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English title: A studie about minority students and mathematics 

An ethnographic studie about teachers communication with minority students 

 

Abstrakt 
En etnografisk studie om hur lärare kommunicerar med nyanlända elever i ämnet matematik. 

Studien är kvalitativ och består av både observationer och intervjuer. Ett syfte utformades och 

utefter det formades två forskningsfrågor. För att analysera datan användes aktivitetsteorin 

och dess aktivitetstriangel. I studien berörs den tidigare forskning som finns inom området. 

En klass observerades på sina matematiklektioner under en vecka. Klassens lärare 

intervjuades som uppföljning av lektionerna. Datan som observationerna och intervjuerna 

gav, kodades och analyserades sedan med hjälp av den valda teorin. Ett resultat som studien 

visar är att lärare använder olika kommunikationsformer beroende på situation och elever. 

Studien visar också att det i många fall är bristen på språkkunskaper hos eleverna som 

försvårar inlärningen i matematik och inte alltid de faktiska kunskaperna.  

 

Nyckelord 
Nyanlända, matematik, kommunikationsformer, språk, etnografi, aktivitetsteorin 

 

Tack 
Tack till de lärare och elever som deltagit i studien, utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra.   
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1 Inledning  
 

I slutet av år 2015 hade ungefär 160 000 människor  som sökt asyl i Sverige (se bilaga 

A). Av dessa 160 000 var det ungefär 12 000 barn som skulle eller hade börjat 

grundskolan under läsåret 2015/2016 (Skolverket, 2015). På Migrationsverkets hemsida 

står det: 

 

”Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att 

de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i 

kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet.” 

(Migrationsverket, 2016b) 

 

I skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2016b) förklaras det hur skolplikten för 

asylsökande ser ut. Om eleven är folkbokförd i Sverige har hen skolplikt, dock även 

barn som inte är folkbokförda i landet har rätt till utbildning men omfattas inte av 

skolplikten. Vidare går det att läsa vilka olika krav som finns på de olika aktörer som 

arbetar med och inom skolans värld. Det står bland annat att kommunerna ska se till att 

nyanlända så fort som möjligt kommer i kontakt med skolan. När eleverna kommer till 

skolan är det från och med den 15 april 2016 obligatoriskt att göra en kartläggning av 

elevens kunskaper.  Kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2016a) består av tre olika 

delar. Del ett består av ett samtal och handlar om att lära känna eleven och få eleven att 

känna sig trygg. Samtalet handlar om elevens språk och erfarenheter, då talar man om 

elevens tidigare skolgång, intressen samt att man tar reda på vilka eller vilket språk 

eleven talar. Del två handlar om elevens förmåga att använda språket i skrift och även 

hur eleven löser matematiska problem. Den tredje och sista delen innebär att elevens 

kunskaper i 15 av skolans ämnen testas. Kartläggningen tillsammans med elevens ålder 

och andra eventuella faktorer är grunden till rektorns beslut om i vilken årskurs eleven 

ska placeras i. 

 

Studien kommer att utgå ifrån begreppet nyanlända elever och utgår då ifrån skolverkets 

(Skolverket, 2016b) definition. De menar att en nyanländ elev är den som tidigare varit 

bosatt utomlands men numera är bosatt i Sverige. När en elev har gått i skolan i fyra år i 

Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ. Det gör eleven inte heller om hen 

påbörjar sin utbildning innan hen börjat förskoleklass.  

 

I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) står det att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning och att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Vidare kan man läsa att elevernas tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper ska utnyttjas för att främja deras lärande. Under övergripande mål och 

riktlinjer i läroplanen står det att skolan ansvarar för att eleverna efter grundskolan ska 

kunna använda sig av matematiskt tänkande för att kunna studera vidare. Det står också 

att de ska kunna använda detta matematiska kunnande i vardagen. Vidare kan man i 

grundskolans läroplan läsa under syftet för kursplanen i matematik, att undervisningen 

ska utveckla elevernas kunskaper inom matematik, så att de kan använda matematiken i 

vardagen. Under syftet i matematik står det även att eleverna ska få förutsättningar för 

att lära sig matematiska begrepp samt olika metoder och hur dessa kan användas. 

Vårt intresse för området grundar sig i att vi under våra VFU-perioder kommit i kontakt 

med många elever som varit nyanlända. Kommunen där studien genomförs ligger i 

toppskiktet bland alla kommuner när det gäller flyktingmottagande i relation till 

kommunens invånarantal (Migrationsverket, 2016a). Utifrån egna erfarenheter har vi 
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kunnat se att i klasserna på de skolor vi varit på finns minst en nyanländ elev men i 

många klasser har det varit fler. Lärare som vi mött under praktiken menar att 

undervisning i en klass där det finns nyanlända elever kräver att läraren har två olika 

planeringar. En för de nyanlända och en för övriga. I de klasser vi praktiserat har inte 

alltid resurser funnits för att utveckla eleven så långt som Skolverket (Skolverket, 

2016b) menar att skolan har skyldighet till att göra. Under våra praktiker har vi 

uppmärksammat att matematikundervisningen för nyanlända elever till stor del påverkas 

av brister i språket och att detta kan tolkas som att eleverna inte förstår matematiken.  

 

Arbetet kommer att handla om att få fördjupad kunskap om hur 

matematikundervisningen ser ut för nyanlända elever utifrån lärares arbetsmetoder. En 

annan aspekt som studien kommer att beröra är vilka resurser som lärare har tillgång till 

och hur dessa används för att främja elevers matematiska lärande, då det i grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2011) står att varje elevs undervisning ska vara anpassad utifrån 

elevens behov och förutsättningar.  Då antalet nyanlända elever varit så pass många 

kommer de flesta lärare att få anta utmaningen att hitta metoder för att främja dessa 

elevers lärande.  
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur lärare anpassar undervisningen 

för nyanlända elever i matematikundervisningen. Fokus ligger på hur lärare anpassar sin 

kommunikation för att möta dessa elever.  

 

 Vilka kommunikationsformer använder lärare gällande matematikinlärning hos 

nyanlända elever? 

 

 Hur använder sig lärare av kommunikationsformer för att anpassa 

matematikundervisningen för de nyanlända eleverna?   
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3 Teori  
Under detta kommer viktiga avsnitt begrepp för studien att presenteras samt den teori 

som studien grundar sig på.  Avsnittet avslutas med en kortare sammanfattning som 

kopplar samman teorin med studien. 

 

3.1 Kommunikation 
Jansson (2013) använder begreppet kommunikationsform för olika typer av 

kommunikation. Då möjligheterna för kommunikation under de senaste årtionden har 

utvecklats nåt enormt menar han att man idag ställs inför många valmöjligheter. Vilken 

kommunikation som väljs påpekar Jansson beror på vilken teknik som finns tillgänglig. 

Det beror också på vilken relation de berörda har samt vilket innehåll som ska 

förmedlas. Vidare menar han att kommunikationen påverkas av vem man är som 

person, vilka vanor man har samt hur bekväm man är med olika kommunikationer. 

Vidare menar Madianou och Miller (2012) att beroende på vilken situation man 

befinner sig i anpassar man valet av kommunikation 

 

Olsson (2010) lyfter att kommunikation tidigare har betraktats som en ensidig 

överföring av information från en person till en annan. Idag menar hon dock att denna 

syn på kommunikation inte längre används seriöst av forskare. Vår studie utgår ifrån att 

lärare kommunicerar med sina elever på olika sätt, bland annat genom varierande 

kommunikationsformer. Olsson (2010) menar att elever i skolan ingår i flera olika 

kommunikationssituationer och att den inte enbart handlar om överföring av 

information från läraren. Vidare påpekar hon att kommunikationen i klassrummet ser ut 

på flera olika sätt, det kan vara mellan elev och elev, elev och lärare eller lärare och 

lärare. Olsson lyfter språket som en viktig aspekt i kommunikation och påpekar att 

språket har en bärande del i lärosituationer oavsett val av kommunikationsform. Detta är 

även något som Marner och Örtegren (2003) lyfter då de menar att själva användningen 

av språket kan ses som en kommunikationsform när det kommer till lärsituationer. 

Vidare menar Olsson (2010) att beroende på vem, när och var man kommunicerar 

behövs förmågan att kommunicera med rätt kommunikationsform vid rätt tillfälle.  

 

 

3.2 Aktivitetsteori 
Aktivitetsteorin grundades från början av Lev Vygotskij och utgick ifrån hans tankar 

om hur ett lärande ser ut (Engeström, 2000). Teroin har genom åren utvecklats och 

Engeström skapade den tredje generationens aktivitetsteori vilken denna studie kommer 

att ha sin utgångspunkt i. Engeström (2001) menar att Vygotskijs triangel var begränsad 

då den inte tog upp allt som påverkar ett lärande. Knutagård (2002) menar att den tredje 

generationens aktivitetsteori används för att kunna förklara hur en organisation, som till 

exempel skolan fungerar och för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 

organisationen. Russel (2009) beskriver att användandet av aktivitetsteorin möjliggör 

flera olika sätt att analysera organisationen. Detta för att kunna göra insatser som 

förbättrar organisationen där till exempel olika kommunikationsformer kan användas av 

pedagogen, för att till exempel nå de nyanlända elevernas lärande. Engeström (1999) 

menar att aktivitetsteorins utgångspunkt är att ta till vara på den individuella möjlighet 

som människan har för att utvecklas.  

 

Inom Engeströms aktivitetsteori är det flera komponenter som samspelar. Knutagård 

(2002) belyser vikten av att se teorin som en helhet. Detta är även något som Taylor 
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(2009) belyser då han menar att många endast använder den översta delen av 

aktivitetstriangeln (figur 1) och det gör att viktiga delar i analysen missas. Engeströms 

tredje generations aktivitetsteori består av sex olika delar, subjekt, objekt, verktyg, 

regler, arbetsgemenskap samt arbets(för)delning.  

 
Figur 1. Verksamhetssystemets grafiska representation (Hansson, 2013:63) 

Alla komponenter i aktivitetstriangeln representerar olika delar som krävs för att skapa 

ett lärande. Knutagård (2002) förklarar de olika begreppen. Begreppet subjekt förklarar 

han som den individ eller grupp människor som triangeln har som utgångspunkt. Objekt 

förklarar han som det mål som subjektet i triangeln strävar mot att nå. Vidare förklarar 

Knutagård verktyg som olika hjälpmedel, som används av subjektet för att nå objektet. 

Gemenskapen beskriver han som att många i verksamheten har ett gemensamt intresse 

för ett gemensamt mål. Arbets(för)delning menar han innebär den makfördelning som 

finns inom verksamheten. Den sjätte och sista delen i triangeln är regler och det menar 

Knutagård innebär de normer, värderingar eller överrenskommelser som finns i 

verksamheten. Även om alla de sex delarna står för olika saker betyder det inte att de 

agerar enskilt i aktiviteten utan precis som Taylor (2009) och Knutagård (2002) tidigare 

påpekat påverkar alla delar varandra. I och med att objektet kan vara gemensamt mellan 

olika aktörer menar Engeström (1996) att aktivitetsteorin kan visa två aktiviteter som 

kan sammankopplas genom ett gemensamt objekt.  

 

Figur 2. Interagerande verksamhetssystem och potentiellt delade objekt (Hansson, 2013:66) 

Enligt Engeström (1996) kan två olika aktiviteter med två olika subjekt arbeta med ett 

gemensamt mål. De båda subjekten arbetar mot samma objekt men i olika aktiviteter. I 
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studien befinner sig läraren i triangeln till vänster och eleven i triangeln till höger. Båda 

är subjekt men i varsin aktivitet. Subjekten i de båda trianglarna arbetar med olika 

sorters verktyg för att nå objektet. Verktygen som subjekten i sina trianglar använder 

kan vara både gemensamma och individuella. Bland annat kan det innebära 

genomgångar, läroboksarbete eller grupparbete.  

3.2.1 Subjekt  

Begreppet subjekt menar Buchem, Attwell & Torres (2001) är utgångspunkten i denna 

teori och det är här allting startar. I och med att studien utgår ifrån två aktiviteter som 

strävar efter samma gemensamma mål finns det två subjekt. Det ena subjektet som hör 

hemma i den vänstra triangeln är läraren. Det andra subjektet som finns i den högra 

triangeln är eleven.  

 
3.2.2 Objekt 

Begreppet objekt förklaras som ett fysiskt eller symboliskt mål i aktivitetstriangeln 

(Buchem, Attwell & Torres, 2011). Objektet i studien är elevens lärande. Det är mot 

objektet som subjekten strävar. Alla delar i aktivitetstriangeln pekar mot elevens lärande 

(objekt). Studien utgår ifrån att eleverna hela tiden arbetar mot sitt eget lärande vilket vi 

vet inte alltid är fallet. Vissa lektioner kan ha ett annat mål än elevernas lärande men 

studien kommer ändå att utgå ifrån att elevernas lärande är det primära målet varje 

lektion. 
 

3.2.3 Verktyg  

Begreppet verktyg är något som ska medla mellan subjektet och objektet (Buchem, 

Attwell & Torres, 2011). I vår studie kommer verktyg att innebära hur olika former av 

kommunikation används mellan lärare och elev. Då verktyg är ett hjälpmedel som 

subjektet använder för att nå objektet blir detta en viktig del i studien. Som nämnt i 

syftet är målet med studien att se hur och vilka kommunikationsformer som används i 

klassrummet.  

 
3.2.4 Arbetsgemenskap 

Den gemenskap som finns i studien är den som finns i klassrummet. I den befinner sig 

de båda subjekten. Arbetsgemenskap innebär att de som finns i triangeln befinner sig i 

en större gemenskap (Buchem, Attwell och Torres, 2011). Studiens gemenskap innebär 

att eleverna och läraren arbetar tillsammans mot objektet.  

 
3.2.5 Arbets(för)delning 

Buchem, Attwell och Torres (2011) menar att arbetsfördelning är relaterat till 

gemenskapen. Det finns olika sorters roller och uppgifter. Det finns roller för eleven, 

läraren och för allt som ingår i triangeln. I studiens arbetsfördelning är båda subjektens 

roll att arbeta mot elevernas lärande.    

 
3.2.1 Regler 

Buchem, Attwell och Torres (2011) menar precis som Knutagård (2002) att  begreppet 

regler kan relateras till normer, överrenskommelser och värderingar. Reglerna finns för 

att minska risken för konflikter men också för att subjektet ska kunna nå sitt mål. 

Reglerna som finns kan vara flexibla och det är viktigt att alla följer dessa regler och 

inte bara läraren. I studien kan regler innebära att man inom den gemenskap som 

subjekten befinner sig i har vissa förhållningssätt att följa. I och med att eleverna i 

studien kommer från andra länder där dessa förhållningssätt kan se annorlunda ut kan de 
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förhållningssätt som finns i gemenskapen försvåra lärandet. Därför är det viktigt att 

gemenskapen är tydlig med vilka regler som finns.  

 

3.3 Sammanfattning av teori 
Studiens utgångspunkt är aktivitetsteorin som från början bygger på Lev Vygotskijs 

teori om lärande. Över tid har denna teori utvecklats och Yrjo Engeström skapade 

senare den tredje generationens aktivitetsteori. Engeströms aktivitetstriangel tar upp sex 

olika komponenter i sin triangel. Studien kommer att behandla alla sex komponenter då 

Taylor (2009) och Knutagård (2002) betonar vikten av att använda teorin som en helhet. 

I studien finns det två olika aktiviteter och därmed två aktivitetstrianglar som samverkar 

för att nå ett gemensamt delat objekt. I de två aktiviteterna befinner sig eleven som 

subjekt i den ena och läraren som subjekt i den andra. 

 

I lärarens aktivitet är hen subjekt där hen använder olika kommunikationsformer för att 

sträva mot objektet som är elevens lärande. I lärarens aktivitet påverkas hen även av de 

andra komponenterna som finns i triangeln. I gemenskapen har läraren en relation med 

hela klassen, denna gemenskap har ett samband med de regler som finns då reglerna 

påverkar hur gemenskapen fungerar. Även arbetsfördelningen kan kopplas till 

gemenskapen då de som finns i klassrummet har olika roller. Till exempel har läraren 

rollen  att hålla i undervisningen.  

 

I elevens aktivitet är hen också subjekt och använder också hen olika 

kommunikationsformer för att sträva mot objektet. I elevens aktivitet är det dock läraren 

som väljer vilken kommunikationsform eleven ska använda då det är läraren som har 

den rollen i arbetsfördelningen. Även eleven påverkas av alla komponenter i 

aktivitetstriangeln. Gemenskapen påverkar då hen har en relation med läraren men även 

med övriga elever. Arbetsfördelningen hänger även här ihop med gemenskapen då det 

finns en tydlig roll för eleven. Både arbetsfördelningen och gemenskapen påverkas av 

de regler som finns.  

 

Objektet i vår studie är elevernas lärande vilket lärarna ska kunna nå med hjälp av olika 

sorters kommunikationsformer. Detta är något som tydligt framgår i skolans värdegrund 

och uppdrag i Läroplanen (Skolverket, 2011). Där står det att ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011:8). 

 

 

4 Tidigare forskning  
Under avsnittet kommer tidigare forskning som är relevant för studien att lyftas. Bland 

annat kommer det lyftas hur nyanlända elever upplever skolan och hur deras 

undervisning kan se ut samt vad skolans roll innebär. 

 

4.1 Skolan 
Rapp (2012) lyfter begreppet “En skola för alla”. Det innebär att utbildningen i alla 

skolformer ska vara likvärdig var den än anordnas. Dock innebär inte en skola för alla 

att den ska utformas på samma sätt för alla elever och inte heller ska alla ges samma 

stöd. Likvärdigheten som författaren pratar om bygger på en kompensatorisk idé där de 

barn som har störst behov också ska ges mest resurser. En annan viktig aspekt som 

författaren poängterar i termen “en skola för alla” är inkludering. Rapp menar att 
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inkludering i detta fall innebär att eleverna ska få sin undervisning i sammanhållna 

grupper.  

 

Bunar (2010) har gjort en forskningsöversikt av den aktuella svenska forskning som 

behandlar nyanlända och lärande. Översikten har gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket. Bunar (2010) lyfter att ett problem i 

den svenska skolan är att de nyanlända eleverna redan från början betraktas som 

problematiska och de anses vara avvikande. Det sker hela tiden en strävan mot att 

försvenska dessa elever. I sin översikt lyfter hon fram forskning av Runfors (1996) som 

visar att lärarna såg de nyanlända eleverna som en invandrargrupp. De jämfördes hela 

tiden med de ”svenska” eleverna och målet var att de skulle bli så lika dem som möjligt. 

Det svenska språket var det absolut viktigaste för dessa elever att satsa på och 

måttstocken på detta var de svenska elevernas språk. Runfors menar att nyanlända 

elever placeras in i kategorin invandrare och att det blir ett fokus på deras 

kunskapsbrister istället för att ta till vara på den kulturella mångfalden.  

 

Cederberg (2006) har gjort en avhandling där hon har intervjuat tolv kvinnor med 

invandrarbakgrund som alla studerat vidare vid högskolor. Avhandlingen som heter 

”Utifrån sett- inifrån upplevt” visar hur de tolv kvinnorna upplevt att gå i den svenska 

skolan. Även denna avhandling handlar om att ”svenska” elever och elever med annan 

bakgrund behandlades olika. De tolv kvinnorna gick i förberedelseklass och 

integrerades aldrig med övriga elever. I avhandlingen är det bland annat en kvinna som 

säger att de svenska eleverna såg ner på dem och att de inte ens var i samma byggnader. 

Även betygssättningen var något som de tolv kvinnorna upplevde som orättvis då de 

menar att det ställdes högre krav på dem. Slutligen integrerades de i klasserna men då 

märkte de att de i de flesta fall var några år äldre än klasskamraterna vilket gjorde att de 

tyckte att klasskamraterna var omogna. Kvinnorna lyfter fram sin egen starka 

motivation och stöd av enstaka lärare som faktorer i att de lyckats i den svenska skolan. 

Gibbons (2002) menar att det sociala sammanhanget är viktigt för hur elevernas språk 

utvecklas då det skolrelaterade språket har många olika register. Språket är något som 

eleverna inte helt plötsligt behärskar utan det viktigaste för språklig utveckling är att 

undervisningen är anpassad utifrån elevernas behov. 

 

Granstedt (2010) lyfter att den forskning som gjorts om mångkultur i skolan har inriktat 

sig på språk. I sin studie fokuserar hon på hur den tidigare forskningen har sett ut samt 

om ett arbetssätt där lärare diskuterar frågor om mångkultur kan leda till en utveckling 

och förändring i skolan. Författaren lyfter fram att forskningen förändrades under 2000-

talet då man istället började forska om vad som ledde till nyanlända elevers framgångar 

istället för att forska om elevernas brister. Granstedt (2010) lyfter precis som tidigare 

forskning påvisat att nyanlända elever och etniskt svenskar delas in i två grupper och att 

forskningen är bidragande till detta. I den studie som Granstedt gjort har hon varit på 

två olika skolor där lärare diskuterat begreppet mångkultur i grupp. I gruppsamtalen 

mellan lärare framkommer det att lärarna ofta utgår ifrån att de nyanlända eleverna har 

problem i skolan på grund av bristande språkkunskaper. Under diskussionen är det en 

lärare som kallar en elevs svårighet för mångkulturell bakgrund, vilket Granstedt ställer 

sig frågande till. Hon menar att lärare i de grupper där samtalen genomförs automatiskt 

placerar in elever med utländsk bakgrund i gruppen som har problem i skolan. Under 

den analys som Granstedt (2010) gör av samtalen uppmärksammar hon också en vilja 

bland lärarna att utnyttja de utländska eleverna som en resurs. De ger dock inga 

exempel på hur detta skulle kunna gå till. 
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Von Brömsen (2003) har gjort en avhandling där hon har intervjuat 11 elever om hur de 

bland annat ser på skolan. Eleverna som intervjuats är både etniskt svenska och elever 

som inte har svenska som modersmål. I studien lyfter flera av de intervjuade eleverna 

med annat modersmål än svenska fram språket som ett problem. En elev tar till exempel 

upp att de inte förstår läraren när det är genomgångar. Von Brömsen menar att dessa 

elever ser den undervisning som sker som den rätta och de ställer inte några krav på 

läraren att undervisa så att de förstår. De etniskt svenska eleverna hade däremot stora 

synpunkter på hur undervisningen kunde eller borde bedrivas. Skillnaden här menar 

Von Brömsen är att de etniskt svenska eleverna flyttar problemet utanför sig själva 

medan eleverna med annat modersmål påpekar brister som de själva har som till 

exempel språket.  

 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2006) påpekar även de att barns inlärning blir mer 

effektiv om man kan ta vara på och utveckla de kunskaper och erfarenheter de redan 

har. Thomas och Collier (1997) lyfter i sin studie om en effektivare skola för 

minoritetselever att den mest optimala kunskapsutvecklingen för minoritetselever hade 

varit ifall undervisningen bedrivits via deras starkaste språk, samtidigt som de får 

undervisning på det nya språket för att även utveckla det. Även Gibbons (2006) menar 

att man i skolan inte enbart kan låta elever med annat modersmål än svenska följa den 

ordinarie undervisningen. Vidare menar hon att målet med undervisningen i alla ämnen 

i skolan måste vara att integrera språk och innehåll så att andraspråket utvecklas i takt 

med ämneskunskaperna.  

 

4.2 Nyanlända elever och matematik  
Parszyk (1999) har gjort två olika studier där hon har undersökt minoritetselevers 

arbets- och livsvillkor i förskola och skola, minoritetselevers språkliga förutsättningar i 

matematiksituationen relaterade till pedagogiska förhållningssätt samt minoritetselevers 

arbets- och livsvillkor på högstadiet. Parszyk har i sina studier valt att fokusera på 

matematik då hon menar att matematikboken vanligtvis är det första som sätts i 

händerna på en nyanländ elev. 

I den första studien har Parszyk (1999) studerat språk hos syrianska förskoleelever 

genom deltagande observationer. Fokus låg på hur eleverna utvecklar en förståelse för 

begrepp. Fem år efter att hon observerat dessa elever följde hon upp studien med 

att intervjua tre av eleverna som ingick i den första studien. Under den första studien 

gjordes intervjuer och observationer med eleverna i förskoleklass. Under intervjuerna 

framkom det att eleverna trivdes i skolan och att de värderade de teoretiska ämnena 

högre än de praktiska. Parszyk (1999) har också tolkat hur elever upplever föräldrars 

och lärares förhållningssätt till elevernas skolsituation. Där framkommer det att de 

vuxna har ambitioner att eleverna ska lyckas i skolan. När forskaren fem år senare 

intervjuar tre av eleverna visar de på olika utveckling. En elev hade utvecklat språket på 

det vis som läraren förutsåg medan en annan elev hade stannat upp lite i utvecklingen. 

Den tredje och sista eleven hade utvecklat sitt språk på ett mycket bra sätt, en anledning 

till detta menar Parszyk (2009) kan ha berott på att eleven var frimodig och hade lätt att 

skapa kontakter och därigenom utveckla sitt språk.  

I studien har Parszyk (2009) också fokuserat på elevernas synsätt på 

matematiklektionerna. När forskaren frågade eleverna om matematiklektionerna och 

matematikuppgifterna lyfte alla elever språkets roll i matematiken. De sorters uppgifter 

som eleverna fokuserade på när de fick frågan var problemlösningsuppgifter eller lästal. 

De elever som var tydligast med att poängtera att matematiken var svår var de elever 
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som enligt lärarna hade svårigheter med språket. Då eleverna fick lösa 

matematikuppgifter under intervjutillfället uppmärksammar forskaren att eleverna ofta 

fastnade vid ord eller begrepp vilket ledde till att eleverna svarade helt fel. Även 

Rönnberg och Rönnberg (2001) lyfter fram problemet med matematiska begrepp i en 

rapport för nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). De påpekar att alla 

elever, även de nyanlända, har med sig matematiska begrepp innan de börjar skolan 

men att lärare inte tror att elever med svenska som andraspråk kan använda dessa 

eftersom de inte kan språket. Detta menar Rönnberg och Rönnberg visar på ett behov av 

att eleverna får undervisning i sitt modersmål. Vidare menar de att det krävs en 

förändring av uppfattningar av matematik. De menar att matematikundervisningens 

fokus måste ligga på begreppsförståelse istället för procedurförmåga och att elevernas 

olikheter ska ses som en tillgång snarare än en begränsning.  

 

Den andra studien som Parszyk (2009) gjort fokuserar på minoritetselevers språkliga 

förutsättningar i matematik. Forskaren har gjort en genomgång av 131 elever som tillhör 

minoriteter och har gjort en nationell utvärdering som gjordes på uppdrag av PRIM-

gruppen. I den tidigare studien som forskaren gjort gjorde hon intervjuer med 18 elever 

från låg- och mellanstadiet som hon jämför med de 131 eleverna. De 18 eleverna har 

fått göra samma uppgifter som eleverna som gjorde undersökningen. Genom att 

använda samma uppgifter som minoritetsgrupperna fått göra i den nationella 

undersökningen kan forskaren tolka elevernas kommentarer i samband med 

elevresultaten och lärarkommentarer från den nationella utvärderingen. Det var 3 300 

elever som genomförde den nationella undersökningen och av dessa var det som 

tidigare nämnts 131 elever som tillhörde en minoritetsgrupp. För att kunna analysera 

nyanlända elevers resultat har Parszyk (1999) jämfört deras resultat med alla elevers 

resultat. De 18 elever som hon intervjuat har inte ingått i det urval som fått göra den 

nationella undersökningen. I tolkningen av undersökningens resultat i relation till 

minoritetseleverna lyfter Parszyk (1999) fram att minoritetselever som är integrerade i 

den vanliga undervisningen har sämre resultat. Detta menar hon kan bero på att dessa 

elever har svårt för att tillgodogöra sig undervisningen och att läraren har svårt att 

förmedla undervisningsinnehållet. Dock lyfter hon fram att de elever som har finska 

som förstaspråk har klarat sig bättre än de elever som kommer från andra kulturer som 

inte är fullt så lika den svenska. Vidare menar Parszyk (1999) att matematikens 

anpassning till verkligheten är mer lämpad för vissa grupper och att undervisningen 

speglar vår kultur. Hon menar att det kan finnas olika matematiska ordningar och lyfter 

Turkiet som ett exempel där eleverna får lära sig multiplikation i årskurs ett. När 

Parszyk (1999) analyserar antalet rätt som de olika grupperna hade inom olika 

delmoment uppmärksammar hon att minoritetseleverna hade svårast med uppgifterna 

som innehöll problemlösning. 

Efter analysen av den nationella undersökningen valde Parszyk (1999) ut fyra uppgifter 

som hon genom analysen uppmärksammat varit svåra för minoritetselever. Dessa fyra 

uppgifter testades på 18 elever från låg- och mellanstadiet. Eleverna observerades av 

lärare och eleverna fick först läsa igenom instruktionerna själva, sedan läste läraren upp 

ordalydelsen och förklarade språket. Den första uppgiften handlade om multiplikation 

och innehöll begrepp som minst och högst. Eleverna ansåg själva att de förstod 

innebörden i orden men när de skulle göra uträkningen blev det ändå fel. Parszyk (1999) 

lyfter här att läraren måste vara uppmärksam och ligga ett steg före så att uppgifterna 

testar elevernas matematiska förmåga och inte språkliga förmågor. Den andra uppgiften 

handlade om klockan och frågan löd, ”tänk dig att klockan är halv fyra. Du ska vara 

hemma klockan sex. Hur länge får du vara ute?”. I detta fall svarade eleverna i många 
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fall personligt. Till exempel: ”Jag får vara ute till klockan 7”. I detta fall problematiserar 

Parszyk (1999) språket. Hon menar att de elever som är mest känsliga för språket får 

problem i sådana här uppgifter. Den tredje uppgiften handlade om volym. Eleverna 

skulle berätta vilken pil som pekade på rätt antal deciliter. Den här uppgiften vållade 

stora problem hos eleverna. Detta menar Parszyk (1999) har att göra med de begrepp 

som förekommer när man pratar om volym. Dessa begrepp har inga motsvarigheter i 

elevernas modersmål vilket gör det svårt för eleverna att förstå. I den fjärde och sista 

uppgiften skulle eleverna räkna ut omkretsen på en fotbollsplan. Här var det också 

många elever som hade svårt med begreppen. Omkrets var ett begrepp som många av 

eleverna inte hade hört tidigare.  

Sammanfattningsvis menar Parszyk (1999) att textrika uppgifter ofta vållar problem för 

elever med annat modersmål än svenska. Om eleven inte förstår alla ord i texten menar 

hon att eleven skapar en egen kontext. Om det är en lång text som eleven har svårt att 

förstå är det enkelt för eleven att ge upp eller bara fokuserar på siffrorna och använder 

det räknesätt de känner sig hemma i. Norèn (2010) påpekar även hon att lyfter språket 

som ett hinder för elever med annat modersmål än svenska och hon menar att fokus på 

svenska i matematikämnet är grunden till detta. Vidare menar hon att en tvåspråkig 

undervisning i matematik gör att det inte blir språket som ligger i fokus utan eleverna 

uppfattar då skolan som mer anpassad för dem. Även Rönnberg och Rönnberg (2001) 

lyfter i en rapport för nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) fram språket 

som en viktig faktor i matematikundervisning för andraspråkelever. Författarna menar 

att då språket har en sådan stor del i elevernas lärande är det viktigt att de får använda 

det språk som de behärskar bäst när de undervisas i matematik. En annan viktig faktor 

som Rönnberg och Rönnberg lyfter fram är att undervisningen i matematik ska anknyta 

till elevernas tidigare erfarenheter och att detta kan vålla problem med elever med annat 

modersmål än svenska då det ofta innebär erfarenheter knutna till språk.  

Norèn (2008) har gjort en studie som handlar om hur det ser ut i 

matematikundervisningen i tvåspråkiga klassrum. I studien deltog tvåspråkiga 

matematiklärare och studien lyfter till skillnad från Parszyk (1999) att eleverna som 

ingick i studien uppfattade att matematikundervisningen var anpassad för dem. Vidare 

menar Norèn (2008) att detta ledde till att de elever som undervisades av lärarna nådde 

målen i matematik. Författaren lyfter precis som Parszyk (1999) textuppgifter inom 

matematik som ett problem. En slutsats som Norèn (2008) dragit i sin studie är att 

flerspråkiga elever kan klara sig bra i matematikundervisningen utan att fokus ligger på 

det svenska språket. Hon lyfter att det är attityderna till elevernas modersmål och 

uppbyggnaden av undervisningen som behöver utvecklas.  

 

4.3 Kommunikationsformer 
Norèn (2010) har gjort en studie där hon menar att kommunikation har fått en allt större 

del i den svenska matematikundervisningen. Hon menar att när tyst arbete får en mindre 

del i undervisningen skapar det ett större utrymme för matematisk kommunikation. 

Detta menar hon motsäger den tidigare forskning som finns inom området som säger att 

det tysta matematikklassrummet där eleverna räknar själva i sina böcker har varit en stor 

del av undervisningen. I sin studie lyfter hon fram genomgångar av lärare och 

elevsamarbete som bra kommunikationsformer som leder till att eleverna fokuserar på 

matematikinnehållet. Hon påpekar att läraren använde läroboken som en grund men att 

läraren många gånger gick utanför den och använde elevernas erfarenheter och 

nyfikenhet för att konstruera undervisningen. En annan kommunikationsform som 

Norèn lyfter som bra i undervisningen är arbete med whiteboards där eleverna använde 
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dessa vid diskussioner och genomgångar. Vidare menar hon att undervisning på 

elevernas modersmål gör att det språkliga problemet för dessa elever förminskas genom 

detta och det gör att eleverna känner sig mer delaktig och att undervisningen är mer för 

dem. Jensen (2012) menar att kommunikation idag är multimodal vilket innebär att det 

inte enbart är en form av kommunikation i klassrummet som används. Till exempel 

använder man inte enbart en bild om man ska visa något utan man följer upp den med 

text likt matematikböcker där textuppgifter ofta kopplas till en bild. Marner och 

Örtegren (2003) lyfter också de läroboksarbete som en viss kommunikationsform.  
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5 Metod 
Under avsnittet kommer val av ansats, datainsamling, urval, genomförande, bearbetning 

av data, analysmetod, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt etiska 

överväganden att presenteras.  

 

5.1 Val av ansats 

Studien grundar sig i en kvalitativ metod med en mikroetnografisk ansats. Russel (2009) 

lyfter att man i arbetet med aktivitetsteorin ofta använder den etnografiska ansatsen då 

man är intresserad av att se en förändring över tid. Johansson (2009) menar att 

etnografin har sin utgångspunkt i socialantropologin där forskare lever i en speciell 

kultur för att kunna förstå den. Vidare menar han att en etnografisk studie ska observera 

och bygga upp en bild av en speciell kultur. Dessa observationer kombineras ofta med 

intervjuer. Johansson menar att intervjuerna ibland får en mindre betydelse i den 

etnografiska ansatsen då dessa intervjuer ofta sker i samband med observationerna. 

Kullberg (2004) menar att intervjuerna i en etnografisk studie är välplanerade, dock inte 

innan observationerna genomförs, den planeringen görs när observationerna är igång. 

Ett problem som Kullberg lyfter är att det kan vara svårt för forskaren att hinna med 

dessa samtal. Johansson (2009) menar att en etnografisk studie handlar om att samla in 

intryck och bygga upp en realistisk bild av just den kultur som studeras.  Även 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) menar att en etnografisk metod handlar om att 

forskaren vill skapa en rikare bild av den situation som studeras. Vidare menar de att det 

handlar om att samla in så mycket datamaterial som möjligt. Insamlingen kan ske 

genom fältanteckningar eller intervjuer.  

 

5.2 Datainsamling 

Studiens datainsamling består av material från observationer och intervjuer. Studiens 

datainsamling sker genom anteckningar som görs under observationerna. Under 

observationerna ligger fokus på hur läraren beter sig och agerar i klassrummet i 

förhållande till de nyanlända eleverna. Datan från observationerna består av 

anteckningar i ett obsevationsschema. Data består också av de intervjuer som görs med 

lärarna. Intervjuerna med lärarna sker direkt efter och i samband med observationerna. 

De frågor som ställs till lärarna är frågor som växt fram under observationen eller 

sådana som dykt upp sedan senaste observationen.  

 
5.2.1 Observationer  

Studiens observationer kommer bestå av något som Bjørndal (2005) kallar för den 

första ordningens observation. Det innebär att man som observatör inte har hand om 

undervisningen utan är där enbart för att observera. Detta menar han gör att 

observationerna får en högre kvalitet då observatören inte behöver lägga fokus på annat 

än att just observera. Under observationerna kommer vi att använda oss av ett 

observationsschema där anteckningar görs hela tiden. Bjørndal (2005) lyfter fram att en 

strukturering av observationsschemat är viktigt för att lättare kunna kategorisera och 

bearbeta anteckningarna. Observationsschemat gör så att vi som forskare ser samma 

saker då Denscombe (2009) påpekar att ett problem som kan uppstå när två forskare 

observerar samma sak är att de hittar olika saker när de sedan ska sammanställa sina 

anteckningar. 
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5.2.2 Intervjuer 

Studiens intervjuer består av samtal och dialoger som förs med läraren under och precis 

efter lektionerna. Dessa små samtal antecknas under tiden som observationerna 

genomförs och precis efter. De frågor som ställs till läraren uppstår under lektionen. De 

frågor som ställs till läraren är sådana som växer fram under observationerna. Det kan 

även vara frågor som växt fram efter tidigare genomförda observationer.  Johansson 

(2009) menar att etnografier kan beskrivas som intervjustudie plus observationer eller 

att forskaren låter intervjuerna, precis som i denna studie, få en mindre del. Kullberg 

(2004) menar att en skicklig etnograf får de små samtalen eller intervjuerna att flyta på 

ett informellt sätt. Detta är något hon menar är en träningssak och inte alls så enkelt som 

det låter.  

 

5.3 Urval 

Skolan som besöks är en skola där vi båda två har haft praktik och vet om att det finns 

nyanlända elever i klassen. Klassen som besöks är en klass 4 med 22 elever där 4 elever 

är nyanlända. Två av dessa elever har arabiska som modersmål, en elev har kurdiska 

som modersmål och en elev har tyska som modersmål. Klassen har en klasslärare men 

då hen är ledig en dag i veckan kommer en av observationerna att ske med en annan 

lärare. I studien görs ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att 

bekvämlighetsurvalet är vanligt förekommande bland forskare och om man har två eller 

flera likvärdiga skolor att välja på väljer man som forskare den som ligger forskaren 

närmast till hands. Han betonar dock att forskaren inte kan basera sitt val av skola bara 

utifrån bekvämlighet utan detta gäller bara då man har flera liknande möjligheter att 

välja bland. Vidare menar han att forskare måste förhålla sig till begränsade resurser och 

en pressad tidsram och att man därför väljer att göra det smidigt för sig. Innan denna 

studie påbörjas visste vi att skolan som besöks har nyanlända elever som är med övriga 

elever under matematikundervisningen. Detta underlättar för studien då kontakten med 

lärarna är lättare att ta samtidigt som eleverna redan känner till oss. Att vi tidigare varit i 

klassen kan påverka både positivt och negativt. Vi känner klassen sedan tidigare och det 

blir inte någon helt ny som kommer in i klassen vilket hade kunnat ge mer 

uppmärksamhet. Studiens resultat kan dock påverkas då vi sedan tidigare har en relation 

med eleverna. Detta kan göra att eleverna vill ha samma relation som senast vi var i 

klassen.    

 

5.4 Genomförande 
Studiens genomförande sker under en vecka där en klass följs under 

matematiklektioner. Kontakt med läraren upprättades direkt när studien inleddes och 

hen skickade ut ett missivbrev till alla elevernas föräldrar (se bilaga D). Klassen har fem 

matematiklektioner i veckan och alla lektioner utom en är 45 minuter långa. Den fjärde 

lektionen är enbart 30 minuter lång. Under lektionerna görs observationer där vi utgår 

ifrån ett observationsschema (bilaga B). Under och efter lektionerna förs små samtal 

eller dialoger med eleverna och lärarna. Då läraren är ledig en dag i veckan är en av 

observationerna med en annan lärare. Alla observationer som genomförs är i ett och 

samma klassrum. Eleverna sitter i grupper med tre, fyra eller fem elever i varje. Under 

observationerna rör vi oss runt i klassrummet mellan bänkgrupperna. De nyanlända 

eleverna är uppdelade så att de sitter integrerade med övriga elever. Två av de 

nyanlända sitter vid samma grupp medan övriga är utspridda. 

 

De intervjuer som genomförs under och efter lektionerna sker i klassrummet. Samtalen 

som sker under lektionen är små och improviserade. Lärarens svar antecknas eller 
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spelas in. Efter samtalen renskrivs lärarens svar. Dessa svar används senare i analysen i 

samband med fynden från observationerna.  

 

Under observationerna ligger fokus på läraren och hur denne kommunicerar med de 

nyanlända eleverna. Innan observationerna genomförs har läraren endast fått 

information om studiens syfte. Läraren har därför fått anpassa sin undervisning efter hur 

hen själv vill då vi inte vill inverka på studiens resultat för mycket genom att påverka 

lärarens undervisning.  

 

5.5 Analysmetod  
Den första bearbetning av datan skedde genom att observationerna lästes igenom och 

renskrevs in i ett nytt dokument. Att renskriva sina anteckningar så fort som möjligt 

efter genomförda observationer menar Denscombe (2009) är av stor vikt då man har 

observationen i färskt minne. Observationerna renskrevs efter varje observation och när 

alla observationer var renskrivna började de delas in i kategorier. Intervjufrågorna som 

ställdes direkt efter observationerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon medans de 

frågor som ställdes under lektionerna antecknades.  

 

Bearbetningen av data sker genom kodning vilket innebär att vi delar in datan under 

lämpliga kategorier. De kategorier som används är kategorier som uppmärksammats 

under kodningen och som vi själva valt ut. Då studiens syfte är att se hur läraren och 

eleverna kommunicerar med varandra delas anteckningarna in i kategorier efter vilka 

olika kommunikationsformer som synliggörs (bilaga D). Varje kategori får en egen färg 

så att det lätt ska gå att urskilja vilken kategori det tillhör. Kullberg (2004) menar att 

kodning med hjälp av olika färger är vanligt. 

 

Analys är något som Kullberg (2004) menar att forskaren gör fortlöpande inom 

etnografin. Forskaren skriver där ner sina intryck av det som hände under 

observationerna så utförligt som möjligt. När forskaren analyserar sin data efter 

observationen uppkommer nya frågor som forskaren har fokus på nästa gång. Det är när 

all data är insamlad som den avslutande analysen startar. Detta innebär, enligt Kullberg 

(2004), att forskaren går in i en annan fas i analysarbetet. Nu blir analysen mer 

koncentrerad och intensiv än tidigare. Kodningen som tidigare var mer öppen blir nu 

mer selektiv. Den avslutande analysen menar Kullberg (2004) att etnografen i sin analys 

skriver genom en berättande text. Genom analysen kommer de olika 

kommunikationsformer som läraren använder att lyftas. Alla olika kommunikationer 

blir en egen kategori och därmed synliggörs dessa.  

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Kullberg (2004) problematiserar begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Hon menar att dessa begrepp är problematiska inom den kvalitativa forskningen och 

särskilt inom den etnografiska ansatsen då många kritiska röster säger att det inom 

etnografisk forskning finns för lite underlag i studien för att representera en större 

grupp. Därför har vi valt att använda begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet.  

 

Allwod och Eriksson (2010) menar att ordet trovärdighet innebär att något går att lita 

på. Om en studie ska vara trovärdig ska samma studie kunna genomföras på en skola 

och få samma resultat. Kullberg (2004) påpekar att den etnografiska ansatsen består i 

mångt och mycket av forskarens egna tolkningar vilket kan påverka studiens 

trovärdighet. Då vi endast besökt en klass under en kortare tid kan trovärdigheten 



  
 

19 

ifrågasättas. Dock har vi under observationerna varit mycket noga med att anteckna och 

på bästa sätt försökt förhålla oss objektiva.   

 

Tillförlitlighet handlar om forskarens roll i studien. Enligt Denscombe (2009) handlar 

tillförlitlighet om ifall studien skulle få samma utfall om någon annan forskare 

genomför samma studie på samma plats. Han påpekar att man aldrig kan få reda på 

detta men genom att forskaren återspeglar de moment som genomförts under studien 

kan andra forskare avgöra om de hade gjort samma val vilket i så fall hade gett samma 

utfall. Kullberg (2004) menar att etnografiska studier pågår under en längre tid vilket 

gör att tillförlitligheten i etnografiska studier blir starkare. Tillförlitligheten på den 

genomförda studien anses god då vi noggannt har dokumenterat alla de steg som gjorts. 

Detta gör att en annan forskare kan läsa studien och göra exakt samma sak. Under 

studien har en klass följts under en hel vecka vilket gör att eleverna blivit vana vid att vi 

är där och inte beter sig på ett speciellt sätt, något som Kullberg menar kan vara 

problematiskt i kvalitativa studier. 

 

Överförbarhet innebär frågan om det utfall som studien gav kan ses som generellt. 

Denscombe (2009) menar att kvalitativ forsknings överförbarhet inte kan bedömas på 

samma sätt som kvantitativ forskning. Han menar precis som Kullberg (2004) att i 

kvalitativ forskning är antalet respondenter inte lika många och det gör att man måste 

angripa frågan om överförbarhet på ett annat sätt. Denscombe (2009) menar att man 

istället ska ställa sig frågan om fynden från studien kan överföras till andra fall istället 

för hur sannolikt det är att det ser likadant ut på andra ställen. I studien har en klass valts 

ut och endast en av två undervisande lärare har intervjuats och trots det anses studiens 

överförbarhet  god då Kullberg (2004) menar att kvalitativa forskare ofta får höra denna 

kritik men hon jämför det med en forskare som experimenterar i ett laboratorium. 

Forskaren gör då ett experiment. Experimenten blir sedan ett mönster inför nästa 

experiment. Detta menar hon liknar den etnografiska studien då resultatet bildar mönster 

för nästa studie  

 

5.7  Etiska överväganden 

Studie har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Där lyfts det 

fram fyra olika krav som handlar om att skydda individen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de deltagande om deras uppgift i 

studien samt vilka villkor som gäller. I studien uppfylls detta krav då de som deltar i 

studien informeras om detta i det missivbrev som skickas ut innan studien påbörjas.  

 

Det andra kravet som lyfts fram är samtyckeskravet vilket innebär att forskaren ska få 

deltagarnas godkännande om att de deltar i studien. I studien uppfylls detta krav då 

samtycke samlas in från såväl elevers föräldrar som från de lärare som deltar i studien.  

 

Det tredje kravet som lyfts fram är konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter 

som samlas in i studien ska behandlas med sekretess. Detta krav uppfylls av studien då 

de som deltar i studien aldrig nämns vid namn. Denna information delges de deltagande 

i missivbrevet.  

 

Det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) lyfter är nyttjandekravet vilket 

innebär att den data som studien behandlar enbart ska användas för det ändamål den är 
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avsedd för. Detta krav uppfylls av studien då den insamlade data som finns förstörs efter 

att den analyserats.  
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6 Analys och resultat 
Under analys och resultat kommer studiens forskningsfrågor och syfte att behandlas.  

 

6.1 Resultat 
6.1.1 Beskrivning av observation 

Den första observationen inleddes med att läraren berättade varför vi var där. Hen var 

noga med att poängtera för eleverna att vi inte var där som lärare utan att vi enbart 

skulle titta på hur hen arbetade.  

 

Läraren startar lektionen genom att prata om pangea. Två av eleverna hade under helgen 

varit i final i den nationella matematiktävlingen pangea. Eleverna som deltagit fick 

berätta om hur det varit. En av dessa elever var en av klassens nyanlända. Efter det bad 

läraren eleverna att ta upp sina whiteboards. Läraren hade sedan en genomgång av 

matematiska begrepp. Under genomgången var eleverna delaktiga då läraren ställde 

många frågor där eleverna skulle svara på sina whiteboards. När eleverna skrivit på sina 

tavlor gick läraren runt och kollade hur de gjort. De nyanlända eleverna var med på 

genomgången och deltog på samma sätt som de andra eleverna. Efter genomgången av 

begrepp fortsatte de arbeta med whiteboards. Nu skrev läraren upp tal på tavlan som 

eleverna skrev av på sina tavlor. Läraren bad eleverna att göra en uppställning och räkna 

ut. Även här deltog de nyanlända eleverna under genomgången. Efter denna genomgång 

tog eleverna upp läroböckerna. Läraren bad de nyanlända eleverna att ta fram sina Ipads 

och logga in på inläsningstjänst eller ta fram något översättningsprogram. En av de 

nyanlända eleverna valde att inte använda inläsningstjänst vilket läraren tyckte var okej. 

Efter ett par minuter räcker eleven upp handen och vill ha hjälp av läraren. Läraren går 

fram och frågar vad hen vill ha hjälp med. Eleven säger att hen inte förstår och läraren 

får förklara uppgiften, som är en textuppgift, på ett annat sätt. Läraren gör om uppgiften 

så att den blir enklare att förstå och inte innehåller så många svåra ord. De matematiska 

begreppen förklarar läraren med ord som plus och minus istället för addition och 

subtraktion. Eleven förstår då hur hen kan lösa uppgiften även om det inte alla gånger 

blir rätt svar. Övriga elever som använde inläsningstjänst eller översättningsprogram 

krävde inte samma tid av läraren.  

 

Observation två fortsatte med samma område inom matematiken som på första 

lektionen, nämligen matematiska begrepp. Denna lektion börjar däremot med att 

eleverna får göra sina mattelistor. Listorna fungerar som färdighetsträning där eleverna 

ligger på olika nivåer. Några är på multiplikation, några på subtraktion med lån och 

några gör division. Eleverna får två minuter på sig att svara på dessa uppgifter där det är 

runt tjugo uppgifter på en rad. Man gör en rad per gång och när man är klar med två 

hela rader eller när raderna är slut även om man inte är klar får man en ny mattelista. 

Efter mattelistorna fortsätter den planerade begreppslektionen med att eleverna får två 

lappar var där det står olika begrepp. Till exempel term, summa eller differens. Dessa 

begrepp fick eleverna en viss tid på sig att fundera på hur de skulle förklara för sina 

bänkgrannar. De använde sina whiteboards för att anteckna det de skulle förklara. Här 

hade eleverna det svårt, framförallt de nyanlända. Läraren fick lägga till extra tid då hen 

behövde gå runt till eleverna för att förklara begreppen för dem. När läraren hunnit 

hjälpa alla elever så fick de börja förklara för varandra, ett begrepp var åt gången. När 

de hade förklarat sitt begrepp skulle de se ifall bänkgrannarna förstod vad de förklarat. 

De nyanlända lyckades förklara begreppen utifrån det som läraren förklarat för dem. De 

sa också att de förstod de andras förklaringar på begreppen, något vi är tveksamma på 

då man såg att de försvann bort och började göra annat. Läraren gick runt och lyssnade 
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på alla elever. Detta gjorde att hen inte enbart kunde fokusera på de som egentligen 

behövde extra hjälp, då uppgiften blev svår för fler än bara de nyanlända. När grupperna 

var färdiga fick de fortsätta med två extra textuppgifter i form av problemlösning. I 

varje grupp tog de starkaste matematikeleverna över vilket gjorde att de andra bara 

hakade på eller började göra något annat. Detta syntes speciellt på två av de nyanlända 

eleverna. Uppgifterna var inte riktigt anpassade efter alla elevers matematiska nivåer 

och även om det fanns med en extra resurs som rörde sig mellan grupperna, var det ändå 

svårt för eleverna att förstå uppgifterna samtidigt som läraren hade svårt att hinna med 

alla grupper och dess frågor. Den extra resursen som fanns med i klassrummet var 

precis som läraren svensktalande vilket inte ledde till att de nyanlända eleverna fick 

någon hjälp i språket.  

 

Under observation tre inledde läraren lektionen med att repetera de begrepp som klassen 

gick igenom under den föregående lektionen. Denna gång använde alla elever sina egna 

whiteboardtavlor. Läraren förklarade ett begrepp och eleverna skulle sedan skriva ner 

begreppet på sin tavla. De nyanlända eleverna hade det svårt och kollade mycket på sina 

klasskamraters tavlor vilket tydde på att de fortfarande inte förstått begreppen. Efter 

repetitionen arbetade de vidare i böckerna och läraren bad de nyanlända att använda 

inläsningstjänst eller översättning även denna gång. Nu använde alla av dem 

programmen vilket underlättade för läraren. Nu behövde hen inte lägga lika mycket tid 

på att hjälpa dem utan kunde koncentrera sig mer på hela klassen.  

 

Under observation fyra undervisades klassen av en annan lärare än klassläraren som var 

ledig denna dag. Läraren som undervisade har ingen egen klass utan undervisar i alla 

klasser på skolan. Läraren hade innan lektionen haft en dialog med klassläraren om vad 

de skulle arbeta med under lektionen. Eleverna började arbeta i sina läroböcker direkt 

när lektionen startade. Kapitlet de arbetade med handlade om addition och subtraktion. 

Eleverna använde även denna gång inläsningstjänst vilket gjorde att de kunde göra alla 

uppgifter i boken. Efter en stund sa läraren att de som ville göra färdigt de 

problemlösningsuppgifter de startade tidigare i veckan fick göra det. De nyanlända 

eleverna fortsatte att arbeta i sina böcker. Under problemlösningen fick eleverna 

fortsätta enskilt med de uppgifter de tidigare gjort i grupp. När det var 10 minuter kvar 

av lektionen bad läraren eleverna lägga ner sina böcker och ta fram sitt kladdpapper. Nu 

skulle de spela ett spel som hette tusenrutan. Det märktes att de nyanlända eleverna 

gjort detta tidigare då de direkt visste att de skulle rita upp en kvadrat med nio rutor i. 

Läraren slog sedan en tärning nio gånger och eleverna skulle sätta in siffrorna i rutan. 

När alla nio siffror var dragna skulle de göra en uträkning med addition. Den elev som 

var närmast 1000 vann.  

 

Observation fem inleds med en kortare repetition av begrepp. Läraren säger ett begrepp 

och de elever som kan förklara det räcker upp handen. Läraren valde sedan ut en av de 

som räckte upp handen och den eleven fick förklara ordet. En av de nyanlända eleverna 

räckte upp handen på vissa av begreppen och fick även förklara ett av dem. Efter det 

fick eleverna ta upp sina whiteboards. Läraren bad nu eleverna göra en uppställning 

med addition och en med subtraktion. När de gjort uppställningen skulle de ge sin tavla 

till grannen. Här förstod de nyanlända direkt vad de skulle göra och de skickade vidare 

sina tavlor. När eleverna gjort uträkningarna sa läraren till dem att ta fram sina datorer 

eller Ipads. Där skulle de logga in på bingel. Bingel är ett program på internet som är 

kopplat till den lärobok som eleverna har. Bingel är färdighetsträning på ett roligare sätt 

och fungerar som ett spel där du kan låsa upp nya saker om du klarar något. När 

eleverna har arbetat på bingel kan läraren gå in och se hur det har gått för dem. När 
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eleverna loggade in på bingel hade läraren valt ut uppgifter som de skulle göra. 

Uppgifterna var kopplade till det kapitel som de arbetar med just nu. Några av 

uppgifterna var textuppgifter och där fastnade de nyanlända eleverna direkt. De räckte 

upp handen och läraren fick hjälpa dem. Det var inte matematiken som var problemet 

utan det var språket som satte stopp. Eleverna förstod inte vad de skulle göra. Först bad 

läraren eleven att läsa uppgiften högt för henne. Sedan vägledde läraren eleven genom 

uppgiften genom att ställa frågor istället för att ge svar direkt.    

 
6.1.2 Intervju 

Efter och under alla lektioner gjordes små intervjuer med läraren där vi ställde frågor 

som dök upp under observationerna. Nedan kommer de samtalen att sammanfattas.  

 

I och med att läraren under observation ett tydligt gav eleverna chansen att använda 

hjälpmedel i form av inläsningstjänst eller översättningsprogram ställde vi frågan om 

vilka olika hjälpmedel läraren anser underlättar mest för dessa elever. Läraren menade 

då att de hjälpmedel som hen använder sig av är sig själv som klasslärare, elevernas 

klasskompisar, svenska A läraren och digitala hjälpmedel (Ipad, dator).  

 

Under den första och andra observationen dök även frågan om kommunikation mellan 

läraren och eleven upp. Läraren fick frågan om hur hen kommunicerar med eleverna om 

språkkunskaperna brister. Läraren svarade där att hen i första hand använder sitt eget 

språk och sitt eget kroppsspråk. Hen menade att de nyanlända eleverna kunde se på 

klasskamraterna vad de skulle göra och att detta tillsammans med hennes kroppsspråk 

gjorde eleverna medvetna om vad de skulle göra. Ett annat sätt att kommunicera med 

eleverna var att använda appar, då det finns flertalet översättningsprogram där deras 

modersmål kan översättas till svenska och vice versa. En stor hjälp i kommunikationen 

som läraren ser har stor betydelse inom större, svårare områden som till exempel 

uppställningar inom subtraktion är modersmålsläraren. Modersmålsläraren är i 

klassrummet vid ett par lektioner i veckan och eftersom det nu är många elever som 

kommit till skolan finns det oftare personal som kan stötta lärarna med 

studiehandledning på elevernas modersmål. Läraren menar att hen ser det som positivt 

att dessa elever har undervisning med svenska a läraren. Slutligen menar läraren att för 

att hjälpa elever när språkkunskaperna brister använder hen sig av penna och papper för 

att rita och förklara.  

 

Under den tredje observationen fick läraren frågan om hen anpassar undervisningen på 

något speciellt sätt för de nyanlända eleverna. Då menar hen att undervisningen 

anpassas men att den anpassas mer för eleverna med annat modersmål för att de ändå 

ska kunna vara med i klassrummet och integreras i klassen. Hen tycker det är viktigt att 

eleverna är med i klassrummet så mycket som möjligt men att hen samtidigt måste hålla 

en bra nivå på undervisningen. Detta menar hen är en svår balansgång. När elever med 

annat modersmål än svenska kommer till klassen menar hen att undervisningen ändå 

måste fortsätta för de övriga eleverna men att undervisningen för de nya eleverna startar 

här.  

 

Under de fjärde och femte observationerna lyftes frågan om olika arbetssätt och om hen 

anser att det finns några som passar de nyanlända mer eller mindre än något annat. Här 

menar läraren att det finns mycket bra hjälpmedel och att det gör att alla arbetssätt 

fungerar bra. Det viktigaste menar läraren är att skala av lite för dessa elever. De måste 

lära sig vad skolan vill ha ut av dem samt hur skolan i Sverige fungerar. Läraren menar 

att gruppdynamiken i klassrummet är viktig då den påverkar hur lärandet fungerar. Till 
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exempel kan det kännas som att de nyanlända eleverna endast sitter med under 

grupparbetet och inte får ut så mycket av det men det tror hen absolut att de får.  

 

Under veckan ställdes ytterligare två frågor som handlade om de nyanlända och 

kommunikationen mellan läraren och dem. En av dessa frågor rörde hens tankar om 

förberedelseklass. Hen menar att förberedelseklass är både positivt och negativt men att 

det positiva överväger det negativa. Bland annat menar hen att de får en bra start i 

skolans värld och att de i den förhoppningsvis mindre gruppen kan lära sig allmänna 

saker som vi som redan finns här tar för givet att barnen kan. Till exempel hur det 

fungerar på rasten, i idrottshallen eller i matsalen. Den andra frågan som ställdes till 

läraren var om hen anser att de nyanlända eleverna passar in i gruppen elever med stora 

behov. Läraren tycker att frågan är svår och menar att det är klart att de är i behov men 

hen säger samtidigt att det är i mång fall språket som brister. Om de får en genomgång 

på modersmålet om ett visst matematiskt område vi jobbar har de ofta goda kunskaper 

och kanske till och med kan skriva ner det på sitt eget språk. Men till slut landar det 

ändå i att det är kunskaper i det svenska språket som ställer till problem.  

 

6.2 Analys  
Under avsnittet kommer studiens data att analyseras utifrån den kategorisering av data 

som tidigare skett. De kategorier som lyfts fram kommer att vara underrubriker och 

under dessa kommer de olika kommunikationsformer som studien synliggjort att 

redovisas.  

 
6.2.1 Muntliga kommunikationsformer 

I den muntliga kommunikationsformen kunde vi se att lärare kommunicerar genom 

förenklat vardagligt språk istället för det matematiska språket. Läraren integrerar de 

nyanlända eleverna så mycket som möjligt så att de inte blir en egen grupp i den stora 

gruppen.  

 

En av de muntliga kommunikationsformer som uppmärksammats är när läraren har 

genomgång i helklass. Genomgången handlade om matematiska begrepp och alla elever 

var med under genomgången. Under genomgången kunde några av de nyanlända 

eleverna tappa fokus, läraren lyfter i ett intervjusvar att genomgångar kan vara 

problematiska då det språk hen använder kan vara alltför svårt för dem vilket kan göra 

att de tappar fokus. Dock är det inte alla nyanlända elever som tappar fokus, detta kan 

bero på att dessa elever har olika förutsättningar. Den elev som kommer från Tyskland 

har gått i en skola som liknar den svenska tidigare vilket inte de syriska eller kurdiska 

eleverna gjort. Detta gör att den tyska eleven är mer delaktig under genomgången då 

hen har bättre förkunskaper än de övriga nyanlända. Vidare lyfter läraren att 

undervisningen inte kan stanna upp och enbart fokusera på dessa elever då resten av 

klassen måste fortsätta sin utveckling. När läraren har en genomgång i helklass befinner 

sig eleven i lärarens aktivitetstriangel. Läraren, som är subjekt, använder då 

kommunikationformen för att nå elevernas lärande som är objektet. Läraren 

kommunicerar sin kunskap till eleverna som försöker att lära sig. De regler som 

synliggörs under denna kommunikationsform var att eleverna räcker upp handen när de 

vill svara och att eleverna är tysta när övriga elever pratar. Under denna 

kommunikationsform finns hela klassen och läraren i samma gemenskap. Eleverna finns 

också i mindre gemenskaper, det vill säga i de små grupper som de sitter i. Alla i 

gemenskapen strävar emot sitt eget lärande, dock befinner sig alla på sina egna nivåer.  
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En annan muntlig kommunikationsform som synliggjorts under studien är enskild 

genomgång med de nyanlända eleverna. Den enskilda genomgången kan vara när 

eleverna arbetar i läroboken och behöver hjälp av läraren eller när läraren ser att 

eleverna tappat tråden. I detta fall befinner sig eleven och läraren i sina 

aktivitetstrianglar. Läraren, som är subjekt i sin triangel, använder sin muntliga 

kommunikation när hen arbetar med eleven, som är subjekt i sin triangel, för att nå 

objektet som är elevens lärande. Eleven använder lärarens kommunikation för att nå sitt 

eget lärande. Då eleven och läraren befinner sig i olika aktivitetstrianglar men arbetar 

mot ett gemensamt objekt blir objektet delat mellan lärare och elev. Läraren menar att 

hen anpassar sitt språk beroende på elevens kunskaper, dels de matematiska 

kunskaperna men också de språkliga. Om eleven hade svårt att förstå de matematiska 

begreppen använde läraren mer vardagligt språk som plus och minus. Detta ledde då till 

att eleven enklare förstod uppgiften. Vidare menar hen att uppgifterna och språket måste 

förenklas och skalas av för att hen ska nå de nyanlända eleverna. De regler som studien 

uppmärksammar under denna kommunikationsform är precis som i den gemensamma 

genomgången att eleverna räcker upp handen om de behöver hjälp. Det finns också en 

regel som säger att det ska vara tyst i klassrummet när de sitter och räknar vilket gör det 

enklare för läraren när hen ska ha de enskilda genomgångarna. Den gemenskap som 

visar sig under denna kommunikationsform är att alla elever arbetar efter sin egen 

förmåga och fortsätter där de är i läroboken.  

 

Den sista muntliga kommunikationsform som studien lyfter fram är grupparbete. 

Eleverna delades här in i grupper där de skulle förklara olika matematiska begrepp. I 

detta fall är det eleverna som arbetar med varandra för att förbättra sitt lärande. Vid 

grupparbetet är det inte läraren som kommunicerar med eleverna för att nå objektet utan 

eleverna kommunicerar med varandra. Här är det subjektet elev som kommunicerar med 

andra elever som också är subjekt. Läraren är inte delaktig i själva lärandet då eleverna 

arbetar gemensamt för att nå sitt lärande. I grupparbetet synliggjordes också vissa 

regler. Till exempel att eleverna inte pratar när någon annan pratar eller att man väntar 

på sin tur och lyssnar på alla. I denna kommunikationsform blir det en mindre 

gemenskap i den större gemenskapen där eleverna ska lära varandra.  

 
6.2.2 Praktiska kommunikationsformer 

I den praktiska kommunikationen uppmärksammar studien läroboksarbete. Eleverna 

sitter vid sina platser och arbetar i sina egna böcker. Vid behov ber de läraren om hjälp 

genom att räcka upp handen. Under denna kommunikationsform arbetar eleven som 

subjekt med läroboken som kommunikationsform mot objektet som är sitt eget lärande. 

Behöver eleven hjälp används läraren som kommunikationsform och det blir då en 

enskild genomgång. Övervägande del av de situationer som eleverna behövde hjälp var 

det när det språk som läroböckerna innehöll satte stopp. Det var i många fall inte det 

matematiska språket utan svåra ord och begrepp på svenska. Vid denna 

kommunikationsform är det enbart elevens aktivitetstriangel som är aktiv men så fort 

läraren kommunicerar med eleven eller tvärtom aktiveras även lärarens triangel vilket 

medför att objektet då blir delat.  

 

En kommunikationsform läraren använder sig av ofta är whiteboards. Eleverna har 

varsin whiteboard som de använder på flera olika sätt. Till exempel när de ska vara 

delaktiga vid genomgångar i helklass eller istället för kladdpapper vid uträkningar. Vid 

en genomgång ber läraren till exempel dem att göra en uträkning i addition. Läraren 

skriver upp ett tal på tavlan som de ska räkna ut. Läraren går sedan runt och 

kontrollerar, när alla är färdiga får en av eleverna visa uträkningen på tavlan. I detta fall 
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är det läraren som subjekt som kommunicerar med eleverna som subjekt med hjälp av 

whiteboards som kommunikation. Läraren och eleven befinner sig i två olika 

aktivitetstrianglar där de har samma kommunikationsform och där objektet är elevens 

lärande.  

 

Ipad/dator är en kommunikationsform som studien lyfter. Eleverna hade under 

matematiklektionerna tillgång till Ipads där de kunde använda inläsningstjänst för att 

underlätta arbetet i läroboken. Vid arbetet med inläsningstjänst är det enbart elevens 

aktivitetstriangel som är aktiv. Det vill säga eleven som jobbar mot sitt eget lärande med 

hjälp av Ipad eller dator som kommunikationsform utan att läraren är delaktig.  

 

 
6.2.3 Övriga kommunikationsformer 

En kommunikationsform som placerats under övrigt är extra resurs. Det vill säga att en 

extra vuxen är delaktig i undervisningen. Resursen rör sig runt i klassrummet och 

fungerar som en extra lärare som stöttar eleverna i arbetet. Den lektion som 

extraresursen är med i klassen fungerar hen som en extra lärare och det innebär att hen 

använder samma triangel som den ordinarie läraren.  

 

En annan kommunikationsform som placerats in under kategorin övrigt är extra tid 

vilket innebär att eleverna använder tiden som en kommunikation för att eleverna ska 

kunna arbeta mot objektet.  

 

6.3 Sammanfattning av analys och resultat  

Studien har lyft fram de olika verktyg (kommunikationsformer) som subjekten (lärare, 

elev) använder för att nå elevens lärande (objekt). De olika kommunikationsformer som 

har synliggjorts är genomgångar, enskilda genomgångar, whiteboards, grupparbeten och 

extra resurs. Läraren som är subjekt i sin triangel använder de olika 

kommunikationsformerna för att arbeta med elevernas lärande medan eleven som är 

subjekt i sin triangel använder samma eller andra kommunikationsformer för att nå sitt 

lärande. Läraren använder kommunikationsformer på olika sätt om man kollar på de 

nyanlända eleverna jämfört med övriga. När hen använder genomgångar i helklass har 

hen ett extra öga på dessa elever för att se att de hänger med. När hen har enskilda 

genomgångar använder hon sig av ett enklare språk, ett annat kroppsspråk och penna 

och papper för att förklara. Vid användning av whiteboards låter hen eleverna göra 

uträkningar och uppställningar. Med whiteboards blir alla elever delaktiga då alla verkar 

tycka att det är roligt samtidigt så sätts det en positiv press på eleverna att vara delaktiga 

eftersom det blir tydligt om någon inte gör något. I observationerna och intervjuerna 

som gjorts med lärarna tas det upp att brister i språket till största del är problemet inom 

matematik hos de nyanlända eleverna och inte alltid kunskaperna inom ämnet.  
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7 Diskussion 
Under detta avsnitt kommer den valda metoden och resultatet att diskuteras. 

 

7.1 Metoddiskussion  
Studien grundar sig i en etnografisk ansats. Den etnografiska ansatsen innebär att 

forskaren blir en del av den kultur som han ska undersöka (Kullberg, 2004). Då studiens 

syfte var att undersöka hur lärare kommunicerar med elever ansåg vi att den 

etnografiska ansatsen med observationer blandat med kortare intervjuer var passande. 

Genom att befinna oss i klassrummet under flera tillfällen ville vi skapa oss en 

uppfattning om verkligheten vilket blir svårare om man väljer att endast göra en 

observation eller en intervju. Gör forskaren endast en observation kan den vilseleda det 

resultat som visas i studien.  

 

Studien utgår som ovan nämnt från den etnografiska ansatsen vilket innebar att studien 

blev kvalitativ då observationer och intervjuer är de metoder som används inom 

etnografi. Inom den kvalitativa metoden finns flera olika tillvägagångssätt där 

observation och intervju är vanligt förekommande. I etnografin är det vanligt att 

observationerna får större plats då intervjuerna görs i anslutning till dessa. Kullberg 

(2004) menar att det kan vara svårt för forskaren att hinna med intervjuerna. I studien 

var inte detta något problem då vi tydligt vid den första kontakten bestämde att 

intervjuer skulle göras i samband med observationerna. Läraren var också mycket 

tillmötesgående och svarade gärna på frågor.  

 

Innan observationerna startade gjordes ett observationsschema utifrån de 

forskningsfrågor som studien hade och den tidigare forskning som hittats. Under 

observationerna rörde vi oss runt i klassrummet och antecknade i schemat. Under tiden 

som anteckningar gjordes dök intressanta frågor upp och dessa bildade sedan 

intervjufrågor som ställdes till läraren efter lektionerna. I och med att vi skrev 

stödfrågor i vårt observationsschema blev det lättare för oss som observatörer att 

fokusera på studiens syfte. Även om vårt observationsschema visade sig fungera bra var 

det ändå svårt att förhålla sig objektiv. Detta då eleverna känner oss sedan tidigare och 

gärna pratade om saker som rörde verkligheten utanför skolans väggar. En annan 

svårighet var att eleverna hade svårt att förstå att vi enbart var där för att undersöka och 

inte hjälpa till. Därför kan man tro att urvalet påverkar vårt resultat men då vi anser att 

vi lyckades hålla oss ifrån att hjälpa eleverna och enbart fokusera på undersökningen 

menar vi att resultatet inte påverkas.  

 

Efter varje lektion följde en kort intervju med den undervisande läraren. Dessa skedde 

enbart under en kort stund efter lektionerna då läraren skulle börja med nästa lektion. 

Dock anser vi att vi fick svar på de frågor som dök upp eftersom läraren intresserade sig 

för vår studie och gärna hjälpte till.  

 

Bearbetningen av den data som genererades fungerade bra. Detta berodde dels på 

observationsschemat som vi anser fungerade bra och dels på färgkodningen som gjorde 

det enkelt att kategorisera. Färgkodning är något vi tidigare har arbetat med vilket 

gjorde att vår förförståelse för den sortens kodning redan var utvecklad. Eftersom man 

inom etnografin fortlöpande analyserar sin data underlättar det för kodningen då man 

redan har en tanke med uppföljningen av datan.  
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Under observationerna låg fokus på att se vilka kommunikationsformer läraren använde 

då detta var en av frågeställningarna som arbetades fram i början av studien. Då fokus 

under observationerna låg på detta syntes detta i den isamlade datan. Detta medförde att 

den data som analyserades framförallt handlade om detta vilket gjorde att det blev svårt 

att tolka datan utifrån hur läraren egentligen gjorde när hon till exempel förenklade 

uppgifter.  

 

Studiens trovärdighet anser vi är hög då analysen i studien överensstämmer med vad 

tidigare forskning säger. Dock kan man diskutera ifall valet av att enbart observera en 

klass och deras lärare kan ses trovärdigt. I och med att tidigare forskning 

överensstämmer så bra med vad studien visar samtidigt som vår noggrannhet i att 

dokumentera och hålla oss objektiva bidrar det till att studien kan ses trovärdig. Som 

ovan nämnt har vi noga dokumenterat hur studien gått till vilket gör att en annan 

forskare skulle kunna genomföra samma studie på samma plats och få samma utfall. 

Detta gör att studien blir tillförlitlig. Då studien följt en klass under en hel vecka och 

fokuserat på lärarens kommunikation med just dessa elever anser vi att studien kan 

överföras till andra fall. Dock håller vi med Denscombe (2009) om att det är mer 

relevant ifall fynden från studien kan överföras till andra liknande fall än att se hur 

sannolikt det är att det ser likadant ut på andra ställen. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

Diskussionen kommer att utgå ifrån de två forskningsfrågor som utformats i studien och 

de kommer att behandlas i löpande text relaterade till tidigare forskning och analys.  

 

I tidigare forskning pratar Cederberg (2006), Granstedt (2010), Runfors (1996) och 

Bunar (2010) om synen på nyanlända elever och hur den påverkar undervisningen. De 

nyanlända eleverna jämförs hela tiden med de ”svenska” eleverna samtidigt som de får 

en annan undervisning som kan framstå som orättvis och utstötande. Dessa elever 

känner ingen samhörighet med övriga elever då de till exempel har sin undervisning i en 

annan byggnad och sedan placeras in i klasser som de inte känner någon samhörighet 

med. Samhörigheten som de inte känner kan bero på åldersskillnader hos eleverna. 

Under studiens analys framkommer det att läraren anser att det är viktigt att eleverna 

integreras med sina klasskamrater så att de känner en delaktighet i klassen. Dock kan 

inte undervisningen ske på samma sätt som för övriga elever utan den måste skalas av 

och förenklas så att den passar dessa elever. Rapp (2012) håller med läraren om att 

skolan ska anpassas efter elevernas behov. Dock anser han att eleverna utifrån sina 

förutsättningar att lära ska delas in i grupper. Även Skolverket (2016b) påpekar att 

elever ska inkluderas i den ordinarie undervisningen då deras utbildning ska ske till 

största delen i ordinarie klass. I studien framgår det att läraren tycker att 

förberedelseklass är positivt då eleverna lär sig hur den svenska skolan fungerar. Så som 

regler i matsalen, på raster eller i gymnastiksalen. Det framgår också att läraren anser att 

modersmålslärare kan hjälpa till mycket när det gäller begrepp i matematik.  

 

En av studiens forskningsfrågor handlade om hur lärare använder sig av 

kommunikationsformer när de anpassar undervisningen för de nyanlända eleverna. I 

studien framkommer det att läraren använder sig av sitt språk men att hen måste anpassa 

detta för de nyanlända eleverna. Denna anpassning kan vara att hen förenklar det 

matematiska språket till mer vardagligt eller att hen använder kroppsspråk för att 

underlätta för eleverna. Ett annat sätt hen tar upp för att få eleverna att förstå är att 

använda papper och penna och rita för att visa. I den tidigare forskningen tar bland 

annat Parszyk (1999) upp språkets betydelse inom matematik i arbetet med nyanlända 
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elever. I hennes studie framkommer det att de nyanlända eleverna stöter på problem när 

de ska lösa uppgifter med text. Även i denna studie uppmärksammades detta problem 

och läraren löste detta genom olika sorters kommunikationsformer. Som tidigare nämnts 

använde hen vid enskilda genomgångar ett enklare språk och vägledde eleverna genom 

textuppgifter. De texter som eleverna fastnade vid behövde inte innehålla matematiska 

begrepp utan det var andra ord som eleverna fastnade på. I och med detta är det inte 

matematiken som blir problemet utan språket. Parszyk (1999) tar i sin studie också upp 

att av de olika delmoment som hon testade i sin studie var det 

problemlösningsuppgifterna som de nyanlända hade svårast med. Även i vår studie 

vållade problemlösningsuppgifter problem för de nyanlända och även om eleverna sa att 

de förstod fick de fram fel svar, detta noterade även Parszyk (1999) hos eleverna i sin 

studie. Läraren i vår studie löste detta genom att kommunicera via enskilda 

genomgångar med de nyanlända eleverna.  

 

I vår studie bad läraren eleverna att använda sig av inläsningstjänst under 

matematiklektionerna. När de gjorde detta fick de alla uppgifter upplästa på sitt 

modersmål. Detta gjorde att de inte fastnade vid textrika uppgifter. När det gäller 

textrika uppgifter menar Parszyk (1999) att elever med annat modersmål än språket 

texten är skriven på ställer till med problem. Detta då eleven skapar en egen kontext 

ifall hen inte förstår alla ord i texten. Till exempel om det är en lång text som eleven har 

svårt att förstå, är det enkelt för eleven att ge upp eller att bara fokusera på siffrorna. 

När eleven enbart fokuserar på siffrorna är det vanligt att de väljer räknesättet som de 

känner sig mest säkra på. Om chansningen inte blir rätt så blir uppgiften fel uträknad. 

Även Rönnberg och Rönnberg (2001) lyfter problematiken i matematikundervisningen 

och menar att fokus idag ligger på procedurförmåga men att fokus behöver flyttas till 

begreppsförståelse.  

 

I studien har vi sett en kommunikationsform som fungerat väldigt bra, denna 

kommunikation lyfter även Norèn (2010) i sin forskning. Kommunikationsformen 

läraren använde sig av var små egna whiteboards som eleverna hade. Läraren använde 

dessa vid flera olika tillfällen, till exempel vid genomgångar för att få alla delaktiga. De 

nyanlända eleverna var lika delaktiga som alla andra då de var tvungna att svara på 

lärarens frågor samtidigt som läraren gick runt och kontrollerade så att alla var med. En 

sådan här kommunikation blir inte lika utpekande som om alla som kan ska räcka upp 

handen utan när de skriver enskilt och läraren går runt ser hen snabbt vilka som kan 

eller inte kan. Ser läraren någon som inte kan följer hen sedan upp det individuellt. 

Även Norèn lyfter att denna kommunikationsform främjar den muntliga matematiken.  

 

Sammanfattningsvis stämmer studiens resultat väl överens med vad tidigare forskning 

säger. De olika kommunikationsformer som studien har stött på är, genomgång i 

helklass, enskilda genomgångar (läroboksarbete), grupparbeten, whiteboards, 

Ipad/dator, extra resurs, extra tid och extra uppgifter. Läraren arbetar med alla dessa, 

hen anpassar dem efter de olika eleverna. Rapp (2012) pratar om att elever i störst 

behov också ska ges mest resurser, detta är något som studien också visar då läraren 

poängterar att de nyanlända eleverna är i behov men kanske inte det behov som Rapp 

menar då det i många fall är språkkunskaper som saknas. Vi anser att dessa elever 

självklart är i behov av stöd men att fokus inte ska ligga på extra resurser eller 

ogenomtänkta kommunikationsformer. Thomas och Collier (1997) och Gibbons (2006) 

är inne på samma spår och anser att fokus när man pratar om nyanlända elever inte ska 

ligga på vilket språk undervisningen är på utan på ämneskunskaper. De resurser som 
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eleverna är i behov av borde då vara mer modersmålslärare då det är självklart att man 

lär sig mest på sitt modersmål  

 

7.2.1 Vidare forskning 

Studien lyfter fram olika kommunikationsformer mellan lärare och elev. Detta har vi 

inte sett mycket av i tidigare forskning, i den har fokus legat mycket på språket hos de 

nyanlända och inte på vilka sätt läraren kommunicerar för att nå dessa elever. Därför 

hade det vidare varit mer intressant att fortsätta mer djupgående om hur 

kommunikationsformerna egentligen påverkar elevernas utveckling inom matematik.  
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Bilagor 
 

Bilaga A 
 

 
 

(Migrationsverket, 2016a) 
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Bilaga B 
Observationsschema 

Datum:                                           Närvarande: 

 

Tid: 

 

 
 
 
 

 
Att tänka på: 

Anpassar läraren språket? 

Använder eleverna konkret material? 

Får eleverna extra stöd/extra uppmärksamhet? 

Använder eleverna digitala hjälpmedel?  

 

 

Kommunikation Person Berskrivning: Vad sägs? Vad händer? 
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Bilaga C  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till grundlärare årskurs 4-

6 och håller just nu på med vårt självständiga arbete. Vår inriktning är matematik och 

vårt arbete kommer att handla om nyanlända och matematik. Vi undrar därför om ni kan 

tänka er att ställa upp under de tillfällen som vi planerar att genomföra observationer. 

Direkt efter lektionerna kommer en lite kort intervju/samtal att hållas med undervisande 

lärare.  

 

Observationerna kommer att ske under vanliga lektionstillfällen när du anser att det 

passar. Tanken är att vi ska medverka på lektionerna som observatörer och föra 

anteckningar. Intervjuerna kommer att ske direkt efter lektionerna.   

 

Vi ser fram emot er hjälp och hoppas att du vill ställa upp. Resultatet av vår studie 

kommer vi självklart att förmedla till er vid intresse. Då vi tänkt genomföra 

observationerna och intervjuerna under vecka 17 ser vi gärna att ni svarar så fort ni kan.  

 

Under vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

inbegriper att allt deltagande i studien sker frivilligt och att du när som helst har rätt att 

avsluta ditt deltagande. All information som kommer fram under studien kommer att 

behandlas konfidentiellt. Den insamlade data och information som studien kommer att 

omfånga kommer endast att användas inom vår studie och kommer inte att spridas 

vidare.  

 

 

Hör av er om ni har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Albin Hagelvik  

E-post: XXXXX 

 

Adrian Bahtiri 

E-post: XXXXX 
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Bilaga D 
Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till grundlärare årskurs 4-

6 och håller just nu på med vårt självständiga arbete. Vår inriktning är matematik och 

vårt arbete kommer att handla om nyanlända och matematik. Vi undrar därför om ni kan 

tänka er att ställa upp under de tillfällen som vi planerar att genomföra observationer 

samt små samtal med eleverna.  

 

 

Vi ser fram emot er hjälp och hoppas du tycker det är okej att ditt barn deltar i studien. 

Resultatet av vår studie kommer vi självklart att förmedla till er vid intresse. Då vi tänkt 

genomföra observationerna och intervjuerna under vecka 17 ser vi gärna att ni svarar så 

fort ni kan.  

 

Under vår studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

inbegriper att allt deltagande i studien sker frivilligt och att du när som helst har rätt att 

avsluta ditt deltagande. All information som kommer fram under studien kommer att 

behandlas konfidentiellt. Den insamlade data och information som studien kommer att 

omfånga kommer endast att användas inom vår studie och kommer inte att spridas 

vidare.  

 

 

Hör av er om ni har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Albin Hagelvik  

E-post: XXXXX 

 

Adrian Bahtiri 

E-post: XXXXX 

 

 

 

 

 

[    ]      Ja, jag tycker det är okej att mitt barn deltar i studien. 

 

[    ]      Nej, jag vill inte att mitt barn delar i studien. 

 

 

 

 

Elevens namn: __________________________________________________________ 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare: _______________________________________________  
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Bilaga E  
Kategorisering av data  

 

Muntlig 

kommunikation 

Genomgång helklass  

 

Subjekt 

(lärare)  

 -> subjekt 

(elev) 

 

Läraren har en 

genomgång om 

matematikbegrepp 

Muntlig 

kommunikation 

Enskild genomgång Subjekt 

(lärare) -> 

subjekt 

(elev) 

Läraren går igenom med 

eleven själv 

Muntlig 

kommunikation 

Grupparbete Subjekt 

(elev)< -> 

subjekt 

(elev) 

Eleverna sitter i grupp 

och förklarar olika 

matematiska begrepp.  

Praktisk 

kommunikation 

Läroboksarbete Subjekt 

(elev) -> 

subjekt 

(lärare)  

Eleverna arbetar i sina 

matematikböcker. 

Läraren går runt och 

hjälper.  

Praktisk 

kommunikation 

Whiteboards Subjekt 

(elev) -> 

Subjekt 

(lärare) 

Läraren ger eleverna 

uppgifter att lösa och 

sedan visa upp för 

henne.  

Praktisk 

kommunikation 

Ipad/Dator Subjekt 

(elev)  

Eleverna använder 

hjälpmedel för att 

översätta och 

färdighetsträna. 

Övrigt Extra resurs Subjekt 

(lärare) -> 

Subjekt 

(elev) 

En extra resurs i form 

av en vuxen finns i 

klassrummet och 

kommunicerar med 

eleverna.  

Övrigt Extra tid Subjekt 

(lärare) -> 

Subjekt 

(elev) 

Läraren ger eleverna 

extra tid för att eleverna 

ska kunna genomföra 

uppgifterna.  

 


