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Hur gick det till när nyanlända elever lärde sig algebra i Sverige jämfört med 

deras hemland? 

En kvalitativ studie av nyanlända elevers uppfattningar om genomgångar, arbetssätt och 

arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning 

 

How did it go when newly arrived students learned algebra in Sweden compared to 

their home country? 

A qualitative study of newly arrived pupils’ experiences of teacher’s lectures, working 

strategies and working assignments within Swedish mathematics teaching 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att kartlägga nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om 

genomgångar, arbetssätt och arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning 

jämfört med matematikundervisningen i deras hemland. Elevintervjuer med 5 elever, som 

kombineras med klassrumsobservationer, gjordes för att samla in data. Studien befinner 

sig på elevnivå och resultat visar att det finns skillnader mellan Sveriges och hemlandets 

matematikundervisning. Eleverna tycker att matematikundervisning i Sverige är mer 

givande och omfattande är hemlandets. De är nöjda med lärarens inställning i 

klassrummet.  

Det framkommer också att eleverna känner sig begränsade på grund av språk brister i det 

svenska språket. På grund av sina språk brister visade eleverna rädslan att bli utskrattade 

och utpekade av sina klasskamrater. Studien kan vara en hjälp för lärarna som undervisar 

nyanlända elever om hur eleverna upplever matematikundervisning i Sverige och vilken 

inverkan med skillnader har på dem.   
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1 Inledning 

Invandringen har ökat i Sverige under den senaste tioårsperioden. Många rapporter och 

undersökningar visar att skolresultaten har sjunkit i Sverige. Enligt Skolverket (2016) har 

ökningen av andelen elever med utländsk bakgrund bidragit till sjunkande resultat i de 

internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS. Eleverna med utländsk bakgrund 

presterar sämre i genomsnitt än elever med svensk bakgrund (Skolverket, 2016). Eleverna 

som invandrat efter ordinarie skolstart har avgörande betydelse för ökningen av andelen 

obehöriga elever till gymnasieskolan (ibid). 

 

Matematik är ett viktigt ämne i skolan. Resultaten i ämnet matematik visar också samma 

trend, nämligen att eleverna med svensk bakgrund presterar mycket bättre än elever med 

utländsk bakgrund. Dels beror det på språksvårigheter bland nyanlända elever men 

svårigheterna kvarstår i matematik även när eleverna behärskar det svenska språket 

(Svensson Källberg, 2018). Enligt läroplanen för gymnasieskolan Gy 2011 ska läraren 

planera sin undervisning med hänsyn till olika elevers behov och förutsättningar. Läraren 

ska stimulera, handleda och stödja eleven så att eleven utvecklar självförtroende och vilja 

och förmåga att lära (Skolverket, 2011). Invandrade elever bär med sig olika kulturella 

bakgrunder och har annorlunda synsätt på skolan, undervisningen och lärarens roll. Det 

är viktigt att känna till den invandrade elevens tidigare kunskap, synen på skola och 

utbildning samt hur matematiken kommuniceras på elevens modersmål (Löwing & 

Kilborn, 2009). Denna studie undersöker hur fem nyanlända gymnasieelever som läser 

språkintroduktionsprogram upplever matematikundervisningen i Sverige. Eleverna som 

är mellan 16 och 19 år, kommer från tre olika länder i södra och sydvästra Asien. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända gymnasieelever från södra och 

sydvästra Asien upplever matematikundervisningen i Sverige jämfört med 

matematikundervisningen i hemlandet.  

 

 Hur uppfattar nyanlända elever matematikgenomgångarna i Sverige i jämförelse 

med hemlandet? 

 Hur ser nyanlända elever på arbetsuppgifterna och arbetssätten i Sverige och 

hemlandet? Finns det några skillnader respektive likheter om man jämför 

hemlandet och Sverige? 
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2 Några begreppsdefinitioner 

Här presenteras definitioner av centrala begrepp. Begrepp som ”elev med utländsk 

bakgrund”, ”nyanländ elev” och ”språkintroduktionsprogram” kommer att användas flera 

gånger i detta arbete. 

 

2.1 Utländsk bakgrund 

Skolverket (2016) använder begreppet ”elev med utländsk bakgrund”  när eleven  är född 

i Sverige, men båda föräldrarna är födda utomlands. Även elever som är födda utomlands 

räknas som elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2016 s.14). Kategorisering av 

elever med utländsk bakgrund är emellertid inte så enkelt som det låter. Till exempel en 

elev som föds utomlands, men som har svenskt medborgarskap och som förmodligen har 

bott i Sverige i många år anses ha utländsk bakgrund. Samma sak gäller för elever vars 

föräldrar föds utomland, men som har bott hela sitt liv i Sverige (Svensson Källberg, 2018 

& Lahdenperä, 1997). I studien kommer vi att använda uttrycket utländsk bakgrund när 

vi åsyftar elever som är födda utomlands eller som har båda föräldrarna födda utomlands. 

 

2.2 Definition av nyanländ elev 

I Skollagen (2010:800) ges en definition av en nyanländ elev. Enligt definitionen avses 

en elev som nyanländ om hen har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i Sverige. 

Elever som har påbörjat sin utbildning efter ordinarie terminsstart (hösttermin) i årkurs 1 

eller senare, omfattas också som nyanländ i Skollagen. Eleven ska inte längre räknas som 

nyanländ om hen har gått fyra år i svensk skola.  

 

2.3 Språkintroduktionsprogrammet 

Eleverna som medverkar i studien läser Språkintroduktionsprogrammet. 

Språkintroduktionsprogrammet är ett av de fem introduktionsprogrammen som infördes 

år 2011 (Skolverket, 2014a:10). Nyanlända elever som saknar godkänt betyg som krävs 

för behörighet till gymnasieskolan och annan utbildning läser 

Språkintroduktionsprogrammet. Programmet med tyngdpunkt i det svenska språket gör 

det möjligt för nyanlända elever att gå vidare till olika gymnasieprogram och annan 

utbildning. Programmet innehåller grundskoleämnen som eleven saknar betyg i men 

behöver för fortsatt utbildning. Utbildningen innehåller också andra insatser som hjälper 

eleven mot kunskapsutveckling (ibid:15). 
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3 Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra tidigare forskning kring de viktiga begrepp som 

används i denna studie. Först presenteras sambandet mellan matematikundervisning och 

kultur (3.1) som sedan följs av vilka faktorer som har betydelse för nyanlända elevers 

lärande (3.2).   

 

3.1 Sambandet mellan matematikundervisning och kultur 

Etnomatematik är ett forskningsfält som handlar om sambandet mellan 

matematikundervisning och kulturell miljö (Wain, 1994). Gerdes (1988) skriver att 

matematik inte är ”culture-free” och har stark koppling till den kultur den undervisas i. 

Det finns vissa traditionella metoder som fortfarande används i matematikundervisning 

(Gerdes, 1988). Överfulla klassrum, brist på behöriga lärare samt brist på läromedel är 

orsaker till låga matematiska färdigheter i olika länder och olika kulturer (Gerdes, 1988). 

  

Bunar och Bouakaz (2015) har undersökt nyanlända elevers uppfattningar i Sverige. De 

intervjuade tio elever i åldern 13 till 15 med ursprung i Syrien och går på en 7-9 skola i 

en svensk kommun. Eleverna som deltog i studien var nyanlända. Med nyanlända menar 

forskarna elever som har invandrat till Sverige, oavsett invandringsskälet, de saknar 

grundläggande kunskaper i svenska språket och har anlänt i Sverige strax före skolstart 

eller under sin skoltid. De intervjuade också lärarna och övriga personal på skolan för att 

veta hur i praktiken hanteras elevernas mottagande, lärande och inkludering. Samtliga 

elever har gått i skolor i hemlandet och kan läsa och skriva på minst ett språk. Lärarna i 

elevernas hemland betraktas som en absolut auktoritet och eleverna förväntas arbeta hårt 

för att uppfylla målet. Eleverna uppmuntras inte att lära sig frågor som inte ges av 

styrdokumenten. Lärarna måste följa lektionsplaneringarna som bestämdes av staten utan 

att ändra på något. Eleverna får ingen inflytande om hur deras lärande ska gå till. 

Intervjuade eleverna hade ett helt annorlunda synsätt på elevers och lärares roller i 

skolvardagen. Skoluniform var obligatorisk för alla elever i Syrien men i Sverige kan 

eleverna klä på sig hur de vill. Eleverna var tänkt att visa respekt för lärarens auktoritet i 

Syrien men relationen mellan lärare och elever i Sverige är helt annorlunda. ”Några 

elever kritiserade vad de uppfattar som slapp disciplin och att fokus i den skolan inte 

verkade ligga på lärande och respekt för lärarens auktoritet, utan på lek och 

kompisrelationer med lärarna.” (Bunar & Bouakaz, 2015:276).  

 

Det svenska språket fungerar som en barriär och intervjuade eleverna vittnade att deras 

kunskapsinhämtning försenas på grund av språk brister i det svenska språket. Dessutom 

tas inte tillräcklig hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och skolgång som enligt 

eleverna är också ett hinder. Lärarna som deltog i studien påpekade att det inte alltid är 

lätt att fånga in elevernas tidigare kunskap. Det kräver mycket bredare kunskaper för att 

kartlägga elevernas tidigare kunskaper och skolerfarenheter enligt deltagande lärarna i 

studien. Bunar och Bouakaz (2015) fann att många deltagande elever i studien kände sig 

i en kamp för att hitta det bästa sättet att anpassa sig till ett nytt skolsystem och skolans 

normer och lärstilar. Att flytta från ett land till en skola i Sverige och möta många 
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utmaningar och förväntningar i form av nytt språk och nytt sociala nätverk är ett 

utmanande uppdrag för eleverna (Bunar & Bouakaz, 2015). 

 

Vi kommer i denna studie att samla in data genom elevintervjuer och klassrums 

observationer för att undersöka nyanlända elevers uppfattning om matematik 

undervisning i Sverige och elevernas hemländer.  

 

3.2 Faktorer som påverkar nyanlända elevers lärande 

Här listar vi ett par faktorer som kan påverka nyanlända elevers lärande. Språket, som en 

faktor, diskuteras först sedan redogörs klassrumsmiljön och lärarens roll för lärande i 

förhållande till nyanlända elever. 

 

3.2.1 Språket 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, ska undervisning i ämnet matematik ge 

eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att tolka en realistisk situation och utforma 

en matematisk modell samt kommunicera matematiska tankegångar muntlig och skriftlig. 

Den ska även ge eleverna ”möjligheter att relatera och använda matematik i samhälleliga 

och yrkesmässiga situationer” (Skolverket, 2011 s. 90). Kunskapskraven för matematik 

beskriver samma sak, nämligen att eleverna ska kunna föra välgrundade resonemang om 

matematiskt innehåll och exemplens relevans (ibid, s. 94). Enligt Cummins har språket 

en viktig roll för nyanlända elevers förmåga att förvärva kunskap. Kunskap är inte bara 

att memorera fakta utan kunskap handlar mer om att använda kunskaper i och mellan 

olika kontexter (Cummins, et.al. 2005). Cummins undersökning visar att eleverna 

presterar bättre om de får undervisning i form av både modersmålsundervisning till 

undervisningsspråket, som är svenska i vårt fall. Cummins ser kunskapsförmedling som 

en överföringsprocess och för nyanlända elever, som samtidigt lär sig ett nytt språk, kan 

denna överföringsprocess blir svår (Cummins, et.al. 2005). Norén (2010) gjorde en 

intervjustudie där hon undersökte lärandemöjligheter i flerspråkiga klassrum. Hennes 

undersökning visar att lärarna som använder modersmål som ett verktyg i undervisning 

hjälper elevernas förståelse och utveckling betydlig bättre än undervisning som drivs bara 

på svenska språket (Norén, 2010). 

 

Enligt Svensson Källberg (2018) kan nyanlända elevers matematiksvårigheter bero på 

bland annat språkförhinder. Dessa språkbrister påverkas också av föräldrarnas svenska 

språkbrist (Svensson Källberg, 2018).  

 

3.2.2 Klassrumsmiljön och lärarens roll 

Svensson Källberg (2018) påpekar i sin studie att nyanlända elever har olika typer av 

svårigheter när det gäller ämnet matematik. De intervjuade eleverna anknöt svårigheter 

med skolsegregation, utanförskap och dålig arbetsmiljö i klassrummet. Eleverna 

påpekade också otillräcklig hjälp av lärarna och nästan ingen hjälp från föräldrarna 

(Svensson Källberg, 2018). 
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Matematikundervisningen, enligt Norén (2010), blir mer givande om kommunikationen 

i klassrummet är utbredd. Elever som har haft undervisning på ett och samma språk förut 

uttrycker att deras lärare blivit duktig på att undervisa matematik om läraren skapar 

språkutvecklande klassmiljö (Norén, 2010). Vidare skriver Norén att 

matematikundervisning handlar mycket om att skapa goda attityder hos eleverna. 

Eleverna visade positiva attityder där läraren bedrev undervisning på språkutvecklande 

sätt och även använt modersmål i sin undervisning (ibid). Enligt Cummins (2000) blir 

elevernas tidigare kunskaper oanvändbara om hänsyn inte tas för deras olika språk, 

kulturer och erfarenheter. Allt som eleverna tidigare har lärt sig om livet och världen blir 

irrelevant för skolinlärning (Cummins, 2000). 

 

Bunar och Bouakaz (2015) gjorde en undersökning om elevernas uppfattning om 

undervisning i Sverige. De intervjuade elever i åldrarna 13-15 och kom fram till resultatet 

att eleverna hade det svårt att anpassa sig i den nya skolans normer och arbetssätt. 

Eleverna var inte bekanta med fenomen som elevinflytande, kritisk tänkande och eget 

ansvar (Boukaz & Bunar, 2015:286). Eleverna var oroliga över sin framtid trots att de 

verkade trivas i skolan och med andra kamrater (ibid:264). 
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4 Teoretiskt ramverk 

Eftersom studien görs utifrån elevs perspektiv är därför elevenssynsätt centralt för oss när 

vi kommer att behandla frågeställningar. Det emergenta perspektivet (Cobb & Yackel, 

1996) undersöker klassrumsprocesser och vi kommer genom observationer i 

klassrummen, samt genom elevintervjuer att få svar på våra undersökningsfrågor. Vi 

kommer att använda Cobb & Yackels (1996) berömda artikel där de belyser en relation 

mellan psykologiska, konstruktivistiska, sociokulturella och emergenta perspektiven 

(Cobb & Yackel, 1996). Vi lägger fokus på det emergenta perspektivet där Cobb & 

Yackel skriver om sociala och socio-matematiska normer och analyserar 

klassrumsprocesser (ibid). 

  

4.1  Det emergenta perspektivet 

Det emergenta perspektivet är ett teoretiskt ramverk som, enligt Cobb & Yackel, är en 

version av social konstruktivism som bildas i samordning av interaktionism och 

psykologisk konstruktivism. Teorin handlar om både psykologiska och sociala perspektiv 

på matematiklärande i skolan (Cobb & Yackel, 1996). Det räcker inte att beskriva 

matematiklärandet i ett klassrum enbart med konstruktivistiska perspektivet. Med den 

anledningen valdes en tre-nivå modell som undersöker både sociala och psykologiska 

perspektiv i ett matematikklassrum. Dessa tre nivåer innehåller social normer (som inte 

är ämnesspecifika), sociomatematiska normer (normer som är förbundna till ämnet 

matematik) och matematiska praxis i klassrummet (Skott, et.al. 2010:124). Alla tre 

nivåerna handlar om normer och uppföranden som är betydelsefulla för vad som händer 

under en matematiklektion (ibid:125). 

 

Vi ser lite närmare på de tre nivåerna presenterades av Cobb & Yackel (1996). 

  

4.1.1 Sociala normer i klassrummet och matematiskt lärande 

Sociala normer är inte något som utvecklas av psykologiska processer eller av någon 

individuell, varken lärare eller elever. De utvecklas tillsammans av både lärare och elever 

som medlemmar i klassrummet. Sociala normer är allmänna normer och är inte specifika 

för ett ämne men har emellertid avgörande roll för de möjligheter som utvecklar lärande 

i klassen (Cobb & Yackel, 1996; Skott, et.al. 2010:125). De karaktäriserar ett gemensamt 

sätt för integration mellan lärare och elever, och mellan eleverna. Det kännetecknar varje 

individs egen och andras roll i samspelet i undervisningen (Skott, et.al. 2010:126). Sociala 

normer handlar också om hur eleverna kommer att argumentera varandras tankesätt eller 

lösningar (Cobb & Yackel, 1996). 

  

4.1.2 Socio-matematiska normer 

Fokus i socio-matematiska normer ligger på matematikämnet och olika aspekter av hela 

klassens matematiska aktiviteter. Exempel på sådana socio-matematiska normer 

innefattar till exempel vad som räknas som en annorlunda matematisk lösning, hur 

effektiv och relevant en lösning är, vad som skiljer en ny matematisk lösning från tidigare 

lösningar samt vilka förklaringar man ger i förhållande till en matematisk lösning (Cobb 
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& Yackel, 1996). Även här utvecklas socio-matematiska normer i samarbetet mellan 

lärare och elever och mellan eleverna. Läraren har dock en mycket viktigt roll i 

utvecklingen av sådana normer för det är hen som värderar om olika lösningsförslag är 

korrekta och tillräckliga. Öppen kommunikation i klassrummet bidrar till att eleverna 

framkommer med olika förslag som läraren inte har tänkt på (Skott, et.al. 2010:126-127).  

 

4.1.3 Matematiska praxis i klassrummet 

Socio-matematiska normer och matematiska praxis i klassrummet är närmare knutna till 

matematik. Matematiska praxis handlar om ”ämnesinnehållet i en lite snävare mening.” 

(Skott, et.al. 2010:129). De fungerar som en process där eleverna, genom olika aktiviteter 

och utövning, etablerar praxis som inte längre behöver någon förklaring. Dessa praxis 

accepteras i en grupp. Till exempel accepteras vissa matematiska metoder och resultat av 

alla elever i en klass och behöver inte längre argumentation eller bekräftelse vid nästa 

tillfälle. Naturligtvis kan det finnas skillnader mellan elevernas uppfattningar om man 

analysera psykologiskt (Cobb & Yackel, 1996; Skott, et.al. 2010). 

 

4.2 Flerspråkighet och matematikinlärning 

I kapitel 3 (Litteraturbakgrund) har vi diskuterat att språket är en av faktorerna som 

påverkar nyanlända elevers lärande. Ett projekt som heter ”Matematik på modersmål” 

påbörjades i Stockholm stad år 2004. Syftet med projektet var att öka flerspråkiga elevers 

möjlighet att lyckas med skolmatematiken. De elever och lärare som deltog i projektet 

använde sig både av svenska språket samt modersmål på matematiklektionerna. Projektet 

utvärderas av Eva Norén och Sara Ramsfeldt och de visade att det finns andra faktorer än 

språkbehärskning som är viktiga för minoritetselevers möjlighet till lärande i 

matematikundervisningen. Många av dessa elevers erfarenheter och förkunskaper inte är 

desamma som hos de svenska eleverna. Det är möjligt att skolmatematiken inte anknyter 

till det liv eller den kunskap och kompetens som minoritetselever har (Norén & 

Ramsfeldt, 2010). 

   

Många flerspråkiga matematiklärare och modersmålslärare engagerades i projektet. 

Lärarna i projektet fokuserade på ämnet matematik och inte på hur eleverna behärskar 

svenska språket. Eleverna fick matematikundervisning på både svenska och modersmålet. 

Enligt författarna används elevernas bakgrund som en resurs i projektet och därför visade 

eleverna bättre förståelse av matematik innehåll. Svenska läromedel användes av lärarna 

i projektet för att säkerställa att man följer samma läromedel som används av alla andra 

elever (Norén & Ramsfeldt, 2010). Författarna ser tvåspråkig undervisning som en vinst 

som hjälpte eleverna att utveckla ämneskunskaper parallellt med svenska språkets 

utveckling. Övergången till svenska skolan blev smidigare för deltagande elever och den 

negativa effekten av en språkbarriär minimerades genom att erbjuda ämnesundervisning 

på elevernas starkaste språk (ibid).  

 

Löwing & Kilborn (2010) skriver om olikheter på grundläggande aritmetik och talens 

namn när det gäller olika språk och kulturer. De påpekar att flera av de matematiska 

tecknen som används i Sverige inte är gångbara internationellt. Till exempel används 
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kommatecken för att beteckna en decimal i Sverige, men en punkt används istället för 

multiplikation på miniräknaren. Ett annat intressant exempel är att enkla multiplikationer 

kan tolkas på olika sätt. En multiplikation som 3·4 tolkas som 4+4+4 i Sverige men på 

många andra språk tolkas den som 3+3+3+3. På arabiska läser man 3·4 som 4·3, alltså 

man läser från höger till vänster. Undersökningen i Tunisien visade att eleverna hade 

sådana problem när de byter undervisningsspråk från arabiska till franska på högstadiet 

(Löwing & Kilborn, 2010:76). Det är möjligt att vi kan se något liknande exempel i denna 

studie också.   
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5 Metod 

Vi inleder med en beskrivning av hur urvalet till studien har valts ut. Sedan följer en 

redogörelse för datainsamling. Efter en redogörelse för etiska principer följer en 

beskrivning hur databehandlingen gått till samt en kort redovisning av tillförlitlighet av 

studien. 

 

5.1 Urval 

Ett lämpligt urval av informanter är en viktig fråga inom kvalitativ intervju forskning 

(Dalen, 2015:58). Att genomföra och bearbeta intervjuer är en tidskrävande process 

därför är det viktigt att antal informanter inte ska vara för stort. Samtidigt måste man 

sträva efter att intervjumaterial ska ge en helhetsbild med tillräckligt underlag för tolkning 

och analys (ibid). Nyanlända gymnasieelever är i fokus i denna studie och en kommunal 

gymnasieskola som bedriver språkintroduktionsprogram kontakdes. Ett subjektivt urval 

gjordes efter samråd med ansvariga lärare. Subjektivt urval handlar om att man riktar sig 

mot ett relativt litet antal personer som har relevans för ämnet och har kunskap eller 

erfarenheter av ämnet. Efter ett samtal om studiens syfte och frågeställning med 

respektive lärare valdes eleverna som bäst kunde bidra med värdefulla data för studien 

(Denscombe, 2018:67–68). Observationer i klassrummen hjälpte också för att plocka ut 

de bästa informanterna i förhållande till studien. Intervjufrågoror justerades lite efter 

observationerna för att jag upptäckte några saker som var av intresse och hade nära 

koppling till frågeställningar i studien. 

 

Samtyckesbrevet delades ut till 18 elever i tre olika klasser. Sammanlagt går 35 elever i 

dessa tre klasser. Resten av eleverna var över 18 år och då behöver man inte ha 

föräldrar/vårdnadshavares samtycke. Av dessa lämnade 8 elever tillbaka 

samtyckesblanketten och 5 av de vuxna eleverna valde att medverka. Av dessa 

intervjuade jag 6 elever. För resten av eleverna hade vi svårt att hitta en tid som passar 

både mig och eleverna. Intervjuerna med de 6 valda elever genomfördes på tre dagar på 

grund av att det var ont om tid i elevernas schema och att det var omöjligt att göra alla 

intervjuer på en dag under skoltid. En av de intervjuade eleverna gick aldrig i skolan i sitt 

hemland och togs därför bort eftersom vår undersökning handlar jämförelser av 

matematikundervisning mellan Sverige och hemlandet. Det innebär att intervjuer med 5 

elever tas med i denna studie 

.  

5.1.1 Beskrivning av informanterna 

Totalt medverkade 5 elever från tre olika länder i denna studie. För att skydda elevernas 

identitet tilldelades fiktiva namn till de intervjuade eleverna. En beskrivning av 

intervjuade elever finns i tabell nedan.  
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Elevernas 

fiktiva 

namn 

Elevernas 

hemland 

Modersmål  Tiden i Sverige Tiden eleverna 

gått i skolan i 

hemlandet 

Khara Syrien Arabiska 2 år 10 månader 7 år 

Falfa Afghanistan Dari Ca 3 år 4-5 år 

Bari Pakistan Urdu 1,5 år 10 år 

Majno Syrien Arabiska 1 år 10 månader 9 år 

Zaman Syrien Arabiska 1,5 år 8 år 

 

Samtliga elever läser språkintroduktionsprogram, är nyanlända och har utländsk 

bakgrund. De intervjuade eleverna kommer från tre olika länder: Syrien, Pakistan och 

Afghanistan. Alla deltagande elever gick i skolan i hemlandet. Khara, Majno och Falfa 

har gått också i grundskolan i Sverige innan de hamnat på språkintroduktionsprogrammet 

medan resten av eleverna börjat direkt på språkintroduktionsprogram. Khara, Majno och 

Zaman har syrisk skolbakgrund, Falfa gick i skolan i Afghanistan och Bari blev färdig 

med grundskolan i Pakistan innan han flyttade till Sverige. Eleverna var obekanta med 

svenska språket och svensk kultur innan de flyttade till Sverige. 

 

 

5.2 Datainsamling 

Vi använder observationer och intervjuer för insamling av data. Observationer gjordes 

dels för att genomföra urval av informanter och dels som ett komplement till intervjuerna. 

Intervjuerna fungerar som huvudsaklig datainsamling i denna studie. En beskrivning av 

datainsamling metoderna följer nedan. 

 

5.2.1 Observationer 

Vi använder oss av en observationsmall för att observera sociala, socio-matematiska 

normer och matematiska praxis i klassrummet (se bilaga C). Utgångspunkten för 

observationsmallen är det emergenta perspektivet. Systematisk observation gjordes för 

den passade bra till vårt syfte med studien (Denscombe, 2018: 297). Genom systematiska 

observationer kan man se direkt vad människor gör (ibid:304). Ett systematiskt 

observationsschema består av punkter som fungerar som en checklista. Vi begränsade oss 

till tre aspekter av det emergenta perspektivet där vi, vid observationstillfällena, medvetet 

valde ut händelser som omfattar tvärsnitt av hela undersökningspopulationen och vår 

undersöknings frågor (ibid:302).  

 

5.2.2 Intervjuer 

Vi använder oss av kvalitativa semistrukturerade personliga intervjuer för att samla in 

data när det kommer till att undersöka elevernas uppfattningar om 

matematikundervisning i Sverige jämfört med hemlandet (se bilaga B). En 

semistrukturerad intervju ger forskaren utrymme för att ha ett samtal med informanten 

som riktar mot förväg utvalda ämne (Dalen, 2015:34). Personliga intervjuer gör det lätt 

att skriva ut ljudinspelningar och att bearbeta i efterhand (Denscombe, 2018:270). En 
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intervjuguide som består av 13 frågor utarbetades. Intervjuguiden innehåller centrala 

teman och frågor som ska täcka viktiga områden i vår studie (Dalen, 2015:35). 

  

Intervjun inleds med en inledande fråga där eleven berättar lite om sig själv. Syftet med 

denna fråga är att få eleven att känna sig bekväm och avslappnad med intervjun. Frågorna 

som ställs i efterhand fokuserar alltmer mot centrala teman av studien (Dalen, 2015:35). 

Ett par frågor som kommer efter den inledande frågan handlar om matematikundervisning 

i allmänhet. Eleven frågades om hen har gått i skolan i hemlandet. Denna fråga är mycket 

viktigt för att eleven sedan ska kunna jämföra hemlandets matematikundervisning med 

svensk matematikundervisning. Eleverna jämför generellt ämnet matematik i Sverige och 

hemlandet. De försöker ge exempel på hur matematiken är lätt eller svår. 

Andra delen av intervjufrågorna rör lärarens genomgångar och arbetssätt i klassrummet. 

Frågorna om genomgångar ställdes för att ta reda på elevernas åsikter om genomgångar i 

Sverige respektive hemlandet. En fråga om hur eleverna gör om de inte förstår något i 

genomgången ställdes för att få anknytning hur läraren agerar vid elevernas frågor 

angående genomgångar i Sverige och elevens hemland. De deltagande eleverna har 

begränsade språkkunskaper i svenska och därför ställdes frågorna på ett så lätt sätt som 

möjligt. Frågorna formulerades med målet att de ska vara tydliga och ge utrymme för 

informanten att komma fram med relevant information. Intervjuerna var 

semistrukturerade och därmed fanns utrymme för ett samtal runt utvalda 

undersökningsämnen (Dalen, 2015:37).  

 

5.3 Etiska principer 

Skolan och berörda lärare kontaktades i god tid via mejl. Tiden bokades med ansvariga 

lärare för att berätta om studiens syfte och frågeställning. Eleverna i alla tre klasser fick 

veta i förväg att jag skulle observera klasser och sedan genomföra intervjuer. Jag 

personligen tilldelade samtyckesblankett till eleverna där föräldrarnas/vårdnadshavares 

samtycke behövdes enligt samtyckeskrav (Dalen, 2015:25). Eleverna informerades vid 

flera tillfälle om att varken deras namn eller skolansnamn kommer att användas i studien, 

precis enligt konfidentialitetskravet. Eleverna garanteras att medverkan och deltagandet 

är frivilligt och kan avbytas när som helst av eleverna själv eller av vårdnadshavaren 

(Denscombe, 2018:438–442; Dalen, 2015:24–27). I början av varje intervju förklarades 

för eleverna att all information som samlades in vid intervjuer ska behandlas vid sekretess 

och ska användas endast i denna studie. Avidentifiering av informanter är särskilt viktigt 

i en intervjuundersökning eftersom forskare och informant träffas personligen. Samtliga 

informanterna får ett fiktivt namn i denna studie och ska vara anonyma vid presentation 

av resultat och inte ska kunna spåras av någon obehörig (Dalen, 2015:27).  

 

5.4 Genomförande och datainsamling 

Som jag nämnde innan kontaktades en skola som bedriver språkintroduktionsprogram 

och har särskilda klasser för nyanlända elever via mejl. De berörda klasslärarna träffades 

och blev informerade om studiens syfte och undersökningsfrågor. Tillsammans med 

berörda lärarna bestämdes att jag observerar tre klasser och därefter plockar vi ut eleverna 

som bäst kan bidra med information. Samtyckesbrevet delades ut av mig personligen till 
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elever som var under 18 år i samtliga tre klasser. Vid observationstillfällena fick eleverna 

veta i detalj om studiens syfte och sekretessbehandling av insamlad data.  

 

Systematiska observationer gjordes i tre matematikklasser. Observationerna ger 

möjlighet att ta fram vad som händer under ett tillfälle och samtidigt på ett effektivt sätt 

hjälper att eliminera förvrängningar som hör ihop med personlig bakgrund (Denscombe, 

2018:305). 

 

Mina observerade lektioner handlade om algebra. Det var en klass av tio nyanlända elever 

som läser språkintroduktionsprogrammet. Läraren berättade för mig att några elever hade 

godkänt betyg på matematik från grundskolan medan resten saknade det. Läraren gick 

genom hur man förenkla och lösa första grads ekvationer. Vi tar ett par exempel från 

lektionerna. Det första exempel handlar om hur man förenkla ett algebraiskt uttryck och 

det andra exemplet handlar om ekvations lösning.  

 

Exempel 1. Förenkla följande uttryck  

(a) 2𝑥 − 6 + 3𝑥 + 4 

(b) 5(7 + 2𝑥) − 3(𝑥 − 8) 

 

Läraren började med att berätta syftet med lektionen. Eleverna skulle utveckla förmåga 

att hantera procedurer och sedan använda den för att lösa problem under kommande 

lektioner. Läraren förklarade för eleverna om att samla in lika termer med och utan 

variabeln 𝑥. Eleverna som läser matematik på den här nivån har förkunskaper om räkne 

regler, räknelagarna, att kunna tolka innebörden av en parentes och vad menas med ett 

negativa tal (Karlsson & Kilborn, 2015). Vi skriver ner lärarens lösning på uppgift (a): 

Läraren skriver om uttrycket med lika termer tillsammans för att sedan genomföra 

addition eller subtraktion av termerna i en enkel form 

 

2𝑥 + 3𝑥 − 6 + 4 

= 5𝑥 − 2. 

 

De flesta eleverna hängde med. Läraren bekräftade detta genom att kasta frågor till 

eleverna. Alla elever var överens att uttrycket var förenklad och det fanns inget utrymme 

att förenkla mer. En fråga som kan dyka upp med uttrycken ovanför att någon elev 

uppfattar detta som en ekvation och frågar efter dennes lösning. Man kan också som lärare 

provocera eleverna med frågan ”vilken lösning har denna ekvation?” för att väcka intresse 

för en intressant diskussion om logik och ekvationer för att uppskatta elevernas 

uppfattningar om begreppet ”ekvation”. 

 

Nu pratar vi om uppgift (b) i vårt exempel. Uppgift (b) är lite mer abstrakt och inblandar 

bland annat multiplikation med parenteser. Eftersom en del i uppgiften består av 

multiplikation med ett negativ tal började läraren med att förklara vad innebär med 

multiplikation av två olika tal 𝑝 och 𝑞 som bär med sig olika tecken, dvs. minus och plus. 

Hen skrev så här 
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𝑝(−𝑞) = −𝑝(𝑞) = −𝑝𝑞 

 

Och sedan berättade läraren om talen hade samma tecken dvs. minus och minus eller plus 

och plus. Hen skrev så här 

 

𝑝(𝑞) = 𝑝𝑞. 

och 

−𝑝(−𝑞) = 𝑝𝑞. 

 

Läraren förklarade att talen och tecken ska multipliceras med talen och tecken respektive. 

Vissa elever visade svårigheter med att förstå hur −𝑝(−𝑞) blir 𝑝𝑞 och varför inte −𝑝𝑞. 

Läraren påminnande eleverna hur tecken multiplikation fungerar genom att skriva 

följande på tavlan. 

 

+ · += + 

+ ∙ −= − 

− ∙ += − 

och 

− ∙ −= + 

 

Läraren skrev även exempel med siffror 

 

3 ∙ 3 = 9 

3 ∙ −3 = −9 

−3 ∙ 3 = −9 

−3 ∙ −3 = 9 

 

Läraren sedan presenterade lösning till uppgift (b) enligt följande 

 

5(7 + 2𝑥) − 3(𝑥 − 8) 

= 5 ∙ 7 + 5 ∙ 2𝑥 − 3 ∙ 𝑥 − 3(−8) 

= 35 + 10𝑥 − 3𝑥 + 24 

= 10𝑥 − 3𝑥 + 24 + 35 

= 7𝑥 + 59 

 

Exempel 2. Lös följande ekvationer 

(a) 2𝑥 − 6 + 3𝑥 + 4 = 8 

(b) 5(7 + 2𝑥) − 3(𝑥 − 8) = 45 

 

Vad betyder det med att lösa en ekvation, frågade läraren till eleverna. En elev, Falfa 

räckte upp handen och svarade att det betyder att ”hitta 𝑥". Läraren ville ha lite mer 

förklaring men ingen av eleverna svarade frågan. Eleverna visade tveksamt beteende att 

besvara lärarnas frågor och även ställa frågor till läraren under genomgångar trots att de 
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kunde svara på några frågor. Vid intervju tillfällen berättade eleverna att de känner sig 

osäkra på det svenska språket och vill undvika att vara pinsamt framför andra elever i 

klassrummet.  

 

Läraren reviderade första exempel för att utforma ekvationer till exempel 2. Hen började 

med att berätta att lösning till en ekvation innebär att avslöja det okända talet 𝑥 i 

ekvationen. Vi förenklade vänster ledet i ekvationen i första exempel. Att förenkla 

underlättar för oss att lösa ekvationen, berättade läraren. Lärarens lösning till uppgift (a) 

presenterandes nedan. 

 

(a) 

 2𝑥 − 6 + 3𝑥 + 4 = 8 

 Från exempel 1(a) vet vi att vänster ledet är lika med 5𝑥 − 2 

 

därför vi kan skriva om ekvation (a) enligt följande 

 

5𝑥 − 2 = 8 

 

Vi vill avslöja det okända talet 𝑥 därför vill vi eliminera alla termer utan 𝑥 från vänster 

ledet. Vi addera 2 till både leden för att eliminera −2 från vänster ledet. Vi får då, 

 

5𝑥 − 2 + 2 = 8 + 2 

 

Läraren skrev +2 med olika färg för att visa eleverna vad hen gjorde.  

Efter förenkling får vi 

5𝑥 = 10 

 

Vi dividerar med 5 på båda sidor för att få värdet på 𝑥, 

 

 
5𝑥

5
=

10

5
 

𝑥 = 2 

 

Läraren berättade för eleverna att 𝑥 = 2 är vår lösning till ekvation 5𝑥 − 2 = 8. 

 

(b) Läraren använd samma sätt som uppgift (a) för att lösa ekvation (b). Vi beskriver inte 

lösning till uppgift (b) här.  

 

Efter genomgången skrev läraren flera uppgifter på tavlan som eleverna skulle jobba med 

under lektionstid. Läraren gick runt i klassrummet för att hjälpa eleverna med frågor och 

svårigheter. Några elever visade svårigheter när det gällde multiplikation med parenteser, 

till exempel när läraren multiplicerade −3 med −8 och skrev 24 som svaret, och vissa 

elever hade svårigheter med språket som används vid genomgången. Med att hålla koll 

på olika tecken vid parentes multiplikation hade några elever stora svårigheter. 
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Många elever hade inte hunnit jobba färdig med alla uppgifter och läraren bestämde att 

gå igenom momentet vid nästa lektionstillfälle. Eleverna fick inte någon läxa som ska 

lämnas in men läraren uppmuntrade eleverna att försöka lösa så många uppgifter som 

möjligt som hen skrev på tavlan. Läraren bestämde tillsammans med eleverna att lägga 

upp alla uppgifter i Google classroom där alla elever hade tillgång till uppgifterna. 

Läraren skulle också lägga länk till en video i Google classroom gällande förenkling och 

lösning av ekvationer. 

 

Vi diskuterar mer om elevernas svårigheter och hur läraren kan hjälpa eleverna i resultat 

och analys avsnittet (kap 6). 

 

Intervjuer med alla elever genomfördes under tre dagar. Ett rum i skolans bibliotek 

bokades för att genomföra alla intervjuer. Inspelningsutrustning rekommenderas vid 

genomförandet av kvalitativa intervjuer (Dalen, 2015:37). Varje elev tillfrågades om att 

ljudinspela intervjun och alla accepterade detta. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att senare avläsas och lyssnas inför  analys och diskussion. En 

telefonapp som heter ”Recorder” användes för att spela in alla intervjuer. Alla intervjuer 

gjordes med en informant i taget och då kan ljudinspelning vara en bra utrustning. 

Ljudinspelningen hjälper till med att man kan ge full uppmärksamhet till informanten. 

För att göra analysen av intervjuinnehållet behöver man lyssna på intervjun flera gånger 

för att identifiera olika kategorier. Man kan koda, sammanfatta och notera viktiga 

kommentarer som är av intresse för frågeställningarna (Bell & Waters, 2016:196–197). 

  

Alla intervjuer genomfördes i en enskild lokal på skolans bibliotek som minimerade 

risken för störning av omgivningens miljö. Trots bristande språkkunskaper av ett par 

informanter genomfördes intervjuerna utan tolk för att eleverna inte ville blanda in någon 

tolk. En av de intervjuade eleverna pratade mitt modersmål och detta hjälpte oss att 

diskutera lite mer kring intervjufrågorna. Samtliga intervjuer varade mellan 15 – 25 

minuter. 

 

5.5 Databearbetning 

Samtliga intervjuer transkriberades för att underlätta genomförandet av detaljerade 

sökningar och jämförelser mellan insamlad data. (Denscombe, 2018:395). Fiktiva namn 

tilldelas till alla deltagande elever vid transkriberingstillfället. Delar av intervjuer som 

indikerade svar på studiens frågeställningar markerades med olika siffror (1 och 2) för att 

sedan tilldelas två olika kategorier. Syftet med kategorierna var att förstå innehållet på ett 

mer tolkande sätt på teoretisk nivå (Dalen, 2015:78). Yin (2013) beskriver 

databearbetningsprocessen på ungefär samma sätt. Hen skriver att analysen av kvalitativa 

data börjar med att sammanställa och sortera de anteckningar som man har samlat in vid 

datainsamlingen. Sammanställningen innebär att ordna data på så vis att den ser ut som 

en databas. Sammanställd data bryts sedan ner i mindre delar för att kunna analyseras 

(Yin, 2013:180). Huvudsakligen delar jag insamlad data i två kategorier i relation till 
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studiens frågeställningar. Varje kategori har två subkategorier som innefattar relaterade 

delar till varje kategori. Kategorier och subkategorier listas nedan 

 

 Elevernas uppfattningar om matematikgenomgånger i Sverige jämfört med 

hemlandet. 

 Genomgångar och lärarens inställning  

 Elevernas reaktioner på svårigheter under genomgångar 

 Elevernas syn på arbetsuppgifterna och arbetssätten i Sverige jämfört med 

hemlandet. 

 Arbetsuppgifter och läxor 

 Arbetssätten i klassrummet 

 

 

5.6 Tillförlitlighet 

Begreppet validitet används för att beskriva kvalitet i forskning. Validitet innebär hur bra 

forskningen är genomförd och hur de använda metoderna undersöker forskningsfrågor 

(Fejes & Thornberg, 2015). Denna studie baseras huvudsakligen på intervjuer, men 

observationer används också som ett komplement till intervjuerna. Observationerna 

hjälpte dels med att finjustera intervjufrågorna och dels med att identifiera olika händelser 

som inträffade under lektionen. Observationsschema gjordes med tre fasta punkter (Se 

bilaga C) där sociala normer, socio-matematiska normer och matematiska praxis 

registrerades med avseende på när, hur och i vilket sammanhang dem inträffar. Eftersom 

jag valt att arbeta med semistrukturerrade intervjuer kunde jag genom att ställa följdfrågor 

till informantens svar öka studiens reliabilitet. Deltagande elever påpekade flera gånger, 

för att bekräfta sina uttalanden, händelser som inträffat under lektionerna som jag hade 

bevittnat vid observationstillfällena. Enligt Denscombe (2018) är det inte lätt att bedöma 

trovärdighet i den kvalitativa forskningen. Man kan inte upprepa experimenten på samma 

sätt som i naturvetenskapen. Människorna ändrar sina synpunkter och åsikter med tiden 

och det är nästan omöjligt att skapa samma sociala inramning (Denscombe, 2018:419). 

Det är möjligt att en annan forskare kommer fram med annorlunda resultat om samma 

frågor undersöks vid ett annat tillfälle. Vidare skriver Denscombe att inga åtgärder kan 

garantera att insamlad data vid en kvalitativ forskning är sann, men man kan emellertid 

ta några åtgärder som kan hjälpa till att övertyga läsaren om att data med rimlig 

sannolikhet är exakta och träffsäkra (ibid:420). Informanterna i denna studie plockades 

efter observationerna och den berörda läraren hjälpte till med att välja informanterna så 

att vi kunde insamla så mycket som möjligt och relevant information.  
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6 Resultat och analys 

I resultatavsnittet redovisas resultatet av insamlad data. Avsnittet delades i två huvuddelar 

nämligen i) elevernas uppfattningar om matematikundervisning i Sverige respektive 

hemlandet, och ii) elevernas syn på arbetsuppgifterna och arbetssätten i Sverige jämfört 

med hemlandet. Varje huvuddel innehåller två underdelar. Varje resultatdel avslutas med 

en analys. En sammanfattning av hela resultatet görs i slutet av avsnittet. 

 

6.1  Elevernas uppfattningar om matematikgenomgångarna i Sverige 

respektive hemlandet 

Här beskrivs första huvuddelen. Först redovisas elevernas uppfattningar om genomgångar 

och lärarens inställning som sedan följs av elevernas reaktioner på svårigheter under 

genomgångarna. 

 

6.1.1  Genomgångar och lärarens inställning  

Tre av fem intervjuade elever tycker att det är svårt att följa med lärarens genomgångar 

trots att de tycker att matematik är lättare i Sverige än i hemlandet. Språket är ett hinder 

som gör det svårt att hänga med.  Man har tillgång till mycket material som man kan få 

hjälp med, till exempel videor och extra hjälp av lärare, enligt eleverna. Khara och Bari 

förklarar enligt följande: 

 

Jag hänger inte mycket med läraren under genomgångar men jag antecknar allt. När 

jag går hem och pluggar själv, tittar på video så fattar jag. Hen (läraren) lägger uppgifter 

i klassrummet (Google klassrummet) och länk till videor som hjälper mycket. (Khara) 

 

Jag tror att matte är lätt i Sverige men jag har lite svårt med annorlunda symboler och 

tecken här. Till exempel komma används istället för punkt för decimal form. Jag är van 

med att skriva till exempel tiotusen med siffror så här 10, 000 men här betyder det 10 

komma noll noll noll. Både komma och punkt har olika betydelse i Pakistan och 

Sverige. I Pakistan förstod jag mycket bättre under genomgångar. (Bari)  

 

Samtliga elever är väldigt nöjda med lärarens inställning i klassrummet. Enligt eleverna 

förklarar läraren flera gånger så att de hänger med. Lärarna i Sverige hjälper till mycket 

mer än vad eleverna upplevt i sina hemländer. Eleverna kan fråga läraren hur många 

gånger som helst i Sverige men läraren i hemlandet blir arg om man frågar mer än en 

gång. Falfa uttrycker sig så här: 

 

Lärarna här (i Sverige) är mer som en kompis. De sitter jämte oss när vi frågar och 

försöker förklara för oss med flera exempel. I Afghanistan säger de (lärarna) att du 

måste hänga med själv och lärarna där (i Afghanistan) saknar ibland ämneskunskaper. 

 

Bari berättade så här:  

Trots språksvårigheter och olika tecken har jag lärt mig mycket. Läraren sitter med oss 

hur länge som helst. Hen förklarar för oss en och en efter genomgångar. Jag är ganska 

bra på engelska och hen vet om det och förklarar ibland på engelska också. Hen är snäll 

och blir inte frustrerad om man frågar många gånger. Där (i Pakistan) hjälper lärarna 
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kanske bara en gång men inte mer. Där (i Pakistan) var vi 50 stycken (elever) i klassen 

och läraren hade inte möjlighet att hjälpa eleverna en och en.  

 

Samtliga elever påpekade att inga digitala hjälpmedel förutom miniräknare används i 

matematikundervisningen i hemländerna. Enligt eleverna jobbar man bara i läroboken. 

Det är mest papper och penna som gäller. I Sverige använder lärarna olika digitala 

hjälpmedel för att styrka undervisningen. Kahoot, www.studie.se, videor, miniräknare 

och Google klassrum används ganska mycket i matematikundervisningen här, enligt 

eleverna. Enligt Bari fanns det bara miniräknare där (i Pakistan) som hjälpmedel men här 

finns datorer, Youtube videor, Kahoot, och Google classroom där lärarna skickar länkar 

till olika videor och websidor. Lärarna laddar upp flera uppgifter i Google classroom som 

vi kan titta på. 

 

6.1.2 Elevernas reaktioner på svårigheter under genomgångar 

Vid frågan hur eleverna gör om de inte förstår någon detalj i lärarens genomgång 

berättade de flesta eleverna att de inte vågar fråga under genomgångar. Dels beror det på 

att eleverna vuxit upp i en kultur eller klassrumsmiljö där det inte alltid är tillåtet att säga 

något när läraren pratar och dels beror det på att eleverna har det svårt med språket och 

ofta känner sig rädda att de säger fel eller uppfattar fel. Majno, Zaman och Khara uttryckte 

sig enligt följande 

 

Jag brukar inte fråga när hen (läraren) pratar eller förklarar vid tavlan. Jag gick i skolan 

i Syrien i 9 år och där läraren tillåter inte oss att ställa frågor när du pratar eller förklarar 

något. De säger att vi får vara tyst och lyssna. Men jag frågar mycket efter genomgångar 

här (i Sverige) och hen kommer till mig och förklarar. Jag oftast räcker upp handen och 

ibland ropar på läraren för att hen ser att jag behöver hjälp. (Majno) 

 

I mitt hemland säger lärarna att ni måste fråga men blir arga om man frågar mer än en 

gång. Här (i Sverige) kan vi fråga mycket men min klasskamrater börja skratta när jag 

frågar. De skrattar på min svenska och jag gillar inte det. Ibland tappar jag orden för 

att ställa en fråga. (Zaman) 

 

Vet inte alltså, jag har lite svårt att fråga i närvaro av andra personer. Jag känner mig 

pinsamt om jag ställer fel fråga. Jag brukar fråga efter genomgångar och det fungerar 

för mig. Hen (läraren) förklarar för mig och då fattar jag bättre och känner mig trygg 

och säkert att jag tänker rätt. (Khara) 

 

Falfa däremot reagerar helt annorlunda än de andra eleverna.  

 

Jag ställer frågor direkt om jag inte förstår något. Lärarna här blir inte arga när man 

fråga så varför man inte fråga? För mig spelar det ingen roll om någon skrattar åt mig 

när jag frågar. 

 

Under mina observationer hade jag också noterat att eleverna visade tveksamt beteende 

vad gäller att ställa frågor under genomgångar. De flesta eleverna frågade efteråt när 

läraren var färdig med genomgången. De räcker upp handen och ropar ibland på läraren 

för att påkalla uppmärksamhet. Eleverna tvekade också vad gäller handuppräckning när 

läraren ställde frågor. De vill inte bli utskrattade. 

http://www.studie.se/
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Jag med mina klassobservationer bevittnade att olika elever visade olika svårigheter och 

olika förmågor att kunna lära. Naturligtvis klarade sig eleverna med godkänt betyg från 

grundskolan bättre än de med icke godkänt betyg. Vissa elever visade svårigheter med 

grundläggande begrepp och kunskaper som till exempel att multiplicera två negativa tal 

och hantera tecken förändring.  Matematikundervisning på 

språkintroduktionsprogrammet sker mest på individ nivå. Läraren försökte hjälpa 

eleverna en och en. Att individualisera undervisningen innebär att man diagnostisera 

elevernas förkunskaper och anpassa undervisningen till varje elevs behov. I praktiken är 

det inte lätt att individualisera undervisning särskilt när man har 25-30 elever i klassen. 

Det kräver didaktiska kunskaper om hur man kan behandla ett visst moment på olika sätt 

och att man har kunskaper eller erfarenheter av för- och nack- delar med olika arbetssätt 

och arbetsformer (Löwing & Kilborn, 2002:124). 

 

Vi pratade om elevernas svårigheter gällande multiplikation med parenteser i kapitel 5, 

till exempel när läraren multiplicerade −3 med −8 och skrev 24 som svaret och eleverna 

inte riktigt förstått varför svaret var 24 och inte -24. Läraren kan till exempel förklara med 

följande resonemang: 

2 ·3 = 6 

1 · 3 = 3 

0 · 3 = 0 

Gå nedåt längs tallinjen och multiplicera med 3. 

Högerledet minskar hela tiden med 3, eller hur? 

Nästa rad borde bli: 

(−1) · 3 = −3 

(−2) · 3 = −6 etc. 

Nu vet vi att minus gånger plus ger minus 

Fortsätt på samma sätt med: 

2 · (−3) = −6 

1 · (−3)  = −3 

0 · (−3)  = 0 

Fortsätt nedåt från 0 till (−1) och vidare till (−2) 

Nu ökar Högerledet med 3 för varje steg 

Alltså borde (−1) · (−3) bli 3 och vidare (−2) · (−3) borde bli 6 och så vidare (−8) · 

(−3) borde bli 24. 

 

6.1.3 Analys 

En del elever tycker att det är svårt att hänga med läraren under genomgångar. Språket är 

ett hinder och eleverna har svårt att bygga upp nya matematiska begrepp. Det beror också 

på att andra tecken och symboler används i Sverige som eleverna inte är vana vid. Bari 

berättar om olika betydelser för ”kommatecken och punkt” i Pakistan och Sverige. Till 

exempel komma används istället för punkt för decimal form. Eleven Bari berättade att 

han är van vid med att skriva till exempel tiotusen med siffror så här 10, 000 men här 

betyder det 10 komma noll noll noll. Enligt Löwing & Kilborn (2010) tar det mycket lång 

tid för en elev att kommunicera och bygga upp begrepp på ett andraspråk. Att använda 
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andraspråket i vardagssituationer tar oftast ett till två år för andraspråkselever, medan ett 

kunskapsrelaterat språk tar fem till sju år innan eleven kan komma i nivå med infödda 

elever. 

 

Samtliga elever är väldigt nöjda med lärarnas inställning i klassrummet. Eleverna får hjälp 

i mycket stor utsträckning jämfört med hemländerna. Eleverna fick mycket begränsad 

eller ingen hjälp av lärarna i hemländerna när de ville ha en förklaring kring något begrepp 

eller om något som de inte förstod. Lärarna i elevernas hemländer hjälper kanske bara en 

gång men inte mer. Falfa berättade att lärarna ibland saknar grundläggande kunskaper i 

ämnet. På grund av detta har eleverna etablerat en social norm att man inte får fråga 

lärarna många gånger.  Nu befinner sig eleverna i Sverige där undervisningsformen 

tillåter dem att be om hjälp flera gånger.  Cobb & Yackel (1996) och Skott (2010) kallar 

det ”ett behov av att omförhandla de sociala normerna i klasen.” Denna 

omförhandlingsprocess kan ta olika lång tid för olika individer. 

  

Tre av fem intervjuade elever visar också rädsla för att fråga läraren om svårigheter 

framför alla klasskamrater. De vill inte bli utpekade eller utskrattade. Återigen beror det 

dels på elevernas klassrumskultur från hemlandet, där de har lärt sig att inte avbryta 

lärarens genomgångar, och dels på brister i det svenska språket. Sociala normen att inte 

avbryta läraren när hen pratar behöver förändras för att utveckla det sociala samspelet 

mellan elever och lärare och mellan eleverna (Cobb & Yackel, 1996; Skott, et.al. 2010). 

Att Falfa ställer frågor även om klasskamraterna skrattar åt honom är ett bevis på 

avbrytning av sådana sociala normer. 

 

Vid intervju tillfället påpekade eleverna på språk svårigheter och brister som de ibland 

upplever och ser det som ett hinder för matematiklärande. Eleverna hade svårigheter med 

termerna till exempel ”variabel” och ” vad betyder med att lösa en ekvation”. När man 

börja studera en mer formell matematik med mer abstrakta moment, såsom 

ekvationslösning och algebra, är det viktigt att läraren är uppmärksam på det språket som 

används för att kommunicera olika moment. Risken finns att språket som används gör 

innehållet mer komplicerat vilket ger onödiga inlärningsproblem för en del elever 

(Löwing & Kilborn, 2002:199). Begreppen som ”variabel” och ”att lösa ekvationer” 

används frekvent i algebra och när sådana termer införs, så är det viktigt att de förankras 

på ett sätt att de blir ett verktyg för att lösa matematiska problem (ibid:200). Dessa 

begrepp är svåra även för elever som inte är nyanlända och har svensk skolbakgrund. 

 

6.2 Elevernas syn på arbetsuppgifterna och arbetssätten i Sverige 

jämfört med hemlandet  

I den här delen redogörs elevernas syn på arbetsuppgifter och läxor, och arbetssätten i 

Sverige respektive hemlandet. Resultaten följs av en analys. 

 

6.2.1 Arbetsuppgifter och läxor 

Vid frågan om lärarna visar flera olika sätt att lösa uppgifter berättade eleverna att lärarna 

i hemländerna också använder olika sätt att beräkna en uppgift. Det skiljer dock till vilken 
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grad olika sätt används i Sverige respektive hemlandet. I Sverige har man mer frihet att 

diskutera och testa olika sätt att beräkna uppgifter. Zaman, Bari och Khara berättade så 

här: 

 

Det finns också flera sätt att lösa en uppgift där (i Syrien). Lärarna använder mer än ett 

sätt om eleverna har svårt att hänga med. (Zaman) 

 

De (lärarna) börjar med ett sätt i Pakistan men om man inte förstår då visar de ett annat 

sätt. Vi var tillåten att använda sättet som vi tycket var lätt och bäst. Läraren här (i 

Sverige) visar olika sätt men jag ibland använder de gamla sätt som jag hade lärt mig i 

Pakistan. (Bari) 

 

I Syrien använder lärarna flera sätt att lösa uppgifter. Om man inte förstår ett sätt så 

visar de andra sättet också. Men det skiljer skol vis, flera skolar bry sig inte om eleverna 

förstår eller inte. Här (i Sverige) har man mer frihet att diskutera olika sätt med läraren 

och lärarna använder flera olika sätt så att alla förstår. (Khara)  

 

En elev, Falfa, tyckte annorlunda jämfört med de andra eleverna. Han berättade att lärarna 

i Afghanistan ofta saknar baskunskaper och därför kanske bara använder ett sätt. Här (i 

Sverige) finns flera sätt att beräkna en uppgift och lärarna är kunniga.  

 

Eleverna upplever att de får mycket mindre läxor i Sverige än i hemländerna. I Sverige 

jobbar eleverna mest på skolan och får ibland extra uppgifter att träna mer på,  men i 

hemländerna fick eleverna någon form av läxa nästan varje dag. De skiljer också hur 

läraren tar reda på om man har gjort läxa eller inte. Eleverna skriver prov varje vecka eller 

varannan vecka här i Sverige där lärarna bedömer om man har gjort läxan. Eleverna har 

också möjlighet att lämna in läxorna via datorn i Google klassrummet. I hemländer 

skriver eleverna läxor på papper och lämna in till läraren vid nästa tillfälle. Eleverna 

upplever också att de har mer tid på sig att redovisa läxor i Sverige än i födelselandet. 

Majno och Khara uttryckte sig enligt följande 

 

Vi får läxa ibland här men där (i Syrien) hade vi läxa varje dag. Här får vi mycket mer 

tid att göra läxan men där (i Syrien) är eleverna tvungna att göra läxa varje dag. Vi har 

veckotest där läraren testar om vi hänger med eller gör läxor här i Sverige. (Majno) 

  

Vi hade mycket mer läxor i hemlandet än Sverige. Det var läxa typ varje dag och vi var 

tvungna att redovisa läxor nästa dag. Här (i Sverige) gör vi nästan alla uppgifter i 

klassen. Hen (läraren) lägger några uppgifter i Google klassrummet. Vi löser och 

lämnar in via mejl. Lärarna här tillåter mer tid för att lämna in läxor. (Khara) 

 

Läxorna som eleverna fick i hemländerna var oftast i form av de uppgifterna som läraren 

inte hunnit med under lektionstid. Lärarna löser och förklarar ett par uppgifter från varje 

delmoment på tavlan och lämnar resten av likadana uppgifter för eleverna för att göra 

hemifrån. De lägger mer vikt på att följa planeringen än att elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Överfulla klassrum gör det omöjligt för lärarna att läraren håller koll 

på varje individs utveckling. Syftet med läxorna i elevernas hemländer, enligt eleverna, 

var att alla löser alla uppgifter men lärarna var sällen noga med att om man hade gjort rätt 

och har utvecklat kunskaper. Syften med läxorna enligt Skolverket (2014b) är att bidra 
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till elevens kunskapsutveckling och lät eleverna utveckla goda studievanor såsom studera 

på egen hand, planera sin tid och utveckla ansvarskänsla. Läxorna ger också 

vårdnadshavarna en insyn i skolarbetet.  

 

Läxorna som eleverna får i Sverige är ofta repetitions- eller övningsläxor som är en 

välkänd typ av läxa för skolelever i Sverige. Den typen av läxan ger eleverna 

mängdträning och repetition av innehåll som man har arbetat med under lektionstiden och 

eleverna redan har förstått (Skolverket, 2014b). Sådana läxor underlättar för eleverna att 

lägga tid till uppgifter som kräver närvaro och stöd av läraren. Eleverna fick ingen läxa 

under lektioner som jag observerade men jag hörda läraren fråga eleverna om du hade 

gjort läxan från förra veckan. Eleverna berättade att lärarna ibland lägger länk till 

videolektioner som rör kommande lektioner. Syftet med en sådan läxa är att förbereda 

eleverna inför något moment som ska tas upp i undervisningen under kommande lektioner 

(ibid). Eleverna som medverkade i studien berättade att de kände sig mycket stressad med 

läxor i hemländer medan i Sverige har de mer tid på sig att redovisa läxor.  

 

6.2.2 Arbetssätten i klassrummet 

När eleverna tillfrågades hur de jobbar efter genomgångar så svarade alla elever att det 

fanns variation. De jobbar själva, i par och i grupp. Ibland bestämmer läraren hur vi ska 

jobba och ibland låter läraren oss jobba hur vi vill. De flesta eleverna svarade att arbetssätt 

i hemlandet skilde sig åt jämfört med Sverige. Det är bara lärare som pratar under hela 

lektionstiden och skriver på tavlan och eleverna får bara uppgifter att göra hemma.  

Eleverna uttryckte sig enligt följande 

 

Det är lite olika men ofta jobbar vi ensam. Ibland säger hen (läraren) till hur vi får göra. 

I hemlandet jobbade vi inte mycket i klassen utan fick uppgifter att göra hemma. 

(Khara) 

 

Det är olika på olika lektioner. Mest jobbar vi ensam eller par. Man kan alltid fråga 

eller diskutera med klasskompis som sitter bredvid. I hemlandet jobbar eleverna bara 

ibland på skolan. Där (i Syrien) får eleverna liknande uppgifter att jobba hemma. 

(Majno) 

 

Det är både och, men jag jobbar mest i par. Man kan hjälpa varandra och förklara för 

varandra. Om jag inte förstår något då är det möjligt att klasskompis som sitter jämte 

har förstått och kan förklara för mig. Där (i Syrien) jobbar nästan aldrig eleverna själva 

i klassrummet. Lärarna löser uppgifter på tavlan och vi antecknar. Sedan får man 

uppgifter i boken som ska lösa hemma. (Zaman) 

 

Samtliga fem elever gillar att jobba själv eller i par men inte i grupp. De tycker inte att 

det hjälper mycket att jobba i grupp. Det blir svårt att koncentrera sig på uppgifterna när 

man sitter i en grupp. Alla deltagare i gruppen tar inte ansvar för att genomföra 

gemensamma uppgifter. Eleverna berättade: 

 

Jag gillar att jobba i par för man kan hjälpas åt. Grupparbete blir jobbig för mig. Jag 

kan då inte koncentrera mig 

. Alla pratar samtidigt och ibland pratar de helt olika saker. (Falfa) 
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Jag gillar att jobba mest själv eller ibland i par men inte i grupp. Man kan fokusera mer 

om man sitter ensam och jobbar. (Bari) 

 

Jag gillar att jobba i par för att två personer kan hjälpa varandra men om det är flera 

som sitter tillsammans då blir det kaos. Några gör inget och kanske en person i gruppen 

jobbar. (Khara) 

 

Två elever (Khara och Bari) betonar att de mest tycker om att jobba ensamma. De tycker 

att det är mer gynnsamt med enskilt arbete än arbete i grupp eller par. Det händer lätt att 

man börjar prata om något annat än matematik om flera sitter och jobbar tillsammans.   

 

6.2.3 Analys 

Samtliga elever, förutom Falfa, uttrycker att lärarna använder olika sätt att beräkna en 

uppgift både i Sverige och hemländerna, fast i olika grad. I Sverige upplever eleverna mer 

frihet att testa olika sätt och lärarna uppmuntrar eleverna att göra det. Man kan koppla 

elevernas uttryck till Cobb & Yackels (1996) sociomatematiska normer där man 

legitimerar matematiska aktiviteter genom att jämföra en tidigare matematik lösning med 

en ny matematisk lösning. Sådana sociomatematiska normer utvecklas enligt Skott (2010) 

i samarbetet mellan lärare och elever och mellan eleverna. En elev, Bari, uttrycker att 

lärarna i Pakistan börjar med ett sätt men visar ett annat om man inte förstår. Lärarens 

roll är mycket viktig för hur normerna utvecklas, men en lärare kommer sällan med helt 

fixerade föreställningar i en undervisningsaktivitet (Skott, et.al. 2010). Eftersom 

elevinflytande är en del av undervisningen i Sverige så har eleverna möjlighet att påverka 

de rådande normerna i en klass (Skott, et.al. 2010; Skolverket, 2011). 

 

Eleverna upplever att de får mycket mindre läxor i Sverige än vad de fick i hemländerna. 

I Sverige jobbar eleverna mest i skolan och ibland får de några extra uppgifter att göra 

hemma. I hemlandet fick eleverna läxa nästan varje dag och var tvungna att lämna in 

läxan dagen efter, medan i Sverige har eleverna mer tid på sig innan läxan ska lämnas in. 

  

Arbetssätten i klassrummet efter lärarens genomgångar skiljer sig mycket åt i Sverige och 

elevernas födelseländer. Eleverna jobbar ensamma, i par och i grupp i Sverige, men i 

hemländerna jobbade eleverna bara ensamma i klassrummet. Det är bara läraren som 

pratar under hela lektionstiden i hemländerna och eleverna får uppgifter att jobba med 

hemma. Anledningen till att eleverna gillar att jobba ensamma eller i par men inte i grupp 

är att eleverna har en stark sociala norm med sig från hemländerna där undervisningen 

präglas av enskilt arbete. Att lära sig matematik i grupp är okänt för eleverna (Cobb & 

Yackel, 1996). Eleverna tycker att grupparbete blir ett jobbigt uppdrag för dem, men att 

jobba ensam eller i par är mer gynnsamt. Under mina observationstillfällen har jag också 

sett att eleverna jobbar mest själva eller i par, men aldrig i grupp.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Observationer och elevintervjuer används för att samla in elevernas uppfattningar om 

matematikundervisning i Sverige respektive hemlandet. Resultatet visar att 
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matematikundervisningen i Sverige skiljer sig på många olika sätt jämfört med 

undervisningen i elevernas hemland. Lärarna i Sverige visar mer respekt för elever och 

elevinflytande i undervisningen. Eleverna tillåts att fråga lärarna flera gånger. Lärarna i 

Sverige hjälper eleverna så mycket som möjligt så att eleverna uppnår kunskapskraven. 

 

Digitala verktyg används regelbundet i Sverige och eleverna tycker att digitala verktyg 

underlättar förståelsen för ämnesinnehållet. Det används endast läroböcker, papper och 

penna i elevernas hemländer. Att lärarna använder olika sätt att beräkna en uppgift är 

gemensamt för både Sverige och hemländerna, fast i olika grad. I Sverige har eleverna 

mer utrymme och frihet att testa olika metoder för att lösa uppgifter. Eleverna upplever 

att de får mycket mindre läxor i Sverige än i hemländerna. Arbetssätten i klassrummet 

efter genomgångar skiljer sig mycket i jämförelse. Eleverna jobbar ensamma, i par och 

grupp i Sverige, men i hemländerna är det bara lärare som pratar och löser uppgifter på 

tavlan under lektionstiden varpå eleverna får likadana uppgifter att göra hemma. 
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7 Diskussion 

Avsnittet inleds med en resultatdiskussion som följs av an metoddiskussion. Förslag till 

vidare forskning anges i slutet av avsnittet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I studien användes en semistrukturerad intervju för att kunna få svar på frågeställningar 

och den information från informanterna som ansågs viktig för att lyckas skapa en 

helhetsbild över hur nyanlända elever uppfattar matematikundervisning i Sverige jämfört 

med elevernas hemland.  

 

Två elever tycker att språket är ett hinder som gör det svårt att hänga med läraren trots att 

eleverna är nöjda med lärarens inställning i klassrummet. Fokus i undervisningen i 

hemlandet ligger inte på kunskapsutveckling men i Sverige lägger lärarna stor vikt på att 

eleverna verkligen har förstått. Alla elever, förutom Falfa, visade tveksamt beteende när 

det gällde räcka upp handen eller våga fråga läraren med svårigheter. Det är en sociala 

norm som eleverna fick med sig från sina hemländer där läraren tillåter inte fråga flera 

gångar.  

 

Arbetssätten efter lärarens genomgångar skiljer sig mycket åt i Sverige och elevernas 

hemländer. Eleverna var inte van vid att jobba i par eller grupp i sina hemländer men i 

Sverige jobbar eleverna ensamma, i par och i grupp. Eleverna tycker att grupparbete blir 

ett jobbigt uppdrag för dem, som kan bero på elevernas sociala norm från hemlandet.  

 

Eleverna påpekade att de inte var bekanta med användning av digitala verktyg i 

undervisning innan de flyttade till Sverige. Eleverna hade använt bara miniräknare som 

hjälp någon gång i deras skolår i hemländer annars gällde det bara papper och penna.     

 

Studien genomfördes bara på en skola men det kan vara intressant att se om resultaten 

blir likadana eller annorlunda om man genomför studien på flera olika skolor. Det finns 

en annan liten studie (Redzovic & Shaqiri, 2018) som gjordes för grundskolans elever 

och visar ungefär samma resultat som denna studie. 

 

Eleverna som deltog i studien läser Språkintroduktionsprogramm där antal elever i varje 

klass ligger mellan 10-15 elever. I elevernas hemländer består klasserna oftast mycket 

mer antal elever än Sverige, oftast mellan 50-70 elever i varje klass. I denna studie har vi 

inte tagit hänsyn till klass storlek och det kan vara intressant att undersöka vilken inverkan 

större antal elever i klassrum har i jämfört med få elever i klassrummet.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Datainsamlingen i denna studie gjordes genom intervjuer med fem elever och 

klassrumsobservationer. Observationer fungerar som en komplettering till intervjuer. 

Alla elever som deltog i studien tillhör tre olika klasser men en och samma skola och 

antal informanter är få därför resultat i studien kan troligen inte vara generaliserbart. 

Valda elever kommer från tre olika länder, har olika skolbakgrund och tiden som de vistas 
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i landet varierar från ett till tre år. Att välja elever med olika bakgrund var ett försök att 

få bredare bild på elevernas uppfattningar om undervisning i Sverige och att öka studiens 

reliabilitet.  Det finns många skillnader och några likheter mellan matematikundervisning 

i Sverige och elevernas hemland. Eleverna har till övervägande del positivt inställning till 

matematikundervisning i Sverige än hemlandet. Det finns studier, till exempel (Bouakaz 

& Bunar, 2015), där eleverna visade negativt inställning till svensk skolan.  

 

Observationerna gjordes bara en gång i varje klass och observationsmall som används 

begränsa sig till Cobb och Yackels (1996) modell. För att få utförligt underlag för att få 

fram olika normer som finns i matematikklassrum krävs det att man gör observationer 

flera gångar och under en längre period. En alternativ metod hade varit att göra enkät 

undersökning där samtliga elever i alla tre observerade klasser skulle ha deltagit men då 

får man inte lika fördjupade svar som med intervjuer tillsammans med observationer. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns många intressanta områden som kan undersökas för vidare forskning. Resultat 

i denna studie visar att eleverna upplever några likheter och många skillnader i 

matematikundervisningen i Sverige jämfört med hemländer. Ett möjligt perspektiv skulle 

vara att undersöka hur nyanlända elevernas tidigare kunskap och skolerfarenheter 

används för att kartlägga elevernas framtida lärande i svensk skolan. 

 

Ett annat förslag för vidare forskning kan vara att undersöka skillnader mellan 

elevprestationer för elever som har läst på grundskolan i Sverige och som har hamnat 

direkt på språkintroduktionsprogrammet utan att ha någon erfarenhet av svensk skolan.  
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Information om studie och förfrågan om samtycke till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet och kommer att skriva mitt självständiga arbete 

inom matematikdidaktik. Jag ska undersöka hur eleverna, som är nya i Sverige, upplever 

och uppfattar matematikundervisningen i Sverige. Denna undersökning kan vara en bra 

hjälp för många lärare för att utforma undervisningen på ett sätt som passar eleverna som 

är nya i landet. Ditt barns åsikter är viktiga och jag är tacksam om ditt barns åsikter och 

uppfattningar tas med i studien. 

 

Jag kommer att göra observationer i matematiklektioner och därefter intervjua ditt barn 

om vad hen tycker om dessa lektioner. Alla deltagande barn kommer att svara på några 

frågar som handlar om undervisningen.  

 

Intervjuerna kommer att ske någon gång mellan vecka 48 – 50. Alla elever som kommer 

att medverka i studien är anonyma, och inga namn eller personuppgifter kommer att 

nämnas i studien. Skolans namn inte hellre kommer att användas. Medverkan är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas av dig eller ditt barn. All insamlat material ska bara 

användas för denna studie och har inget annat syfte.  

Jag ber därför om tillstånd att intervjua ditt barn i samband med mina observationer om 

matematik undervisning.  

 

Samtycke föräldrar/vårdnadshavare 

 

Barnets namn:________________________________ 

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att mitt barn kan delta i studien. 

Jag, som föräldrar/vårdnadshavare, är medveten att deltagandet är frivilligt och jag eller 

mitt barn kan när som helst avbryta medverkan.  

 

Ort och datum:_________________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare:______________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________ 

 

 Kontakta mig gärna om du har frågor! 

Med vänliga hälsning 

Waqas Ahmed 

Wahqg08@student.lnu.se  
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Bilaga B Intervjufrågor 

 

En inledande fråga 

Kan du berätta lite om dig själv? Land, språk, bakgrund och hur länge har du varit i 

Sverige? 

 

Några allmänna frågor om matematikundervisningen 

1. Har du gått i skolan i ditt hemland? Hur länge? 

2. Tycker du att matematiken är lättare eller svårare i Sverige än hemlandet? Varför?  

Frågor gällande genomgångar och arbetssätt  

3. Är det lätt eller svårt att hänga med lärarens genomgång? Vad är det som gör det 

svårt eller lätt? 

4. Förstår du alltid lärarens genomgångar? Om inte varför då? Var det likadant i 

hemlandet? 

5. Hur gör du om du inte förstår en detalj i lärarens genomgång? Ingenting?  Räcker 

du upp handen?  Ropar du på läraren för att påkalla uppmärksamhet? Hur var det 

i ditt hemland? 

6. Digitala hjälpmedel används ganska mycket i Sverige. Har läraren i hemlandet 

använt digitala hjälpmedel? Om ja, hur? 

7. Hur jobbar ni efter genomgången? (själv, par eller grupp)? Hur var det i 

hemlandet? 

8. Det finns flera sätt att beräkna en uppgift. Läraren här i Sverige visar ofta flera 

olika sätt att beräkna en uppgift. Hur var det i hemlandet? 

9. Vilket arbetssätt (själv, par eller grupp) gillar du mest och varför? 

10. Om du frågar läraren om ett matteproblem: Hur hjälper läraren dig att hitta rätt 

väg? Jämför med hemlandet; skillnader? 

11. Hur är det med läxor i matematik här jämfört med hemlandet? Hur kollar läraren 

om man gjort sin läxa? Förekommer det att elever får gå fram till tavlan och 

redovisa lösningar på problem (t.ex. problem från läxan)? 

12.  Får ni matematikundervisning bara på svenska eller blandar läraren något annat 

språk, exempelvis engelska eller ditt modersmål? 

13. Har du tänkt på hur läraren skulle kunna göra matte lättare för dig som nyanländ? 

  



  
 

III 

Bilaga C Observationsschema 

 

Observationsschema 

Utgångspunkten för observationsschema är det emergenta perspektivet utvecklas av Cobb 

och Yackel (1996). (se 4.1) 
  

Sociala normer- inte 

ämnesspecifika 

Socio-matematiska normer 

– vilka lösningar presenteras 

av både lärare och elever. 

Finns utrymme för flera 

lösningar?   

Matematiska praxis i 

klassrummet - accepterade 

sanningar/metoder, nytt 

innehåll? 

   

 

 

 

 

Skola: 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

Klass: 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionstid:  
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