oss en möjlighet att lagra 

kunskaper, insikter och förståelse både individuellt men även hos ett kollektiv. Begrepp 

hjälper oss att se likheter och skillnader och genom begreppsliga tolkningar kan vi göra 

jämförelser och lära av erfarenheter. Människans kunskap är i stor utsträckning språklig. 

Vidare menar han att ur ett sociokulturellt perspektiv är både språkanvändning och 

kommunikation centrala. Barwell (2013) beskriver att matematiken har ett eget språk 

med sina ämnesspecifika ord, men att det inte räcker att se bara på specifika ord utan att 

matematik även har en egen syntax, där vardagsord kan få andra roller än de har i det 

vardagliga språket. Det blir därigenom viktigt att elever lär sig att uttrycka sig som 

matematiker och förstår skillnaden mellan ords vardagliga betydelse och matematiska 

betydelse. Utifrån Vygotskijs teorier menar han att språket blir ett kulturellt redskap 

som kan delas mellan individer och samhället och som kan uttrycka olika tankesätt och 

vägar att resonera och lösa problem.  

 

Sterner och Lundberg (2002) menar att det är viktigt att läraren i sin undervisning utgår 

från matematikens språkliga faktorer och att läraren är väl medveten om att språkliga 

svårigheter kan påverka lärandet i matematik. Höines (2000) uttrycker att språket har en 

viktig roll i matematikundervisningen och för att eleverna ska utvecklas i matematik. 

Barnet har med sig en mängd erfarenheter och kunskaper till skolan och för läraren 

gäller det att utgå från dessa i planeringen av matematikundervisningen. Att lyssna 

aktivt till eleverna och ta reda på deras erfarenheter utgör grunden för den fortsatta 

undervisningen. Målet för undervisningen måste vara att utveckla språket samtidigt som 

kunskapen växer fram. Genom att utveckla sitt språk får eleven ett verktyg för sitt 

tänkande.  Löwing & Kilborn (2008) beskriver att många hävdar att matematik är ett 

internationellt språk och det stämmer vad gäller en del av symbolspråket men det finns 

även stora skillnader i hur man läser och utför beräkningar. För elever med annat 

förstaspråk än undervisningsspråket innebär det att man måste kunna växla mellan 

språken och vara medveten om de skillnader som finns. De beskriver vidare att språket 

fått en ännu viktigare roll i de senaste läroplanerna, då fokus än mer kommit att ligga på 

problemlösning och att eleverna ska kunna ”tala matematik”. Problemen ska dessutom 
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vardagsanknytas vilket för andraspråkselever tillför ytterligare en svårighet då deras 

kultur inte alltid är gemensam med vår. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) 

beskriver att flerspråkiga elever ofta får problem med matematik eftersom språket är en 

stor del av ämnet och därför att många ord får olika betydelser i vardagliga respektive 

matematiska sammanhang. De menar vidare att räknesätt och benämning av tal kan 

skilja sig avsevärt mellan olika kulturer och att det är viktigt att både lärare och 

framförallt modermålslärare blir medvetna om detta och kan utnyttja den kunskapen i 

undervisningen.  

 

Gutiérrez (2002) beskriver att det är viktigt att man inte betraktar alla 

andraspråksinlärare som en enhetlig grupp och att det därför är viktigt att läraren har 

kunskap om sina elever och kan göra anpassningar utifrån detta. Hon anser vidare att 

läraren ska försöka se de olika språken som resurser i arbetet och inte som 

begränsningar. Man måste som lärare vara medveten om att matematik är ett eget språk 

som ska erövras och att detta gäller för alla – inte bara de som lär på ett andraspråk. Hon 

menar att framgångsrika metoder kan vara att låta elever använda sitt förstaspråk, bygga 

undervisningen på bekanta områden, se till att eleverna har tillgång till material på sitt 

förstaspråk och att man låter eleverna arbeta tillsammans. Hon menar även att det är 

viktigt att engagera familjerna i matematiken och ta tillvara deras kulturella 

erfarenheter.  

 

5.3 Att lära på ett andraspråk 
Skolverket (2008b) beskriver att en majoritet av grundskolorna idag har elever som är 

berättigade till modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Det finns en stor 

variation mellan skolorna vad gäller andelen elever med annat modersmål men det 

ställer stora krav på lärares beredskap och på skolan att möta denna språkliga och 

kulturella mångfald hos eleverna. Ytterst handlar det om att kunna ge alla elever 

likvärdiga möjligheter till utbildning oavsett var man går i skola eller varifrån man 

kommer. Skolverket (2008b) beskriver vidare att det finns en stor skillnad i 

måluppfyllelse mellan elever med svensk bakgrund och elever som är utlandsfödda. 

Mest markant är skillnaden för elever som kommer sent till den svenska skolan.  

 

Cummins (2017) menar att det är viktigt att undervisning av alla elever men främst 

flerspråkiga elever bygger på forskningsevidens. Relationen med lärarna är viktig men 

även fokus på elevens hela situation – inte bara den språkliga. Han menar att det finns 

en stor samstämmighet i internationell forskning kring vad som är väsentligt för att 

stödja elever som lär sig på ett andraspråk. Undervisningen måste stötta förståelse och 

produktion av språk inom alla ämnen, den måste stärka det kunskapsrelaterade språket 

inom alla ämnen och ta vara på elevernas flerspråkiga repertoar. I detta sammanhang är 

termen stöttning – central inom det sociokulturella perspektivet – betydelsefull. För 

matematiken kan det bland annat handla om att använda visuellt stöd och praktiska 

demonstrationer i undervisningen.  

 

Cummins (2017) beskriver att det kunskapsrelaterade språket skiljer sig mycket från det 

vardagsspråk vi använder i samtal. För elever med invandrarbakgrund tar det i regel ett 

till två år att utveckla det vardagliga språket, men det kunskapsrelaterade språket tar 

vanligtvis upp till fem år att utveckla. För att illustrera hur undervisningen för 

andraspråkselever ser ut har Cummins (2017) utgått från en fyrfältsmodell. 

Myndigheten för Skolutveckling (2008) har anpassat denna modell för matematik enligt 

följande: 
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Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) menar att en kontextrik undervisning 

gynnar alla elever, men är särskilt viktig för andraspråkselever. Laborationer och visuell 

teknik kan vara ett stort stöd för att skapa kontextrik undervisning. Cummins (2017) 

menar vidare att effektiv undervisning av andraspråkselever bör fokusera på kognitivt 

krävande och starkt kontextbundna uppgifter (övre vänstra hörnet i figuren). Men han 

påpekar också att dessa termer betyder olika för olika elever beroende på tidigare 

kunskaper och intresse. De mest effektiva undervisningsmetoder som utifrån denna 

modell stöttar och bidrar till utveckling av elevens ämnesspråk är: visuellt stöd som 

bilder och filmer, demonstrationer av läraren, laborationer, samarbete i grupp, 

uppmuntran att använda förstaspråket och språkliga klargöranden från läraren. Gibbons 

(2006) uttrycker att utifrån en sociokulturell syn på lärande kan elever med hjälp av 

stöttning uppnå mer än de kan utan. Hon pekar på att en undervisning i det hon kallar 

utmaningszonen gör att eleverna betraktas som de personer de kan bli. Med en 

undervisning som fokuserar på deras potentiella prestationer med hjälp av tydligt stöd, 

definieras eleverna snarare av vad de kan nu och vad de kan åstadkomma i framtiden, i 

stället för av sina begränsningar i skolans språk.  

 
5.3.1 Modersmål och studiehandledning 

Skolverket (2008a) beskriver att elever som deltagit i modermålsundervisning redovisar 

ett genomsnittligt högre meritvärde än elever som inte haft undervisning i sitt 

modersmål. Men samtidigt visar rapporten att modermålsundervisningen av olika 

anledningar ofta är marginaliserad på skolorna. De påpekar att det är viktigt att 

klarlägga för eleverna vikten av att läsa modermål och att stärka synen på 

modersmålsundervisning på skolorna. Cummins (2017) pekar på forskning de senaste 

50 åren som tydligt visar att utveckling av tvåspråkighet ger kognitiva, språkliga och 

kunskapsmässiga fördelar. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) menar vidare att 

modersmålsundervisningen stärker elevens dubbla kulturella identitet och att den även 

stärker elevens självkänsla. Dessutom har undervisningen positiv effekt för inlärningen 
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på ett andraspråk, då ett effektivt tänkande och lärande på förstaspråket har positiva 

effekter för inlärning i andra ämnen. 

 

Även studiehandledning på modersmålet skulle enligt Skolverket (2008a) kunna 

innebära väsentligt bättre möjligheter för elever med annat modersmål att följa 

undervisningen i olika ämnen. Trots detta pekar studien på att studiehandledning 

förekommer sparsamt och oftast bara till nyanlända elever på skolor med hög andel 

andraspråkselever. De menar att detta är problematiskt då just denna anpassning av 

undervisningen kan vara det som ger elever med bristande språkkunskaper möjlighet att 

hänga med i skolans ämnen. 

 

5.4 Matematik och kommunikation 
Säljö (2000) redogör för att kommunikativa processer är centrala för lärande och 

utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Genom kommunikation blir individen 

delaktig och kan utveckla kunskaper och färdigheter. Han menar vidare att 

kommunikation föregår tänkande och när vi lär oss ett språk kan vi tänka inom ramen 

för den kultur vi är delaktiga i.  

 

Löwing & Kilborn (2008) beskriver att kommunikationen i ett matematikklassrum inte 

är helt enkel. Läraren ska använda ett korrekt matematiskt språk, men ändå ska eleverna 

förstå vad läraren vill kommunicera. Det är också viktigt att undervisningsmiljön 

möjliggör en god kommunikation mellan alla elever. De menar vidare att speciellt i 

flerspråkiga klassrum är det viktigt att ta hänsyn till att det förekommer många aspekter 

av kommunikation. Den viktigaste kommunikationen sker mellan lärare och elev, men 

det finns även kommunikation mellan elev – elev, mellan elev – läromedel, mellan elev 

och förälder vid läxläsning till exempel och sen till sist den viktiga inre 

kommunikationen, som eleven använder för att bearbeta den information hen läst eller 

lyssnat sig till.  

 

Hodgen och William (2013) beskriver att en av matematikens styrkor är att begrepp och 

sammanhang kan uttryckas på mycket kortfattade sätt, men det gör också matematiken 

svår att undervisa i och att lära sig. Därför är det viktigt att skapa många tillfällen där 

elever får kommunicera – uttrycka tankar, diskutera och argumentera. För att uppnå en 

god kommunikation i klassrummet måste man som pedagog ha ett förhållningssätt som 

innefattar följande aspekter: 

 Ge eleverna utmanande aktiviteter som uppmuntrar tänkande och samtal 

 Uppmuntra samtal genom att ställa frågor och lyssna 

 Ha strategier som stöttar alla elever och uppmuntrar dem att delta i 

kommunikation 

 Uppmuntra diskussion mellan elever 

 Främja djupa och öppna helklassdiskussioner 

De menar vidare att lärare tenderar arbeta för mycket i klassrummet och inte ge eleverna 

utrymme att kommunicera. Att inte ställa frågor med självklara svar utan öppna frågor 

som uppmuntrar till diskussion är en väg att gå för att öka kommunikationen. Det är 

också viktigt att uppmuntra diskussion kring problem mellan eleverna. Genom att 

diskutera och sätta ord på problemet blir elevens tankar tydligare.  

 

Moschkovich (2002) ger uttryck för att inlärning av matematik är en kommunikativ 

aktivitet. Skiftet från tysta klassrum till interaktiva klassrum ställer stora krav på läraren 

att skapa förutsättningar för kommunikation. Det gäller att aktivera studenternas alla 

resurser och engagera eleverna för att få till ett kommunikativt klassrum. 
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5.5 Matematik och lärmiljö 
Säljö (2000) beskriver att lärande inte bara kan reduceras till en fråga om teknik och 

metoder utan miljön är av stor betydelse för lärandet. Han beskriver att i begreppet 

kultur, som är centralt för det sociokulturella perspektivet, ingår alla resurser hos 

individen, resurser i den sociala interaktionen men även den materiella omvärlden kan 

innefattas i begreppet. Såväl fysiska som språkliga redskap medierar verkligheten för 

människan i en verksamhet och med mediering avses att vårt tänkande är framvuxet ur 

och färgat av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.Vidare menar han att 

individen påverkas av den fysiska kontext inom vilken man utför handlingar och skolan 

är en historisk kontext med lång kommunikativ tradition, där det kan vara svårt att ändra 

invanda mönster.  

 

Boaler (1998) beskriver att fortfarande gör passiva undervisningsmetoder att eleverna 

på matematiklektionerna ofta sitter i en helt tyst miljö. Hon menar att när eleverna hör 

någon som radar upp matematiska fakta så verkar de ofta rimliga, men sådana tankar 

skiljer sig mycket från verklig förståelse. Att lära sig matematik handlar om att logiskt 

kunna förklara sitt arbete och även kunna förklara för någon annan. Matematiken ska 

även vara förankrad i verkligheten så att eleverna upplever att matematiken är 

användbar utanför klassrummet. I själva diskussionen får eleven insikt om att 

matematik är så mycket mer än en samling regler och metoder – de förstår att i 

matematik kan man använda egna idéer och olika metoder. Det blir alltså upp till läraren 

att organisera produktiva matematiska diskussioner för att undvika att matematiken blir 

otillgänglig och dåligt förankrad i verkliga livet. Även Hodgen och William (2013) 

menar utifrån sin forskning att ett diskuterande klassrum är viktigt och att 

helklassdiskussioner varvat med gruppdiskussioner kan vara ett effektivt sätt att 

undervisa.  

 

Rönnberg och Rönnberg (2001) har som åsikt att det är viktigt att läraren förmår skapa 

trygghet i klassrummet så att eleverna vågar uttrycka sina tankar och vågar reflektera 

kring vad andra säger. För elever med annat modersmål är det också viktigt att känna att 

den egna kulturen bejakas och att den informella matematik man har med sig från sin 

kultur respekteras och värdesätts i klassrummet.  

 

5.6 Kommunikation, språk och lärmiljö  - vad säger forskningen? 
 
5.6.1 Kommunikationens och språkets betydelse 

Norén (2010) beskriver att hennes forskning visar att undervisningen är den viktigaste 

faktorn när det gäller att skapa goda attityder till ämnet matematik. Det är därför av 

största vikt att undervisningspraktiken i matematik granskas och beforskas. Hon menar 

att hennes forskning pekar på att matematikens språkliga dimensioner behöver få större 

utrymme i klasrummet. Det tysta självständiga arbetet i böcker behöver få mindre 

utrymme och därigenom lämna mer utrymme för kommunikativt lärande i matematik. 

Mycket forskning stöder en tvåspråkig matematikundervisning (Moschkovich 2007; 

Setati & Adler 2001) och även tvåspråkighetsforskare som Axelsson (1999) stöder 

undervisning på två språk.  

 

I LGR 11 (Skolverket 2011) beskriver Skolverket att språket är människans främsta 

verktyg för kommunikation. Att behärska ett språk ger oss fördelar i sociala 
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sammanhang och ger oss möjlighet att delta i samtal och diskussioner. Språket kan 

användas för att dela information och kunskap och är därför ett viktigt redskap i 

lärandesituationer (Skolverket 2011). Norén (2010) menar att då elever ges möjlighet att 

vara muntligt aktiva i klassrummet får de även möjlighet att påverka sin utbildning. Hon 

har sett i sin forskning att då elever ges möjlighet att uttrycka sig både på svenska och 

på sitt modersmål vågar de mer och de hämningar de haft tidigare kan släppa. Språket 

blir då en avgörande faktor för att eleverna ska känna sig delaktiga och känna att 

undervisningen i matematik blir meningsfull. Även Hansson (2011) visar att språket är 

viktigt för kommunikationen i klassrummet och att om en elev kan kommunicera under 

lärandetillfället blir det lättare att ta till sig informationen och bli bekräftad i att man 

förstått rätt.  

 

Även Planas (2014) har intresserat sig för kommunikationens betydelse i sin forskning. 

I sin forskning pekar hon på vikten av att se tvåspråkigheten som en resurs i stället för 

att ha ett bristperspektiv. Hon ger uttryck för att det är viktigt att skapa lärtillfällen där 

kommunikation står i centrum i stället för ett tyst klassrum med eget arbete. Men hon 

menar också att det är viktigt att fokus i diskussioner ligger på matematik och inte på 

det språkliga. Eleverna måste få använda sitt modermål och tillsammans med andra 

skapa matematisk förståelse även om språket inte räcker till. Att kunna växla mellan 

olika språk är en styrka som behöver uppmuntras. För att detta ska uppnås menar hon 

att det är viktigt att normen i klassrummet är att det är tillåtet att använda flera språk i 

kommunikationen.  

 

Men kommunikation i ett matematikklasrum behöver inte bara vara språk. Ng (2015) 

menar att i ett mångkulturellt klassrum kan kommunikationen kompletteras med gester 

och användande av bilder och digitala verktyg som kan komplettera den språkliga 

kommunikationen. Genom att använda dessa komplement blir de flerspråkiga eleverna 

inte lika utlämnade till enbart sin språkliga förmåga utan de kan inbjudas till en ökad 

kommunikation. Detta är enligt henne speciellt viktigt för elever med särskilda behov i 

matematik.  

 
5.6.2 Samarbete 

Både Dornoo (2015) och Hansson (2011) beskriver att ensamarbete är vanligt 

förekommande i många klassrum. De menar att detta starkt missgynnar 

andraspråkseleverna. Även Skolverket (2003) har i sin rapport ”Lusten att lära – med 

fokus på matematik” uppmärksammat att denna arbetsform är vanlig i den svenska 

matematikundervisingen. De beskriver att det inte är möjligt att fastslå vilken 

undervisningsmetod som är ”den rätta”, men att faran med för mycket enskilt räknande 

ligger i att eleverna blir uttråkade och inte kan se meningen med att jobba med 

matematik. Hansson (2011) har i sin forskning sett att speciellt elever i socioekonomiskt 

utsatta områden ofta får arbeta mycket individuellt och läraren tar inte samma aktiva 

roll som ledare som i många andra skolor.  

 

Takeuchi (2015) har utifrån ett sociokulturellt perspektiv tittat på undervisningen av 

andraspråkselever. Hon menar att det är en stor utmaning för läraren att undervisa dessa 

elever så att alla får maximal möjlighet att lära. Det är viktigt att eleverna får möjlighet 

att använda sitt språk och att arbeta i grupper kan vara ett sätt. Om eleverna dessutom 

kan få instruktioner på flera språk ökas möjligheterna att eleverna förstår och kan delta 

aktivt i samtalen. Här har läraren en viktig roll i att se till att gruppernas 

sammansättning gynnar diskussionerna i gruppen.  
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Ng (2015) har i sin forskning utgått från att lärande är deltagande och därför en social 

aktivitet. Hon menar att förutom att inkludera icke-språkliga hjälpmedel i 

undervisningen, så är pararbetet ett viktigt inslag för att främja språkutvecklingen och 

matematikinlärningen. Diskussioner i grupp kan utveckla elevernas matematikkunnande 

och får dem att känna sig delaktiga i en matematisk diskurs. Jao (2012) menar att en 

lärare inte kan ha kännedom om alla de kulturer som eleverna representerar, men att 

man som lärare ändå kan ge eleverna möjlighet att känna sig inkluderade genom att 

använda olika undervisningsstrategier. Ett sätt är att uppmuntra eleverna att arbeta 

tillsammans i grupper där de kan få möjlighet att använda sitt språk. Men för att arbetet 

i gruppen ska lyckas är det viktigt att läraren sätter ihop grupper som är väl fungerande 

och även att gruppen får uppgifter där alla elever har möjlighet att visa sitt kunnande. I 

gruppen kan då eleverna känna att deras kultur och språk bidrar till utvecklingen och 

detta är positivt för deras matematiska utveckling.  

 
5.6.3 Kulturanknytning 

I forskning från svenska mångkulturella klassrum framhålls vikten av att se elevernas 

kulturella erfarenheter som en resurs i undervisningen (Sjöblom 2015; Hansson 2011). 

De menar att det är viktigt att läraren visar intresse för elevernas skiftande bakgrunder 

och att man lyfter upp detta även i matematikundervisningen. Att olika kulturer kan 

bemöta problem på olika sätt ska ses som en resurs i undervisningen och kan gynna alla 

elever.  

 

Dornoo (2015) betonar också vikten av att läraren lyfter fram elevernas kultur. Han 

betonar att det är viktigt att läraren lyfter fram de kulturella skillnader som finns hos 

eleverna även i matematikundervisningen. Av tradition har matematik setts som fri från 

kulturellt inflytande, men i ett mångkulturellt klassrum kan lärarens intresse för 

elevernas bakgrund ge matematiken en ytterligare dimension. Han menar att det är 

viktigt att eleverna får möjlighet att konstruera sin kunskap utifrån sina egna 

erfarenheter. Läraren behöver bli kulturmedveten för att kunna inspirera sina elever och 

för att kunna skapa förståelse mellan eleverna i klassrummet. Att lyfta upp kulturella 

skillnader kan även öka möjligheterna att skapa intresse och nyfikenhet för matematik.  

 

Även Jao (2012) pekar på vikten av att lyfta fram och bejaka de kulturella skillnaderna. 

Hon menar att lärare som har gedigen kunskap om elevernas olika kulturer kan 

uppmuntra eleverna att ta med sina erfarenheter in i klassrummet och dela med sig av 

dem till sina klasskamrater. Detta kan påverka elevernas möjlighet att konstruera sin 

kunskap framöver. Läraren behöver även vara öppen för att använda många olika 

representationsformer som är kända för eleverna, vilket gynnar deras matematiska 

utveckling. Hon betonar vidare att det är omöjligt för läraren att vara insatt i alla 

kulturer i klassrummet, men att hen genom att använda många olika 

representationsformer ökar sannolikheten för att fler elever känner sig trygga med 

matematiken.  

 

Även Meyer et al (2018) pekar på att förutom att det är viktigt att elevernas förstaspråk 

inkluderas i undervisningen så kan även intresset för elevernas kultur vara en 

bidragande faktor till att lärandet i matematik underlättas.  

 
5.6.4 Lärarens roll 

Vilken roll har då läraren när det gäller att utveckla andraspråkseleverna maximalt? 

Clarkson (2009) pekar på att mycket av den forskning som görs kring undervisning i 
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flerkulturella klassrum inte fokuserar på lärarens roll utan mer på eleverna. Utifrån den 

forskning som finns menar han att följande punkter är viktiga för läraren att beakta: 

 Läraren ska uppmuntra eleverna att använda olika språk och att använda ett 

informellt språk på väg mot det mer formella matematiska språket 

 Det är viktigt att läraren har goda kunskaper kring hur språket utvecklas hos 

elever med annat modersmål 

 När läraren och eleven inte delar samma förstaspråk kan kommunikationen 

mellan lärare och elev försvåras. Läraren bör vara medveten om att informellt 

och experimenterande språk oftast sker på förstaspråket och uppmuntra detta. 

 Läraren måste vara noga med att använda korrekt matematiskt språk och även 

låta eleverna förstå att det finns förväntningar på eleven att hen även ska kunna 

detta språk framöver. Forskning visar att eleverna så småningom lär sig det 

formella språket om läraren är konsekvent och använder det i alla sammanhang.  

Utifrån detta har han formulerat 3 viktiga råd till läraren: 

1. En elev kan använda båda språken när hen arbetar med matematik. Visa intresse 

för detta och uppmuntra eleven! 

2. Uppmuntra eleverna att utveckla båda sina språk! 

3. Läraren behöver visa modeller för hur eleven kan använda sina språkliga 

kunskaper när hen arbetar med matematik. Uppmuntra eleven att följa samma 

process (ex i problemlösning). 

 

Vidare menar Clarkson (2009) att det är viktigt att läraren använder öppna frågor där 

eleven blir tvungen att motivera och förklara sin ståndpunkt. Genom detta tränar eleven 

sig på att klargöra sina tankar och motivera sina svar och man får rika diskussioner i 

klassrummet. Dessutom påpekar han hur viktigt det är att man som lärare har bra 

kontakt med elevernas föräldrar och även försöker involvera dem i undervisningen, så 

att de kan stötta sina barn hemma. Ett sätt att involvera föräldrarna är att be eleverna ta 

reda på hemma hur matematiska symboler använts i föräldrarnas 

matematikundervisning och vilka algoritmer som är vanliga i deras hemländer. Detta 

kan sedan leda till intressanta diskussioner i klassrummet och ger även en kulturell 

anknytning såsom tidigare påvisats som en viktig ingrediens i mångkulturell 

undervisning.  

 

Både Jao (2012) och Takeuchi (2015) visar på en annan viktig roll för läraren. Eftersom 

arbete i grupp eller par är viktigt för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga är 

det också viktigt att få väl fungerande grupperingar. Här har läraren en viktig roll när 

grupperna sätts samman. Läraren behöver ha goda kunskaper om sina elevers språknivå 

och även i deras kulturella bakgrund, för att kunna göra grupper där kommunikationen 

kan fungera. De ger som exempel att relativt nyanlända elever kan placeras tillsammans 

med elever som delar samma modersmål men som kommit längre i sin utveckling.  

 
5.6.5 Uttrycksformer 

Pape och Tchoshanov (2001) menar att det är viktigt att använda olika 

representationsformer för att eleverna ska kunna skapa både inre och yttre förställningar 

kring matematiska begrepp. Att använda olika representationsformer gör att 

förutsättningarna för matematisk förståelse ökar men utvecklar även deras 

problemlösningsförmåga och förmåga att resonera. Läraren tillsammans med eleverna 

utvecklar förståelsen när man hanterar de olika representationsformerna. Det är viktigt 

att olika representationsformer används i varierande sociala sammanhang så att eleverna 

kan bygga upp kunskapen tillsammans. De olika representationsformerna blir 

därigenom verktyg för tänkande och underlättar för eleverna att nå abstrakt tänkande.  
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Jao (2012) menar att för andraspråkselever är den sociala interaktionen då de får 

använda sitt språk självklart viktig. Men för att underlätta kommunikationen kan olika 

representationsformer användas, då de kan hjälpa elever att göra kopplingar till sitt 

tidigare kunnande. I undervisningen kan många typer av representationsformer 

användas – sifferkort, bilder, symboler, grafer och olika konkreta material som 

representerar tal och mängder. Alla dessa hjälpmedel kan betraktas som kulturella 

verktyg för att underlätta förståelsen.  

 

Jao (2012) beskriver att när elever använder olika representationsformer får de fler 

tillfällen att kommunicera sitt tänkande. Genom att använda olika representationer kan 

eleven jämföra dem och i diskussion med andra elever och läraren utveckla sina tankar 

kring matematiken. Hon menar att dessa diskussioner gör att elevens förståelse för det 

matematiska området djupnar och dessutom får eleven tillfällen att fördjupa och 

utveckla sitt matematiska språk i diskussionen. Moschkovich (2002) menar att utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv blir diskussionen utifrån representationsformerna en form 

av stöttning (scaffolding) för språket. Gutierrez (2002) menar att det är viktigt att 

läraren använder material som är bekanta för eleverna och som kan knytas till deras 

kulturella erfarenheter. Genom att göra sig bekant med elevernas bakgrund och 

uppmuntra dem att berätta om sina erfarenheter i klassrummet kan läraren dela 

elevernas tidigare strategier och bygga vidare på deras erfarenheter. Detta kan i sin tur 

underlätta förståelse och inlärning.  

 

Gómez (2010) beskriver att språket i sig också kan användas som en 

representationsform. Genom att göra jämförelser mellan olika språk och hitta likheter  

s.k.  ”cognates” kan man hjälpa eleverna att se samband mellan sitt modersmål och det 

nya språket. ”Cognates” är ord som två eller fler språk har gemensamma och som har i 

stort sett samma stavning, uttal och betydelse. Att som lärare skaffa sig kunskap om de 

olika språken som finns representerade i klassrummet kan ge ytterligare ett verktyg i 

undervisningen.  

 
5.6.6 Förväntningar och trygghet 

Ytterligare en faktor som kan påverka andraspråkselevernas förutsättningar att lyckas i 

matematik handlar om de förväntningar som ställs på eleverna. Norén (2010) har i sin 

forskning följt ett antal flerspråkiga elever i olika åldrar. Hon har sett att det finns stor 

tilltro till sin egen förmåga hos många elever och att detta är nära förknippat med den 

undervisningssituation som rått i deras matematikklassrum. Men även de sociala 

relationerna i klassrummet har påverkat deras inställning till lärandet. I hennes studie 

upplevde hon att lärarnas förväntningar på eleverna var höga och att detta påverkade 

eleverna positivt. Hon menar att det finns en risk att lärare generellt har låga krav på 

elever med utländsk bakgrund just för att de har utländsk bakgrund och inte behärskar 

svenska språket. Det är enligt henne viktigt att vända denna trend eftersom elever med 

utländsk bakgrund ofta har höga ambitioner och läraren har en stor makt att påverka hur 

dessa ambitioner kan förverkligas. Även Hansson (2011) menar att det är viktigt att 

erbjuda dessa elever en likvärdig undervisning som är anpassad efter elevernas behov av 

stöd. Eleverna måste få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper parallellt med sina 

matematikkunskaper men också få tillräckligt utmanande uppgifter för att utvecklas. 

Undervisningen måste erbjuda alla elever chansen att utvecklas efter sina 

förutsättningar.  

 

Trauxaw och Rojas (2014) visar i sin forskning hur viktigt det är att elever får lyckas i 

klassrummet för att deras självförtroende ska utvecklas. För att eleverna ska våga delta i 
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matematiska aktiviteter krävs modet att ta sig an en uppgift och om eleven upplever att 

språket inte räcker till så kan det vara tillräckligt för att eleven ska tystna och inte våga 

delta. De menar vidare att brister i den språkliga förmågan kan få elever att känna sig 

mindre smarta än de egentligen är.  

 
5.6.7 Kodväxling 

Ett viktigt begrepp när man studerar matematik i flerspråkiga klassrum är begreppet 

kodväxling. Enligt Moschkovich (2007) är kodväxling ett begrepp som ur ett 

sociolingvistiskt perspektiv innebär att en elev växlar mellan två språk i en situation när 

man interagerar med andra. Hon skiljer detta från språkväxling som hon menar är en 

mental process där språkskiftet sker i tysthet inom eleven. Hon menar vidare att 

kodväxling inte ska ses som en brist för eleven utan snarare som en styrka. Här kan 

klassrumsnormen vara avgörande för hur man ser på kodväxlingen. I ett klassrum där 

normen är enspråkig kan kodväxling ses som något udda och icke önskvärt, men i ett 

klassrum där flerspråkighet uppmuntras blir kodväxlingen snarare en styrka, då eleven 

kan förflytta sig mellan två språk beroende av situationen. Även Setati & Adler (2001) 

har studerat kodväxling. De menar att flerspråkighet ska ses som en resurs i 

klassrummet och att tillåta kodväxling är ett sätt att uppmuntra eleverna att använda 

båda sina språk. Men de menar även att det behövs mer forskning kring kodväxling och 

då framförallt ur ett perspektiv där man tittar på maktförhållande mellan olika språk. För 

att kodväxling ska ses som positivt måste även läraren ha en positiv syn på elevernas 

förstaspråk och inte se inlärning av andraspråket som viktigare än den matematiska 

förståelsen.  

 

Conteh (2007) menar att man från ett sociokulturellt perspektiv kan se på vad som 

händer i interaktionen mellan lärare och elev. Därför har hon i sin forskning tittat på 

vilken roll flerspråkiga lärare kan ha för att stötta elever med flera språk. Hon menar att 

det är viktigt att forska vidare kring de komplexa sätt som kodväxling kan användas i 

flerspråkiga klassrum. Det hon sett i sin forskning tyder på att kodväxling i klassrummet 

kan gynna elevers matematiska utveckling.  

 

Chitera (2009) har studerat kodväxling bland lärarstuderande i Malawi. Hon fann då att 

lärarutbildarna var negativa till att eleverna använder kodväxling och menar därför att 

det är viktigt att kodväxling diskuteras även på lärarutbildningsnivå.  

 

Barwell (2009a) menar att det framöver kommer att behövas mer forskning kring just 

kodväxling. Han menar att forskningen kring tvåspråkiga elever fortfarande är ganska 

ung och att just kodväxling är ett område som behöver problematiseras.  

 

5.7 Vår tolkning av litteraturen 
I den lästa litteraturen ser vi att det finns en samstämmighet kring att det är viktigt att 

arbeta aktivt med de språkliga aspekterna av matematik och att kommunikationen i 

klassrummet utgör en grund för att de språkliga delarna ska utvecklas. Eleverna behöver 

använda sitt språk och sina nya begrepp tillsammans med andra. Men vi ser också att 

miljön i klassrummet är viktig för att eleverna ska känna trygghet och våga använda 

språket. Genom att lyfta elevernas kultur skapas en känsla av igenkänning som kan 

stötta elevernas vilja att aktivt delta i aktiviteterna i klassrummet. Därför känns det 

naturligt att just dessa delar utgör en bas för våra observationer och intervjuer. 
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6 Metod 
I följande avsnitt motiveras och redovisas de metodiska val som gjorts i denna 

kvalitativa studie med avseende på forskningsansats, metod, urval, tillvägagångssätt och 

etiska aspekter.  

 

6.1 Kvalitativ studie 
I en kvalitativ studie försöker man som forskare sätta sig in i de undersöktas situation 

och se världen utifrån deras perspektiv. Man försöker således se det studerade 

fenomenet inifrån.  Med utgångspunkt från detta skapas en djupare och förhoppningsvis 

mer fullständig uppfattning om den företeelse man studerar (Holme & Solvang, 1997).  

I vår studie vill vi observera undervisningsmetoder i flerspråkiga klassrum och försöka 

skapa oss en bild av hur de använda metoderna svarar upp mot aktuell forskning. Vi vill 

även ha pedagogens syn på undervisningen och vilka möjligheter och hinder som de ser. 

För att skapa oss en bild av detta har vi valt att göra observationer i olika klassrum, i 

kombination med semistrukturerade intervjuer med de observerade pedagogerna.  

 

Då det är mjuka data som framkommer vid intervjuerna och observationerna anser vi att 

en kvalitativ studie passar bäst. Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att 

just intervju är en vanlig forskningsmetod vid studier med kvalitativ inriktning. Vi har 

därför genomfört ett antal observationer i olika klassrum och på olika skolor för att få 

ett så omfattande underlag som möjligt. Genom att följa upp observationerna med 

intervjuer får vi pedagogens kompletterande syn på sin undervisning. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att det kan vara bra att kombinera olika metoder för att få en så 

nyanserad bild som möjligt av det observerade. Detta kallas för triangulering och i vår 

studie ger olika metoder (intervju och observation) i kombination med information från 

flera informanter förutsättningar att tydligare finna svar på våra forskningsfrågor. Då en 

del av observationsmaterialet redovisas i form av beräkningar har studien även ett 

kvantitativt inslag. Tufte (2011) beskriver att den kvantitativa metodens styrka just är att 

beskriva hur utbrett ett fenomen är och i vår studie blir den kvantitativa delen ett 

komplement för att beskriva de observerade lektionerna.  

 

6.2 Val av teori 
Säljö (2000) beskriver att kunskap lever i samspel mellan människor. I vår studie är det 

just det språkliga och kommunikativa samspelet mellan elever och lärare som vi vill 

titta på. De artiklar som återfinns i bakgrunden har ofta haft sociokulturellt, 

sociopolitiskt eller sociolingvistiskt perspektiv. Då de två senare perspektiven fokuserar 

mer på maktförhållanden och på språkliga perspektiv, valde vi det sociokulturella 

perspektivet som vi menade kunde hjälpa oss i analysen av de observerade 

undervisningsmetoderna. De artiklar vi läst som handlar om just undervisning av 

andraspråkselever använder ofta ett sociokulturellt perspektiv.  

 

6.3 Urval 
Våra observationer och intervjuer har genomförts på de skolor där vi arbetar. Båda 

skolorna har ett stort antal elever med annat modersmål än svenska och de lärare som 

arbetar på skolan har olika lång erfarenhet av undervisning av andraspråkselever. Det 

var inte ett självklart val att studera just dessa skolor men efter ett antal misslyckade 

försök med att få tillgång till andra skolor fattades beslut om att använda hemskolorna. 

En medvetenhet finns om att detta kan påverka resultatet på olika sätt. Positivt är att 

eleverna är bekanta med observatörerna och därför inte tycker att det är konstigt eller 
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ovant med närvaron i klassrummet och att de därför uppträder som de brukar. Negativt 

kan vara att lärare kan känna olust när nära kolleger ska göra observationer i 

klassrummet och lektionsplaneringen därför påverkas.  

 

Observationerna har genomförts med elever av olika åldrar. Från början var tanken att 

enbart studera undervisning på högstadiet men då urvalet av skolor begränsades fattades 

beslut att i stället observera olika åldrar. Observationerna har därför genomförts i 3 

klasser på lågstadiet, 3 klasser på mellanstadiet och 3 klasser på högstadiet. Genom 

denna spridning gavs också tillfälle att jämföra undervisning på olika stadier vilket 

tillför ytterligare en dimension i analysen av insamlat material.  

 

Den första skolan som ingår i studien är belägen i ett segregerat bostadsområde. På 

skolan finns ca 45 olika nationaliteter och andelen elever med annat modersmål än 

svenska uppgår till 98 %. Skolan är en F-9 skola och antalet elever uppgår till 350. Den 

dominerande språkgruppen är arabisktalande elever, men det finns även stora grupper 

elever med modersmålen somaliska och dari. På denna skola genomfördes 

observationer i år 1-6.  

 

Den andra skolan som ingår i studien är en högstadieskola med ca 350 elever. Även 

denna skola har ett stort antal elever med annat modersmål än svenska där den 

dominerande språkgruppen är arabiska samt dari. De observationer som gjorts på denna 

skola genomfördes i år 7,8 och 9. 

 

De observerade pedagogerna har olika lång erfarenhet av att undervisa elever med annat 

modersmål än svenska. Här följer en kort presentation av de deltagande lärarnas 

erfarenheter: 

L1: Jobbat som lärare i 20 år. Stor erfarenhet av undervisning av andraspråkselever. 

L2: Jobbat som lärare i 30 år. Arbetat med andraspråkselever mer än 15 år.  

L3: Jobbat som lärare i 5 år. Stor erfarenhet av undervisning av andraspråkselever.  

L4: Jobbat som lärare ca 5 år och mestadels med andraspråkselever. 

L5: Jobbat som lärare i 2 år på aktuell skola. 

L6: Jobbat som lärare i 20 år. Kort erfarenhet av andraspråkselever. 

L7: Jobbat som lärare i 18 år. Lång erfarenhet av andraspråkselever. 

L8: Jobbat som lärare i 12 år. Arbetat med andraspråkselever ca 2 år. 

L9: Jobbat som lärare i 13 år. Drygt 1 år på aktuell skola. 

 

6.4 Observationer  

Bryman (2018) beskriver att en direkt observation har fördelen att ett beteende kan 

observeras i stunden. Han beskriver vidare att en observation kan vara ostrukturerad 

eller strukturerad. I en strukturerad observation finns tydligt föreskrivet vad som ska 

observeras och hur observationen ska göras. Oftast genomförs en strukturerad 

observation utifrån ett färdigställt observationsschema. I detta schema specificeras vad 

som ska observeras och hur det ska redovisas. Han menar vidare att det är viktigt att 

observationsschemat är specifikt och konkret så att observatören lätt kan rikta in sin 

uppmärksamhet på det som ska observeras.  

 

En observation kan dessutom enligt Bryman (2018) vara deltagande eller icke-

deltagande. De observationer som ligger som grund i denna studie har mestadels varit 

icke-deltagande. Bryman (2018) beskriver att det handlar om en observation där 

observatören iakttar men inte deltar i det som händer i miljön. Vid strukturerade 

observationer är det vanligt att observatören inte deltar i de sociala aktiviteterna. Då de 
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observerade i vissa klasser varit väldigt unga elever har det varit oundvikligt att 

observatören involverats i situationen, men detta har inte påverkat observationen i sig. 

 

Bryman (2018) uttrycker att utformandet av observationsschemat är ett viktigt steg i en 

undersökning. Det måste vara klart för observatören vad och vem som ska observeras. 

Detta underlättas om observationsschemat utarbetats så att de kategorier som ska 

observeras är tydligt avskilda och inte överlappar varandra. Det i undersökningen 

använda observationsschemat (Bilaga 1) har utarbetats utifrån den lästa litteraturen 

kring undervisningsmetoder i matematik för andraspråkselever. I litteraturen har olika 

typer av undervisningsmetoder kunnat urskiljas och utifrån dessa har de olika 

kategorierna i observationsschemat utarbetats. Schemat har därefter delats i  tre 

kategorier – språk och kultur, kommunikation och lärandemiljö. Dessa kategorier utgör 

grunden vid analys av observationerna. För att få en helhetsbild av 

undervisningssituationen finns även ett par extra kategorier i observationsschemat – 

schema för tidsfördelningen av lektionen och schema för använt material under 

lektionen. Dessa kategorier kan tillföra ytterligare dimensioner till analysen då de visar 

lärarens prioritering kring aktiviteter och val av material.  

 

Bryman (2018) beskriver att det finns vissa risker vad gäller validitet och reliabilitet vid 

observationer. För reliabiliteten handlar osäkerheten dels om huruvida två personer kan 

vara överens om kodningen av de beteenden som ingår i schemat, dels kring hur väl 

överensstämmelsen blir mellan två olika observationer som genomförs vid olika 

tidpunkter av samma person. Men då båda observatörerna i detta fall har lång erfarenhet 

av matematikundervisning är förhoppningen att tolkningen endast ska skilja sig åt 

marginellt. För validiteten av observationerna kan man fundera kring hur själva 

observationssituationen påverkar det som observeras. Förändras människors beteende 

då de vet att de observeras? Bryman (2018) menar att det finns risk för att människor 

gör det men att oftast försvinner denna effekt efter ett tag och att i miljöer som t ex ett 

klassrum är det så mycket aktiviteter som pågår att det knappast finns tid för läraren att 

ändra sitt beteende nämnvärt. För att få en heltäckande bild av undervisningen hade det 

varit önskvärt att kunna göra ett antal efterföljande observationer i varje klass, men detta 

har försvårats av studiens tidsbegränsning.  

 
6.4.1 Genomförande av observationer 

I studiens litteraturgenomgång redogjordes för olika undervisningsmetoder som visat 

sig vara framgångsrika i undervisning av andraspråkselever. Dessa metoder kan delas in 

i tre kategorier  - språkrelaterade, kommunikationsrelaterade och metoder kopplade till 

lärmiljö. Det observationsschema som använts i observationerna är strukturerat utifrån 

dessa kategorier (se bilaga 1).  

 

Observationerna har genomförts vid ett lektionstillfälle per klass. Noteringar i 

observationsschemat har gjorts kontinuerligt under lektionen. I schemat finns även 

noteringar kring vilka material som använts under lektionen och den ungefärliga 

tidsfördelningen för olika aktiviteter. Viktigt är att notera att vi enbart noterat om en 

aktivitet förekommit eller ej. Detta säger dock inget om kvaliteten på det observerade. 

Det som markerats i observationsschemat blir därför en kvantitaiv notering och inte en 

kvalitativ. Självklart hade det varit bättre att dessutom värdera observationen, men vi 

har bedömt att detta varit svårt att göra då vi bara gjort en observation i varje klassrum. 

För att bedöma kvaliteten skulle vi behövt göra fler observationer. Observationerna har 

ändå bidragit till att skapa en bild av den undervisning som förekommit i klassrummen. 

Dessutom har noteringar gjorts kring placeringar i klassrummet och även kring 
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utformning av klassrummet då detta är faktorer som kan vara av intresse för 

lärmiljöaspekten. Samtliga observationer har kunnat slutföras utan att störningar har 

inträffat.  

 

Observationerna på skola 1 genomfördes på lågstadiet och mellanstadiet. Eleverna fick 

information om vem observatören var och varför hon befann sig i klassrummet. Under 

samtliga observationer befann sig observatören längst bak i klassrummet. Denna 

placering tydliggjorde för eleverna att observatören inte skulle vara delaktig i lektionen 

vilket även påpekades av observatörerna. I två av klasserna gick det inte att hålla denna 

roll utan omständigheter tvingade observatören att gå in och hjälpa några elever vilket 

dock inte påverkade observationen.  

 

Observationer på skola 2 genomfördes på liknande sätt men enbart på högstadiet. 

 

6.5 Intervju 
I en kvalitativ studie används enligt Bryman (2018) oftast en kvalitativ intervju som kan 

ge inblick i vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt. I kvalitativ 

forskning kan man som intervjuare avvika i ganska stor utsträckning från den 

intervjuguide som utformats. Detta gör att kvalitativa intervjuer kan bli flexibla och 

följsamma och fokus kan anpassas efter de frågor som dyker upp i intervjun. 

Intervjuerna i denna studie kan betraktas som semistrukturerad då det funnits ett antal 

specifika teman att utgå från men intervjupersonerna har haft stor frihet att utveckla sina 

svar på eget sätt. Intervjuguiden (Bilaga 2) som använts har i viss mån utgått från de 

kategorier som presenterats i problemformuleringarna.  

 
6.5.1 Genomförande av intervju 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 2) som skulle utgöra ett stöd för 

intervjuaren. Intervjufrågorna inriktar sig på undervisning i matematik av elever med 

annat modermål än svenska. Frågorna är ganska allmänt hållna för att ge möjlighet för 

respondenterna att utveckla sina svar fritt. Möjlighet fanns även att ställa följdfrågor 

under intervjun. Samma teman som finns i observationsschemat - språk, 

kommunikation och lärmiljö – genomsyrar frågorna i intervjuguiden. Fokus på 

intervjuerna har varit att se möjligheter och hinder för elever med annat modersmål än 

svenska vad gäller matematik. Samtliga nio pedagoger har intervjuats.  

 

Respondenterna kontaktades via mail och muntligt och informerades om studiens syfte. 

Därefter avtalades tid för observation och efterföljande intervju. Tanken var att 

intervjuerna skulle hållas i direkt anslutning till observationen men detta gick inte att 

genomföra vid alla observationer då pedagogerna i flera fall var tvungna att undervisa 

klassen efter observationen. I dessa fall har intervjun hållits i så nära anslutning till 

observationen som möjligt. Respondenterna informerades om att de fick avbryta 

intervjun när de så önskade och de fick även information om att intervjun spelades in. 

Samtliga respondenter gav sitt samtycke till detta. Intervjuerna genomfördes i 

anslutning till klassrummen i en trygg och välbekant miljö. Efter intervjun fick 

respondenterna möjlighet att ställa frågor kring studien och dess syfte och tillägga något 

som de fann relevant.  

 

Intervjuerna utgör en del av den här studiens kvalitativa datainsamling. Därför har de 

inspelade intervjuerna transkriberats till text som därefter bearbetats och analyserats. De 

transkriberade svaren har analyserats utifrån studiens problemställningar för att skapa 

förståelse för de fenomen som skulle undersökas. Intervjusvaren har därefter använts 
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som komplement till observationerna för att ytterligare förtydliga de resultat som 

observationerna gett.  

 

Två av de genomförda intervjuerna fick göras om då det inspelade materialet inte gick 

att transkribera. De svar som framkom vid det andra intervjutillfället kan ha påverkats 

av att frågorna redan besvarats en gång tidigare.  

 

6.6 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) anger fyra viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till vid 

genomförande av en studie. Dessa aspekter har till syfte att skydda respondenternas 

integritet. Enligt informationskravet har samtliga respondenter informerats om studiens 

syfte och de har även informerats om rätten att när som helst avbryta samarbetet utan att 

behöva motivera varför. Respondenterna har fått information om studien via mail och 

då haft möjlighet att avböja deltagande.  

 

Samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt då samtliga deltagare efter muntlig och 

skriftlig information själva valt att delta i studien. De deltagande klasserna har även fått 

information om syftet med observationerna men då inte eleverna varit i fokus vid 

observationerna har vi valt att bara ge en allmän information till klasserna om våra 

observationer.  

 

Den tredje aspekten är konfidentialitetskravet som anger vikten av att deltagarna i 

studien skyddas så att de inte kan identifieras utifrån sina uttalanden. Vid utskrift och 

analys av intervjuer har vi så gott det varit möjligt säkerställt att de deltagande 

respondenterna inte kan identifieras utifrån sina svar. Bryman (2011) menar att det vid 

kvalitativa studier finns större risk för att respondenterna kan identifieras än vid 

kvantitativa studier. För att undvika att detta sker har vi benämnt de olika 

respondenterna L1, L2 osv. Då endast två skolor deltar, kan det ändå en finnas risk att 

vissa uttalanden kan härledas till vissa respondenter. Detta har respondenterna upplysts 

om, men de har ändå valt att delta.  

 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet som garanterar att studiens material enbart används 

i denna studie.  

 

Bryman (2011) menar att det ofta förekommer kritik mot kvalitativ forskning då det kan 

föreligga svårigheter att generalisera resultaten och slutsatserna. Han menar även att 

forskarens subjektiva tolkningar kan påverka analysen av kvalitativa data. För att ge 

läsaren en inblick i processen i denna studie har vi därför försökt beskriva den och de 

urval som gjorts så noga som möjligt. Men enligt Bryman (2011) är det viktigt att man 

som forskare är medveten om sin egen påverkan på resultaten och att man måste iaktta 

en viss försiktighet vid tolkningen av resultaten.  

 

6.7 Databearbetning och analysverktyg  
Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att genom att skriva ut intervjun får materialet en form som lämpar sig bättre 

för analys. Intervjuerna har skrivits ut ordagrant med markering för pauser då 

respondenterna funderat.  

 

I vår analys av materialet har vi sammanställt observationerna utifrån de tre kategorier 

vi tidigare presenterat. Vi har inte noterat hur många gånger varje aktivitet förekommit, 
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utan vi har bara observerat att en aktivitet förkommit i så stor grad att det varit en 

betydelsefull del av lektionen. Inom varje kategori har vi försökt skapa en logisk 

ordning med de relaterade företeelserna nära varandra. Inom varje kategori har vi sedan 

förstärkt med uttalanden från respondenterna.  

 

I vårt observationsschema fanns även med ett schema för tidsdisponering av lektionerna 

och för vilka material som använts. Sammanställningen av dessa observationer har vi 

valt att lägga som en bilaga (bilaga 3) då den inte delats upp efter våra kategorier. I 

sammanställningen finns dock intressanta iakttagelser för studien och därför finns den 

med som bilaga. Tidsdisponeringen redovisas i form av procent och användande av 

material redovisas med markeringar utifrån vad som använts.  

 

Vi har haft stora svårigheter i att dela upp de olika punkterna i observationsschemat 

utifrån de tre kategorierna språk, kommunikation och lärmiljö. Uppdelningen har gjorts 

om ett flertal gånger. Detta tyder på att områdena inte går att avskilja från varandra helt, 

utan samverkar med varandra vilket ligger i linje med det sociokulturella perspektivet. 

Att studera varje företeelse för sig är därför svårt. För att få någon logik i vårt material 

och för att underlätta för läsaren har vi ändå valt att göra denna uppdelning och då 

försökt att ta utgångspunkt i det vi skriver i teoridelen kring de tre kategorierna. Vi är 

medvetna om att uppdelningen kan diskuteras, men den bygger på de slutsatser vi dragit 

efter våra diskussioner. Vi anser även att uppdelningen i sig inte är avgörande för 

studiens resultat och därför försvarbar.  

 

Till sist har vi sammanfattat de möjligheter och svårigheter respondenterna ser i sin 

undervisning av andraspråkselever. Vi har där valt att ta med uttalanden som är 

relevanta för studien och som uttalas av flera respondenter.  

 

7 Resultat 
I denna del kommer resultaten av observationer och intervjuer att presenteras med 

utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk. Utifrån studiens tre fokus – 

kommunikation, språk och lärmiljö ges läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning 

kring hur undervisningen i matematik av andraspråkselever ser ut på de undersökta 

skolorna. 

 

Resultatet presenteras under fyra rubriker som relaterar till forskningsfrågorna. De tre 

inledande rubrikerna fokuserar på vad resultaten pekar på avseende kommunikation, 

språk och lärmiljö och under den fjärde rubriken förmedlas pedagogernas uppfattningar 

kring vilka svårigheter och möjligheter de ser i undervisningen av andraspråkselever. 

De tre första delarna kommer att inledas med en tabell över de observationer som gjorts 

i klassrummen. Som bilaga 3 finns även en sammanställning över hur tiden i 

klassrummet disponerats och över vilka material som använts.  

 

7.1 Den matematiska kommunikationen 

Undervisningsmetoder/aktiviteter År 

1 

År 

2-3 

År 

3 

År 

4 

År 

5 

År 

6 

År 

7 

År 

8 

År 

9 

Läraren konkretiserar med gester, kroppspråk          

Läraren diskuterar utifrån vardagliga 

situationer 

         

Läraren ger uppgifter där eleverna kan 

kommunicera i ett vardagssammanhang 

         

Läraren använder olika representationsformer          
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för att förtydliga 

Läraren ser till att eleverna deltar i dialog          

Läraren efterfrågar andra lösningsmetoder          

Läraren kontrollerar att eleverna förstått          

Läraren låter eleverna reflektera kring sitt 

lärande 

         

Läraren använder elevs förklaring          

Läraren fångar spontana idéer från eleverna          

Läraren använder film, musik, teater eller 

andra vardagliga företeelser som ingång till 

kommunikation 

         

 

Om man studerar tabellen ovan kan man se att det finns en viss förskjutning mot att 

kommunikationen tycks öka ju äldre eleverna blir. I delen som representerar år 7-9 finns 

en större ansamling av markeringar än för de lägre åldrarna.  

 

Många lärare använder kroppspråk och gester för att förklara. L8 säger: 

 

Självklart är det ju språket som är den stora svårigheten, samtidigt så får 

man träna på det med att lägga språket på en sådan nivå att de förstår. Man 

ska inte underskatta kroppsspråk heller, det är förvånansvärt vad mycket 

de förstår då fast de inte förstår det som kommer ur min mun liksom.  

 

L6 beskriver att hen förändrats till viss del sedan hen börjat arbeta med 

andraspråkselever: 

 

Jag är väldigt….det man förstärkt när man kommit till denna skolan är ju 

gestikulering och att ta det på många olika sätt och ….mycket teater för att 

fånga dem…så det är vad jag tror att jag anpassat mig med från en 

svenskare skola. 

 

Man kan även se att många lärare använder vardagsanknytningar i sina genomgångar, 

men att när eleverna sedan får uppgifter att arbeta med så är det inte lika mycket 

vardagsanknytningar där. Eftersom eleverna tillbringar en stor del av lektionen med att 

arbeta i böckerna så är de hänvisade till den vardagsanknytning som finns där, och som 

ibland kan vara problematisk:  

 

Nu är inte våra läromedel helt uppdaterade och ordvalen ska ju helt klart 

inte anpassas efter nyanlända, men de pratar om sådant som även är svårt 

för svenska elever – om lanternor och cellostråkar och sådant. Det flyttar 

ju fokus från ren matte till språkförståelse i stället (L6). 

 

De observerade lektionerna visar på att det inte är helt självklart att använda olika 

representationsformer i undervisningen och att det även finns klassrum där läraren inte 

under dessa lektioner aktivt arbetat för att få med eleverna i en dialog. I ett klassrum 

observerades dock ett aktivt arbete med konkretmaterial som eleverna fick diskutera 

utifrån. Det finns dock en medvetenhet kring vikten av att eleverna får diskutera om 

sina tankar: 

 

Att man har en öppen dialog kring hur man tänker och att alla tankar är 

tankar och de är inte fel utan att alla tankar leder till att man till slut 

förstår. Oavsett hur långt man tänkt så har det samma värde eller att det 

ibland går att hoppa över en tanke men ändå hamna rätt. Och det är nog 
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det vi kämpar med mest – att de ska känna sig öppna och att de vet att man 

tar tillvara alla tankar som lika viktiga. Och att vi bekräftar att vi förstår 

hur du tänker men att man sen tar det ett steg vidare och får med alla i den 

nya tanken som för det vidare (L3).  

 

En annan pedagog lyfter hur viktigt klimatet i klassrummet är för att dialogen ska 

finnas: 

Det blir ofta att väldigt enkla frågor får komma…Det gör inget om man 

frågar konstiga frågor..och så ska det ju alltid vara men …ja, det blir inte 

så ofta som någon skrattar eller så ..utan alla frågor är tillåtna. Och det kan 

komma flera olika tankemodeller som man kan dela med sig av..och det 

blir ju mer ju äldre de blir (L1) 

 

Tabellen visar även att de flesta pedagoger är måna om att eleverna förstått och att de 

gärna använder elevers förklaringar i sina genomgångar.  

 

Ingen av de besökta klassrummen använde film, musik eller teater under lektionerna. 

 

Disponeringen av tiden i klassrummet visar att läraren står för en stor del av 

kommunikationen – runt 25% i de flesta klasserna (bilaga 3). I stort sett alla lektioner 

har inletts med en ganska lång genomgång av läraren. I två klassrum har genomgången 

mera varit en dialog med eleverna där de visat stort engagemang och delaktighet, men 

för övrigt har läraren varit den som pratat mest även om försök gjorts att få en dialog 

med eleverna. L5 menar att det är detta eleverna är vana vid och efterfrågar: 

 

Ja, väldigt fyrkantigt…alltså om jag får säga det väldigt tråkiga lektioner 

… för det är ju det som de här eleverna tycker om mest. Jag tror väl att det 

är det de är vana vid från hemlandet med..Att man står där framme och 

pratar och sen får man uppgifter och sen går man igenom det…Det är i 

alla fall det jag fått känslan av att de vill ha.  

 

Efter genomgången får oftast eleverna arbeta vidare själva i en lärobok. Alla klasser 

utom en har använt lärobok. Organisationen ser olika ut i klassrummen, men i samtliga 

klassrum har det funnits möjlighet för eleverna att kommunicera med varandra under 

det enskilda arbetet. Pedagogerna har också uttryckt att de är positiva till att eleverna 

arbetar tillsammans.  

 

Tanken är att grannen ska vara första hjälpstationen…så det är tanken 

..både till höger och vänster om..eftersom de sitter rätt nära även de andra. 

Och sen ska de begära hjälp av mig (L6) 

 

Även om observationerna inte pekar på att kommunikationen tar en stor del av tiden i 

klassrummet, så påpekar ändå flera pedagoger vikten av att kommunicera matematik: 

 

Det är svårt att nå kunskapskraven för de flesta beroende på att även 

matten är kommunikativ, det handlar om att kommunicera, ställa frågor 

som leder framåt, lyssna in, förklara och lösa problemlösning. 

Och dessutom har många en räknande studiebakgrund i matte. Inte en 

förklarande och förståelsebakgrund vilket gör att de blir ganska svårt. Man 

vill gärna räkna.(L7) 
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Alltså det som jag tänker med en del som kommer är ….att de är väldigt 

resultatinriktade. De är inte…det är mer som att 2 plus 2 är lika med 4 

…hur man tänker spelar ingen roll…här är det mer…alltså svaret som är 

det viktiga. Men vägen till svaret är inte det viktiga och det är svårt att få 

många att förstå att det är vägen till svaret som är det viktiga. Hur du 

tänker…hur kommer du fram till det svaret…(L1). 

 

Detta kan även vara svårt att kommunicera med föräldrarna: 

 

Plus att jag kan tänka mig att man kan ha en sittning med jämna 

mellanrum för de nya föräldrarna som förklarar då vad LGR11 har för 

kunskapssyn, vi räknar inte bara i matte, vi kommunicerar, pratar, 

samtalar, analyserar, bryter ner…vi räknar inte bara. Det är inte mängden -  

70 sidor för ett A. Det är förstådda sidor, det tror jag skull behöva 

förtydligas med jämna mellanrum (L7) 

 

En pedagog – L7- uppger att hon arbetar med diskussion och dialog kontinuerligt i 

klassrummet och låter eleverna arbeta utifrån växlande problemställningar.  

 

7.2 Språkliga aktiviteter 

Undervisningsmetoder År 

1 

År 

2-3 

År 

3 

År 

4 

År 

5 

År 

6 

År 

7 

År 

8 

År 

9 

Läraren förklarar begrepp          
Läraren ger eleven tillfälle att 

formulera sig utifrån nya begrepp 
         

Läraren förklarar extra för elever med 

annat språk 
         

Läraren använder modersmålsläraren 

i undervisningen 
         

Läraren använder språkstöd i 

undervisningen 
         

Läraren använder engelska eller elevs 

modersmål 
         

 

Tabellen visar att pedagogerna ofta är noggranna med att förklara begrepp för eleverna. 

Men trots att begreppen blir förklarade så är det inte lika ofta läraren ger eleverna 

möjlighet att använda begreppen i dialog. Att läraren ger elever extra förklaring 

förkommer också.  

Att just begrepp är viktiga betonas av pedagogerna: 

 

Mycket konkret material för att kunna visa vad man menar. Mycket arbete 

kring begrepp för det behöver de ju ha med sig (L2). 

 

I fyra av de nio besökta klassrummen förekom hjälp av modermålslärare och samma 

förhållande gäller studiehandledare. Ingen av de intervjuade pedagogerna hade 

möjlighet att hjälpa eleverna på deras modersmål, men eleverna har fått förklaringar 

från modersmålslärare eller studiehandledare. I de klassrum där studiehandledare och 

modersmålslärare fanns förekom samtal på elevernas modersmål, men hjälpen gavs 

även på svenska. I tre av de nio klassrummen samtalade eleverna på sitt modersmål 

medan de arbetade själva (Bilaga 3).  
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Pedagogerna är genomgående positiva till stödet från både språkstöd och 

modersmålslärare. L2 säger: 

 

Ibland kan det vara svårt att hinna prata och planera men jag tycker att jag 

har bra stöd. Har dessutom en arabisktalande praktikant som är ett stort 

stöd. Han plockar ut grupper ibland när det är en grupp som har svårt att 

förstå -  då får han ta dem och hjälpa dem på arabiska. 

L1berättar: 

 

Ja, vi har studiestöd i arabiskan som vi ibland ber förklara vissa begrepp 

och vissa moment på arabiska och sen har vi på dari också. Som vi brukar 

be om hjälp med som områden som symmetri som vi jobbat med nu och 

det här med…vi har tittat på punkt och linje och sträcka och såna bitar. 

 

Ett mer utvecklat samarbete med studiehandledare förekommer också:  

 

Ja, och då gör vi så att studiehandledaren är med på den gemensamma 

genomgången. Där är vi då flera lärare och sen när genomgången väl är 

färdig så går studiehandledaren iväg och resten stannar med antingen en 

av oss eller båda beroende av hur många som blivit kvar. Och sen gör 

studiehandledaren om genomgången och utgår från samma sak så själva 

matteutbildningen ligger bakom genomgången men sen kommer den 

språkliga förstärkningen in och då har de ju sett det och studiehandledaren 

kan förmedla samma budskap på sitt sätt och på modersmålet (L3). 

 

På frågan kring om eleverna får använda modersmål i klassrummet är de flesta svaren 

positiva: 

 

Det är inget problem om eleverna vill använda sig av modersmålet så 

länge de gör det de ska. Ibland sitter de i grupper och då kan de diskutera 

på sitt modersmål. Ibland är min praktikant med och då kan de prata 

arabiska (L2). 

 

När man jobbar med elever med svenska som modersmål tänker jag att 

man diskuterar uppgifter och diskuterar begrepp ….. att dom får höra 

andra elever prata om begreppen. Men om man har elever med samma 

modersmål så kan de förklara för varandra på sitt eget språk också. Att 

man blandar upp det lite så men då ska man ha turen att de har samma 

modersmål. Ibland kan man bara ha en nyanländ elev och då är det ju 

svårare…(L9). 

 

Jag tycker att det ska få göra det. Men jag har hört den där regeln - app 

app, nu är vi i Sverige nu pratar vi bara svenska. Men jag skiter i om de 

pratar på sitt eget språk. Det måste de få göra liksom om en inte förstår 

och en lätt kan förklara snabbt på modersmålet … jag vet att en del är 

hårda men det är inte jag. De får gärna använda sitt modersmål. Matte är 

ett språk som vi använder likadant i alla länder…(L8). 

 

Men användandet av modersmålet är inte helt problemfritt: 
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De flesta vill (använda sitt modersmål) men sen har vi ett litet arabiskt 

gäng av tjejer som ofta går över till att prata arabiska när de vill att det ska 

gå fort att förklara. Men jag vet ju aldrig vad de pratar om så därför 

försöker vi hålla det på svenska så mycket som möjligt (L5). 

 

…de förklarar gärna men vi vet ju inte hur de förklarar för det är inte 

säkert att de har koll men de förmedlar ju sin uppfattning kring det vi 

pratat om så klart. Och sen i ibland i vissa delar när de ska jobba 

tillsammans så får de använda modersmålet. Men just i denna klass har vi 

haft problem med att ett språk tagit över och blivit ett problem men då har 

vi hindrat det. Men annars är vi öppna för att de tänker och diskuterar på 

sitt modersmål. (L3). 

 

En pedagog menar också att det är viktigt att eleverna får kodväxla:  

 

De talar nästan uteslutande svenska på lektionerna men där det behövs ser 

jag det som en fördel om de växlar  - om de kan förklara begrepp och så 

för de klasskamrater som inte har de orden eller så (L4). 

 

7.3 Lärmiljön 

Undervisningsmetoder År 

1 

År 

2-3 

År 

3 

År 

4 

År 

5 

År 

6 

År 

7 

År 

8 

År 

9 

Läraren konkretiserar med laborativt 

material 
         

Läraren konkretiserar genom att 

rita/skriva 
         

Läraren knyter ihop lektionen och 

sammanfattar 
         

Läraren kopplar till tidigare lektioner          
Läraren knyter an till mål och 

kunskapskrav 
         

Läraren ger exempel från 

minoritetselevernas hemländer 
         

Läraren gör jämförelser med andra 

kulturer och språk 
         

 

Tabellen visar att lärarna är duktiga på att konkretisera både genom att använda konkret 

material och genom att rita och skriva på tavlan. L1 beskriver:  

 

Jag försöker…i mattematerialet vi har så finns det väldigt bra 

bildstöd…och sen jobbar man med symwriter så finns det ju ganska bra 

bildstöd och så använder jag mycket konkret material. Och det är ju 

enklare när de är yngre…ju äldre de blir och ju mer abstrakt matten blir 

desto svårare blir det ju med det konkreta stödet och bildstödet. 

 

Att använda bilder, så fort man kan använda bilder - geometribilder, bråk, 

procentbilder. Även de svaga som är otroligt svaga som ligger på årskurs 1 

nivå liksom här och aldrig skulle kunna nå ett betyg på högstadiet. De 

hänger med på en sådan genomgång med bilder. Så det är lätt att svara på 

att det är bilder (L8). 

 



  
 

25 

Många lärare kopplar till tidigare lektioner, men att sammanfatta och knyta ihop 

lektionen är inte lika vanligt. Inte heller såg vi i något klassrum att det fanns uppsatta 

mål och kunskapskrav eller att läraren kopplade till målen.  

 

Att lärare kopplar till elevernas kultur eller till deras modersmål förekommer nästan inte 

alls. I ett klassrum gjordes koppling till olika enheter och att inte alla enheter är lika 

vanliga i andra länder, men det var den enda koppling vi såg. Pedagogerna funderar så 

här:  

 

Möjlighet att titta på olika sätt att räkna från olika länder är intressant. Det 

tillför en ytterligare dimension till arbetet när man kan se att man kan göra 

på så många olika sätt (L2). 

 

Men oftast det som kommer fram är ju när eleverna berättar om olika sätt 

och då är det viktigt att eleverna får vara med och tala och att de får ord 

och kan berätta och att de får utrymme att uttrycka sig. Och visst ibland 

har man bråttom och då kan det försvinna men har man inställningen att 

det finns nytta med det så kommer det ju fram (L3). 

 

Jag har ju vissa som räknar på annat sätt… som de har lärt sig i sitt 

hemland..och det säger jag att absolut de får fortsätta med. För det är ju 

dumt att lära sig ett nytt sätt om det andra funkar och de kan det..(L5) 

 

Det kan jag tycka är dåligt underbyggt på vår skola. Det tar vi dåligt 

tillvara, att man inte har koll på att man har många elever från olika länder 

att man inte tar vara på det fullt ut. Att man pratar och frågar och är 

nyfiken, man skulle kunna gör mycket mer med det (L7). 

 

En pedagog ser även sin egen roll i detta: 

 

Nej, inte som de velat visa…och då kan man kanske tänka att man är för 

dominant i sitt sätt att undervisa så att de inte vågar visa det..så kan det 

vara … eller så har de inga andra med sig. Jag har inte heller hört från 

föräldrar att vi räknar på ett annorlunda sätt. Men såklart gör vi väl kanske 

det…(L4). 

 

Placeringen i klassrummet har också betydelse för elevernas möjlighet att samarbeta 

och stötta varandra språkligt. I nästan alla klassrum sitter elever i par eller i smågrupper. 

Tanken bakom dessa grupper växlar: 

 

De sitter i grupper för det fungerar bra. De är inte indelade efter språk. 

Men de får flytta runt ganska fritt. De väljer ofta att sitta med en person de 

känner trygghet med och där de vågar göra bort sig. Det är inte alltid att 

det har med språket att göra (L2). 

 

Och därför är det extra viktigt att ha flexibla grupper så att man ibland kan 

dela i väldigt små grupper och ibland att vi gör grupper där nästan alla har 

svårigheter för då pressas de att tänka till lite extra  och oftast vågar de 

mycket mer i den gruppen än i den stora gruppen…eller i en grupp som är 

blandad. Vi har ju en elev som är supersmart och tänker jättesnabbt och 
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hans behov måste vi också tillgodose men han får ju inte ta över utan han 

måste få sin egen utmaning (L3). 

 

Det beror på vad vi arbetar med. Ofta har eleverna på den här skolan en 

redan insatt placeringslista från sina handledare. Sen kanske jag väljer att 

placera dem annorlunda vissa gånger om vi jobbar med någonting. Ibland 

kanske jag vill att de ska jobba med lika starka kompisar i ämnet så att de 

driver framåt mot fördjupning. Vissa gånger kanske jag tänker att de sitter 

2 och 2 för att dra varandra på något sätt - så att de ligger liksom nivåerna 

under varandra så att den starka kan träna på kommunikation och den som 

ligger steget under kan förstå vad är de ska framåt mot (L9). 

 

Vi uppmärksammade även att det inte i något klassrum fanns begreppslistor på olika 

språk, ordböcker på olika språk eller synlig matematik med koppling till olika kulturer 

uppsatt (Bilaga 3).  

 

Om man tittar på hur lektionernas tid fördelas kan man se att läraren lägger ca en 

femtedel av lektionen till någon form av genomgång eller dialog tillsammans med 

eleverna. Resten av tiden används mest till enskilt arbete och i något klassrum innebär 

det att eleverna arbetar i bestämda grupper.  

 

7.4 Möjligheter och hinder 
I intervjuerna har pedagogerna uttryck att det finns både möjligheter och svårigheter i 

arbetet med andraspråkseleverna. Några pedagoger ser att möjligheterna att öka 

måluppfyllelsen för dessa elever skulle kunna förbättras om det fanns mer 

spetskompetens på skolan: 

 

Det skulle vara att försteläraren skulle få tid till rådgivning…om det kunde 

finnas spetskompetens som man kunde få ta del av och få stöd av. Någon 

form av handledning alltså…Det skulle jag tycka var bra (L1). 

 

De efterlyser även fortbildning på arbetstid. Men också en ökning av 

studiehandledaningen anses viktigt: 

 

Ja, att man kan utnyttja studiehandledning på ett helt annat vis…och 

egentligen skulle vi behöva ännu fler arabisktalande studiestöd också. Då 

hade de kunnat lyckas ännu mer tror jag..(L3). 

 

Ett par pedagoger menar också att det är viktigt att ta tillvara elevernas kunskaper bättre 

och att ha höga förväntningar: 

 

..ibland har jag nästan högre förväntningar på dessa elever ofta utifrån den 

bilden som de själva har om ämnet matematik. Sen det svåra är ju som 

sagt…jag har väldigt många som är duktiga rent matematiskt men som har 

lite problem språkligt. Men framförallt …ibland kan jag uppleva att man 

försöker lura eleverna i matteboken och det blir väldigt tydligt när man 

inte har svenska som modersmål. Och …frågan är om det är det som de 

behöver eller om vi då ska koppla in modersmålet och kolla vad de kan 

rent matematiskt (L4). 
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Jag tror att det är jättevikigt att man respekterar deras redan inlärda 

kunskaper och att man tänker att det startar inte från noll. Så de ska ju inte 

ha ett lätt material bara för att de är nyanlända, utan det är ju vårt ansvar 

att på något sätt kartlägga var kan dom på sitt eget språk. Och när det 

gäller svenskabiten så kanske man får ha lite lättare material för att 

förklara begreppen och så. Men att just ta reda på vad eleven befinner sig i 

nuläget på sitt eget språk (L9). 

 

Eleverna saknar en hel del av begreppen som vi liksom använder i dagligt 

tal som även kommer i matten…jämförelseord och sådana begrepp är ju 

svårare för dessa elever. Så på den språkliga biten är förkunskaperna lite 

mindre..Däremot rent matematiskt kan jag ibland blir förvånad över hur 

mycket de har med sig…speciellt de som gått i skolan några år innan..(L6) 

 

De svårigheter som pedagogerna ser varierar ganska mycket men flera handlar om att 

bibehålla elevernas motivation trots svårigheter. 

 

Ja, att slängas in och inte ha språket och tappa självförtroende.. för det 

tänker jag att ungarna gör oftast, man känner sig dålig för att man inte har 

språket (L7) 

 

Största svårigheten tycker jag kanske inte alltid är själva 

undervisningen…där tycker jag att vi kan få ett bra flow… vi kan aktivera 

eleverna och nyttja språkstöd och så. Problemet tycker jag är att de kan 

jobba så otroligt hårt – men jag som lärare ser att de kanske ändå inte 

kommer att lyckas nå den nivå de förväntas. Men ändå behöver de göra 

lite mer än jag skulle förvänta mig men jag kanske ändå behöver sätta ett 

F. Att då få dem att behålla motivationen – att fortsätter  du så här även i 

sjuan och åttan så kommer du att klara det. Och det kan vara ett bekymmer 

ibland – att fortsätta få dem motiverade trots att det inte räcker till och 

trots att de gör mer än som egentligen krävs. Det är ett 

jättebekymmer…(L4) 

 

Jag tycker att jag måste ha förväntningen att nu kan de väldigt lite och 

framförallt i språket, sen kanske de är duktiga i matematik men det lär 

man sig och då vet man ju att man hela tiden kan stegra. När vi arbetade 

med geometri märkte jag ganska direkt att jag kunde öka svårighetsgraden 

snabbare än när vi jobbade med till exempel procent och då måste man gå 

långsammare (L8). 

 

Flera pedagoger ser också området problemlösning som den stora svårigheten: 

 

Alltså många lär sig ju att leta efter signalord. Står det färre än då ska det 

vara minus…står det fler än så tänker de automatiskt plus…och det kan ju 

vara svårt för de är inte så säkra….det kan vara bedrägligt ibland för om 

de bara letar efter de orden – signalorden- så kan det lätt blir fel på 

problemlösningsuppgifter (L1). 

 

Att få eleverna att behärska begrepp när de är nya. Problemlösning är 

också svårt då många elever saknar tillräcklig erfarenhet av samhället för 

att förstå vissa problem (L2). 
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Man kan även se problem som relateras till hemmet: 

 

…..det är liksom att skolan och hemmet är mer separerat…från varandra 

tycker jag..I en mer homogen svensk grupp är det alltid en hel del i klassen 

där föräldrarna tränar dem och kör med lite multiplikationstabellen när de 

åker bil och lite så där…Här är det liksom att det är så mycket upp till 

eleverna själva och till oss i skolan att reparera och göra allting.. och hur 

mycket man än tar det på utvecklingssamtalet att de här sakerna måste du 

kunna…och det är inget vi kan mata in skolan så…där känner jag att det är 

svårare…(L6) 

 

Till sist finns det även en svårighet ut ett specialpedagogiskt perspektiv: 

 

Ja, det är svårt att veta…vilket som är vilket…för det finns ju också barn 

som har andra svårigheter..som är i matematiksvårigheter alltså…så om 

det är språkligt eller något annat är svårt att urskilja…men med arabiskan 

är det lättare för där har man ju hjälp av modersmålsläraren så där är det 

lättare att urskilja…Men hos de andra språkgrupperna är det svårare (L1). 

 

8 Analys 
I analysdelen kommer varje frågeställning för sig att analyseras utifrån det teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats.  

 

8.1 Den matematiska kommunikationen 
Säljö (2000) visar på hur viktig kommunikationen är för att eleven ska känna sig 

delaktig och för att kommunikationen föregår tänkandet. Resultaten visar att 

kommunikationen tycks öka ju äldre eleverna blir. Framförallt de delar av 

kommunikationen som innefattar dialog har förekommit oftare i klasser med äldre 

elever. Hansson (2011) betonar vikten av att eleverna blir bekräftade i sina tankar och 

resultaten visar att många lärare efterfrågar olika lösningsmetoder och verkligen frågar 

om eleverna förstått. Det är också vanligt att läraren både använder sig av och 

efterfrågar elevers förklaringar i sina inledande genomgångar. Det är också relativt 

vanligt att läraren fångar upp elevens spontana idéer och förklaringar vilket Hodgen  

och William (2013) menar är viktigt för att främja en öppen kommunikation i 

klassrummet.  

 

Löwing & Kilborn (2008) pekar på de svårigheter som kan finnas med att få 

kommunikationen att utvecklas i ett klassrum med många andraspråkselever. De menar 

att både lärarens roll och lärmiljön har stort inflytande på hur kommunikationen ser ut. I 

de observerade klassrummen har flera olika kommunikationsformer förekommit.  

Kommunikationen mellan lärare och elev har ofta tydliggjorts med hjälp av gester och 

ett tydligt kroppsspråk. Ng (2015) har i sin forskning lyft fram hur viktig just denna 

kommunikation är för de elever som inte har ett fullt utvecklat språk. Med kroppsspråk 

och gester kan kommunikationen underlättas och läraren kan förtydliga sitt budskap 

med gester. En av respondenterna utryckte att det var den största förändringen för 

honom när han börjat arbeta med andraspråkselever. Matematikundervisningen blev 

mer att spela teater för att få eleverna att förstå. Ng (2015) menar även att det är viktigt 

att komplettera med digitala verktyg, men detta har inte observerats i något klassrum. 

Dock efterfrågade en pedagog möjligheten att använda mer digitala hjälpmedel då hon 
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ansåg att dessa utgjorde ett bra komplement till den vanliga undervisningen. Löwing & 

Kilborn (2008) menar också att kommunikationen mellan elever är viktig. Även Planas 

(2014) betonar vikten av samarbete mellan elever för att de ska få möjlighet att uttrycka 

sina tankar på sina språk. Förvånansvärt lite kommunikation mellan elever syntes i de 

besökta klassrummen. I stället förkom mycket ensamt arbete i läromedlen vilket Norén 

(2010) menar kan ha en negativ inverkan på elevernas språkliga och matematiska 

utveckling. Ett exempel på en genomtänkt och planerad kommunikationsdel fanns hos 

L1 när de arbetade med geometri. Eleverna fick olika geometriska figurer och delades in 

i grupper om två eller tre elever. Indelningen var delvis gjord utifrån språk och nivå på 

matematikkunskaper. Eleverna fick förklara hur deras geometriska figur såg ut genom 

att använda orden vinkel, hörn och sida. Dessa begrepp hade noga övats och förklarats 

innan. Efter förklaringen skulle de lyssnande eleverna försöka gissa vilken geometrisk 

figur som den första eleven beskrivit. Här fick verkligen eleverna kommunicera och 

använda de begrepp de tidigare använt.  

 

Cummins (2007) visar på hur viktigt det är att undervisningen är kontextbunden och tar 

avstamp i elevens verklighet och där eleverna befinner sig. I de observerade 

klassrummen fanns det gott om tillfällen där läraren kopplade sin genomgång till olika 

vardagssammanhang. Dock förekom detta mest i genomgångar, då läraren ofta anknöt 

till elevernas vardag, men det förkom inte lika ofta att de uppgifter eleverna fick arbeta 

med hade anknytning till deras vardag. I stället påpekade ett par respondenter att 

läroboken ofta stjälper elever då uppgifterna inte alls anknyter till miljöer som är 

bekanta för eleverna. Detta försvårar självklart kommunikationen mellan elev- lärobok 

(Löwing & Kilborn 2008). Även Gutierrez (2002) påpekar vikten av att läraren 

använder material och uppgifter som är bekanta för eleverna eftersom detta underlättar 

deras förståelse och inlärning.  

 

Pape och Tchoshanov (2001) påpekar vikten av att använda olika representationsformer 

för att eleverna ska skapa större förståelse för matematik. Även Jao (2012) menar att 

just olika representationsformer kan underlätta för andraspråkselever att kommunicera. I 

mindre av hälften av observationerna har läraren utnyttjat möjligheten att använda olika 

representationsformer. Det förekom i de lägre åldrarna och i de högre men i 

mellanåldrarna förekom inga kompletterande representationsformer alls. Både Jao 

(2012) och Moschkovich (2002) menar att just för andraspråkselever blir olika 

representationsformer en form av stöttning för språket, vilket ur ett sociokulturellt 

perspektiv är viktigt för att diskussionen ska bli utvecklande.  

 

Hodgen och William (2013) menar att läraren tenderar att ta för stort utrymme i 

klassrummet och inte ger eleverna möjlighet att delta aktivt i genomgångar och 

diskussioner. Bara i tre av de observerade klassrummen har det funnits en tydlig dialog 

mellan lärare och elever där eleverna verkligen bjudits in till att delta aktivt. Här har 

eleverna bjudits in att aktivt delta i dialogen och de ställda frågorna har varit öppna och 

djupa. En pedagog påpekade att just andraspråkseleverna inbjuder till dialog då de är 

öppna för alla slags frågor och inte ser begränsningar i att vissa frågor är ”dumma” och 

därför inte ställs.  

 

8.2 Språkliga aktiviteter 
Säljö (2000) pekar på att språket är unikt för människan och att vår kunskap i stort är 

språklig. En viktig del av språket utgör begreppen som hjälper oss att se likheter och 

skillnader och genom begreppen kan vi göra jämförelser och lära av våra erfarenheter. I 

resultaten kan man se att i nästan samtliga klassrum förekom arbete med olika 
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matematiska begrepp som lärarna förklarade och lät eleverna använda. Barwell (2013) 

beskriver vikten av att använda både matematiska såväl som vardagliga begrepp och att 

eleverna behöver förstå att det kan vara skillnader mellan ords vardagliga och 

matematiska betydelse. Detta förklarades i flera klassrum och lärarna var tydliga med 

att visa på de matematiska begreppens betydelse. Någon pedagog uttryckte även att just 

för andraspråkselever är begreppen svåra då de ofta saknar de vardagliga begreppen att 

anknyta de matematiska begreppen till. Men trots att lärarna varit tydliga med att 

förklara så var det väldigt få lärare som gav eleverna möjlighet att formulera sig utifrån 

begreppen. Höines (2000) menar att det är viktigt att bygga på elevens språkliga 

erfarenheter och att det är genom att utveckla sitt språk som eleven även utvecklar sina 

matematiska kunskaper. Att skapa tillfällen för eleven att använda sina begrepp är 

därför ett viktigt komplement till att bara förklara begreppen.  

 

Sterner och Lundberg (2002) beskriver att det är viktigt att det finns en medvetenhet hos 

läraren om de språkliga svårigheter som kan finnas hos elever och som kan påverka 

lärandet i matematik. Trots att de observerade lärarna hade medvetenhet om elevernas 

språkliga svårigheter så förekom det väldigt lite att elever fick extra förtydliganden eller 

extra förklaringar under lektionen. Inte heller i de klassrum där modersmållärare fanns 

på plats märktes så mycket av att elever fick extra förtydliganden efter genomgången. 

Cummins (2017) menar att undervisningen av flerspråkiga elever måste ta vara på 

elevens flerspråkiga repertoar. Undervisningen måste stötta förståelse och produktion av 

språk och en viktig del av detta är att läraren kan göra språkliga klargöranden för 

eleven.  

 

Skolverket (2008a) har sett att både modermålsundervisning och studiehandledning är 

marginaliserade på skolorna. Ändå ser de att studiehandledning på modersmålet kan 

innebära väsentligt bättre möjligheter för elever att följa undervisningen i olika ämnen. I 

de besökta klassrummen förekom stöd av modersmålslärare och studiehandledning i 

drygt hälften av klassrummen. I intervjuerna framkom att fler lärare använder 

studiehandledning men att de inte fanns närvarande just under observationerna. 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) menar att förutom att studiehandledning 

underlättar inlärningen av ämnet så stärker det även elevens självkänsla och identitet. 

De intervjuade pedagogerna menade att studiehandledningen var av oerhörd nytta då det 

gav eleverna ytterligare ett tillfälle att förstärka sin förståelse på modersmålet. De 

menade vidare att det var viktigt att samplanera med modersmålslärarna så att de 

matematiska genomgångarna kunde följas upp på modermålsundervisningen. Men de 

uttrycker också att det finns svårigheter i att hinna planera tillsammans med 

modersmålslärarna och att de ”små” språken missgynnas då det är svårare att hitta 

studiehandledare och att få deras tid att räcka till. Men samtidigt menar de att dessa 

elever oftast lär sig svenska snabbare, då de tvingas använda svenska mer än de elever 

som har många av samma språkgrupp att samtala med.  

 

I intervjuerna framkom även att lärarna genomgående är positiva till att eleverna 

använder sitt modermål på lektionerna. Planas (2014) ser vikten av att fokus i 

diskussioner i klassrummet inte ska ligga på det språkliga utan på det matematiska. 

Eleven behöver då kunna använda sitt modersmål för att tillsammans med andra skapa 

matematisk förståelse. Det är viktigt att språket inte blir en begränsande faktor utan att 

normen i klassrummet är sådan att olika språk tillåts. Flera av pedagogerna lyfter också 

fram att de i placeringen i klassrummet tänkt just på detta och placerat eleverna så att de 

ska kunna diskutera tillsammans med andra från samma språkgrupp. Men det finns även 

pedagoger som menar att språket inte alltid avgör vem man vill arbeta med – i stället 
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kan tryggheten i relationen vara det som får eleven att välja samarbetspartner. Så trots 

att fokus ofta ligger på det språkliga i matematiska diskussioner så är det viktigt att man 

ser flerspråkigheten som en resurs i arbetet och inte som en begränsning (Guitiérrez 

2002; Moschkovich 2002; Planas 2014). 

 

Löwing och Kilborn (2008) menar att trots att matematik i vissa delar kan ses som ett 

internationellt språk så finns det ändå stora skillnader både i talsystem och i 

symbolspråk. Det är viktigt att eleverna tillåts växla mellan de olika språken men även 

att de är medvetna om de skillnader som finns. Både Moschkovich (2007) och Setati 

och Adler (2001) menar att kodväxling mellan elevens språk kan vara ett viktigt inslag i 

matematikklassrummet. I de observerade klassrummen var det inte en svenskspråkig 

norm utan pedagogerna var positiva till att eleverna växlade språk, speciellt när det 

handlade om att förklara begrepp för varandra. Men det fanns även svårigheter med att 

eleverna tilläts använda sitt modersmål, menade några pedagoger. Att som pedagog inte 

förstå vad eleverna pratar om kan vara frustrerande och det gäller att ha förtroende för 

eleverna och ta risken att de samtalar om annat än matematik. Även Barwell (2009) 

påpekar att det kan finnas problem med just kodväxling och att forskningen kring detta 

behöver problematiseras. Även här menar en pedagog att de språk som är i minoritet 

kan missgynnas då de inte ges samma möjlighet att använda sitt språk i dialog med 

andra.  

 

8.3 Lärmiljön 
Enligt Säljö (2000) är inte bara metoder av vikt för lärandet utan miljön spelar också en 

stor roll. Fortfarande kännetecknas klassrummen av synen att läraren ska överföra 

kunskap till elever. Denna bild överensstämmer väl med de klassrum som observerats. I 

nästan samtliga klassrum följer aktiviteterna den traditionella bilden av ett 

matematikklassrum – läraren håller en genomgång och eleverna arbetar i sina böcker 

resten av lektionen. En pedagog påpekar dessutom att det är just detta som efterfrågas 

av eleverna eftersom de är vana vid den typen av undervisning från sina hemländer. 

Säljö (2000) menar att skolan är en historisk kontext där invanda kommunikativa 

mönster kan vara svåra att bryta. Boaler (1998) menar att det förekommer mycket av 

passiva undervisningsmetoder och att tyst räknade är ett betydande inslag i 

klassrummen. Det stämmer väl överens med observationerna – eleverna använde stor tid 

till tyst räknande, men dock använde flera pedagoger genomgångstiden till att 

uppmuntra diskussion och dialog och därför blev det passiva inslaget inte så dominant.  

 

Genomgående har de undervisande pedagogerna varit bra på att konkretsisera och att 

använda laborativt material. Även upp i de högre åldrarna fanns det gott om laborativa 

inslag och lärarna använder sig mycket av tavlan för att rita och skriva under 

genomgångarna. Detta stämmer väl överens med det Ng (2015) beskriver då hon 

beskriver vikten av att använda konkreta uttrycksformer såsom bilder och konkret 

material. Hon menar att det konkreta inslaget väl kompletterar de språkliga inslagen och 

flyttar fokus från det språkliga till andra former av kommunikation.  

 

Både Sjöblom (2015) och Hansson (2011) lyfter fram vikten av att se elevernas 

kulturella resurser som en tillgång i klassrummet. Även Dornoo (2015) lyfter fram den 

kulturella bakgrunden som en viktig faktor för att eleverna ska kunna konstruera 

kunskap utifrån sina egna erfarenheter. I de observerade klassrummen förekom i stort 

sett ingen anknytning till elevernas kulturer. I intervjuerna uttrycker pedagogerna att de 

är medvetna om att eleverna har med sig annan erfarenhet av matematik, men att de 

sällan lyfter fram det. Lärarna uttalar att de har begränsad kunskap kring elevernas 



  
 

32 

bakgrund och att det är sällan som eleverna själva väljer att lyfta fram sina egna 

erfarenheter i matematikundervisningen. Jao (2012) betonar hur viktigt det är att läraren 

har en gedigen kunskap om elevernas bakgrund och även hur viktigt det är att läraren 

lyfter fram och använder representationsformer som är bekanta för eleverna. En 

pedagog menar att det kanske är hans egen dominanta roll på lektionerna som gör att 

eleverna inte känner att deras erfarenheter är efterfrågade. Meyer et al (2018) betonar 

vikten av att elevens förstaspråk lyfts in i undervisningen, men i de observerade 

klassrummen fanns inget inslag där elevernas förstaspråk lyftes fram. Inte heller fanns 

det några begreppslistor eller ordböcker på elevernas modersmål.  

 

Takeuchi (2015) lyfter i sin forskning fram vikten av att läraren utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv ger eleverna möjlighet att samarbeta. Om eleverna ges 

möjlighet att samarbeta i grupper med elever med samma modersmål, gynnas både den 

matematiska och språkliga utvecklingen. Läraren har här en betydelsefull roll att genom 

placeringar i klassrummet underlätta denna form av samarbete. Några pedagoger har 

medvetet satt sina elever i språkgrupper medan andra i stället valt att placera utifrån ett 

trygghetstänk. Men respondenterna påpekar att det finns möjlighet för eleverna att flytta 

runt och att man ibland medvetet låter eleverna flytta runt och sätta sig i språkgrupper 

för att underlätta samarbetet. Under observationerna har det endast i ett fall förkommit 

aktiviteter där läraren medvetet utnyttjat elevernas skilda språkresurser i diskussioner 

eller annat samarbete.  

 

Cummins (2017) menar att kontextbundna och kognitivt krävande uppgifter ger den 

mest effektiva undervisningen för andraspråksinlärare. Aktiviter som stöder detta är 

bland annat laborativa inslag och användande av konkreta material, tillsammans med 

samarbete i grupp där elever tillåts använda sitt modersmål. I klassrummen har det 

förekommit en hel del konkret material, men då oftast som demonstration av läraren. 

För att utveckla undervisningen ännu mer skulle de laborativa inslagen behöva 

involvera eleverna mer. Gibbons (2006) pekar på vikten av att ge elever stöd i olika 

former - till exempel genom att använda laborativt material - för att de ska kunna 

utvecklas utan att begränsas av sina språk.  

 

 

8.4 Möjligheter och hinder 
Skolverket (2008a) menar att det idag finns en stor skillnad i måluppfyllelse mellan 

elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Ytterst menar de att det 

handlar om att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. De intervjuade pedagogerna ser 

att det skulle behövas mer handledning av spetsutbildad personal för att kunna öka 

måluppfyllelsen för dessa elever. Ingen av de intervjuade pedagogerna har fått någon 

utbildning kring vad forskningen säger kring undervisning av andraspråkselever och 

Cummins (2017) menar att det har stor betydelse att undervisningen av dessa elever 

bygger på forskningsevidens. Pedagogerna är positiva till fortbildning, men menar att 

ytterst hänger det på dem själva att de måste fortbilda sig på eget initiativ.  

 

Några pedagoger lyfter även fram språkstödens viktiga roll för att kunna lyfta dessa 

elever. De menar att ett utökat samarbete med språkstödjarna ökar eleverna 

förutsättningar att utvecklas och det stämmer väl överens med vad forskningen säger 

kring undervisning på elevernas båda språk (Axelsson 1999; Moschkovich 2007; Setati 

& Adler 2001). 
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Pedagogerna menar även att det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna och inte 

förminska de svårigheter de kommer att möta. Norén (2010) har sett i sin forskning att 

det är viktigt att ha höga förväntningar på andraspråkselever och att man som lärare inte 

förväntar sig lägre prestationer bara för att eleven har svårigheter rent språkligt. 

Gutiérrez (2002) menar att man måste se de olika språken som resurser i arbetet med 

matematik, men samtidigt vara medveten om att gruppen andraspråksinlärare inte är 

enhetlig utan består av individer med olika svårigheter och olika behov. Just detta 

problem lyfts av några pedagoger – svårigheten att hitta rätt nivå för dessa elever så att 

man tillvaratar deras förkunskaper och utvecklar dem utifrån deras matematiska och 

språkliga nivå. Men även svårigheten att se vad som är språkliga svårigheter och vad 

som är matematiska svårigheter lyfts fram som ett problem i undervisningen av 

andraspråkselever.  

 

En annan svårighet som lyfts av flera pedagoger handlar om att bibehålla elevernas 

motivation och få dem att kämpa trots att de kanske inte når ända fram till ett betyg. 

Hansson (2011) lyfter fram just hur viktigt det är att hitta uppgifter på rätt nivå för 

andraspråkselever så att de har möjlighet att lyckas. Uppgifterna får inte bli för svåra 

men de måste ändå vara utvecklande för eleven. Trauxaw och Rojas (2014) visar också 

på hur viktigt det är att eleven får lyckas för att inte tappa självförtroendet. Att läraren 

bygger upp en trygg miljö för eleven så att eleven vågar prova och använda sitt språk är 

betydelsefullt. Att ha brister i sin språkliga förmåga gör att eleven inte känner sig 

tillräckligt smart för att våga delta aktivt i diskussioner och dialoger.  

 

Löwing & Kilborn (2008) menar även att det är viktigt att etablera en kommunikation 

också med elevernas föräldrar. Just detta upplever en pedagog är svårt. För att eleverna 

ska utvecklas menar pedagogen att det är bra om de kan träna hemma men han menar 

att det är svårt att få detta att fungera med andraspråkseleverna. En annan pedagog lyfter 

svårigheter med att eleverna ofta har en syn på matematik hemifrån som innebär att 

utantillärande är viktigt och att föräldrarna har svårt att se den syn på matematik som 

resonerande och argumenterande som råder i gällande läroplan. Clarkson (2009) menar 

att här har läraren en viktig roll i att försöka involvera föräldrarna i undervisningen så 

att de kan hjälpa och stötta hemma.  

 

8.5 Sammanfattande analys  
Pettersson (2008) beskriver att det sociala samspelet och lärandets beroende av 

situationen är viktigt för det sociokulturella perspektivet. Observationerna har fokuserat 

på det sociala samspelet i form av kommunikation och användande av språk i 

klassrumssituationen. I observationerna har även förutsättningarna för lärandet utifrån 

situationen i klassrummet observerats. Språkets och kommunikationens roll för den 

sociokulturella teorin betonas av Säljö (2000) och återfinns även i vår läroplan LGR 

11(Skolverket 2011). Även i litteraturgenomgången har fokus legat på kommunikation 

och språk och i det observerande klassrummet är det just undervisningsmetoder med 

grunden i språk och kommunikation som varit i fokus. Detta i kombination med 

observationer av den aktuella lärmiljön har gett oss en helhetsbild av 

undervisningssituationerna i de observerade klassrummen. Även om de olika delarna 

går in i varandra har det känts meningsfullt att göra denna uppdelning. 

 

9 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att utifrån vad forskningen säger om framgångsrik 

undervisning av andraspråkselever i matematik, titta på hur undervisningen ser ut i 
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några olika klassrum med andraspråkselever. Utifrån gjorda observationer och 

efterföljande intervjuer har forskningsfrågorna besvarats. En beskrivning av de olika 

kommunikationsformerna i klassrummet tillsammans med beskrivningar av hur språket 

blir synligt och hur lärmiljön kompletterar bilden har gett en ögonblicksbild av hur 

undervisningen sett ut i de olika klassrummen. Pedagogerna i studien har därefter 

kompletterat med sin syn på de möjligheter och de svårigheter de möter i arbetet med 

andraspråkseleverna.  

 

Studien har relevans för vårt yrke då den fokuserar på undervisningen av 

andraspråkselever och vilka svårigheter och möjligheter som finns. Barwell (2009b) 

beskriver att det framöver kommer att finnas elever med annat modersmål i de flesta 

klassrum och att det kommer att finnas stora utmaningar för lärare att möta de 

spänningar det kan ge upphov till. Det är viktigt att tänka att man inte ska behöva välja 

mellan att satsa på matematik eller språk, utan att man som lärare ska finna former för 

att språket och matematiken ska kunna samverka för att skapa en bra undervisning för 

eleverna. Det blir därför extra viktigt för oss speciallärare att ha goda kunskaper kring 

vilka undervisningsformer som utifrån vad forskningen säger anses fungera bra. I vår 

studie har vi tagit avstamp i vad aktuell forskning säger kring detta och tillsammas med 

en sociokulturell teori bildar denna forskning den teoretiska grunden för vår studie.  

 

I resultatdiskussionen kommer vi att utgå från forskningsfrågorna och resonera om våra 

resultat och sammanfatta med huruvida studien gett oss svar på våra frågor. Vi kommer 

även att resonera utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och kring de tankar och 

insikter detta arbete väckt hos oss.  

 

I metoddiskussionen kommer vi att resonera kring studiens trovärdighet, tillförlitlighet 

och generaliserbarhet. Vi kommer även att resonera kring hur man skulle kunna forska 

vidare inom detta område.  

 

9.1 Resultatdiskussion 
Undervisningen i matematik ska förbereda eleverna för att kunna argumentera logiskt 

och kunna föra matematiska resonemang (Skolverket 2011). För att detta ska vara 

möjligt krävs att eleverna kan kommunicera med varandra och att undervisningen ger 

eleverna utrymme och möjlighet att kommunicera. Rönnberg och Rönnberg (2001) 

trycker också på att om undervisningen sker på ett annat språk än modersmålet kan detta 

dels bli ett hinder för eleverna att språkligt förstå undervisningen, men även reducera 

möjligheterna för matematisk kommunikation. Vi har sett prov på väl fungerande 

kommunikation mellan elever och lärare där läraren aktiverat eleverna i sin genomgång, 

men vi har även sett att det i många klassrum finns få tillfällen för eleverna att 

kommunicera med varandra. Eleverna har möjlighet att kommunicera med varandra 

medan de arbetar i boken, men kommunikation där eleverna resonerar utifrån bestämda 

uppgifter och med bestämt syfte har varit sällsynt. Under intervjuerna framkommer att 

till exempel L4 använder en lektion i veckan för problemlösning och att där får eleverna 

möjlighet att kommunicera, men ingen av de andra lärarna ger uttryck för samma 

upplägg. I en av klasserna arbetar dock läraren helt utifrån gruppdiskussioner och ger 

eleverna tydliga tillfällen att kommunicera.  

 

Cummins (2017) pekar på hur viktigt det är för andraspråksinlärare att undervisningen 

är kontextbunden och att läraren utgår från många olika representationsformer och 

konkret material. I våra observationer har vi sett att flera pedagoger är medvetna om 

detta och använder mycket konkret material och framförallt gester och kroppsspråk. Det 
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har dock funnits få möjligheter för eleverna att använda konkret material då de arbetat 

själva och eleverna har inte heller haft möjlighet att kommunicera utifrån de olika 

representationsformerna. Kommunikationen mellan lärare – elev har ofta utgått från 

olika representationsformer, men i kommunikation mellan elev- elev används de sällan. 

I två klassrum på lågstadiet har dock geometriska figurer och bråkcirklar använts för att 

eleverna skulle kunna resonera med varandra, men högre upp i klasserna har ingen 

sådan kommunikation förekommit.  

 

Vad gäller den språkliga delen av undervisningen så har det varit positivt att se att det 

hos pedagogerna finns en stor medvetenhet av vikten av att arbeta med begrepp. 

Begreppen har också lyfts fram i genomgångarna. Rönnberg och Rönnberg (2001) 

menar att när begrepp introduceras på ett språk som eleven inte behärskar innebär det att 

eleven utsätts för två okända storheter samtidigt, både språket och begreppet. Men trots 

att medvetenheten finns hos pedagogerna ges eleverna få utrymmen att aktivt använda 

begreppen och det är sällan begreppen synliggörs i klassrummen eller kopplas till 

elevernas modersmål. Gutiérrez (2002) menar att matematik är ett språk som måste 

erövras och då är det inte tillräckligt att läraren använder begreppen utan eleverna måste 

ges tillfällen att använda begreppen i kommunikation med andra. I intervjuerna har 

pedagogerna ofta fokuserat på de matematiska begreppen när de resonerat kring 

begrepp men några pedagoger har även lyft fram hur viktigt det är att även fokusera på 

vardagliga begrepp som kan ställa till det för eleverna. I lärarnas genomgångar såg vi att 

de ofta lyfte fram vardagssammanhang för att tydliggöra för eleverna, men samtidigt 

påpekade flera hur svåra matematikböckerna var för eleverna eftersom böckernas 

kontext inte sammanföll med elevernas. Det är viktigt att eleverna även får hjälp och 

stöd i de vardagliga begreppen och att läraren är medveten om vilka problem eleverna 

kan få när de vardagliga sammanhangen är obekanta.  

 

Under observationerna har vi sett mycket av både studiehandledare och 

modersmålslärare i klassrummen. Pedagogerna är mycket positiva till deras arbete och i 

många klasser finns ett väl utbrett samarbete. Skolverket (2008a) pekar på att 

studiehandledning på modersmålet kan innebära väsentligt större möjligheter för eleven 

att utvecklas och följa med i undervisningen. De menar vidare att studiehandledning 

förekommer oftare på de skolor som har hög andel andraspråkselever och att det därför 

också är en fråga om likvärdig utbildning, då elever på andra skolor kan missgynnas. 

Eftersom de skolor vi besökt har stor andel elever med utländsk bakgrund är det inte så 

förvånande att det funnits gott om tillfällen med studiehandledning. Vi har dock sett och 

det har även framkommit i intervjuerna att de elever som tillhör små språkgrupper oftast 

missgynnas då de får färre tillfällen med studiehandledning och få tillfällen att diskutera 

på sitt modermål. Detta är tveeggat då det även innebär att de tvingas använda svenska 

mer och därför utvecklar sin svenska snabbare.  

 

Positivt har även varit att det finns en stor öppenhet för att eleverna får använda sitt 

modermål i klassrummet. Samtliga pedagoger tycker det är självklart att eleverna får 

använda sitt modermål när det behövs, men visar också på den utsatthet man som lärare 

hamnar i då man inte förstår vad eleverna samtalar om. Gutiérrez (2002) menar att det 

är viktigt att de olika språken ses som en resurs och inte som brist och att man som 

lärare måste bygga ett förtroende med sina elever och visa att man värdesätter deras 

språk. Om ett sådant förtroende finns i klassrummet menar vi, att det finns mindre risk 

att eleverna utnyttjar tillfället till att samtala om annat.  
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Säljö (2000) pekar på att de invanda kommunikationsmönstren i ett klassrum kan vara 

svåra att bryta. I våra observationer har vi sett att i de flesta klassrummen följer arbetet 

ett traditionellt mönster där läraren först har en genomgång och sen får eleverna arbeta i 

sina böcker. I intervjuerna framkommer också att eleverna tycker om detta och att de är 

vana vid att ha det så i sina hemländer. Vi menar att eftersom kommunikation och 

språkanvändning är så viktiga komponenter för dessa elevers utveckling, så kanske man 

borde fundera kring om detta upplägg är det mest effektiva. Att ge eleverna fler 

tillfällen att använda sitt språk i grupper är en av de metoder som mest lyfts fram i 

forskningen (Gutiérrez 2002, Moschkovich 2002, Jao 2012, Takeuchi 2015). Att 

eleverna känner sig trygga i det mer traditionella upplägget kan även bottna i den 

trygghet som finns i att arbeta i boken och att man då inte behöver använda svenska 

språket så mycket. Gutiérrez (2002) beskriver att en del elever gärna gömmer sig i 

tryggheten bakom en lärobok i stället för att behöva utmanas i att använda ett språk man 

är osäker på i en grupp.  

 

I den litteratur vi läst har det ofta lyfts fram vikten av att kulturanknyta 

matematikundervisningen för att eleverna ska känna trygghet och att deras språk och 

kultur är viktiga (Dornoo 2015; Jao 2012; Sjöblom 2015). Vi har sett ytterst lite 

kulturanknytning och inte i något klassrum har det funnits uppsatt något som har med 

matematik på andra språk att göra. Hos pedagogerna finns en medvetenhet om att detta 

skulle kunna lyftas in i undervisningen men samtidigt är det inte något som bedöms 

vara så viktigt. I den litteratur vi läst har det ofta varit två olika språk som dominerat i 

klassrummen – undervisningsspråket och ett minoritetsspråk. I de klassrum vi besökt 

har det förkommit många olika språk och kanske det är detta som bidrar till att kulturen 

lyfts fram så lite. Det finns så många språk att det skulle bli ett väldigt stort arbete att 

lyfta fram alla. Men ur ett matematiskt perspektiv borde det vara intressant att lyfta fram 

de matematiska aspekterna på t ex algoritmer från olika kulturer.  

 

Vi förvånades också över hur lite digitala hjälpmedel som användes i klassrummen. 

Idag finns det en stor språklig såväl som matematisk resurs att tillgå där men den har vi 

inte sett i våra observationer.  

 

När det kommer till pedagogernas syn på möjligheter och svårigheter lyfter de fram mer 

svårigheter än möjligheter. Man efterfrågar mer studiehandledning för att kunna möta 

elevernas språkliga behov, men man efterlyser även fortbildning kring hur man bäst 

möter dessa elever. Ingen av de intervjuade pedagogerna hade fått någon fortbildning 

kring just matematikundervisning och andraspråkselever. Den fortbildning som 

förekommit har pedagogerna fått utifrån egna initiativ. Vi menar att detta är ett område 

där man borde satsa mer då det idag finns mycket forskning kring vad som är viktigt att 

tänka på i undervisningen. För att undervisingen ska kunna förbättras måste denna 

forskning ut i verksamheten så att undervisningen kan förändras för att möta behoven. 

Rönnberg och Rönnberg (2001) menar att många av de förbättringar som skulle kunna 

genomföras i verksamheten inte medför stora kostnader, utan att det mycket handlar om 

att förändra uppfattningar och attityder och att här är kompetensutveckling en viktig 

faktor. Framförallt menar de att det behövs en förskjutning från fokus på procedurer till 

fokus på reflektion och kommunikation och i våra observationer har vi ju sett att just 

kommunikationsdelen kan behöva förstärkas och förändras.   

 

Många pedagoger har även lyft de svårigheter som andraspråkseleverna har då de ska 

arbeta med problemuppgifter. Med problemuppgifter avser pedagoerna oftast uppgifter 

med text där själva innehållet i texten kan vara svårt för eleven att förstå. Cummins 
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(2017) visar på hur viktig kontexten är för att eleverna lättare ska kunna förstå 

innehållet i uppgiften men då måste kontexten vara bekant för eleverna. För 

andraspråkseleverna är ofta just kontexten i textuppgifterna främmande och därför inte 

alltid till hjälp. Att hjälpa eleverna att förstå kontexten blir en viktig uppgift för 

pedagogerna. Ett annat alternativ är att fokusera mer på problemlösning som inte är 

kontextbunden utan enbart handlar om rent matematiska problem.  

 

En annan fråga som lyfts handlar om hur vi kan behålla motivationen hos 

andraspråkselever. Att trots att de upplever svårigheter på grund av sina språkbrister så 

måste vi som pedagoger lyfta fram de möjligheter som finns i stället för att fokusera på 

deras brister. Svensson Källberg (2018) ser i sin forskning att fokus för dessa elever ofta 

ligger just på deras brister i stället för att se de möjligheter och resurser de har.  

 

Har vi då genom vår studie fått svar på de frågor vi ställt i vårt syfte? Den första frågan 

handlade om hur kommunikationen i ett andraspråksklassrum ser ut. Vi har fått några 

ögonblicksbilder av hur kommunikationen ser ut i de besökta skolorna och i de besökta 

klassrummen. Vi kan konstatera att kommunikationen mellan lärare elev fungerar 

mestadels bra men att det ofta är läraren som är den ledande och dominerande i 

kommunikationen. Det vi saknar är kommunikationen mellan elev- elev i övningar där 

de utmanas att använda sitt matematiska språk. I vår litteraturgenomgång har vi pekat på 

hur viktig denna kommunikation är, men vi har sett ganska lite av detta i våra 

observationer. Här finns ett område att utveckla. Lärarna är skickliga på att fånga 

elevers spontana idéer och man använder gärna olika representationsformer för att 

förtydliga. Det vi saknade var att lärarna sällan använde film, musik eller andra 

vardagliga företeelser för att förtydliga eller inspirera.  

 

Den andra frågan handlade om hur de språkliga aktiviteterna i klassrummet 

överensstämmer med den aktuella forskningen. Vi har sett att pedagogerna är väl 

medvetna om hur viktigt det är att arbeta med begrepp, men att begreppen sedan inte 

används aktivt av eleverna utan mest förklaras av läraren. Vi har även sett en stor 

medvetenhet kring hur viktig elevens modersmål är och att det finns en positiv 

inställning till att låta eleverna använda modersmålet. Men här lyfts även en del problem 

fram. Dels är tillgången till stöd inte tillräckligt och dels är det svårt för pedagogerna att 

veta att eleverna använder sitt modermål på rätt sätt.  

 

Den tredje frågan berör hur väl miljön bidrar till elevernas matematiska utveckling. Här 

ser vi att lärarna medvetet möblerar klassrummet för att underlätta för eleverna att 

kommunicera med varandra. Vi ser även att pedagogerna använder olika konkreta 

material för att underlätta förståelsen, men att eleverna sällan själva får laborera med det 

konkreta materialet. Den största bristen som vi såg var att det i stort sett inte fanns några 

språkliga hjälpmedel tillgängliga för eleverna och att IKT- hjälpmedel sällan användes. 

Vi såg även brister i hur elevernas kulturella bakgrund lyftes fram i undervisningen. Här 

kommer vi att ha en viktig uppgift i att förmedla forskningens syn på just dessa bitar 

och hjälpa pedagogerna att förstärka dessa sidor. Kanske kan antalet representerade 

kulturer i klassrummet utgöra en begränsande faktor. I mycket av forskningen vi läst 

handlar det ofta om enbart två kulturer i klassrummet och då kommer även ett 

maktperspektiv att ha stor betydelse. I våra observerade klasser förekommer många 

olika kulturer vilket kan försvåra för pedagogerna när de ska lyfta upp de olika 

kulturernas olika matematik. Förvånande var även att det inte förkom någon form av 

koppling till målen och att vi inte heller såg att de fanns uppsatta i klassrummen.  
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Den sista frågan berörde vilka möjligheter och svårigheter som pedagogerna upplevde 

kring arbetet med andraspråkseleverna. Här fick vi en känsla av att pedagogerna mest 

lyfte fram olika svårigheter som för lite fortbildning, för få resurser i form av språkstöd, 

svårigheter att hitta rätt nivå på undervisningen och rädsla för att eleverna ska tappa 

motivationen. Men det framkom även att pedagogerna känner stor arbetsglädje i sitt 

arbete med eleverna och att deras olikheter bidrar till att skapa en intressant lärmiljö 

med stora möjligheter. I flera intervjuer kunde man också ana att lärarna egentligen inte 

tycker att det är så stor skillnad mot att undervisa ”vanliga” svenska elever utan att det 

viktiga är att få eleverna engagerade och intresserade. 

 

Har då de teoretiska ramverk vi valt fungerat bra för denna studie? Ja, vi tycker att det 

har fungerat bra att utifrån kommunikation, språk och lärmiljö närma oss 

undervisningen i dessa klassrum. Det finns en risk att vårt fokus på dessa tre frågor har 

begränsat både vår läsning av litteratur, vår intervjuguide och vårt observations-

protokoll. Men vi tycker att vi haft ett öppet sinne när vi letade litteratur och vi ser även 

att just dessa tre delar genomsyrar den litteratur vi hittat. Om vi valt att utgå från andra 

perspektiv hade vi förmodligen fokuserat på andra frågor men just för undervisningen 

menar vi att vårt fokus känts motiverat.  

 

9.2 Metoddiskussion 
Valet att göra både observationer och intervjuer gjordes utifrån att vi ville få en så hel 

bild som möjligt av undervisningen. Ahrne och Svensson (2015) menar att det kan vara 

bra att kombinera olika metoder för att få en så nyanserad bild som möjligt av det 

observerade. I vår studie ger olika metoder i kombination med information från flera 

informanter förutsättningar att tydligare finna svar på våra forskningsfrågor. Bryman 

(2011) menar också att just triangulering kan vara ett sätt att öka validiteten i en 

kvalitativ undersökning. För att få en trovärdig bild av undervisningen valde vi att göra 

observationer på alla stadier i hopp om att få en bättre helhetsbild av hur undervisningen 

ser ut rent generellt. För att öka validiteten hade det varit önskvärt att ha fler skolor att 

utgå ifrån men flera kontaktade skolor avböjde deltagande. Reliabiliteten i en kvalitativ 

studie är inte helt lätt att säkerställa då mycket bygger på våra tolkningar av både 

observationer och intervjuer. Vi är också medvetna om att vår närvaro i klassrummen 

kan ha påverkat observationerna och att vi även kan ha påverkat de svar pedagogerna 

lämnat i intervjuerna. I våra intervjuer har vi sett att vi kunnat ha mer fokus kring just 

kommunikation i våra frågor. När vi analyserat observationer och intervjuer har vi sett 

att det finns en brist i just frågorna kring hur pedagogerna arbetar med kommunikation i 

klassrummet. Här får vi därför förlita oss på våra observationer vilka inte ger en 

fullständig bild av hela undervisningen. 

 

Vad gäller generaliserbarhet så menar vi att den är begränsad. Vi har fokuserat på skolor 

med en stor andel andraspråkselever och för att få en fullständig bild hade vi behövt 

jämföra med skolor där andelen andraspråkslever är lägre. Den korta tid vi haft har dock 

inte möjliggjort detta utan vi har valt att fokusera på just dessa skolor. Vi har även haft 

ett pedagogfokus i vår studie vilket motiveras av att studien har fokus på 

undervisningsmetoder. Att låta eleverna ge sin syn på undervisningen skulle kunna 

tillföra ytterligare en dimension.  

 

9.3 Specialpedagogiskt perspektiv 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har arbetet med studien väckt tankar hos oss kring 

hur man bäst arbetar med andraspråkselever för att dels behålla deras motivation, dels 
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för att flytta fokus från de brister eleverna sägs ha till de resurser som finns i deras språk 

och kultur. Här kan vi som speciallärare hjälpa och bistå med råd kring vad forskningen 

säger om hur man bäst utvecklar andraspråkselever. Många pedagoger efterfrågar 

utbildning och här får vi en viktig roll att hålla oss uppdaterade på forskningen och 

förmedla detta till pedagogerna.  

 

Vi ser även att det finns ett behov av att hjälpa pedagogerna att anpassa undervisningen 

efter elevernas nivå och vara behjälpliga vid kartläggning av andraspråkselevernas 

kunskap. En pedagog lyfter fram svårigheten att skilja matematiksvårigheter från 

svårigheter som uppstår utifrån språkliga tillkortakommanden. Här får vi en viktig roll 

att hitta undervisningsformer och diagnostiseringar som kan underlätta i arbetet med 

dessa elever. Men det vi ser som det absolut viktigaste är att föra vidare den kunskap vi 

fått från denna studie kring lämpliga undervisningsformer till de pedagoger som arbetar 

med dessa elever. För vi kommer tveklöst att få arbeta med andraspråkselever i vårt 

kommande yrkesliv.  

 

9.4 Fortsatt forskning 
Vi ser flera olika möjligheter att forska vidare kring våra frågor. Att låta elever ge sin 

syn på undervisningen hade varit intressant och lagt ytterligare en dimension till 

resultatet. Eftersom det i vår studie framkommer tankar från pedagogerna kring vad 

eleverna vill ha för typ av undervisning så hade det varit intressant att se om detta 

verkligen stämmer med elevernas uppfattningar. Det hade även varit intressant att göra 

motsvarande observationer i klasser där det finns en minoritet av andraspråkslever i 

stället för majoritet som i de av oss observerade klassrummen. Är det så att 

undervisningen skiljer sig mycket eller är det vi sett i vår studie en bild av 

matematikundervisning generellt i just dessa två kommuner? Vi har sett mycket av 

traditionell undervisning och det kan ju vara så att just dessa kommuner inte har 

genomgått matematiklyftet och därför har många traditionella klassrum.  

 

Vi ser också att den forskning vi läst till stor del är från andra länder och företrädesvis 

från länder med stora grupper från en annan språkgrupp. Väldigt lite av den forskning vi 

tagit del av har kommit från klassrum med den blandning av nationaliteter som finns i 

våra svenska skolor. Även om mycket kan tyckas överförbart så skulle det varit 

intressant att se mer forskning utifrån svenska förhållanden och från de 

språksammansättningar vi stöter på här. Överhuvudtaget är det väldigt lite svensk 

forskning kring detta ämnesområde och vi ser även att det forskats mest på äldre barn 

och väldigt lite på yngre.  

 

9.5 Slutord 
I vårt arbete med denna studie tycker vi att vi har fått stora kunskaper kring vad 

forskningen säger om undervisning i matematik för andraspråkselever. Dessa kunskaper 

kommer vi att kunna förmedla till skolorna framöver.  

 

Vi har i våra observationer tagit del av undervisning som varit ganska traditionell och 

som saknat inslag av just de specifika områden som är så viktiga för andraspråkselever. 

Frågan är om vi hade sett så mycket annorlunda undervisning om vi besökt nästan 

helsvenska klassrum. Mycket av det vi sett är bra för alla elever oavsett bakgrund men 

vi har sett förvånansvärt lite av det som är specifikt bra för andraspråksinlärarna. Här 

tror vi att fortbildning kommer att vara avgörande framöver för att utveckla 

undervisningen så att den bättre möter upp de speciella krav som ställs i ett flerspråkigt 
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klassrum. Men oavsett metoder har vi sett oerhört engagerade lärare som känner starkt 

för sina elever och kanske detta uppväger en del av de brister i metoder som kan finnas. 

Flera pedagoger menar också att de inte anser att skillnaden är så stor jämfört med att 

undervisa ”vanliga svenska” elever och det kanske i sig är en framgångsrik inställning.  

 

Vi har också sett att många lärare önskar mer hjälp av modersmålslärare och 

studiehandledare och här hoppas vi att vi kan tillföra mer kunskap kring hur viktig 

denna hjälp är så att de undervisande lärarna kan få verkningsfulla argument i kampen 

om resurserna.  

 

Vi tycker att vi genom denna studie satt fokus på en komplex och svårt arbetssituation 

som råder i många klassrum idag. Även om man i forskningen läser om vilka metoder 

som är lämpliga för andraspråkselever så är det inte helt självklart och enkelt att omsätta 

detta i en klassrumssituation. Det finns många faktorer som avgör vilken undervisning 

som kan fungera. Mycket av den forskning vi tagit del av är inte helt överförbar på de 

mångkulutrella klassrum vi har sett i våra observationer. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 
Disponering av tid i 

minuter 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Lektionens totala tid       
Genomgång av läraren       
Individuellt arbete       
Arbete i par       
Arbete i smågrupper       
Arbete i helklass       
Problemlösning i 

grupp 
      

Samtal på 

modersmålet 
      

Allmänt prat       
Övrigt       
       

 
Material som 

används 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Matematikbok       
Whiteboard       
Laborativt material       
Audiovisuellt 

material 
      

Smartboard       
Material skapat av 

läraren 
      

Material på annat 

språk 
      

Ordbok eller ordlista 

på annat språk 
      

Begreppslistor       
Tydliga mål och 

kunskapskrav 
      

IKT       
Övrigt       
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Undervisningsmetoder L1 L2 L3 L4 L5 L6 
Läraren förklarar begrepp       
Läraren efterfrågar andra lösningsmetoder       
Läraren förklarar extra för elever med annat språk       
Läraren diskuterar utifrån vardagliga situationer       
Läraren använder engelska eller elevs modersmål       
Läraren ger eleven tillfälle att formulera sig utifrån 

nya begrepp 
      

Läraren kontrollerar att eleverna förstått       
Läraren ger uppgifter där eleverna kan kommunicera 

i ett vardagssammanhang 
      

Läraren ser till att eleverna deltar i dialog       
Läraren använder modersmålsläraren i 

undervisningen 
      

Läraren använder språkstöd i undervisningen       
Läraren ger exempel från minoritetselevernas 

hemländer 
      

Läraren knyter ihop lektionen och sammanfattar       
Läraren låter eleverna reflektera kring sitt lärande       
Läraren gör jämförelser med andra kulturer och språk       
Läraren konkretiserar med gester, kroppspråk       
Läraren konkretiserar genom att rita/skriva       
Läraren konkretiserar med laborativt material       
Läraren kopplar till tidigare lektioner       
Läraren använder elevs förklaring       
Läraren använder film, musik eller andra vardagliga 

företeelser som ingång till kommunikation 
      

Läraren använder olika representationsformer för att 

förtydliga 
      

Läraren fångar spontana idéer från eleverna       
Läraren knyter an till mål och kunskapskrav       

Övrigt: 
Klassrummets utseende 

Atmosfär 

Antal elever – kön, etnicitet 

Placering i klassrummet 

Personal i klassrummet 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
Berätta lite om din bakgrund (antal år med matte, svenska som andraspråk) 

Vad kännetecknar en bra skola respektive en dålig skola utifrån matematik och elever 

med annat modersmål än svenska? 

Har du fått fortbildning i matematik utifrån ett mångkulturellt synsätt? Vilken? 

Är du uppdaterad på forskning kring undervisning av flerspråkiga elever i matematik? 

Vilket stöd har du fått för att kunna genomföra din undervisning med flerspråkiga 

elever? Har det gett önskat resultat? 

Får du tillräckligt med stöd från modersmålslärare och studiehandledare? 

Har du kunskap om de kulturer dina elever representerar? 

Samarbetar du med modermålslärare, studiehandledare, sva-lärare? Hur ser samarbetet 

ut? 

Hur ser du på elevers användning av modersmål på lektionerna? 

Vilka undervisningsmetoder tycker du är framgångsrika med flerspråkiga elever? 

Vilka anpassningar gjorde du under lektionen för att tillgodose de flerspråkiga elevernas 

behov? 

Vad tycker du är viktigast att tänka på när man arbetar med flerspråkiga elever? 

Vilka förväntningar har du på andraspråkseleverna? 

Hur upplever du elevernas engagemang? 

Hur uppmuntrar och motiverar du eleverna? 

Hur väljer du att placera eleverna i klassrummet? Varför? 

Har du någon erfarenhet av studiehandledning på eleverna modersmål?  

Vilka organisatoriska förutsättningar anser du skulle krävas på din skola för att kunna 

utveckla språkligt anpassad undervisning för elever med annat modersmål än svenska? 

Arbetar du för att göra föräldrar, gode män, etc delaktiga i matematikundervisningen? 

Hur? 

Hur väl tycker du att det går att uppnå kunskapskraven i LGR 11 för dessa elever? Finns 

det någon åtgärd du skulle vilja föreslå för att öka måluppfyllelsen för dessa elever? 

Vilka svårigheter ser du i arbetet med andraspråkselever? 

Vilka fördelar ser du med andraspråkselever i din undervisning? 
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Bilaga 3 

 
Disponering av tid 

i procent 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

Lektionens totala 

tid (min) 
50 60 60 50 60 65 60 60 60 

Genomgång av 

läraren 

40 

% 

25 % 25 % 26 % 22 % 31 % 18% 33 % 12 % 

Individuellt arbete  58 % 17 % 74 % 67 % 54 % 77 % 67 % 88 % 

Arbete i par 18 

% 

     

Arbete i 

smågrupper 

40 

% 

 50 %     

Arbete i helklass          

Problemlösning i 

grupp 

  8 %       

Allmänt prat       5 %   

Övrigt 2 % 17 %   11 % 15 % Elever 

droppar 

in 

  

          

Samtal på 

modersmål elev-

elev 

    Ja  Ja   Ja  

          

 

Material som 

används 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

Matematikbok          
Whiteboard          
Laborativt 

material 
         

Audiovisuellt 

material 
         

Smartboard          
Material skapat 

av läraren 
         

Material på annat 

språk 
         

Ordbok eller 

ordlista på annat 

språk 

         

Begreppslistor          
Tydliga mål och 

kunskapskrav 
         

IKT          
Övrigt          
 


