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Abstrakt 
Syftet med studien är att få en större inblick i hur lärare på bästa sätt               
stödjer flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. Vi anser att det här är              
en väsentlig del i en lärares yrke, eftersom alltmer elever i dagens svenska             
skolor är flerspråkiga. Det här är något som vi som lärare måste bemästra.             
För att kunna finna svar till hur läraren kan förbättra sin yrkesprövning,            
behöver vi först se till flerspråkiga elevers olika bakgrunder,         
förutsättningar och behov.  
 
Studien grundar sig en kvalitativ metod med deduktiv ansats och bygger           
på observationer och intervjuer som grundats i den sociokulturella teorin.          
Eftersom studien fokuserar på språket och dess betydelse i         
problemlösningsuppgifter som innehåller text, kommer studien behandla       
hur lärare bör bära sig åt för att stötta sina flerspråkiga elever för att de               
ska lyckas nå ett högre lärande. The more knowledgeable other (MKO),           
mediering och scaffolding (stöttning) är centrala begrepp i studien och sätt           
för att stödja flerspråkiga elever i deras undervisning.  
 
Resultatet i studien visade att lärarna vi observerade och intervjuade, båda           
hade stora tankar till hur de bör agera gentemot flerspråkiga elever för att             
de ska nå ett högre lärande. Båda klasslärarna la stor vikt på att             
modersmålsundervisning inom matematik i elevernas tidiga år i skolan är          
väsentlig för deras kunskapsutveckling. Dock är skolans resurser        
avgörande om de får möjlighet till deras behov av extra anpassningar för            
att nå ett högre lärande. För att eleverna ska få möjlighet att lyckas i              
problemlösningsuppgifter, innebär det också en undervisningsstruktur där       
eleverna hänger med i undervisningen redan från början för att de ska            
kunna nå ett högre lärande. 

Nyckelord 
Flerspråkiga elever, språklig förståelse, lärande, matematisk förmåga, 
sociokulturellt perspektiv, scaffolding, mediering, the more 
knowledgeable other, social interaktion, problemlösning. 

Tack 
Ett tack till de personer som medverkat i vår studie, och ett särskilt tack 
till Oduor Olande för bra handledning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 4 
2 Syfte & frågeställning 5 

2.1 Centrala begrepp 5 
3 Tidigare forskning 6 

3.1 Kommunikation och interaktion 6 
3.2 Eget ansvar 7 
3.3 Modersmål i matematik 7 

4 Teori 9 
4.1 Sociokulturell teori 9 

4.1.1 Kommunikation och samspel 10 
4.2 Trovärdighet 11 

5 Metod 12 
5.1 Urval 13 

5.1.1 Urval av informanter 13 
5.1.2 Urval av undersökningsuppgifter 13 

5.2 Datainsamling 13 
5.3 Genomförande 14 

5.3.1 Förberedelse av observationsschema 14 
5.3.2 Förberedelse av intervjufrågor 14 
5.3.3 Bearbetning av data 15 

5.4 Etiska aspekter 15 
6 Resultat och analys 16 

6.1 Resultat av skola 1 16 
6.1.1 Observation lärare 1 16 
6.1.2 Intervju lärare 1 18 
6.1.3 Analys lärare 1 18 

6.2 Resultat av skola 2 20 
6.2.1 Observation lärare 2 20 
6.2.2 Intervju lärare 2 22 
6.2.3 Analys lärare 2 23 

7 Diskussion 25 
7.1 Resultatdiskussion 26 

7.1.1 Individuellt versus gemensamt lärande 26 
7.1.2 Modersmålsundervisning- positiv eller negativ inverkan? 27 
7.1.3 Sammanfattning av resultatdiskussionen 27 

7.2 Metoddiskussion 28 
7.2.1 Teori 28 
7.2.2 Observation 28 
7.2.3 Intervju 29 

8 Slutord och förslag på vidare forskning 29 
Bilagor 33 

Bilaga 1 - Observationsschema 33 
Bilaga 2 - Information och samtyckesbrev 35 
Bilaga 3 - Intervju frågor 36 
Bilaga 4 - Transkribering lärare 1 37 
Bilaga 5 - Transkribering lärare 2 40 

 

3 



 

 
1 Inledning 
Dagens svenska skolor har blivit alltmer mångkulturella, en större del          
består av elever som har sitt ursprung i ett annat land och en annan kultur               
(Mångfald i högskolan, SOU 2000:47). De här elever kan utmanas          
dagligen på grund av att de inte behärskar det svenska språket (Elmeroth,            
2017). I Skolverket (2011) står det att undervisningen ska vara likvärdig,           
och att den ska anpassas till varje individs behov och förutsättningar.           
Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och       
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfarenheter,       
språk och kunskaper. Norén (2010) är en forskare som studerat om           
flerspråkiga elevers språksvårigheter inom ämnet matematik. Norén talar        
om att dagens skolor lägger fokus på individuellt arbete, vilket innebär att            
de elever som är i behov av extra anpassningar, tynar bort. Norén betonar             
även vikten att låta elever med flerspråkighet kommunicera med varandra          
för att förstå matematiska uppgifter på deras nivå.  
 
En studie från Skolverket (2009) pekar på att flerspråkiga elever i           
genomsnitt får lägre betyg i matematik än elever som har svenska som            
modersmål. Språket är en central faktor för att lösa         
problemlösningsuppgifter som innehåller text och har ett ospecificerad        
tillvägagångssätt. Eleven behöver kunna tolka, formulera, kommunicera       
och förstå språket för att förstå problemet för att senare kunna göra en             
uträkning (Taflin, 2007). En annan viktig faktor för att varje individ ska            
lyckas, är att lärare skapar matematiska uppgifter som är utvecklade för           
alla elevers olika språkliga kunskaper. Den här typen av         
problemlösningsuppgifter är språkberoende vilket medför att förstå och        
läsa svenska texter, vilket kan bidra till svårigheter för de elever som            
saknar kunskaper i språket (Elmeroth, 2017). På grund av detta, behöver           
eleverna lägga mycket tid på att försöka förstå texten, vilket de flesta            
elever som pratar flytande svenska inte behöver göra (Skolverket, 2009).          
Tre orsaker som Skolverket tar upp som grund till att det uppstår problem             
för elever med annat modersmål, är att de missar underställda betydelser,           
fokuserar på missledande information samt fastnar på ord som eleven          
tidigare inte stött på.  
 
Matematik och matematikspråket är två olika delar som går hand i hand.            
Läraren har till ansvar att dessa två delar lärs ut parallellt för fördjupad             
förståelse om och i matematik. För att förstå matematikspråket, ligger          
kommunikation i centrum, där elever tar del av varandras lösningar för att            
bredda sin förståelse i de matematiska lösningarna (Sjöblom, 2015).  
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2 Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är att få insikt om vad lärare gör för skapa möjligheter              
för flerspråkiga elever (i årskurs 6) att uppnå ett högre lärande, med fokus             
på problemlösningsuppgifter. 
 
Frågeställning 

- Hur ges flerspråkiga elever möjlighet att uppnå högre lärande i          
matematiska problemlösningsuppgifter? 

2.1 Centrala begrepp 
I kommande kapitel presenteras väsentliga begrepp som studien berör.         
Begreppen beskrivs med hjälp av referens för att läsaren ska få en djupare             
förståelse av studien. 
 
Högre lärande: Högre lärande är den nivå som varje individ kan uppnå            
utifrån sitt egna kunnande. Högre lärande kan kopplas till metakognition,          
som innebär och medför kritiskt medvetenhet, samt de processer som          
används för att planera och granska sin förståelse och prestationsförmåga          
(Chick, 2019).  
 
Flerspråkiga elever: Elever med ett annat modersmål än svenska som          
har bristande kunskaper i det svenska språket, med addition till de           
förutsättningar som de saknar i undervisningen (Einarsson, 2009). 
 
Problemlösning: Problemlösningsuppgifter har inte en bestämd metod,       
utan måste lösas genom elevernas kompetenser och förmåga att kunna          
tolka problemet och få förståelse över vad som ska beräknas (Taflin,           
2007). De matematiska problemlösningsuppgifter som studien fokuserar       
på innehåller text på svenska, med anledning av vårt intresse i hur lärare             
stödjer flerspråkiga elever vid uppgifter som innehåller text. För att kunna           
lösa sådana problemlösningsuppgifter behöver eleven ha goda kunskaper i         
läs- och skrift i svenska för att kunna läsa, tolka och förstå texten, för att               
vidare kunna använda sig av en lämplig metod för att lösa dem. Det             
medför även att använda språket för att kunna argumentera och motivera           
sitt svar (Hansson, 2012). Problemlösningsuppgifter medför att eleven lär         
sig att träna rimliga lösningsstrategier, ett analytiskt tänkande, insikter         
samt kan argumentera och motivera varje steg i sin uträkning (Vaderlind,           
2015).  
 
Klassrumsmiljö: Klassrumsmiljön bidrar till en viss atmosfär och        
påverkar kommunikationsmönstret. Klassrumsmöblering, ljud- och ljus      
samt färger spelar stor roll till hur kommunikationen i klassrummet sker           
(Jensen, 2012). För att varje individ ska nå sin fulla potential, behöver            
lärare skapa en atmosfär som gynnar och främjar elevernas lärande,          
oberoende av deras kunskapsnivå (Lewis, 2011).  
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3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redovisas vad tidigare forskning upplyser om, indelat i            
tre avsnitt: kommunikation och interaktion, eget ansvar samt modersmål i          
matematik.  

3.1 Kommunikation och interaktion 
Sjöblom (2015) förespråkar att kommunikation mellan eleverna, är        
väsentligt för deras lärande, oavsett om de har svenska som modersmål           
eller om de är flerspråkiga. I en studie som Sjöblom utfört har hon             
kommit fram till att elever oftast tycker att matematiklektionerna är          
tråkiga och enformiga, samt att det knappt är någon form av           
kommunikation under lektionerna. Sjöblom (2015) poängterar att samtliga        
kunskapskrav inom matematik är grundat i att kunna kommunicera.         
Sjöblom (2015) nämner även en studie, utförd av Skolverket (2017) som           
visade att de elever som inte engagerade sig i samtal inom matematik            
presterade sämre än de elever som deltog i dessa samtal. Sjöblom menar            
att flerspråkiga elever som inte besitter de kunskaper som behövs i det            
svenska språket inte får chans till att delta i samtal. Därför är det viktigt              
att eleverna förbättrar sina språkkunskaper för att kunna utveckla sina          
matematiska färdigheter.  
 
För att kunna samtala och resonera kring problemlösningsuppgifter krävs         
det att eleverna först kan tolka och skapa sig en förståelse om uppgiften             
och dess ändamål. Utan detta, medför det bakslag för elever som saknar            
kunskaper inom det svenska språket. Att elever får stöd och förenkla hur            
och vilka möjliga strategier problemlösningsuppgifter utförs, vilket       
innebär att förstå textens betydelse, avgör om de lyckas med uppgiften. En            
forskning utförd av Ellerton & Clarkson (1996) kom fram till att elevernas            
matematiska förmågor inte kommer fram naturligt utan måste få stöttning          
av sina lärare för att förenkla och förklara hur viss matematisk           
problemlösning ska lösas.  

Grupparbeten är en form av aktivitet som har många positiva sidor för            
flerspråkiga elever. Om elever arbetar individuellt med en        
problemlösningsuppgift, använder de sig till största del av en uträkning,          
men, om de får arbeta tillsammans med andra, kan de ta del av varandras              
tankar och komma fram till olika strategier för beräkning av uppgiften.           
För att kunna få en matematikundervisning som är rättvis för alla, är            
kommunikationen mellan eleverna viktig. Det räcker heller inte för         
flerspråkiga elever att lyssna för att lära sig nya strategier för att kunna             
utföra problemlösningsuppgifter, utan de måste engagera sig i språkliga         
samtal med sina klasskamrater och lärare för att lyckas med detta           
(Sjöblom, 2015). Matematik bör förstås på en djupare nivå, vilket inte går            
att uppnå utan kommunikation (Sjöblom, 2015). En lösning som Sjöblom          
nämner är att låta flerspråkiga elever arbeta tillsammans för ett mer lyckat            
resultat i problemlösningsuppgifter inom matematik. Kommunikation är       
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därför en central del för att flerspråkiga elever ska kunna nå ett högre             
lärande inom matematiken.  

3.2 Eget ansvar 
Matematikundervisningen i Sverige har under en längre tid präglats av att           
eleverna ska ta eget ansvar för sin lärandeprocess. Trots det, har lärarens            
roll i undervisningen huvudsakligen bestått av att ge instruktioner och          
vidare hjälpa eleverna att komma igång med individuellt arbete (Hansson,          
2012). Vilket sedermera har lett till att eleverna fått allt mindre           
interaktioner med varandra i sin matematikundervisning (Hansson, 2012).        
Fokus ligger oftast på att få ett rätt svar istället för att förklara och              
resonera hur eleven kom fram till det svaret. Hansson (2012) menar att            
lärare bör ta sitt ansvar för att elevernas inlärningsprocess ska bli så            
gynnsam som möjligt, vilket innebär att klassrumsmiljön ska erbjuda och          
främja elevernas matematiska inlärning. Hansson (2012) skriver även att         
matematisk utbildning medför att lära sig ett “andraspråk”, där eleven kan           
förstå och tolka matematiska betydelser. Det är därför till stor vikt att            
elever som har ett annat modersmål än svenska, får en anpassad           
undervisning efter sitt modersmål för att de matematiska betydelserna i          
problemlösningsuppgifter kan förmedlas (Hansson, 2012). 

3.3 Modersmål i matematik 
Ganuza och Hedman (2018) skriver om elever med tvåspråkighet som fått           
undervisning likvärt i båda språken under hela skolgången. Eleverna fick          
utmärkande bättre resultat i skolan över genomsnittet för elever som är           
enspråkiga. Relationen mellan matematik och modersmålsundervisning är       
en central faktor, där språket har en central roll för elevernas prestation i             
matematik. En undersökning som gjordes omfattade deltagarnas       
ordförråd, ordavkodning och läsförståelse. Undersökningen berörde elever       
som fått modersmålsundervisning och elever som inte fått det. Även här           
visade undersökningen utmärkande resultat på samtliga tester på sitt         
modersmål för de elever som deltagit i modersmålsundervisningen, än de          
elever som inte gjort det. Elever med flerspråkighet behöver förstå både           
begrepp som är väsentliga för att lösa problemlösningsuppgifter, men         
också ord som inte behöver vara avgörande, men samtidigt inte          
missledande. Hon nämner också vikten av lärares medvetenhet om detta.          
Om eleverna saknar förståelse av orden i texten, är risken stor att eleverna             
misslyckas med problemlösningsuppgifter. Modersmålsundervisningen    
bidrar till att skapa förståelse av ord och begrepp på deras modersmål,            
som förenklar och förklarar ord och avgörande för att kunna lyckas med            
de matematiska problemlösningsuppgifter (Theens, 2019). 

I genomsnitt omfattar modersmålsundervisningen i allmänhet begränsad       
undervisningstid, cirka 40 minuter per vecka, vilket gör det svårt för lärare            
och elever att kunna uppnå ämnets högt uppsatta mål (Ganuza &           
Hedman, 2018). Å andra sidan, skriver Ganuza och Hedman att          
modersmålsundervisningen har en gynnsam inverkan på elevernas       
färdigheter i modersmålet och deras läsförståelse, även om        
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undervisningstiden är limiterad. Den statistiska undersökningen visade på        
ett betydande positivt samband mellan elever som deltagit i         
modersmålsundervisningen på de nationella proven i svenska/svenska       
som andraspråk, men också i ämnet matematik (Ganuza & Hedman). I en            
annan studie som Ganuza och Hedman nämner innehöll ett test i           
läsförståelse som inkluderade ordförråd och ordavkodning. Deltagarna i        
studien omfattade både elever som deltagit i modersmålsundervisningen        
samt elever som inte gjort det. Det visade sig att elever som deltagit i              
modersmålsundervisningen fick bättre resultat på de nationella proven i         
matematik än de elever som inte hade deltagit i den. Theens (2019) är en              
annan forskare som instämmer med Ganuza & Hedman och drar en           
slutsats om att elevers språkkunskaper spelar roll för att elever lyckas med            
matematiska uppgifter. Hon menar att matematikundervisningen är i        
behov av språkkunskaper, brist på detta, blir det näst intill omöjligt för            
eleven att utveckla sina matematiska förmågor inom       
problemlösningsuppgifter.  
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4 Teori 
I det här kapitel presenteras den sociokulturella teorin som ligger till           
studiens grund. Studien fokuserar på några centrala begrepp;        
kommunikation, inkludering, samt klassrumsmiljö. 

 4.1 Sociokulturell teori 
All kommunikation är väsentligt för lärandet, oavsett hur den sker. I den            
sociokulturella teorin är kommunikationen en central faktor för att         
eleverna ska skapa förståelse, vilket de gör genom att kommunicera och           
resonera sina tankar och idéer med varandra (Steele, 2001). Med detta,           
medför det att läraren använder ett kommunikationsmönster som bidrar         
till att skapa förståelse hos alla individer vilket gynnar och inkluderar alla            
elevers lärande. Inom den sociokulturella teorin anses språket vara ett          
kulturellt verktyg som används för att förstå och utvecklas (Vygotskij,          
1994).  
 
Enligt den sociokulturella teorin skapas lärande genom samspel mellan         
grupper och individer, det kan vidare bidra till att det påverkar elevernas            
kulturella förståelse (Säljö, 2014). Det här handlar om sociala         
interaktioner och innebär vilken betydelse gruppen har för individen. Det          
kan vara krävande av olika skäl, då individerna kan ha olika kulturella och             
sociala bakgrunder. Läraren kan påverka och ge gruppen livgivande kraft          
och ge betydelse i lärandet för varje individ genom att ha kunskap att             
kunna skapa grupper som gynnar deras lärande bäst. För att gruppkänslan           
och känslan av gemenskap utvecklas, krävs det att läraren har en           
medveten ledarskap (Andresen, 2002). Säljö skriver också vikten av         
artefakter och att inte misstolka de som objekt, utan använda det som ett             
redskap för att mediera verkligheten. Begreppet mediering kommer att         
återkomma och förklaras ingående senare i studien.  

4.1.1 Kommunikation och samspel 
En betydelsefull faktor för att skapa djupare förståelse är att läraren           
involverar elever i samtal om matematik, vilket är en central del i            
elevernas utveckling inom problemlösningsuppgifter. Steele (2001)      
betonar vikten av att kommunikation “lärare till elev”, är minst lika viktig            
som kommunikation “elev till lärare”. Den sistnämnda kommunikationen        
handlar det om att elever resonerar sina matematiska lösningar i          
problemlösningsuppgifter och vidare får feedback av sin lärare för att få           
ökad förståelse. För att varje individ ska utvecklas till sin fulla potential            
måste elever inkluderas för att få samma förutsättningar (Steele, 2001).          
Vid samtal om problemlösningsuppgifter, resonerar eleverna med       
varandra om sina olika lösningar och de strategier som använts för att            
utföra uppgiften, vilket fördjupar och breddar deras förståelse kring         
uppgiften. Att kunna kommunicera om sina matematiska kunskaper        
medför också en kulturell förståelse. Språk anses vara det största          
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kulturella verktyget för att förstå, vidareutveckla och skapa ett bredare          
tänkande till det matematiska språket (Steele 2001). 
 
Säljö (2014) är en annan forskare som också upplyser om det           
sociokulturella perspektivet. Han menar att genom kommunikation       
mellan individer skapas ett intresse, som tillsammans med resurser, skapar          
förståelse vilket är centrala utgångspunkter i det sociokulturella        
perspektivet.  
Elever lär sig främst i sociala sammanhang, där lärandet utvecklas genom           
kommunikation tillsammans med en lärare. Först försöker eleven att lära          
sig strategier inom ett givet ämne, sedan använder de sig av den inlärda             
informationen för att lösa uppgifter. “The more knowledgeable other”         
(MKO), är ett begrepp som förekommer i Vygotskijs teori om lärande.           
Grunden i MKO innebär att elever med svårigheter kan ta hjälp av en             
individ som besitter mer kunskaper inom ett visst ämne för att enklare            
lösa en uppgift, och i samtidigt utveckla sina egna kunskaper. The more            
knowledgeable other kan vara antingen en lärare, men det kan också vara            
en mer kunnig klasskamrat (Säljö, 2014). Vid problemlösningsuppgifter,        
är den här typ av kommunikation väsentlig, där eleven får stöttning och            
förståelse av uppgiftens textinnehåll, får förklarat ord, men också stöd i           
hur eleven kan gå tillväga för att lyckas med uppgiften (Sjöblom, 2015).            
Abtahi (2017) betonar också vikten av att låta eleverna engagera sig i            
kommunikation kring matematik. Han menar att det bidrar till att de           
hjälper varandra att utveckla sina matematiska förmågor, dock behöver         
inte “the more knowledgeable other” vara en person, utan kan även vara            
en form av elektroniskt stöd som kan användas i pedagogiska miljöer. 
 
Scaffolding, eller med andra ord, stöttning, är ett centralt begrepp i denna            
studie som förekommer i lärandesituationer. I korta drag handlar det om           
att elever engagerar sig i aktiviteter som de inte kan klara på egen hand,              
men med stöd av en lärare eller en mer kunnig elev (MKO), kan de lyckas               
med uppgiften. Syftet med scaffolding är att det ska leda till att eleven             
bemästrar nya färdigheter samt förståelse av nya begrepp (Dysthe, 2010).          
Dysthe menar på att alla som ska lära sig något är i behov av något form                
av stöd. Sambandet mellan språkanvändning och tänkande är också en          
central del i elevernas utveckling, detta kallar han för “språkligt kodat           
tänkande”. Det här är väsentligt för flerspråkiga elever då de inte besitter            
samma språkkunskaper som elever med svenska som modersmål.  
 
Mediering är är ett annat centralt begrepp i det sociokulturella          
perspektivet. Begreppet förklarar interaktionen mellan människor och       
kulturella redskap, även kallade artefakter, vilket man kan använda sig av           
för att få en djupare förståelse om omvärlden. Ett av de medierande            
redskapen som vi ska fokusera på i denna studie är språket. Språket kan             
ses som ett kulturellt redskap som eleverna bör bemästra för att kunna            
tolka och förstå matematiska textuppgifter (Dysthe, 2010). 
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4.2 Trovärdighet 
Med utgångspunkt från en kvalitativ forskning är trovärdigheten inte lätt          
att mäta. Denscombe (2018) nämner vid utförande av en kvalitativ metod           
behöver forskaren vara träffsäker och se till att den insamlade datan är            
exakt. En fråga som forskaren bör ställa sig själv vid genomförande av en             
kvalitativ metod, är om en annan forskare kan komma fram till samma            
resultat. Vid en sådan forskning finns det en chans att forskarens egna            
åsikter kan komma fram (Denscombe, 2018). Under studien konstruerade         
vi ett observationsschema som tagit ansatts i vad tidigare forskning säger           
om hur lärare bör anpassa sin undervisning för att ge flerspråkiga elever            
möjlighet att förstå och uppnå ett högre lärande. Observationen ska också           
bidra till upptäcka möjliga spår från vad tidigare forskning upplyst om, för            
att vidare kritisera och analysera dess effekt i undervisningen.  
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5 Metod 
I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som användes för att         
utföra studien. Det här kapitlet innefattar urval, datainsamling,        
genomförande samt etiska aspekter. Studien utgick från en kvalitativ         
metod, som fokuserar på få undersökningar, men användbart vid strävan          
mot djupare förståelse (Eliasson, 2018). Studien tog även ansats i en           
deduktiv metod. En deduktiv ansats innebär att forskarna har en          
färdigställd teori om ett visst ämne som vidare undersöker verkligheten          
för att se om de resultat forskaren fått, stämmer överens med den tidigare             
fastställda teorin (Åkerlund, 2017). Studien kommer utgå ifrån teoretiska         
begrepp; mediering, scaffolding, MKO och social interaktion. Med        
utgångspunkt av dessa, kommer vi att observera och intervjua två lärare           
för att bekräfta deras inverkan i undervisningssituationer. 

5.1 Urval 
5.1.1 Urval av informanter 
För att på bästa sätt finna svar till våra frågor, valdes två skolor i ett län i                 
södra Sverige. Vid urvalet av skolor för undersökningen, kontaktade vi de           
skolor vi tidigare varit på vår verksamhetsförlagda utbildning.        
Anledningen till detta, var att vi redan kände lärarna. Denscombe (2018)           
kallar den här typ av urval för bekvämlighetsurval, som innebär att           
forskare utför sin studie på individer som man är bekant med. Vi            
kontaktade en lärare från varje skola i årskurs 6 och frågade om ett             
godkännande om att vara med i undersökningen. De lärare som vi           
kontaktade var ett medvetet val då vi hade kännedom om att det var högt              
antal flerspråkiga elever i klasserna. Vidare gjordes en överenskommelse         
om datum för att komma till skolan och genomföra undersökningen. 
 
5.1.2 Urval av undersökningsuppgifter 
Undersökningen fokuserade på lärare i årskurs 6. Att vi valde att fokusera            
på problemlösningsuppgifter som innehåller text, var ett medvetet val,         
eftersom eleverna behöver läsa, tolka och förstå uppgiften för att kunna           
lösa dem. Det här kan dock leda till problem för flerspråkiga elever då de              
inte besitter de språkkunskaper som behövs för att förstå uppgifterna.          
Observationerna som utfördes bidrog till att upptäcka hur lärare inkluderar          
och stöttar flerspråkiga elever samt vad lärare gör för att eleverna ska            
utvecklas på bästa sätt. Utifrån det vi fick syn på intervjuade vi läraren             
direkt efter observationen, där vi granskade och ifrågasatte vad, hur och           
varför läraren valde att göra på det viset. 
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5.2 Datainsamling 
För att samla in data till studien genomfördes två observationer och två            
intervjuer med två lärare på två olika skolor i matematikundervisning. Två           
matematiklektioner observerades, där första lektionen var 40 minuter        
lång, och observation 2 på 60 minuter. Efter lektionslut utfördes även en            
intervju på cirka 15 minuter. 
 
Undersökning genom observationer är den mest givande metoden att         
använda för att undersöka undervisningsprocessen samt lärarens sätt att         
utföra lektioner (Johansson & Svedner, 2010). Syftet var att frambringa          
material i uppmärksamt iakttagande, som sedan tillsammans med underlag         
från tidigare forskning, analyseras och bedöms (Denscombe, 2009).        
Observationen bidrog även till att få syn på lärarens sätt att inkludera och             
hjälpa flerspråkiga elever. Vidare genomfördes uppföljande intervju för        
att få en större förståelse av lärarens syn- och tillvägagångssätt.          
Undervisningarna observerades med två observatörer, som utfördes av en         
lärare i vardera skola. Det klargjordes för både lärare och elever           
anledningen till att vi är med i undervisningen, samt att det var läraren och              
inte eleverna som observeras. Vid genomförande av observationerna,        
används ett observationsschema (se bilaga 1) för att inrikta oss på det som             
studien fokuserar på. 

5.3 Genomförande 
5.3.1 Förberedelse av observationsschema 
Observationsmetoden som användes i studien kallas sociogrammet       
(Johansson & Svedner, 2010). Den här metoden syftar till att kartlägga de            
sociala relationerna i klassrummet och grundar sig i intervjuer eller          
observationer. För att bibehålla klassrumsmiljöns naturlighet, görs det        
genom att inte berätta för läraren vad vi observerar och att vi enbart är där               
som observatörer och inte medhjälpare i undervisningen (Denscombe,        
2016).Vid förberedelse av observationer konstruerades ett      
observationsschema (se bilaga 1) som ett underlag. Observationsschemat        
låg till grund för att se hur, eller om, läraren stödjer de flerspråkiga elevers              
matematiska lärande vid arbete med problemlösning. Studien fokuserar på         
problemlösningsuppgifter innehållande text, då språket och uppgiftens       
problem ligger till grund för forskningen huvudfråga. Ett        
observationsschema fungerar som ett stöd för observatören att fokusera på          
det som ska användas i studien. För att det ska underlätta för            
observatörerna att fokusera på studiens centrala punkter, är det till stor           
vikt att dela in frågorna i olika kategorier, samt att det finns plats för              
noteringar för att kunna lättare minnas det som observerats (Denscombe,          
2009). 

5.3.2 Förberedelse av intervjufrågor 
Den primära metoden för att få fram den information vi söker, använde vi             
oss av en kvalitativa observationer tillsammans med kvalitativa intervjuer         
(Johansson & Svedner, 2010). I intervjun är endast frågeområden         
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fastslagna, och de frågorna som ställdes under intervjun mer fria          
formulerade frågor. Eftersom studien fokuserar på språket och problemet i          
uppgiften  
 
Vid förberedelse av intervjufrågor var observationsschemat till stor hjälp,         
då det skapade ett underlag för vidare frågor kring undervisningen med           
koppling till vad tidigare forskning upplyst om. Alltsammans, bidrog till          
att få en större inblick om hur läraren anpassar sin undervisning för            
flerspråkiga elever. Intervjun gav oss en djupare förståelse, där vi ställer           
uppföljande frågor om hur läraren stödjer eleverna att nå kunskapskraven          
samt hur eleverna får chansen till att nå ett högre lärande inom matematik.             
Studiens frågeställning kommer styra intervjun, då vi kommer skapa         
frågor till läraren utifrån det som observerats för att tydligare förstå hur            
läraren tänker för att stötta de flerspråkiga eleverna. Det kommer dock           
finnas färdigställda intervjufrågor för att underlätta processen (se bilaga         
3). Intervjuerna kommer även att spelas in och transkriberas. 
 
5.3.3 Bearbetning av data 
När all empiri var insamlad började vi med att sammanställa          
observationerna och intervjuerna, vilket gjordes genom att dela in dem i           
fyra kategorier; utförande av lektionen, extra anpassningar,       
modersmålsundervisning och kommunikation/interaktion. Det inspelade     
materialet från intervjuerna transkriberades för att få en större inblick          
kring lärarnas tankar, samt de strategier som användes för att hjälpa           
flerspråkiga elevers lärandeprocess. Intervjuerna kommer att analyseras       
genom att de ställs emot det vi observerat. Vidare jämfördes och           
analyserades tillsammans med vad tidigare forskning sagt. Det bidrog till          
att vi fick en djupare förståelse hur lärarna arbetar med flerspråkiga elever            
på de skolor där empirin genomfördes. Utförande av lektioner är den           
första kategorin, som var till för att kartlägga hur läraren lägger upp sina             
problemlösnings lektioner. Extra anpassningar, är den andra kategorin        
som skapades för att se vilka extra anpassningar läraren gör för att stödja             
flerspråkiga elevers matematiska inlärning. Modersmålsundervisning är      
den tredje kategorin, var för att se om eleverna har eller har haft, tillgång              
till modersmålsundervisning och lärarens syn på detta. Den sista         
kategorin, kommunikation och interaktion var för att se om läraren          
använder sig av kommunikation i klassrummet, både elev och elev samt           
elev och lärare. Den här kategorin berör också hur eller om lärare            
använder sig av dessa interaktioner för att stödja de flerspråkiga elevers           
lärande för att nå ett högre lärande.  
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5.4 Etiska aspekter 
Under den empiriska delen av forskningen behövde vi ta hänsyn till de            
fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet,     
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att      
forskaren måste informera samtliga deltagande om studiens syfte, vilket         
gjordes genom muntlig kommunikation med de involverade.       
Samtyckeskravet innebär att studien är frivillig och att samtliga deltagare          
fick medvetenhet om att de kunde lämna studien när de vill. Vi frågade             
lärarna om tillåtelse att observera och intervjua dem. Den tredje principen,           
konfidentialitetskravet ska finnas som ett “skydd” för de individer som          
deltar i studien. Deltagarna blev upplysta om att studien kommer att vara            
anonym, samt att all information som samlats in kommer att behandlas           
konfidentiellt. Den sista principen, nyttjandekravet handlar om att all data          
som kommer att samlas in under studien bara kommer att användas i            
forskningssyften (Vetenskapsrådet, 2017). De observerade lärarna skrev       
under ett samtyckesbrev innan observationen och intervjun, där alla de          
tidigare principerna nämns (se bilaga 3). 
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6 Resultat och analys  
I kommande kapitel presenteras resultatet av de utförda observationerna         
och intervjuerna, som senare analyseras utifrån tidigare forskning där         
studiens frågeställningar ligger till grund. 

6.1 Resultat av skola 1 
6.1.1 Observation lärare 1 
Lektionen började med att läraren presenterade en problemlösningsuppgift        
som stod på tavlan. Uppgiften omfattar begrepp som kilometer, kortast          
och längst. Den här delen av lektionen innehöll en uppstart på ungefär fem             
minuter. Läraren läste uppgiften högt och bad sedan eleverna att börja           
arbeta med uppgiften individuellt. Läraren förklarade inte svåra ord och          
begrepp samt hur de skulle tänka i uppgiften. 
 
Den lektionen som observerades kunde inte någon form av         
modersmålsstöd synas. När vi gick runt i klassrummet för att se hur            
eleverna arbetar, kunde vi se att de flesta flerspråkselever under största           
delen av lektionen kolla upp på tavlan eller på sitt tomma papper, utan att              
skriva något. Andra flerspråkselever försökte kolla på svaren på         
klasskamraten som satt bredvid och skrev av deras svar på sitt papper.  
 
Läraren vände sig enbart till de elever som räckte upp handen, vilket de             
flesta flerspråkiga elever aldrig gjorde. Vid ett tillfälle, när en flerspråkig           
elev räckte upp handen, bad läraren eleven vända sig till en annan            
flerspråkig elev om hjälp. De sista 10 minuterna av lektionen bad han            
eleverna vända sig till sin kamrat för att samtala kring uppgiften. Vid            
samtal om problemlösningsuppgiften, diskuterades kilometer i förhållande       
till meter, för att förklara kortast och längst, och hos ett par, förklarades             
ordet “somras”. Samtal med klasskamraten berättades det       
tillvägagångssätt som användes för att lösa uppgiften. Eleven som hade          
fått fel svar, fick förklarat av den andre vad som hade gått snett genom att               
förklara utifrån sitt egna räknesätt. Läraren avslutade lektionen med att          
låta en elev visa på tavlan metoden som användes för att lösa uppgiften.             
Sedan fick eleverna gå på rast. 
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Flödesschema lektion 1 

 
 
6.1.2 Intervju lärare 1 
Intervjun gav oss en större inblick i hur läraren tänker kring sin            
undervisning (se bilaga 4). Vid fråga om hur läraren tänker kring           
flerspråkiga elever inom ämnet matematik, poängterar läraren att tiden är          
avgörande för att de ska få det stöd de behöver för att lyckas i              
undervisningen. Läraren hade kännedom om att problemlösningsuppgifter       
är utmanande för dessa elever, samt medvetenhet om att det stödjer           
elevernas lärande att låta de använda sig av digitala redskap, till exempel            
att låta flerspråkiga elever översätta uppgiften till sitt modersmål för att           
bättre förstå uppgiften. Läraren nämner att modersmålsundervisning i        
matematik är betydelsefullt för deras lärande, däremot är det något som           
prioriteras till de elever som behöver det mest.  
 
“Den andra klassen är i mer behov av modersmålsstöd, därför har denna            
klassen inte det, men eftersom att vi har brist på resurser prioriteras de klasser              
som behöver det mest.”  
 
Ett annat sätt att nå dessa elever nämner han är att placera eleverna på ett               
sätt där läraren kan använda de som resurser i undervisningen. Med det            
här, menade läraren att låta eleverna som behöver hjälp, få sitta med en             
mer kunnig elev. Läraren nämner också i intervjun att de arbetar allt för             
lite med problemlösningsuppgifter och förhåller sig mestadels till        
matematikboken. Läraren reflekterar över det här och funderar på att          
lägga matematikboken åt sidan för att skapa mer kommunikation i          
klassrummet. Det här markerar läraren som en väsentligt del i elevernas           
lärande där de får samtala med varandra i matematik för att stödja alla             
elever till ett högre lärande.  
 

17 



 

“Kommunikation är viktigt, och då är det viktigt att både de samtalar om             
metoder och även de sätten man undervisar, att eleverna känner till detta, men             
också kommunicera om vad de ska lära sig.” 
 
6.1.3 Analys lärare 1 
Eleverna fick inte en förklaring eller en genomgång på hur eleverna kan            
lösa uppgiften. Därför kunde det redan i början av lektionen uppstå           
svårigheter och förvirring hos de flerspråkiga eleverna. Detta med         
anledning av att läraren läste uppgiften högt för klassen utan att anpassa            
lektionen till varje individ eller förklara någon av de väsentliga begreppen           
och några av de vardagsord som kunde vara missledande. Begrepp som           
kilometer, kortast och längst är kärnpunkten för att lyckas med uppgiften,           
och eftersom läraren inte förklarade begreppen finns det en chans att de            
flerspråkseleverna får svårighet för att utföra den. “Somras” är ett ord som            
diskuterades hos ett par vid samtal kring uppgiften. Ordet i sig är            
egentligen obetydligt för att lösa uppgiften, men något som de          
flerspråkiga elever kunde fastna på, med anledning av att de inte förstod            
innebördet av ordet. Som tidigare nämnt, kan en av orsakerna till att            
eleverna misslyckas med uppgifter som den här, att de fastnar på           
missledande ord (Skolverket, 2009). Hansson (2012) betonar vikten av att          
förklara ord och begrepp, med en tydlig förklaring om vad som ska göras             
är en väsentlig del i flerspråkiga elevers möjlighet till ett högre lärande. 
 
Flera flerspråkiga eleverna kunde inte lösa uppgiften på egen hand och är            
därför de i stort behov av stöttning. Vi kunde se att elever med svenska              
som modersmål hjälpte sina flerspråkiga klasskamrater genom att förklara         
ord och begrepp för att förstå uppgiftens problem. Det här kan kopplas till             
begreppet scaffolding, vilket Dysthe (2010) nämner som en av de          
viktigaste skeendena i en lektion för att underlätta och stödja elever vid            
behov. När läraren gav instruktioner kommunicerade läraren enbart till         
eleverna. Undervisningen hade avsaknad kommunikation mellan elev och        
lärare. Om eleverna hade fått detta i sin undervisning, hade fått möjlighet            
att ställa frågor om uppgiften och fått ord förklarat som de inte förstod,             
vilket är väsentliga faktorer för att utföra uppgiften, vilket också hade           
bidragit till ett mer gynnsamt tillfälle att nå ett högre lärande. 
 
Eleverna fick till största del ägna tid åt att arbeta individuellt. På grund av              
det här, fastnade många flerspråkselever i uppgiften, vilket inte är så           
konstigt eftersom de inte fick det förklarat och anpassat på sitt sätt redan             
från undervisningens start. Det här framhäver även Ellerton & Clarkson          
(1996) som poängterar vikten av att lärare bör förenkla och förklara för            
eleverna för att det ska underlätta i deras undervisning och gynna deras            
lärande. Å andra sidan, vid intervju med läraren, berättar han hur viktigt            
det är att låta eleverna delta i samtal om matematik och låta de vara              
medvetna om metoder, undervisningens struktur och dess lärandemål, då         
det gynnar deras kunskapsutveckling.  
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En annan viktig faktor som läraren tar upp är att låta eleverna använda sig              
av digitala verktyg. Han nämner en app som eleverna kan använda för att             
översätta problemlösningsuppgifter till sitt modersmål. Begreppet      
mediering enligt det sociokulturella perspektivet kan kopplas till språket,         
och kan ses som ett kulturellt redskap som eleverna bör bemästra för att             
kunna tolka och förstå problemlösningens textinnehåll, vilket digitala        
verktyg kan bidra med (Dysthe, 2010). Trots det här, fick eleverna inte            
information eller uppmuntran till att använda en Ipad. För att skapa en            
djupare förståelse i problemlösningsuppgifter i matematik, speciellt när        
det gäller elever med flerspråkighet är digitala verktyg en betydelsefull          
resurs att använda i undervisningen. Eleverna kan på så vis få förståelse            
genom att få begrepp översatta på sitt modersmål för att lyckas med            
uppgiften. Att låta elever använda sig av Ipad kan även kopplas till            
begreppet the more knowledgeable other, vilket Abtahi (2017) beskriver         
kan vara ett elektroniskt stöd som kan underlätta elevernas undervisning.  
 
Vid samtal om modersmålsundervisning i matematik, nämner läraren att         
den prioriteras till de klasser som behöver den mest på grund av att de inte               
har tillräckligt med resurser till båda klasserna. Vi anser att alla elever            
som är i behov av den här form av stöttning ska få det. Eftersom vi fick se                 
att elever inte förstod eller kunde lösa uppgiften anser vi att eleverna är i              
stort behov av modersmålsundervisning i matematiken för att de ska få           
möjlighet att nå ett högre lärande. Detta betonar Skolverket (2011) som           
skriver att undervisning ska vara individanpassad efter deras behov och          
förutsättningar samt att undervisningen ska vara rättvis och likvärdig för          
alla. 
 
Mot undervisningens slut fick eleverna vända sig till sin kamrat för att            
samtala om uppgiften. Det här fick vi senare under intervjun reda på att             
det var ett medvetet tillvägagångssätt för att använda de mer kunniga           
elever som resurser för att hjälpa de svagare eleverna, då läraren placerat            
eleverna i klassrummet utifrån deras kunskapsnivåer. Den här delen av          
lektionen kan kopplas till begreppet MKO, då de flerspråkiga eleverna          
samtalar med en mer kunnig elev för att förstå hur man kan göra för att               
lösa uppgiften, vilket Abtahi (2017) poängterar vara betydelsefullt för att          
eleverna når ett högre lärande. Sjöblom (2015) markerar också att en           
central faktor för att lyckas nå ett högre lärande är att låta eleverna             
kommunicera, både mellan lärare och elev, samt mellan elev och lärare. I            
intervju med läraren berättar han om att han vill lägga matematikboken åt            
sidan för att skapa mer kommunikation i klassrummet. Detta visar att           
läraren reflekterar över ett förhållningssätt som kan främja och vara          
gynnsam för sociala interaktioner i klassrummet (Andresen, 2002).  
  
Läraren behöver se alla elever, förstå och känna de, vilken läraren själv            
nämner vara en central faktor för att känna till eleverna specifika behov,            
förutsättningar och vad som krävs som främja till ett högre lärande. Utan            
detta, är det omöjligt att nå alla elever för att de ska kunna utveckla sina               
kunskaper, vilket vi fått bekräftat när vi såg hur negativt det påverkade            
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flerspråkiga elevers lärande i undervisningen. Till sist lät läraren en elev           
komma fram och lösa uppgiften på tavlan. I detta skede kunde eleven dela             
med sig av sina kunskaper till resterande elever, och få feedback av            
läraren som förenklar elevens förklaringar som förmedlades till hela         
klassen. Steele (2001) betonar vikten av att låta elever resonera och få            
feedback på sina uträkningar, och att detta kan leda till ett bredare            
tänkande och ett högre lärande. 
 
Observationen tillsammans med intervjun visade att läraren hade många         
olika strategier för att kunna stödja flerspråkiga elever, tyvärr         
synliggjordes inte allt under observationen. Han använder sig av EPA-          
modellen, vilket han nämner är ett bra undervisningssätt för att stödja de            
flerspråkiga eleverna. Dock la läraren för mycket tid på att arbeta enskilt            
och knappt någon tid alls till parvis och helklass. 

6.2 Resultat av skola 2 
6.2.1 Observation lärare 2 
Läraren påbörjade sin matematikundervisning med att presentera en        
problemlösningsuppgift tillsammans med en genomgång, där hon       
förklarar begrepp som kan upplevas vara problematiskt för eleverna.         
Begrepp som kubik -centimeter, -decimeter, -meter, samt hur de         
omvandlas däremellan, förklarar hon och skriver upp på tavlan och          
informerar eleverna att det ska bidra till stöd för att lösa uppgiften som de              
senare ska arbeta med. Det här delen av lektionen är ungefär 15 minuter             
lång. Innan läraren sätter igång eleverna i arbete, säger hon till eleverna att             
de kommer använda sig av EPA- modellen. Genomgången innehöll         
kommunikation mellan lärare och elev, men också mellan elev och lärare.           
Det här synliggjordes när hon bjöd in eleverna till att förklara ord och             
begrepp, samt frågade om något var oklart med uppgiften. Hon går           
igenom och förklarar tillvägagångssätt för att ta reda på hur många liter            
det går i en kubikdecimeter, samt metod för omvandla kubikcentimeter          
och kubikmeter till kubikdecimeter. Även här tar läraren del av elevernas           
kunskaper där de får förklara och resonera hur dessa omvandlas. Eleverna           
får sedan instruktion att påbörja uppgiften enskilt, sätta sig in i den och             
försöka tolka den med hjälp av den informationen som står kvar på tavlan             
och försöka hitta en strategi för att lösa uppgiften. Vissa elever får kuber             
som hjälpmedel, andra fick mer tid av en specialpedagog varav en elev            
fick tillgång till Ipad som ska hjälpa eleven att översätta uppgiften till sitt             
modersmål.  
 
Läraren går runt till varje elev och samtalar kring uppgiften för att se hur              
det går med uppgiften. När läraren sett till de flesta eleverna blev klara             
med uppgiften berättade hon för eleverna att det är dags att börja arbeta i              
par. Läraren säger också att syftet är att de ska samtala, resonera och             
diskutera sitt tillvägagångssätt till hur det kommit fram till sitt resultat,           
även om svaret är felaktigt. Sista 15 minuterna av lektionen, avrundar           
läraren genom att låta fyra elever med olika svar komma fram till tavlan             
och skriva sitt räknesätt samt sitt svar. När eleverna skrivit sina           
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uträkningar går hon igenom dem på tavlan och tillsammans med eleverna           
pratar de om vad som gått fel i elevernas uträkningar. 
 
Flödesschema lektion 2 
 

 
 
6.2.2 Intervju lärare 2 
Vid intervju med läraren markerar hon vikten av begreppsförståelse för att           
flerspråkiga elever ska lyckas i problemlösningsuppgifter, där de i         
samband med detta ges möjlighet till att samtala och resonera kring           
uppgifterna. En annan faktor som läraren nämner som är essentiell för att            
flerspråkiga elever ska kunna lösa uppgiften, behöver de sätta sig in i den             
själva för att tolka och förstå uppgiften. Hon menar om eleverna får direkt             
hjälp, kanske de bara lyckas med uppgiften vid det tillfället och inte            
möjlighet att öka deras inlärning. Läraren nämner också att en central del            
är att flerspråkiga elever hänger med i matematikundervisningen, och         
eftersom problemlösningsuppgifter kan vara utmanande för dessa elever,        
använder hon sig av EPA modellen. Detta menar hon ska underlätta för            
alla elever.  
 
“Om du kör EPA, så har du E, där får alla elever chansen att gå in i uppgiften                  
själv och försöka förstå den, Om eleven inte fått försöka lösa uppgiften själv,             
talar den andra eleven bara om hur man ska göra. vilket inte gett dem en               
förståelse, de måste först sätta sig in i uppgiften för att sedan få det förklarat för                
sig.” 
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Läraren markerar vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat för att det ska 
gynna och utveckla elevernas lärande i matematik. Läraren menar då att 
det är viktigt att visa sina egna brister för att eleverna ska våga samtala 
och göra fel.  
 
“Låta eleverna se de brister jag gör. För att visa att jag kan göra fel också, att 
det är okej att göra fel. Känner de att jag kan göra fel, kan de känna att det är 
okej att de gör fel också. Att det är ett öppet klimat, och det ska vara ett öppet 
klimat.” 
 
Läraren berättar vikten av att använda sig av extramaterial i sin           
undervisning. Vissa genomgångar på svenska kan vara besvärligt för de          
flerspråkiga eleverna att hänga med på, konkret material är därför          
användbart och nödvändigt som kan underlätta till en klar och ökad           
förståelse. Vi fick inte syn på någon modersmålslärare i klassrummet,          
men var nyfikna på lärarens tankar kring det och om eleverna har tillgång             
till modersmålsstöd i matematikundervisningen. Hon förklarade att       
klassen inte längre behöver detta, de har dock fått ta del av detta när de               
gick i årskurs fyra och fem. På senare tid, har de börjat ha matematik              
alltmer på svenska. Hon nämner att hon sett positiv skillnad på de elever             
som fått ha matematiklektioner på sitt modersmål. Hon nämner dock att           
ibland behöver eleverna översätta vissa ord från svenska till sitt          
modersmål, till hjälp har de Ipads där de använder översättningsappar om           
de inte har en modersmålslärare som resurs i klassrummet för tillfället. 
 
6.2.3 Analys lärare 2 
Vid observation av undervisningen synliggjordes det hur väl läraren         
känner sina elever. Hon känner till elevernas behov och förutsättningar          
och kunde därför anpassa undervisningen efter varje individ, vilket visar          
att hon tar sitt ansvar som lärare och ser till alla elever får chansen till att                
lära sig. Hansson (2012) betonar vikten av att läraren tar ansvar, där            
undervisningen anpassas efter varje individs behov för att de ska få           
möjlighet till att utveckla sin matematiska förståelse i        
problemlösningsuppgiften. Läraren nämner att de arbetar mycket med        
problemlösningsuppgifter med syfte till att inte enbart stärka de         
flerspråkiga eleverna, utan stärka alla elever i kommunikation kring         
matematik. Hon nämner också de alltid använder sig av EPA- modellen           
för att låta eleverna först arbeta enskilt, sedan parvis och till sist i helklass.              
Sjöblom (2015) skriver om vikten av att låta elever engagera sig i olika             
former av samtal för att kunna utveckla sitt matematiska lärande.  
 
Det märktes att läraren såg till alla elevers behov och anpassade           
genomgången efter dessa, vilket kunde leda till ökad förståelse hos          
eleverna. Läraren fokuserade på förmedla språket och dess betydelse för          
att eleverna skulle förstå problemet i uppgiften. Detta synliggjordes när          
läraren använde sig av olika slags hjälpmedel för att förklara begreppen.           
Vid genomgång av begrepp i helklass använder hon också sig av           
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artefakter såsom kubik kuber i olika storlekar för att förtydliga begreppen.           
För de elever som behöver ytterligare förklaringar använder hon sig av           
specialläraren, samt vid ett fall använder sig en elev av en Ipad för att              
översätta till modersmål. Vilket läraren visar att hon använder medierande          
redskap som ett sätt för att förenkla uppgiften, för att flerspråkiga elever            
ska kunna tolka och förstå uppgiften textinnehåll (Dysthe, 2010). Ellerton          
& Clarkson (1996) beskriver detta som en avgörande del för elevernas           
lärande, där vikten ligger i att förenkla och förklara matematiska          
uttrycksformer. Theens (2019) instämmer med Ellerton & Clarkson        
(1996) och understryker vikten av att förklara och förenkla begrepp,          
utvecklar det elevernas språkkunskaper. Läraren använder sig av olika         
metoder och bjuder in eleverna och använder de som resurser för att            
förenkla och förklara svåra begrepp för sina klasskamrater. Genom detta,          
får dessa elever chans att resonera kring sin problemlösning i helklass och            
får respons från sin lärare, och de andra eleverna får ta till sig av sina               
klasskamraters lösningar.  
 
När elever arbetar med problemlösningsuppgiften kan de komma fram till          
olika svar, vid tillfällen som dessa lägger läraren stor vikt på att skapa ett              
öppet klimat i klassen, där eleverna vågar och uppmuntras till att delta i             
samtal. Genom att låta eleverna samtala kring uppgiften i par, där de får             
resonera och förklara sitt svar är betydelsefullt för att utveckla och nå ett             
högre lärande. Läraren poängterar vikten av att visa sina egna brister för            
sina elever för att visa att det är okej att göra fel i klassrummet, vilket               
visar att hon har ett förhållningssätt som skapar sociala interaktioner som           
är gynnsam och främjar elevernas lärande. Det här visar lärarens          
medvetenhet kring elevernas olika bakgrunder och skapar en behaglig         
miljö där alla kan känna gemenskap undervisningen och i lärandet          
(Andresen, 2002). Samtalet hade fokus i att diskutera, resonera och          
förklara sitt tillvägagångssätt i uppgiften, oavsett svar på uträkningen.         
Samtal om problemlösningsuppgiften gav eleverna möjlighet att visa hur         
de gjort, och även om svaret var fel, bidrog det fortfarande till en ökad              
förståelse och lärande. Det här synliggjordes när de flesta eleverna var           
med och deltog öppet diskussion i slutet på lektionen. Kommunikation          
mellan elever är väsentligt för att nå ett högre lärande, samtliga           
kunskapskrav grundas i kommunikation och om de inte får möjlighet att           
kommunicera finns det risk att de inte gynnar deras lärande fullt ut            
(Sjöblom 2015). 
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Som tidigare nämnt hade dessa elever under tidigare år haft matematik på            
sitt modersmål, vilket läraren påpekar varit en stor del till att de uppnått             
på ett framgångsrikt sätt ett högre lärande i matematik. Ett bättre           
medierande redskap för att förklara språket kan vara att flerspråkseleverna          
får modersmålsstöd på sitt eget språk för att förklaring på begrepp och ord             
för att förstå problemet i uppgiften (Dysthe, 2010). Det här visar hon när             
hon själv använder och uppmuntrar eleverna till att använda de olika           
hjälpmedel som finns tillgängliga i undervisningen. Läraren nämner att         
hon sett skillnad mellan elever som haft modersmålsundervisning tidigare         
och de elever som inte haft tillgång till det. Ganuza & Hedman (2018)             
påpekar att detta är en bra lösning för att få eleverna att förstå de              
matematiska begreppen på sitt eget språk. De menar på att detta ger            
eleverna en större chans att förstå dem senare på svenska. De flesta            
flerspråkiga elever kunde ta del att diskutera och resonera utifrån sina           
egna tankar, men också andras. Detta på grund av att de hade förståelse             
om uppgiften och dess innehåll samt förståelse över begrepp som var           
väsentliga.  
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7 Diskussion 
I det här kapitel diskuteras och problematiseras resultatet som         
framkommit i studien. Kapitlet kommer att vara uppdelat i två avsnitt,           
resultatdiskussion, där slutsatser och resultat kommer att sättas i         
förbindelse med vad vi läst i tidigare forskning. Där vi kommer att lyfta             
de skillnader med att låta elever arbeta individuellt gentemot arbeta          
gemensamt, för att se vilket sätt som är mest givande för att förmedla             
språket och dess betydelse i texten för att förstå problemet i uppgiften.            
Sedermera kommer vi att gå in på effekten av att använda           
modersmålsundervisning i problemlösningsuppgifter. Det andra avsnittet i       
diskussionskapitlet är metoddiskussionen, där de val vi gjort kommer att          
diskuteras och problematiseras.  

7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Individuellt versus gemensamt lärande 
I den här studien fick vi en djupare förståelse av hur läraren arbetar för att               
flerspråkiga elever ska uppnå ett högre lärande i problemlösningsuppgifter         
i matematik. Vid undersökning av två skolor och två lärare, kan vi dra en              
slutsats att de båda arbetar och undervisar utifrån samma         
undervisningsmetod (EPA-modellen), vilket båda lärarna nämner är en        
central del i flerspråkiga elevers matematiska lärande under intervjun.         
Däremot valde lärarna att lägga tyngdpunkt på modellens olika delar, där           
lärare 1 valde att lägga mer tid på att låta eleverna arbeta enskilt, medan              
lärare 2 valde att lägga mer fokus på att låta eleverna diskutera uppgiften             
och göra den tillsammans.  
 
Vid observation av lärare 1, som la stor fokus på att eleven skulle arbeta              
enskilt, anser vi inte ger de flerspråkiga eleverna chans att diskutera kring            
uppgiften vilket innebär att det kan bidra till att det inte får utvecklas i sitt               
lärande inom matematik. Norén (2010) beskriver effekten av hur         
individuellt arbete trycker undan behov av elevernas extra anpassningar,         
vilket vi fick uppleva vara sant. Till skillnad från lärare 2, där vi fick              
uppleva ett helt annat undervisningssätt och atmosfär i klassrummet.         
Fokus låg i att samtala, diskutera, resonera och uppmuntra till att våga            
delta i diskussioner i matematik. Som tidigare nämnt, tar Skolverket          
(2009) upp tre orsaker till att flerspråkiga elever misslyckas med          
matematikuppgifter, vilka är; brist på förståelse av begrepp som är          
avgörande för att lyckas med uppgiften, fokuserar på missledande         
information och missar faktorer som har stor betydelse för tolka          
uppgiften. Lärare 2 hade kännedom om elevernas behov och         
förutsättningar och vad som krävs för att varje individ ska lyckas i sitt             
lärande. Läraren använde sig av olika sätt för att lyckas med detta, allt             
ifrån digitala verktyg och andra artefakter, tillsammans med språket och          
gester. Hon visste också redan vad som var bakomliggande orsaker till att            
flerspråkselever svårigheter med att lösa problemlösningsuppgifter. Det       
synliggjordes tydligt att hon hade väluttänkta möjliga lösningar för att          
förhindra möjliga uppkommande dilemman samt vad som krävs för att de           
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ska nå ett högre lärande i undervisningen för flerspråks eleverna, som till            
största del var begreppsförståelsen. Läraren visste att eleverna behöver         
förstå kubik- , centimeter, decimeter, meter, för att kunna lyckas med           
uppgiften. Detta visar att läraren anpassar undervisningen för sina elever          
vilket Hansson (2012) poängterar ligger till stor vikt för att flerspråkiga           
elever ska kunna lösa matematiska uppgifter. Det här kan också kopplas           
till begreppet scaffolding, vilket Dysthe (2010) nämner att det leder till att            
eleverna kan bemästra nya färdigheter samt att det skapar större förståelse           
av begreppen. Lärare 2 skapade en undervisning som gav flerspråkiga          
elever möjlighet att utvecklas i sitt lärande till sin fulla potential, till            
skillnad från lärare 1, som begränsade elevernas lärande i undervisningen          
som fick arbeta individuellt största av undervisningstiden. 
 
7.1.2 Modersmålsundervisning- positiv eller negativ inverkan? 
Ingen av skolorna hade modersmålsundervisning, däremot, hade en skola         
fått uppleva det. Skola 2 som tidigare hade fått ta del av            
modersmålsundervisning i matematik, förklarar läraren att det har visat         
goda tecken på utveckling i deras lärande och synliggörs vid samtal om            
uppgiften med eleverna. Till skillnad från skola 1 som tvingas att           
prioritera vem som får ta del av modersmålsläraren, trots att vi anser att             
dessa elever behöver det extra stödet för att lyckas i sin matematiska            
utveckling. Vi anser att det viktigt att eleverna få ta del av            
modersmålsundervisning inom matematik i början av deras skolgång,        
vilket kan bidra till deras lärande för kommande skolår. Skola 2 som fått             
modersmålsundervisning som stöd tidigare i matematikundervisning, men       
också digitala redskap för att översätta språket till deras modersmål,          
visade en positiv påverkan i elevernas lärande. Dock räcker det inte med            
att översätta begreppet till modersmålet, utan det krävs förmedling av          
förståelse av det vilket, Dysthe (2010) beskriver som mediering. Ellerton          
och Clarkson (1996) betonar vikten av förståelse av begrepp som grund           
till ett lyckat lärande i matematik. För att läraren ska kunna lyckas med             
detta är det viktigt att de flerspråkiga eleverna får möjlighet till digitala            
redskap som ett verktyg för att använda “modersmålsstöd” elektroniskt         
och där de samtidigt får förklaring på orden. Det visade att det syftar till              
att vidareutveckling, inte bara i språket utan samtidigt utveckling av          
lärande om och i matematik. Ganuza och Hedman (2018) markerar vikten           
av detta och för att lyckas att nå ett högre lärande i matematik är kärnan               
till detta förståelse i språket. 
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7.1.3 Sammanfattning av resultatdiskussionen 
Sammanfattningsvis finns det många olika sätt en lärare kan göra för att            
stödja sina flerspråkiga elever för att de ska nå ett högre lärande när             
arbetar med textuppgifter i problemlösning. Som tidigare nämnt, uttrycker         
båda lärarna vikten av eleverna förstår det svenska språket, det innebär           
förståelse av både centrala begrepp och vardagsord som kan uppkomma i           
uppgiften, det är därför det av stor vikt att få ord och begrepp som de här                
förklarat för sig. Lärarna är och eniga om är att det eleverna att uppnå ett               
högre lärande genom att låta de diskutera och resonera sina lösningar med            
sina klasskamrater och sin lärare. Ett öppet klimat i klassrummet är också            
väsentligt för att eleverna ska våga delta i samtal. Det här kan uppnås             
genom att eleverna får kännedom om att det är okej att göra fel och att de                
kan lära sig av det. Lärarna betonar även vikten med          
modersmålsundervisning i matematik, då det hjälper att eleverna förstår         
de matematiska begreppet på sitt modersmål samtidigt som de får det           
förklarat för sig, innan de lär sig de svenska. Strukturen i undervisningen            
är väsentlig för att lektionen ska gynna elevernas möjlighet till ett högre            
lärande. Ett exempel är om läraren väljer att arbeta utifrån EPA-modellen,           
måste det undervisningen ha en klar genomgång där eleverna får allt stöd            
de behöver för att kunna klara uppgiften på egen hand först innan de kan              
samtala om uppgiften med någon annan. Faller det redan i början är risken             
att lärande blir minimalt, varje del i undervisningsmodellen måste fungera          
för att det ska gynna eleverna till att nå ett högre lärande.  

7.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att problematisera de val som gjorts för studien.             
Vi kommer även att presentera val av teori, samt de tillvägagångssätt för            
bearbetning av den insamlade empirin. Slutligen kommer studiens        
tillförlitlighet att diskuteras. 
 
7.2.1 Teori 
Den sociokulturella teorin grundar sig i den här studien och valdes med            
utgångspunkt från vad tidigare forskning upplyst om, som betonar vikten          
av att låta elever kommunicera och resonera kring matematiska uppgifter.          
Steele (2001) skriver att den centrala faktorn för elevers lärande inom den            
sociokulturella teorin är kommunikation och anses vara det största         
redskapet som läraren kan använda för att elever ska utveckla sina           
matematiska kunskaper. 
 
7.2.2 Observation 
Vid insamling av studiens empiri, gjordes ett urval av skolor. Vi valde att             
observera och intervjua lärare på skolor vi varit på under vår           
verksamhetsförlagda utbildning. Anledningen till detta, var att vi redan         
kände lärarna. Denscombe (2018) kallar den här typ av urval för           
bekvämlighetsurval, som innebär att forskare utför sin studie på individer          
som man är bekant med. Vi valde att observera lärare från två olika skolor              
för att få syn på hur lärare arbetar och om det skiljer sig åt. Det visade sig                 
i studien att lärarna utgår från samma undervisningsmodell, men hanterar          
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det på olika sätt. Som tidigare nämnt, informerade vi lärarna att vi ville             
observera problemlösningsuppgifter innehållande text. Läraren fick välja       
vilken problemlösningsuppgift som eleverna skulle arbeta med. Det här         
med anledning till att få en djupare förståelse kring hur lärarens           
undervisningssätt, för att problemlösnings uppgifterna gynnar och främjar        
till ett högre lärande. Vi anser att det här inte hade blivit lika tydligt om vi                
hade bestämt vilken uppgift de skulle arbeta med. Den här typen av            
observation kallar Denscombe (2018) för, en naturlig observation, vilket         
innebär att man bibehåller lektionens naturliga miljö, detta med anledning          
till att läraren inte ändrar sitt vanliga beteende inför observationen.  
 
För att underlätta observationen hade vi färdigställt ett        
observationsschema, vi noterade vad som hände under lektionen för att          
enklare kunna blicka tillbaka för att underlätta analysen. 
 
7.2.3 Intervju 
Inför intervjun hade vi färdigställt intervjufrågor utifrån vårt        
observationsschema. Eftersom vi inte kunde förutse vad som kommer att          
observeras, visste vi att färdigställda frågor inte skulle vara tillräckliga för           
att få en djupare förståelse i hur läraren anpassar sin undervisning för att             
de flerspråkiga eleverna ska uppnå ett högre lärande. Vi valde därför att            
konstruera ytterligare frågor efter observationen och spela in intervjun för          
att enklare gå tillbaka och lyssna på intervjuerna när det ska analyseras.            
Detta var ett medvetet val för att vi redan innan första intervjun visste att              
vi inte skulle hinna skriva ner allt som sägs i intervjun. Kvalitativ            
intervjumetod skapar en djupare förståelse där det ställs vidare frågor som           
inte gav direkta och klara svar från observationen (Eliasson, 2018).  
 
Vi valde också att utföra intervjuer med de lärare som observerats, då det             
kunde uppstå frågor under själva observationen. Intervjun skulle också         
skapa möjlighet att få en inblick i lärarens egna tankar kring de stöd som              
flerspråkiga elever behöver för att lyckas i matematikundervisningen.        
Under intervjun valde vi att en av forskarna utför intervjun och den andra             
fokusera på att anteckna. Det här med anledning att det skulle bli enklare             
för oss att transkribera intervjun och samtidigt behålla struktur i intervjun.           
Forskaren som förde anteckningar blev inbjuden till att ställa frågor i           
slutet av intervjun. 
 
Eftersom vi ansåg att observationen inte kommer att täcka studiens          
frågeställning helt, valde vi att komplettera med en uppföljande intervju          
för att få bredare syn på hur lärare arbetar med problemlösningsuppgifter           
för att stödja sina flerspråkiga elevers lärande. Genom att använda oss av            
två olika tillvägagångssätt för att samla in empiri, fick vi en bredare bild             
av hur lärare anpassar sin matematikundervisning för att stödja sina          
flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. 
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8 Slutord och förslag på vidare forskning 
I studien uppmärksammades lärarens engagemang och utförande, som        
visade ha stor inverkan på om flerspråkiga elever ges möjlighet att nå ett             
högre lärande inom problemlösning i matematik.      
Modersmålsundervisning har visat vara en viktig del i elevernas lärande,          
även om de bara fick erfara det i början av skolåren. Flerspråkiga eleverna             
måste ha en förståelse kring matematiska begrepp och med hjälp av att            
använda sig av artefakter för att mediera förklaring på begreppen är något            
som lärare 2 poängterar viktigt för att det ska bidra till förståelse. Dock i              
intervju med lärare 1, märkte vi att läraren hade stor förståelse kring hur             
viktigt modersmålsundervisning är för flerspråkiga elever, men på grund         
av brist på resurser kan dessa inte utföras till fullo.  
 
Språket är kärnan för att lyckas utföra problemlösningsuppgifter        
innehållande text. Med detta, innebär det att förmedla språkets betydelse          
för att förstå problemet i uppgiften, för att vidare kunna hitta en metod för              
att kunna lösa den. Genom att förklara hur eleverna bör arbeta, översätta            
ord till deras modersmål i samma veva som de får förklarat ord och             
begrepp för att förstå problemet i uppgiften, är en väsentlig del för att de              
ska lyckas nå ett högre lärande. 
 
Vi anser att det finns möjligheter att fördjupa sig ytterligare i studien,            
vidare forskning kan fokusera på eleverna. Genom att observera och          
intervjua eleverna, med utgångspunkt av samma      
problemlösningsuppgifter, för att förstå och veta utifrån deras synvinkel,         
vad som krävs och behövs för att de ska utvecklas i sitt lärande till sin               
fulla potential. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 



 

8 Referenser 
Abtahi, Y. (2017). The more knowledgeable other: A necessity in the zone 
of proximal development?. Diss. Western Norway University of Applied 
Science. Haugesund. https://eric.ed.gov/?id=EJ1185696 (Hämtad 
19-12-18). 

Andresen, R. (2002). Sociala nätverk, grupper och organisationer – 
praktiskt arbete och teoretisk reflexion. (red.).  Natur och Kultur: 
Stockholm. 

Chick, N. (2019). Metacognition Thinking about one’s thinking. Diss. 
Center for teaching. Vanderbilt University. Nashville: USA. 
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/ (Hämtad 
19-12-04). 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken. Studentlitteratur: Lund. 

Dysthe, O. (2010). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur. 

Einarsson, J. (2009). Språksociologi. Studentlitteratur: Lund. 

Ellerton, N.F. & Clarkson, P.C. (1996). Language factors in mathematics 
teaching and learning. Diss. Edith Cowan University. Perth. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-1465-0_27 
(Hämtad 19-12-05). 

Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. Studentlitteratur: 
Lund. 

Ganuza, N & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning, läsförståelse 
och betyg – modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat. 
Nordand. Stockholms universitet. Stockholm. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218268/FULLTEXT01.pdf 
(Hämtat 19-11-20). 

Hansson, Å (2012). The Meaning of Mathematics Instruction in 
Multilingual Classrooms: Analyzing the Importance of Responsibility for 
Learning. Educational Studies in Mathematics Vol. 81, Iss. 1.  
https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-012-9385-y (Hämtad 
19-11-20).  
 
Jensen, M. (2012). Kommunikation i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i 
Lärarutbildningen. (5:e upplagan). Studentlitteratur: Lund. 
 
Myndigheten för Skolutveckling (2009). Mer än matematik om språkliga 
dimensioner i matematikuppgifter. Skolverket. 

30 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1185696
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-1465-0_27
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218268/FULLTEXT01.pdf
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Educational+Studies+in+Mathematics/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Educational+Studies+in+Mathematics/02012Y09Y01$23Sep+2012$3b++Vol.+81+$281$29/81/1?accountid=14827
https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-012-9385-y


 

 
Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i 
grundskolans matematikundervisning. Stockholms universitet. Stockholm. 
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01.pdf 
(19-12-15). 

Roache, J and Lewis, R.. (2011). Teachers’ views on the impact of 
classroom management on student responsibility. La Trobe University. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000494411105500204 
(Hämtad 19-12-05). 

Sjöblom, M. (2015). Promoting student-to-student interactions in 
mathematics: a study in a multilingual upper secondary classroom. 
Malmö University. Malmö. https://libris.kb.se/bib/18818713 (Hämtad 
19-12-01). 

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan samt förskoleklass och 
fritidshem 2011. Skolverket. 

Steele, D.F. (2001). Using Sociocultural Theory to Teach Mathematics: A 
Vygotskian Perspective. School Science and Mathematics. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1949-8594.2001.tb1787
6.x (Hämtad 19-12-28). 
 
Säljö. R. (2016). Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv. 
Studentlitteratur: Lund. 
 
Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till 
lärande. Umeå Universitet. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf
%2520s.%252024-53 (Hämtad 20-10-15). 
 
Theens, F. (2019). Does language matter? Sources of inequivalence and 
demand of reading ability of mathematics tasks in different languages. 
Umeå Universitet. Umeå. http://libris.kb.se/bib/2cp56lsd0rlj318d 
(Hämtad 19-11-27). 
 
Vaderlind, P. (2015). Matematiska utmaningar, en kurs i problemlösning. 
Studentlitteratur: Lund. 
 
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. 
(Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet. 
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskni
ngssed.html (Hämtad 19-12-17). 
 

31 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000494411105500204
https://libris.kb.se/showrecord?q=AMNE%3A%28Flerspr%C3%A5kighet%29+matematik&r=;mat:(avhandling)&n=1&id=18818713&g=&f=simp&s=c&t=v&m=10&d=libris
https://libris.kb.se/showrecord?q=AMNE%3A%28Flerspr%C3%A5kighet%29+matematik&r=;mat:(avhandling)&n=1&id=18818713&g=&f=simp&s=c&t=v&m=10&d=libris
https://libris.kb.se/bib/18818713
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1949-8594.2001.tb17876.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1949-8594.2001.tb17876.x
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf%2520s.%252024-53
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf%2520s.%252024-53
http://libris.kb.se/bib/2cp56lsd0rlj318d
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html


 

Åkerlund, D. (2017). Guide till akademiskt skrivande [Elektronisk resurs] 
Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet 
och högskolor. 
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138556&dswi
d=9421  (Hämtad 2020-01-13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138556&dswid=9421
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138556&dswid=9421


 

Bilagor 
Bilaga 1 - Observationsschema 

OBSERVATIONSSCHEM
A 

Exempel Skola:       Lärare: 

Hur är kommunikationen i 
klassrummet? 
 
(Stödjer klassrumsmiljön de 
flerspråkiga elevers 
förståelse för 
matematikspråket?) 

Är 
kommunikationen  
(L-E) 
(E-L) 
(E-E) 
Ja/Nej (Hur?) 

 

Vilken roll tar läraren i 
klassrummet? 
 
(Får eleverna en chans att 
resonera sina svar?) 

Instruerar läraren 
enbart vad de ska 
göra eller gå 
läraren djupare in, 
och låter eleverna 
resonera. 
 
(På vilket sätt 
överför läraren 
kunskap till 
eleverna) 

 

Har de flerspråkiga eleverna 
tillgång till 
matematiklektionen på sitt 
modersmål? 
 
(Syns några tecken på 
djupare förståelse hos dessa 
elever?) 

  

 Vilken orsak till att 
eleven inte kan 
klara lösa 
uppgiften? Språk / 
Annat? 

 

Hur organiseras flerspråkiga 
elever som är behov av 
stöd? 

Får alla 
flerspråkiga elever 
samma stöd eller är 
det mer 
individuellt 
beroende på deras 
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behov. 

På vilka andra sätt främjar 
läraren flerspråkiga elevers 
inlärning? 
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Bilaga 2 - Information och samtyckesbrev 
 
Hej!  
 
Vi heter Victor Redin och Dilan Bilge och är lärarstudenter på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu ett examensarbete om 
flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor .  
 
Denna studie kommer att utföras genom observation och intervju med dig. Vi 
kommer att använda oss av bandspelare för att spela in intervjun. Detta för att 
kunna analysera materialet. Deltagandet vid intervjun är frivilligt och 
uppgiftslämnaren har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att avbryta sin 
medverkan under intervjun men även efter att intervjun är genomförd. Den 
intervjuade behöver inte besvara på frågor som denne inte vill. Arbetets empiri 
kommer endast att behandlas av oss. I uppsatsen kommer både citat och referat 
användas från intervjuerna, men det kommer att vara anonyma svar. Ditt namn 
eller din arbetsplats kommer inte att framgå i uppsatsen. Efter avslutad studie 
kommer alla inspelningar att raderas. Alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
Tack för att du vill medverka i vår studie! Om du har några frågor är du 
välkommen att kontakta oss:  
 
Victor Redin: tel: 0768500697, mail; vr222cx@student.lnu.se 
Dilan Bilge: tel: 0723339307, mail; db222hq@student.lnu.se 
Handledare: Oduor Olande; Oduor.olande@lnu.se  
 
Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 
 
Namnunderskrift:_____________________________________  
 
Namnförtydligande:___________________________________ 
En kopia av detta samtyckesbrevet finns tillgängligt för dig att erhålla. 
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Bilaga 3 - Intervju frågor 

- Hur tänker du kring flerspråkiga elever inom matematikämnet? 
- Om du märker att problemlösningsuppgifter ni arbetar med är för 

utmanande för de flerspråkiga eleverna, hur gör du för att hjälpa dem? 
- På vilka andra sätt stöttar du de flerspråkiga eleverna? 
- Hur ofta jobbar ni med problemlösning? 
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Bilaga 4 - Transkribering lärare 1 
 
O: Hur tänker du kring flerspråkiga elever? Vilka utmaningar kan man möta på som 
lärare? 
 
L1: Jag tänker, flerspråkiga elever framför allt, dels beroende på vilken tidpunkt de är i, 
om man har läst svenska, hur länge de bott i Sverige, i vilket förhållande de läst 
svenska, när de kom hit och om de läst språk överhuvudtaget. Det här leder därför till 
hög mångfaldhet, självklart blir detta problematiskt när man ska sätta ihop en 
matematikundervisning som når alla elever. För många tror att 
matematikundervisningen ser likadan ut över hela världen, men det gör den verkligen 
inte. Så jag tror att det är en utav de större utmaningarna man ställs inför i 
matematikundervisningen.  

 
O: Eleverna fick under lektionen möjlighet att sitta i par och samtala kring uppgiften. 
Hur ser du på kommunikation och dess effekt i elevernas lärande?  
 
L1: Kommunikation är viktigt, och då är det viktigt att både de samtalar om metoder 
och även de sätten man undervisar, att eleverna känner till detta, men också 
kommunicera om  vad de ska lära sig. Om vi tar till exempel den här klassen då, så är 
det ju så att vi har ett antal elever som är flerspråkiga, men ändå har de samma bredd 
kunskapsmässigt. Den andra klassen är mycket bredare och har ett större antal 
flerspråkiga elever. Vi vet att vissa i den andra klassen kommer att ställas inför och 
utmanas väldigt mycket. Därför är det extra viktigt att när man tar och ger lite tid och 
möjlighet och snabbt checka av, hur går det? Man måste röra sig runt i klassrummet, 
som en extra koll liksom. Allt handlar ju om relationerna med eleverna.  
 
O: Problemlösningsuppgiften innehöll text på svenska. Vet du elever som har problem 
med språket? Hur hanterar du detta? Har eleverna tillgång till modersmålsstöd? 
 
L1: Som jag sa tidigare, har det göra med tid. Men också läsa uppgiften flera gånger. Vi 
har två klasser och den andra klassen är i mer behov av modersmålsstöd, därför har 
denna klassen inte det, men eftersom att vi har brist på resurser prioriteras de klasser 
som behöver det mest. Problemet är också att man får använda sig av de resurser som 
finns. Där har ju vi tillfälle, som exempelvis när vi är två lärare under 
matematiklektionen, tar vi ju alltid och försöker dela upp i små grupper. Inte för att 
grupperna ska vara statiska och att de alltid ska vara så, dålig grupp eller bra grupp, 
utan att till exempel fokusera på geometri. Där vet jag några elever som behöver det här 
stödet. Några som exempelvis har problem med språket, hamnar ju i gruppen flera 
gånger, men det ser, vad jag upplever, är att de vill hamna i den här gruppen. De kan 
känna att det är skönt att vara i en mindre grupp och få kunna ha den här elev kontakten 
och ge den här feedbacken.  
 
O: Utmanades flerspråkiga elever vid utförande av uppgiften? Hur gör du som lärare för 
att nå dessa elever och möta de för att de ska lyckas med uppgiften? 
 
L1: Den här gruppen behöver inte direkt översättning till ett annat språk, men det bästa 
sättet, om det behövs är att någon läser och översätter texten till arabiska exempelvis för 
att förenkla så man får höra det tydligare. I denna klassen är det något som inte behövs. 
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O: Har de tillgång till det? 
 
L1: Ja, de har appar. Som man kan översätta till sitt modersmål Men jag kommer inte 
ihåg vad appen heter. Men som sagt det viktigaste är att man rör sig runt i klassrummet 
och ser över de elever man vet har svårt med matematik, det behöver inte bara vara de 
flerspråkiga eleverna, det kan också va de som har svårt med det. Men inte berätta 
svaret utan att ge en “push” i rätt riktning. Man kan också låta eleverna ge tips till hur 
man ska tänka innan man låter dem börja, då blir det inte så utpekande att man står och 
hänger över en och samma elev vid varje matematiklektion, och alla få ta del av dessa 
tips och använda det på sitt eget sätt.  
 
O: Hur skapar du en klassrumsmiljö som gynnar alla elever? Hur man möblerar 
klassrummet för att den ska bli gynnsam. 

 
L1: Det tycker jag är en jättebra fråga. I denna klassen när det gäller klassrumsklimat 
har det handlat mycket om bordsplacering vilket är något som man alltid tar och stånga 
med. Den här klassen är ju på 28 elever, det är en stor jädra klass är det. I början körde 
vi alltid hästsko modellen, men det funkade inte för att de kan alltid få ögonkontakt med 
varandra. Vi har testat att sitta en och en, men då var det svårt att ta sig fram i 
klassrummet. Nu har vi placerat två och två så att de har en bordskamrat att prata med, 
de kan på så vis bila information med varandra, vilket jag tycker fungerar bra. Så 
bordsplacering är viktigt. 
 Sen handlar det om intryck, vilket detta klassrum är väldigt sparsamt på, vi har ju de 
bilder som förklarar begreppen subtraktion, addition, multiplikation och division. 
 
Någonting som jag skulle vilja ha, är en whiteboard längst bak i klassrummet som man 
man skriva upp viktiga begrepp på och det vi jobbar med i punktform så eleverna kan 
blicka tillbaka och bli påminda om vad vi jobbar med samt de viktigaste begreppen. 
Repetition är viktigt. Begrepp kan vara svåra för många, men speciellt för de 
flerspråkiga eleverna. 
 
O: Hur ofta arbetar ni med problemlösning? 
 
L1: Allt för lite, vi arbetar allt för mycket med boken. Det är mycket repetition, vilket är 
bra, men håller sig till E-nivå. Men med problemlösning, när man måste arbeta i flera 
led, där man måste lösa den första delen för att komma vidare, det är där sker lite större. 
Jag tycker man ska arbeta mer med problemlösning. Jag har pratat med en annan lärare 
och vi pratar om att strunta helt i boken. Bara köra problemlösning för att dessa samtal 
ger så mycket mer för alla elever. Detta för att få in mer samtal och diskussioner i och 
om matematik. Ju mer problemlösning desto bättre. 
 
O: På vilket sätt individanpassar du lektionen för dina flerspråkiga elever? 
 
L1: Det är jättesvårt i en sån här stor klass, man måste till en början anpassa lektionen 
till den stora mängden, både angående matematik förmågan men även språket. När man 
kör problemlösning räcker det inte att bara köra matematik man måste få in lite svenska 
också och förklara ord och begrepp. Man måste alltid ha det i bakhuvudet att de ligger 
på olika nivåer, vi har kört med att vissa elever har använt andra böcker där 
problemlösning uppgifterna inte är lika svåra, angående språket, vissa elever har fått 
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jobba mycket med ipads efter varje kapitel för att få ett större grepp kring både 
matematiska förmågan och de begrepp som tillkommer. Bara för att vissa har kommit 
längre kan vi inte strunta i de elever som ligger efter, Det är lite arbete, relationen är 
viktig, man måste känna eleverna och se dem. 
 
O: I vissa fall kan det ju va att eleverna besitter de matematiska kunskaper som krävs 
för att lösa en uppgift, men faller på grund av att de inte förstår dem. Hur gör man för 
att hjälpa dem att nå sitt högsta potentiella lärande? 
 
Enligt en PISA-undersökning som utförts har vi läst att flerspråkiga elever har i 
genomsnitt sämre betyg än de svensktalande eleverna, och i LGR11 står det att alla 
elever ska ges samma möjlighet att nå de högre betygen i matte. Hur ser du på detta? 
 
L1: Visste är det så, problemet är att när man kommer till Sverige har man både det 
svenska språket och matten att stångas med, vilket blir ett hinder. För dessa elever är 
inte betyget det viktigaste det är prestationen bakom betyget som spelar roll, om det 
lyckas att nå ett E är det jättebra med tanke på att de har lärt sig ett helt nytt språk, 
därför är det viktigt att ha en öppen dialog med dessa elever att man är imponerad att de 
lyckats, man kan va lika imponerad med de elever som fått ett A eller de som fått ett E. 
 
O: Hur tänker du med placeringen av dina flerspråkiga elever. 
 
L1: Placera dem med elever man vet att dem kan hjälpa dem. Om ni tänkte på de elever 
som satt längst ner i hörnet så han man inte ens säga till att de ska börja arbeta 
tillsammans innan elev 1 (svenska som modersmål) började hjälpa elev 2 (flerspråkig). 
Hitta personer som kan hjälpa dem att lösa uppgiften på egen hand och inte bara ge 
svaret. Använda sig av elever som resurs, det är fantastiska på det. 
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Bilaga 5 - Transkribering lärare 2 
O: Hur skapar läraren en trygg och behaglig klassrumsmiljö som gynnar och främjar 
sina flerspråkiga elevers förståelse och lärande?  
 
L2: Kommunikation, där eleverna känner att de kan prata, även om det är fel svar. Det 
kan till och med gynna i lärandet från det felet genom att man lyfter det och pratar om 
det. Men också, låta eleverna se de brister jag gör. För att visa att jag kan göra fel också, 
att det är okej att göra fel. Känner de att jag kan göra fel, kan de känna att det är okej att 
de gör fel också. Vi pratar mycket om de. Att det är ett öppet klimat, och det ska vara 
ett öppet klimat. Och så prata om att inte skratta åt varandra och våga bjuda på sig själv 
och visa sina egna brister, Det måste va öppet och lättsamt klimat. 
 
O: Vad är då viktigt för att flerspråkiga elever att lyckas i en problemlösningsuppgift 
som denna? Vad behöver de för att kunna lyckat prestera som de svenska talade 
eleverna? 
 
L2: Begreppen. De måste förstå begreppen. Genomgång på det först, förklara begrepp 
och ord de inte förstår och tar upp de på tavlan. Skapa en förförståelse. Tar upp och 
diskuterar det man inte riktigt förstår. Förstår de inte begrepp är det omöjligt att lösa 
uppgiften. Det får absolut inte vara begreppen eller vardags orden som gör att de faller. 
 
O: Har eleverna tillgång till modersmålsstöd? Vad anser du effekten av detta stöd vara 
när det gäller matematikundervisning? Hade du önskat att du hade det? 
 
L2: Vi har två klasser. Som det ser ut just nu, behöver inte den här klassen det. De har 
redan fått ta del av det tidigare och är nu inte längre i behov av modersmålsstöd 
eftersom deras svenska språk utvecklas väl. Eleverna som tidigare fått ta del av 
modersmålsstöd har lyfts så mycket, inte bara i språket utan också i matematikämnet. I 
den andra klassen har de tillkommit tre nya elever, så där har vi satt in en 
modersmålslärare i matten vilket vi ser att det ger jättemycket. För de får begrepp och 
ord förklarat för dem. Tidigare i denna klassen, förra året, fick vi en ny elev som 
använde sig av en Ipad för att översätta uppgifter, vilket hen fortfarande gör ibland men 
inte alls lika mycket som innan. Det hade varit bättre med en modersmålslärare men 
Ipad översättning är fortfarande bättre en ingenting. 
 
O: Hur ser du tecken på förståelse hos elever? 
 
L2: Man ser inte allt på en gång i så här stora klasser. Det är när du går runt och 
diskuterar med eleverna du märker det. Vid genomgångar är det ännu svårare, det är 
sedan i kommunikation med eleverna du märket ifall de inte förstår. 
 
O: Du sa till eleverna redan i början att undervisningen kommer utgå ifrån 
EPA-modellen. Är det någon tanke bakom det? 
 

40 



 

L2: Om du kör EPA, så har du E, där får alla elever chansen att gå in i uppgiften själv 
och försöka förstå den, Om eleven inte fått försöka lösa uppgiften själv, talar den andra 
eleven bara om hur man ska göra. vilket inte gett dem en förståelse, de måste först sätta 
sig in i uppgiften för att sedan få det förklarat för sig?  
 
O: Det såg ut som flerspråks eleverna sitter bredvid varandra, är det ett medvetet val? 
Att låta de samtala med varandra? 
 
L2: Vi sätter de så som vi tror de kan jobba tillsammans. Vi har ju jättemånga 
flerspråkiga elever. Det beror på ämne, vi låser de inte såsom de sitter just nu under alla 
lektioner. Utan det varierar.  
 
O: Hur kan man på bästa sätt främja lärande hos flerspråkiga elever? 
 
L2: De kan ha lika lätt som alla andra men de kan också ha det mycket svårare, De 
måste ha språket, förstå begreppen, man måste prata om matematiska orden och även 
vardags orden som ingår som behövs i matten. Många har det matematiska tänket, men 
på grund av bristande kunskaper i språket, faller de i matematikämnet. Språket är 
jätteviktigt, därför är extra stöd jätteviktigt, modersmålslärare, ipad översättning eller 
begreppskort. 
O: Då har vi fått svar på allt, tack så mycket! 
 
L1: Tack själva! 
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