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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i årskurs 4-6. Tidigare forskning har 
visat resultat på att elever med svenska som andraspråk möter svårigheter i 
matematik, som leder till att de inte når kunskapskraven för den årskurs de tillhör. 
Matematik har en hög status i både skola och i dagens samhälle, därför är det ytterst 
viktigt att samtliga elever med svenska som andraspråk ges möjligheter för att uppnå 
målen. En bakomliggande faktor på svårigheterna som framkommer under avsnittet 
bakgrund, är modersmålets betydelse för matematikundervisningen för elever med 
svenska som andraspråk. Vidare framkommer lärarnas resonemang om fenomenet. 

Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar kring 
orsaker och möjligheter till svårigheter i matematik hos elever med svenska som 
andraspråk.  
 
Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Fyra 
lärare intervjuades och framförde sina tankegångar kring svårigheter i matematik hos 
elever med svenska som andraspråk. Resultatet har delvis analyserats med hjälp av 
Vygotskijs teori om den närmaste zonen för utveckling.  
 
Lärarna under intervjuerna anser att det finns olika orsaker till att elever med svenska 
som andraspråk stöter på svårigheter i ämnet matematik. Några orsaker är det svenska 
språket, modersmålet, bristande förkunskaper samt klassrumsinteraktion. En del 
möjligheter för att förebygga svårigheterna framkom också, bland annat 
modersmålets betydelse för elever i ämnet matematik.   
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1. INLEDNING 
Norén (2010) understryker värdet av ämnet matematik, både i skolan och i samhället.   
Matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan och för att elever i Sverige ska 
kunna studera vidare efter grundskolan, måste de få minst betyget godkänt i 
matematik. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 
betonar att undervisningen i grundskolan ska anpassas till eleverna. Genom en 
undervisning som skapats utefter elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, 
förutsättningar och språk, får eleverna möjlighet att kontinuerligt utveckla sina 
kunskaper på bästa sätt.  
 
Sverige är ett av många länder som är med och deltar i en internationell undersökning, 
PISA, som äger rum vart tredje år. Undersökningen riktar sig mot elever som är 15 år 
och syftar till att mäta deras kunskaper i ämnena naturvetenskap, matematik och 
läsförståelse. Även denna internationella undersökning visar att matematik anses vara 
ett av skolans viktigaste ämnen (Norén, 2010). Den senaste undersökningen utfördes 
2015 och har visat en resultatskillnad mellan infödda elever och elever med utländsk 
bakgrund. Den grupp som visats sig prestera sämre under de senaste 
undersökningarna är de utländska eleverna. I PISAS undersökningar menar man att 
elever med ”utländsk bakgrund” är elever vars föräldrar är födda utomlands och 
”infödda elever” är elever som minst har en förälder född i Sverige. Enligt Skolverket 
(2016, s.39) kan detta bero på en ökad andel av elever med svenska som andraspråk i 
Sverige.  
 
Jag har valt att genomföra denna studie som handlar om bakomliggande faktorer och 
åtgärder till svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk. Sverige 
utvecklas hela tiden och är idag ett det mångkulturellt land. Skolan ska erbjuda elever 
med svenska som andraspråk en undervisning som har utgångspunkt i elevernas 
individuella förutsättningar men trots detta visar resultaten i PISA (2015) att elever 
med svenska som andraspråk har lägre genomsnittsnivå än de infödda eleverna. För 
att lärare ska kunna erbjuda elever med svenska som andraspråk, en utvecklande 
matematikundervisning där eleverna når kunskapskraven, är det viktigt att lärare är 
medvetna om vilka hinder som kan uppstå och hur man kan förebygga dessa.  
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2. SYFTE 
Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar kring 
möjligheter och svårigheter i matematikundervisningen, hos elever med svenska som 
andraspråk.  
 
2.1 Frågeställningar 

● Vilka orsaker kan bidra till att elever med svenska som andraspråk möter 
svårigheter i matematikundervisningen? 

● Vilka möjligheter har lärare för att kunna förebygga dessa svårigheter?  
 
3. TEORETISK RAM  
I detta avsnitt presenteras den valda teoretiska utgångspunkten för studien.  
 
3.1 Det sociokulturella perspektivet  
Vygotskij är den man som kom att utveckla det sociokulturella perspektivet under 
1960-talet (Gibbons, 2016, s. 29). Det sociokulturella perspektivet handlar om att 
lärandet hos människor sker i sociala sammanhang och genom tillgången till 
interaktion med omvärlden, tar vi tillvara alla verktyg och tecken som våra dagar är 
fyllda av. Under en matematiklektion använder vi bland annat oss av en mattebok och 
en penna som verktyg och genom olika tecken så som siffror och texter, försöker vi 
förstå matematik (Säljö, 2000).  

Vidare hävdar Vygotskij att människans redskap för att kunna skapa förståelse är 
språket. Många andraspråkselever når inte upp till målen i ämnet matematik och detta 
handlar i grund och botten om brist i det svenska språket framför brist i 
räkneförmågan (Adler, 2001, s.122).  
 
Gibbons (2016, s.30) beskriver zonen för närmaste utveckling som ett viktigt begrepp 
inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij förklarar begreppet som distansen 
mellan det en människa kan göra på egen hand till det en människa kan göra med 
hjälp av en mer erfaren person. Författaren menar att när en elev lär sig någonting, 
exempelvis ett nytt begrepp i ämnet matematik, behöver eleven först ta hjälp av en 
vuxen för att förstå begreppet. Succesivt avtar hjälpen av den vuxne och eleven blir 
säkrare i sin förståelse och slutligen börjar eleven använda begreppet på egen hand.  
Med detta sagt, hjälper ett samspel och stöd av en mer erfaren person, eleven att 
utvecklas och ta sig från en nivå till en annan. Vad gäller andraspråkselever, leder 
denna stöttning till att de bland annat lär sig nya sätt att använda sig av språket.  
 
Vygotskij hävdade att eleverna blir bekanta med abstrakta och vetenskapliga begrepp 
när de är i skolan. I matematikundervisningen förekommer begrepp som exempelvis 
addition, subtraktion, omkrets och cirkel. Genom språket möter eleverna dessa 
begrepp som de sedan försöker koppla till sin vardag och till sina egna erfarenheter 
(Johansen, 1990). Det är därför viktigt att eleverna kontinuerligt får möjlighet att 
utveckla kunskaper om olika begrepp, i samtliga ämnen inte minst i ämnet matematik. 
Enligt Vygotskijs teori använder vi människor oss av begrepp som redskap för att lära 
oss saker, och för att kunna använda oss av dessa begrepp måste vi först skapa 
förståelse för dem. I undervisningen kan lärare använda sig av konkreta föremål, 
exempelvis decilitermått, pengar eller klossar, som ett hjälpmedel och stödmaterial 
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för att samtliga elever ska hänga med, inte minst elever med svenska som 
andraspråkselever. Detta ger dessutom eleverna möjlighet att skapa en koppling till 
vardagen då undervisningen knyter an till deras verklighet (Eriksson, 2003, s.55).  
 
4. BAKGRUND 
Under detta avsnitt framkommer en redogörelse om vad tidigare forskning har visat 
på för resultat för elever med svenska som andraspråk.  Vad finns det för orsaker till 
svårigheterna och vad finns det för möjligheter till att förebygga dem?  
 
I Sverige är matematik ett kärnämne och enligt Norén (2010, ss.25-26) anses det vara 
ett av de viktigaste ämnena i skolan. Det faktum att grundskoleelever måste få minst 
godkänt i ämnet matematik, för att kunna ta sig vidare och studera, belyser hur viktig 
matematik är. I ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011” (Lgr11, s. 55) står det skrivet att matematik har en stor betydelse i dagens 
samhälle och att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper 
inom matematik för att därmed kunna använda matematik i vardagen och inom olika 
ämnesområden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar sitt intresse 
för ämnet och sin tilltro till sin förmåga för att ta användning av matematik i olika 
situationer. Vidare under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det skrivet att 
undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevers behov, förutsättningar, tidigare 
erfarenheter, kunskaper och språk. Detta för att på bästa sätt hjälpa eleverna att 
kontinuerligt utveckla sina kunskaper (Lgr11, s. 8). 
 
PISA (International Student Assessment) är en internationell undersökning som 
organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 
Sverige deltar i PISA-undersökningen och den genomförs vart tredje år. 
Undersökningen syftar till att mäta 15-åriga elevers kunskaper i ämnena matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap och därefter jämföra resultaten med resterande länder 
som deltar i undersökningen (Skolverket, 2016).  Den senaste undersökningen gjordes 
2015 och har visat stora skillnader mellan infödda elever och elever med utländsk 
bakgrund. Utländska elever presterar sämre och har, som i tidigare PISA 
undersökningar, lägre genomsnittlig nivå. Dock bör man ta hänsyn till att PISA 
definierar ”infödda elever” som elever som har minst en förälder född i Sverige, även 
om eleven inte själv är född i Sverige. Med ”utländska elever” menar PISA på elever 
vars föräldrar är födda utomlands, oavsett om eleverna är födda i Sverige eller 
utomlands. En viktig faktor till den lägre genomsnittliga nivån hos utländska elever 
kan ha att göra med en ökad andel nyinvandrade elever, elever som har svenska som 
andraspråk (Skolverket, 2016, s.39).  
 
Enligt Svensson, Meaney och Norén (2014) finns det skolor i Sverige som kritiserats 
på grund av de tar in elever som saknar grundläggande förkunskaper för den årskurs 
de tillhör. Författarna påpekar också att det kan vara en av de orsakerna att eleverna 
inte når upp till kunskapskraven i grundskolan. Dock finns det lärare som är medvetna 
om att det finns elever som har goda kunskaper i matematik men som trots detta inte 
når kriterierna för ett godkänt i ämnet matematik (Norén, 2010). Hvenekilde (1991, 
s.16) håller också med om ovanstående och påpekar att det finns lärare som är 
överens om att dessa elever har kunskaper men att de stöter på svårigheter när de 
flyttar till Sverige. De anser även att det är svårt att ta reda på var problemet ligger, 
både för lärare och elever. 
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4.1 Det svenska språkets betydelse 
I Sverige finns det elever som inte behärskar det svenska språket men som trots detta 
får tillåtelse att påbörja skolan, just för att man anser att matematik är ett 
lättillgängligt ämne på grund av dess universella symbolspråk. Eleverna som saknar 
grundläggande språkfärdigheter i det svenska språket får alltså delta i 
matematikundervisningen men inte i exempelvis so undervisningen (Rönnberg och 
Rönnberg, 2001). Hvenskilde (1991, s.19) håller med om ovanstående och tillägger 
att det finns en stor mängd föräldrar till dessa elever med svenska som andraspråk, 
som vill ha möjligheten att kunna hjälpa sina barn med läxor i skolan. I många fall har 
föräldrarna bristande kunskaper i det svenska språket vilket leder till att det inte kan 
tillföra någon hjälp i samtliga ämnen men de lyckas i ämnet matematik och det kan 
bero på det universella matematiska symbolspråket. Dock är det viktigt att det sker en 
kommunikation mellan föräldrarna och lärarna, där båda är enade om olikheter som 
kan uppstå så att inte dessa olikheter blir ett hinder för barnen att lyckas.  
 
Det är en utmaning för en elev med svenska som andraspråk att ta in det nya språket. 
Om eleven dessutom inte blivit undervisad på sitt modersmål, blir det ännu tuffare för 
eleven. När en elev med svenska som andraspråk är ny i språket, behöver eleven mer 
tid för samtliga moment i jämförelse med en elev som är född i Sverige och behärskar 
det svenska språket. Eleven med svenska som det nya språket kommer, ett längre tag 
att ligga i underläge vad gäller prestation vid läxförhör och prov. När man får ordet av 
läraren är det tuffare att hinna komma fram till ett bra svar som både inkluderar en bra 
språklig form och dessutom ett bra innehåll, innan ordet lämnas över till en annan 
elev på grund av tiden. Det förekommer ofta, att lärare tar fel på elevens långsamhet 
och anser att eleven saknar förklaringar, när det i själva faktum är tystnad och tid 
eleven behöver för att komma fram till ett bra svar (Ladberg, 2010, ss. 156-157).  
 
På många skolor i Sverige där elever med svenska som andraspråk studerar utifrån 
läroboken, förekommer det att lärare väljer att hoppa över delar i boken som de anser 
ställer alltför höga krav på det svenska språket. Det kan exempelvis handla om för 
mycket text i en uppgift eller för många begrepp. Detta leder till att elever med 
svenska som andraspråk får arbeta med innehållslösa uppgifter mycket oftare än vad 
elever med svenska som modersmål får göra. När en elev inte ges möjlighet att arbeta 
med uppgifter som passerar elevens tillfälliga utvecklingsnivå, får eleven inte chansen 
att utvecklas och stannar därmed kvar i den aktuella utvecklingsnivån (Rönnberg & 
Rönnberg, 2001). Om eleven istället ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är en 
aning svårare, får eleven chansen att ta lärandet till en annan nivå. Som tidigare nämnt 
använder Vygotskij begreppet ”den närmaste utvecklingzonen” för att förklara att det 
en elev kan åstadkomma med hjälp av en vuxen idag, kan eleven klara av på egen 
hand imorgon (Säljö, 2000). 
 
Om man som lärare vill skapa möjligheter för en språklig kunskapsutveckling i 
matematik hos elever, är det viktigt att de får arbeta med begrepp och uppgifter 
tillsammans. Ett sätt för lärare är att kontinuerligt arbeta med elevers 
begreppsbildning. Det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att utveckla sin 
begreppsliga kunskap inom det matematiska språket. Enligt Rönnberg & Rönnberg 
(2001, s.34) blir matematikundervisningen automatiskt svårare på ett nytt språk. Det 
ingår begrepp i matematik som elever har svårt att förstå och koppla till, detta på 
grund av att ett begrepp kan ha olika betydelser beroende på vad det är man talar om. 
Ett exempel på detta kan vara begreppet ”bråk”. I läroboken och i ämnet matematik 
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används begreppet ”bråk” för att exempelvis förklara delar av en hel. Vi säger att fyra 
kompisar har köpt en tårta och ska dela den i fyra bitar. Varje bit blir en fjärdedel då 
skriver man svaret i bråkform, alltså ¼ av tårtan får varje person. Vidare kan man 
använda sig av Vygotskijs teori och inkludera konkreta redskap i undervisningen så 
som vikter, bråkcirklar eller pengar (Eriksson, 2003, s.55 ).  
 
4.2 Kultur och bakgrund 
Matematik är ett eget språk och ibland hävdas det att språket är internationellt. 
Författarna Löwing & Kilborn (2008, s.32) anser att detta inte stämmer till hundra 
procent utan att det är delvis sant. Med delvis sant menar de att symbolerna +, - och = 
har samma innebörd i olika länder och att exempelvis en ekvation skrivs på samma 
sätt men trots detta så använder länder sig av olika strategier för att läsa, skriva eller 
utföra beräkningar inom matematik.  
 
De elever med utländsk bakgrund som har fått sin allra första matematikundervisning 
i sitt hemland eller har föräldrar som är uppväxta i andra länder, möter ofta ett 
annorlunda matematiksystem när de flyttar till Sverige. Detta kan bland annat bero på 
att vi inte använder samma system när det kommer till att skriva, läsa och beräkna tal 
i matematik. Ett exempel kan vara en elev som precis kommit till Sverige och har sitt 
ursprung i Irak. Skrivriktningen i Irak skrivs i horisontell skrift, som i det svenska 
språket men däremot skriver man från höger till vänster, vilket är tvärtemot det 
svenska systemet där man skriver från vänster till höger. Det kan dessutom skilja sig i 
det sättet som talen används i det vardagliga livet här i Sverige i jämförelse med hur 
det används i andra länder. Vi kan även finna olikheter i undervisningssättet eftersom 
att varje land har sina tillvägagångsätt på exempelvis hur algoritmer skrivs och utförs 
(Hvenekilde, 1991, ss.68-72). Det är viktigt att matematiklärare är medvetna om att 
dessa skillnader existerar och att det är någonting man bör tar hänsyn till, inte minst i 
de fall man får en ny elev i klassrummet. Då är det viktigt att matematikläraren 
skaffar sig tillräckligt med kunskaper om hur matematikundervisningen bedrivs i 
elevens hemland för att ha möjligheten att erbjuda eleven en användbar undervisning i 
matematik (Hvenekilde, 1991, s.18). 
 
En av orsakerna till att elever med svenska som andraspråk möter svårigheter i 
matematik kan ha att göra med den omställningsprocess som eleverna måste förhålla 
sig till när det kommer till Sverige. Med omställningsprocess syftar Norén (2010, ss. 
43-44) på de olika förändringarna så som det svenska språket, kulturen och 
samhällsstrukturen. Med andra ord innebär detta att eleverna måste skapa en bro 
mellan sin ursprungssituation till sin nya situation. Det är viktigt att den s.k. 
omställningsprocessen har sin utgångspunkt i de båda kulturerna istället för att enbart 
bygga på en av dem. Detta eftersom att varje elev bär med sig olika kunskaper, 
tidigare erfarenheter och händelser som är byggda på språkliga och sociala 
erfarenheter.  
 
Löwing och Kilborn (2008, ss.56-58) ger exempel på kulturkrockar i förhållande till 
elever med svenska som andraspråk och matematik, som de funnit i tidigare 
examensarbeten. Författarna berättar om en händelse där det fanns en lärare som 
arbetade kontinuerligt med utomhuspedagogik. Denna lärare visade sig ha ett stort 
intresse för utomhuspedagogik och ansåg att det var ett perfekt tillfälle att kunna dra 
kopplingar mellan matematik och vår vardag för att kunna underlätta förståelsen för 
sina elever. Vidare ansåg läraren att det var viktigt för eleverna att komma ut och få 
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friskt luft samtidigt som de fick tillfälle att röra på sig. Dock fanns det flera elever och 
inte minst föräldrar som hade andra uppfattningar om utomhuspedagogik. Många av 
föräldrarna förstod inte varför de skulle arbeta med matematik utomhus och dessutom 
ansåg de inte att utomhuspedagogiken ledde till ökad förståelse hos eleverna. Dessa 
föräldrar ansåg att detta var slöseri med tid och tillslut ledde det till att föräldrarna 
tillät sina barn stanna hemma under dessa lektioner.  
 
4.3 Modersmålets roll 
Under de senaste åren har forskning i olika länder visat resultat på att flerspråkiga 
elever använder sina språkiga kunskaper när de ska läsa, skriva eller utföra 
matematiska uppgifter (Hornberger & Link 2012; Garcia 2009 se Gibbons 2016, 
ss.47-48). Forskning har också pekat på att ju starkare ett förstaspråk hos en elev är, 
desto enklare blir det att ta in det nya språket (Cummins 2000 se Gibbons 2016, s. 
43).  Gibbons ger exempel på att lärare kan uppmuntra flerspråkiga lärare på skolan 
att prata och diskutera nya begrepp på elevernas modersmål. Detta ger eleverna 
möjlighet att använda alla sina språkresurser (s.47). 
 
För att hjälpa elever med svenska som andraspråk med matematik har man de senaste 
åren tagit hjälp av olika insatser. Ett exempel är då att man fått hjälp av studenter från 
tekniska högskolor, alltså teknologer, som själva valt att hjälpa eleverna på högstadiet 
(Huskanovic & Johansson 2007 se Löwing & Kilborn, 2008, s. 57). Författarna ser 
detta som ett utmärkt initiativ. I ett examensarbete kunde man tydligt se tecken på att 
när eleverna inte förstod uppgifterna de arbetade med, ledde det automatiskt till en rad 
olika systematiska fel. Författarna hävdar att en av orsakerna är kopplad till elevernas 
modersmål, i vilken grad och hur mycket eleverna arbetar med sin 
begreppsutveckling (Löwing och Kilborn, 2008, s. 57).  
 
Hur en elev kommunicerar matematik kan se olika ut beroende på om eleven gör detta 
på sitt första- eller andraspråk. Enligt Löwing och Kilborn (2010, s.30) kan 
kommunikationen i matematik, från sitt modersmål till sitt andraspråk, ses som en 
jobbig process som tar lång tid för barn. Detta beroende på vilket förstaspråk en elev 
talar och vilken kultur eleven kommer ifrån, kan eleven uttrycka sig olika både i tal 
och i skrift.   
 
För att kunna förstå och fungera i ett samhälle där man stöter på olika kulturer, 
generationer, åskådningar och språk, är det viktigt att ha ett rikt och varierat språk. 
Skolan ska bidra till att eleverna får möjlighet att skapa ett förtroende till sin egen 
förmåga och använda språket i olika situation för diverse syften. Om man har tillgång 
till sitt modersmål, underlättar man sin språkutveckling och sitt lärande (Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (s.79). Modersmålet är 
elevernas instrument för att kunna kommunicera tidigare erfarenheter av matematik. 
Elever som erhåller goda kunskaper inom det svenska språket och inom sitt 
modersmål, visar goda resultat på kunskapsutvecklingen i matematik (Löwing & 
Kilborn, 2010, s.30).  
 
Enligt Ladberg (2010, s. 181) kan elevens modersmål ses som en väg eller bro, på väg 
till det nya språket. Ju mer modersmålet uppmuntras av lärare och vuxna, desto större 
användning av språket får eleven. När en elev behärskar ett språk och kan ord på 
språket, blir det enklare att förstå och ta in det nya ordet på det andra språket. Dock 
kan det förekomma en problematik och det är när vuxna tror att ordet på elevens 
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modersmål ersätter de svenska orden. Därför påpekar författaren att det är viktigt att 
pedagoger istället lyfter modersmålet och dess betydelse för barnets utveckling. 
Rönneberg & Rönneberg (2001, s.24) håller med om att modersmålet är viktigt för en 
elev då det underlättar elevens inlärning av det nya språket. Författarna lyfter därmed 
att modersmålsundervisningen är betydelsefull för elevens förståelse. När en elev blir 
undervisad på sitt andraspråk, trots att eleven inte behärskar språket, kan det leda till 
hinder hos eleven, både vad gäller språklig förståelse men även kommunikationen 
med andra.  
 
Vidare skriver författarna om en undersökning som gjorts i Norge inom ämnet 
matematik. Man har fått fram resultat som visat på att de andraspråkselever som får 
hjälp på första språket hemma och på andra språket i skolan, är den elevgrupp som 
lyckas bäst. Detta i jämförelse med en andraspråkselev som enbart blir undervisad 
antingen på sitt första eller andra språk. Rönnberg och Rönnberg (2001, s. 81) hävdar 
att elevens första matematikundervisning bör ske på modersmålet i samband med att 
eleven erövrar det nya språket.  
 
I Maria Bengtssons (2012) vetenskapliga artikel ”Mathematics and multilingualism - 
Where immigrant pupils succeed” analyserar och undersöker författaren en skola i 
Sverige, där en stor procentandel av elever med svenska som andraspråk, når 
kunskapsmålen i ämnet matematik. Skolan ligger utanför en storstad, i en förort och 
ett segregerat område. Studien visar en ökning från år 2005 där 38 % av eleverna på 
skolan, hade modersmål till år 2012 där procentandelen ökat med 47 %. Enligt 
Bengtsson (2012) är lärarna på skolan medvetna och enade om fördelarna som 
modersmålet för med sig. De anser att modersmålet bidrar till en bättre relation 
mellan föräldrar och deras barn men även att modersmålet underlättar förståelsen för 
andra ämnen. De intervjuer och observationer som Bengtsson (2012) genomfört har 
visat att lärarna har en positiv inställning till elevernas olika språk och kultur. På 
skolan har man dessutom anställda lärare som arbetar med modersmål, vilket också 
kan vara en anledning till de ökade resultaten i modersmålsundervisningen.   
 
4.4 Klassrumsinteraktion 
För att vi människor ska kunna skapa mening, förstå oss själva, vår omvärld och 
samtidigt vara aktiva i den, är det viktigt att vi interagerar med varandra. Interaktion 
har en central betydelse i våra liv och spelar därmed en viktig roll i dagens skola och 
undervisning. På vilket sätt lärare och elever och elever sinsemellan interagerar med 
varandra i ett klassrum, kan därför vara en orsakande faktor till att elever, inte minst 
elever med svenska som andraspråk, möter hinder i matematik (Rosén & Wedin, 
2015, s. 17).  
 
Gibbons (2016) håller med om ovanstående gällande interaktionens betydelse och 
nämner dessutom att elever med svenska som andraspråk behöver få möjlighet till 
muntlig interaktion för att dessutom utveckla sitt andraspråk. Författaren lyfter värdet 
av problemlösning i par eller i grupper och menar på att det är här elever med svenska 
som andraspråk får möjlighet att diskutera och lösa problem tillsammans med andra, 
på sitt andraspråk (s.41-43). Lärare kan således ge eleverna möjlighet att interagera 
med varandra, tänka högt, framföra sina egna åsikter och reagera på varandras tankar. 
Här bör eleverna få tillfällen att tänka på hur de ska formulera sig, uttrycka sig men 
även klargöra vad de menar. Det är också av stor betydelse att man som lärare noga 
förklarar vikten av att arbeta på detta sätt. Elevers motivation och inlärningseffekt 
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ökar när eleverna får möjlighet att använda sig av språket för att framföra sina åsikter 
och tankar, istället för att enbart sitta och lyssna på läraren (Gibbons, 2006). En annan 
viktig faktor som ytterligare kan öka elevernas motivation är när man som lärare 
väljer att jobba mer jämställt istället för att ha en tydlig auktoritärroll. Detta påverkar 
även de tysta barnen då de blir mer uttrycksfulla (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.75) 
 
Om man som lärare ska lyckas med att skapa en effektiv språkinlärning där man ökar 
elevers delaktighet, ska man enligt Gibbons (2006) arbeta med grupparbeten som är 
väl planerade. För att dessa grupparbeten ska bli så lyckade som möjligt behöver 
eleverna träna på det, dels för att eleverna ska uppnå målet men även för att samtliga 
elever ska vara aktiva. Vidare ger Gibbons (2006) exempel på ett arbetssätt där man 
använder sig av två typer av grupper, expert- och hemgrupper. I expertgruppen 
arbetar eleverna med ett och samma fenomen. När eleverna är klara med sitt fenomen, 
flyttas de till hemgruppen där de får i uppgift att redovisa sitt valda fenomen för de 
andra eleverna (Nilsson, 2016, s.128).   
 
Löwing & Kilborn (2008, s.28) beskriver hur man kan gå tillväga för att undersöka 
kommunikationen i ett klassrum. Ett sätt är då att dela upp kommunikationen i cykler 
och drag, med ett drag menas en replik i kommunikationen, till exempel en fråga, ett 
svar och en reaktion på en mening. Dessa drag kan därefter placeras i olika cykler 
som då får utgöra exempel på en sammanhållen och avslutad del av en 
kommunikation. Enligt Lundgren (1972) är den mest förekommande cykeln i 
klassrummet, den så kallade triaden, som består av en fråga, ett svar och en reaktion. 
Ett exempel kan vara att en lärare ställer frågan ”Hur många procent av pennorna är 
blåa?” till en elev. Eleven svarar ”20 % av pennorna är blåa” och responsen elever får 
är ”Det stämmer” och samtalet är avslutat. Forskning som han utförde på en 
gymnasieskola år 1979 visade att 22,3 procent av samtliga cyklar var triader. 
  
En annan aspekt som Lundgren (1972)  fann var cykler som bestod av två drag. 
Exempelvis ställer läraren frågan ”Emilia ska dricka 2 tabletter varje dag i en vecka. 
Hur många tabletter kommer Emilia ha tagit den efter en vecka?” till en elev. Eleven 
svarar ”14 tabletter” och samtalet är avslutat. Denna typ av cykel, med en fråga och 
ett svar utgjorde 15,5 procent av alla cykler. Trots att Lundgrens forskning är från år 
1970-talet, så kan man se tydliga mönster från det i dagens grundskola (Löwing & 
Kilborn, 2008, s.28). Resultaten visar att det inte ges någon fördjupning i det eleverna 
arbetat med och det kan då leda till att elevernas kunskapsförmåga och deras 
möjligheter till att skapa och utveckla ett funktionellt språk begränsas. Gibbons 
(2006) håller med om ovanstående och påpekar dessutom att detta undervisningssätt 
inte ger eleverna chansen att prata och diskutera matematik.  
 
5. METOD 
Under detta avsnitt görs först en redogörelse för det valda synsättet i studien och 
därefter presenteras det valda redskapet. Vidare följer en förklaring av urval samt hur 
studien har genomförts. Stycket därpå handlar om hur undersökningen gjorts för att få 
fram hög validitet och reliabilitet samt hur etik har tillämpats i studien.  
 
5.1 Hermeneutik  
För att skapa en förståelse för det valda undersökningsområdet och därmed kunna 
tolka materialet, har studien en utgångspunkt inom den hermeneutiska 
vetenskapsteorin. Eftersom denna studie behandlar människor ansågs det mest 
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relevant att använda sig av detta synsätt. Hermeneutik förklaras med andra ord, som 
tolkningslära eller läran om förståelse. Människor tänker olika, har olika upplevelser 
och erfarenheter. Vi påverkas av saker och ting på olika sätt och detta är en 
grundtanke inom hermeneutik. Som forskare söker man efter en förståelse genom att 
använda sig av sina tidigare erfarenheter och förförståelser för att vidare kunna tolka 
människor och deras handlingar. Ett hermeneutiskt synsätt bygger på att man som 
forskare strävar efter att skapa sig en meningsfull bild av den verklighet man studerar 
(Thurén 2007, ss.94-103).  
 
5.2 Val av metod 
Det finns två typer av metoder som man tar ställning till när en studie skall 
genomföras, nämligen en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den förstnämnda 
metoden ger resultat i form av uppfattningar, erfarenheter, tankar och åsikter och går 
mer på djupet. Denna metod används när man som forskare vill få fram 
respondenternas bild av fenomenet (Ordell & Dimenäs, 2007). Den kvalitativa 
metoden är mer flexibel eftersom att den tillåter en större grad av spontanitet och 
anpassning mellan forskare och respondent (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 
15). Vad gäller den kvantitativa metoden får man fram resultat i form av siffror. Den 
kvantitativa metoden bidrar till en stor insamling av data med ett resultat (Andersen, 
1994, ss.69-71). Christoffersen och Johannessen (2015, s. 15) hävdar att den 
kvantitativa metoden inte är speciellt flexibel. Detta på grund av att de 
undersökningar och enkäter man har, innefattar frågeställningar och svarsalternativen 
som man skapat redan från början.  

I denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod för att uppfylla studiens syfte och 
frågeställningar som utgår från lärares perspektiv. Det enklaste för att få information 
om hur någon resonerar, uppfattar eller känner inför ett fenomen, är att ställa frågor 
(Lantz, 2013, s.13). I denna studie har därför intervju valts som redskap.  

När en intervju ska genomföras bör den som intervjuar, agera neutralt under samtliga 
intervjuer. Det är likaså viktigt att den som intervjuar, inte på något sätt, påverkar 
respondentens svar genom att framställa sina egna värderingar och åsikter. Genom 
detta sätt får intervjuaren tillförlitliga svar.  Under en intervju är det intervjuaren som 
driver samtalet genom att ställa sina frågor till respondenten (Kihlström 2007, ss.48-
53). Studiens frågor formades utefter en seminstrukturerad intervju, vilket betyder att 
frågorna är planerade i förväg. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85) 
bygger en seminstrukturerad intervju på en i förväg planerad intervjumall, som 
därmed ses som en utgångspunkt för intervjun. Frågorna i intervjumallen är i stort sätt 
öppna, vilket i sin mening innebär att det inte finns några på förhand formulerade 
svarsalternativ. Vidare utförs intervjun genom att samtliga frågor ställs i samma 
ordning, till samtliga respondenter. Som intervjuare har man möjlighet att ställa 
följdfrågor kopplade till respondentens svar genomgående i intervjun. Lantz (2013, s. 
171) påpekar att användningen av följdfrågor dessutom görs för att fördjupa de svar 
respondenten redan angivit, men även för att kunna anpassa frågorna till 
respondentens nuvarande arbetssituation.  

Det är vanligt att man använder sig av ljudinspelning vid en seminstrukturerad 
intervju, detta för att underlätta för båda parter men även för att det är omöjligt att 
som intervjuare minnas allt som sagts. Genom detta sätt kan både intervjuaren och 
respondent fokusera på intervjun istället för att intervjuaren ska behöva anteckna och 
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att det i sin tur leder till att respondent blir distraherad. Ännu en fördel för den som 
intervjuar är att man efter intervjun kan gå tillbaka och lyssna på ljudinspelningen 
noggrant och försöka tolka och förstå respondentens svar (Christoffersen & 
Johannessen, 2015, s. 92).  

5.3 Urval 
Eftersom att syftet med studien är att ta reda på hur lärare resonerar kring det valda 
ämnet, försökte jag att hitta fem verksamma lärare i ämnet matematik i årskurs 4-6. 
Jag använde mig av strategin bekvämlighetsval som syftar på att forskaren underlättar 
sitt val av respondenter genom att välja det som är lättast och mest bekvämt 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag skickade ut mitt missivbrev till fem lärare, 
varav fyra svarade och gärna ville medverka i min intervju. Eftersom respondenterna 
är anonyma, kommer de att benämnas vid ”Ronja”, Veronica”, ”Calle” och ”Patricia”.  
 
5.4 De etiska principerna  
Som forskare är det grundläggande att man erhåller en god etik genomgående i sin 
undersökning. För att lyckas med detta finns fyra allmänna grundkrav som forskare 
måste följa, samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  

Samtyckeskravet innebär att forskare erhåller ett samtycke från respondenterna som 
ska medverka i undersökningen. Respondenterna har möjlighet att själva bestämma 
ifall de vill delta eller inte (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  
 
Nyttjandekravet innebär att all information och data som kommer in under 
intervjuerna, enbart används till din undersökning (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera respondenterna 
om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas uppgifter och utlåtanden ska 
förvaras utan att obehöriga kan ta del av dem. Eftersom samtliga respondenter är 
anonyma i min studie, så finns där inga personuppgifter eller annan information om 
deras identiteter (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  

5.5 Genomförande 
Utifrån syfte och frågeställningar beslutades den valda metoden, kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Därefter konstruerades en intervjumall som hade sin 
grund i studiens syfte, frågeställningar och bakgrund. Intervjumallen bestod av 
sammanlagt åtta frågor, två bakgrundsfrågor och fem öppna frågor. Innan det var dags 
att fastställa intervjun och dess frågor, genomfördes en pilotstudie med en 
matematiklärare i årskurs 4-6 för att öka validiteten i undersökningen (Kihlström, 
2009). Genom att få relevant feedback av en lärare, kunde frågorna korrigeras.  

Vidare fortsatte arbetets genom att ett missivbrev (se bilaga 1) skapades och kontakt 
med lärare gjordes med hjälp av tidigare VFU-platser samt kontaktnät. Även här 
tillämpades bekvämlighetsurvalet som tidigare nämnt. Missivbrevet skickades ut till 
fem matematiklärare i årskurs 4-6, varav fyra av lärarna återkopplade att de gärna 
ville medverka i intervjun. Vidare tillfrågades respondenterna ifall det fanns möjlighet 
att spela in intervjuerna på en mobiltelefon, detta för att reliabiliteten i studien skulle 
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öka.  Samtliga lärare godkände en ljudinspelning vilket gynnade mig som intervjuare 
då jag kunde fokusera på intervjun istället för att behöva anteckna.  Intervjuerna ägde 
rum på skolorna där lärarna arbetar, i ett personalrum där vi inte kunde bli störda av 
andra. 
 
5.6 Analys och tolkning 
När man analyserar och tolkar kvalitativa intervjuer kan detta göras på olika sätt. Ett 
sätt är att först och främst göra en transkribering, det vill säga att skriva ner allt i text. 
Detta sätt har använts i denna studie. När samtliga intervjuer var transkriberade lästes 
intervjuerna igenom flertal gånger. Enligt Kihlström (2009) är syftet att forskaren ska 
hitta likheter och olikheter i respondenternas svar så att det skapas ett mönster. 
Christoffersen och Johannessen (2015) håller med om ovanstående och påpekar att 
det är viktigt att man finner mönster i de genomförda intervjuerna. När dessa mönster 
hittades, färgmarkerades de in i olika färger. Genom detta sätt blev det enklare och 
tydligare att sammankoppla likheter och olikheter.  
 
För att man som forskare ska kunna göra en analys och tolkning är det viktigt att man 
är påläst i området man undersöker och har en inblick i vad tidigare forskning har 
visat resultat på. Jag har skapat tolkningar av respondenternas svar genom att det 
hermeneutiskt synsätt använts. Vidare är det vanligt att forskaren har en utgångspunkt 
i teorier kring de valda områdena och i denna studie har jag bland annat utgått från det 
sociokulturella perspektivet. 
 
5.7 Reliabilitet och validitet 
När man arbetar med vetenskapliga undersökningar stöter man på begreppen 
reliabilitet och validitet. Begreppen handlar om att skapa en så pålitlig 
forskningsstudie som möjligt och detta görs genom att använda sig av en hög grad av 
reliabilitet och validitet (Bryman, 2011).  
 
Begreppet reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om att det verktyget 
forskaren använder sig av i sin undersökning tydligt mäter den data som är avsedd att 
mätas. Om en undersökning har en hög reliabilitet ska resultat på datainsamling vid 
ett tillfälle, kunna ge exakt samma resultat vid ett annat tillfälle. Tillförlitligheter kan 
mätas bland annat genom att forskaren utför samma undersökning vid olika tillfällen. 
Vidare kan tillförlitligheten öka genom att forskaren använder sig av ljudinspelningar 
i sina intervjuer (Thurén 2007, ss.26-27). På detta sätt får forskaren möjlighet att 
lyssna noggrant på intervjuerna ett flertal gånger och därefter skapa sina egna 
tolkningar, vilket enligt Kihlström (2007, s. 231) är ett sätt att stärka reliabiliteten i sin 
undersökning. Ytterligare kan reliabiliteten öka genom att intervjufrågorna är tydliga 
och väl genomtänkta i förväg (Thurén 2007, ss.26-27).  

Validitet kopplas till giltighet och kopplas till forskningens kvalité. Begreppet handlar 
om att frågor i en undersökning ska vara relevanta och kopplade till det aktuella 
området. Detta för att forskaren ska få möjlighet att mäta det som undersökningen har 
som mål att mäta. Med relevanta och väsentliga frågor når undersökningen en hög 
validitet och med irrelevanta frågor får forskaren inte möjlighet att besvara syftet och 
det leder till en låg validitet (Thurén 2007, ss.26-27). Enligt Kihlström (2007, s.231) 
är det viktigt att man som forskare kontrollerar undersökningens intervjufrågor i god 
tid så att eventuella ändringar kan göras. Kihlström (2007, ss.231-232) tillägger att 
forskare kan använda sig av en pilotstudie för att öka validiteten i undersökningen. 
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Genom en pilotstudie kan forskaren få respons och därmed ändra och förbättra sin 
intervju.    
 
6. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av intervjuerna. Genom intervjuerna 
får vi ta del av hur respondenterna resonerar kring svårigheter hos elever med svenska 
som andraspråk, vad som påverkar svårigheterna och hur man som lärare kan 
förebygga dem.  

6.1 Arbetssätt och klassrumsinteraktion   
Samtliga lärare använder sig av matematikboken som utgångspunkt och är enade om 
att det är ett enkelt och tryggt arbetssätt där man även sparar mycket tid. Boken 
skapar en struktur både för lärare och elever. Ronja berättar dessutom att när hon 
studerade till lärare hade hon som dröm att i framtiden skapa egna kreativa lektioner 
och skulle därmed inte hålla sig till det traditionella men så blev inte verkligheten.  
 
Ronja, Patricia, Calle och Veronica är enade om att variation i undervisningen krävs 
för att utveckla lärandet hos eleverna och för att skapa möjlighet att nå ut till alla 
elever.  Samtliga lärare vill arbeta med utomhuspedagogik inom matematik men 
enbart Calle och Veronica använder sig av detta arbetssätt och berättar att de oftast 
själva får skapa planeringar men att det ibland går att hitta bra lektionsunderlag för 
utomhuspedagogik på internet. Veronica ger ett exempel på att hon använder sig av 
matematikpromenader där eleverna får gå en promenad och svara på 
matematikuppgifter tillsammans. 
 
Det Ronja och Patricia varierar undervisningen i matematik med istället för 
utomhuspedagogik är bland annat praktiska genomgångar där läraren tar upp 
uppgifter som hen löser tillsammans med eleverna i helklass. Ronja berättar att hon 
låter eleverna lösa matematikuppgifter på ett datorprogram.  
 
Vad gäller interaktion i klassrummet bland elever är samtliga lärare enade om att detta 
är en viktig del som måste ingå i all undervisning, inte minst inom ämnet matematik. 
Eftersom att matematikboken är det lärarna utgår ifrån och där de dessutom finner 
relevanta problemlösningar, blir det enklast att eleverna får arbeta med dessa. 
Problemlösningar får eleverna utföra tillsammans med i grupper med 3-5 elever eller 
två och två. Ronja berättar i sin intervju hur viktigt det är att eleverna tillsammans 
kommer fram till lösningarna och att det är tillvägagångsättet hon vill se, inte endast 
svaret på lösningarna. Vidare påpekar hon att det är viktigt att eleverna använder sig 
av ett matematiskt språk som inkluderar matematiska begrepp.  
 

När jag skapar de olika grupperna är jag noga med att blanda eleverna så att 
det både finns både “starka” och ”svaga” elever i alla grupper. Detta för att 
eleverna ska kunna prestera det jag begärt av dem. (Ronja) 

 
Vidare berättar Calle att han har liknande tankesätt vad gäller indelning av grupper. 
De är alltså enade om att man inte ska placera fem ”starka” eller fem ”svaga” elever i 
en och samma grupp när man har planen att ha någon form av helklass diskussion i 
slutet. Vidare berättar Patricia att hon försöker att tillämpa EPA-modellen så mycket 
som möjligt i undervisningen, det vill säga när eleverna arbetar enskilt därefter i par 
och slutligen alla tillsammans.   
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6.2 Orsaker och möjligheter till att förebygga svårigheter hos elever med 
svenska som andraspråk  
Lärarna berättar i sina intervjuer att det finns flera olika faktorer som skapar någon 
form av hinder hos elever med svenska som andraspråk. De faktorer som lärarna 
lyfter är det svenska språket, modersmålet, samt grundläggande förkunskaper inom 
matematik. Vad gäller möjligheter för att förebygga dessa hinder berättar lärarna att 
det handlar mycket om skolans resurser och möjligheten att kunna ta hjälp av extra 
lärare och modersmålslärare. 

Jag anser att textuppgifter ställer till med problem för eleverna då de inte 
förstår texterna. Jämför man dessa uppgifter med uppgifter som enbart 
innehåller siffror och tal så hänger svenska som andraspråkseleverna med utan 
problem. Ju fler tankemässiga steg en textuppgift har och ju fler begrepp som 
finns, desto svårare blir det för svenska som andraspråkselever.  (Veronica) 

Veronica lyfter det svenska språket som grundläggande faktor där hon anser att hon 
ser en tydlig skillnad på förståelse vad gäller elever med svenska som andraspråk och 
elever med svenska som modersmål. Ronja berättar att det kan handla om enkla ord 
som andraspråkselever inte förstår. Hon berättar att text och begrepp försvårar 
matematiken för elever med svenska som andraspråk. Ronja, Patricia och även Calle 
nämner detta och anser att man i dessa fall bör arbeta mer med matematiska begrepp i 
undervisningen. En annan orsak som lyfts av Ronja och Patricia är att det finns elever 
som saknar de grundläggande kunskaperna inom matematik. Med det sagt finns det 
elever som kommer till Sverige, påbörjar skolan här och lärare lyckas inte få något 
riktigt grepp om eleverna tidigare har gått i skolan och om deras bakgrunder och 
erfarenheter. Ronja berättar att hon får många nya elever där hon tydligt märker att de 
har kunskapsbrister, även kring områden som är grundläggande i matematik, som 
exempelvis meter och decimeter.  

Dessa kunskapsluckor spelar stor roll och även ifall eleven exempelvis 
behärskar sitt modersmål så spelar det ingen roll om eleven blir undervisad i 
språket på grund av de kunskapsbrister som eleven faktiskt har. (Ronja) 

Här förklarar Ronja mer djupgående vad för kunskapsluckor elever med svenska som 
andraspråk kan ha. Vidare nämner Ronja modersmålets betydelse och påpekar att det 
är en tillgång för elever med svenska som andraspråk om de har tidigare kunskaper av 
att gå i skolan.  Patricia, Calle och Veronica håller med Ronja om att modersmålet har 
en betydande roll i matematikundervisningen.  De är enade om att modersmålet är en 
viktig faktor för lärande då eleverna i många fall kan ta hjälp av sitt modersmål när de 
stöter på hinder i det svenska språket. Om elever med svenska som andraspråk 
behärskar sitt modersmål, bidrar det automatiskt till att eleverna förstår bättre och kan 
ta till sig kunskaper genom detta språk på ett enklare sätt. Veronica ger ett exempel: 

Jag anser att språken stöttar varandra. Jag har exempelvis en elev i min klass 
som behärskar sitt modersmål men som tyvärr inte får någon hjälp via språket 
då vi inte har någon lärare som är behörig i samma språk. Jag finns såklart här 
för att stötta honom på svenska men jag tror definitivt att det hade underlättat 
för honom att kunna få vissa ord och begrepp förklarade på sitt 
modersmål.(Veronica)     

Calle tillägger att modersmålet är en fördel om eleverna känner sig trygga i det och 
ger ett konkret exempel på hur elever i hennes klass tar hjälp av modersmålet. 
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I vår klass får elever med svenska som andraspråk möjlighet att ta hjälp av 
ipads för att översätta ord och begrepp från svenska till sitt modersmål. Detta 
för att skapa en förståelse när jag som lärare inte räcker till vad gäller språket. 
(Calle) 

6.3 Arbetsunderlag 
Resonemangen kring tillräckligt med underlag för att samtliga elever ska utvecklas, 
diskuterades i intervjuerna och det fanns både likheter och olikheter mellan lärarnas 
resonemang. Två av lärarna ansåg att de inte fick tillräckligt med underlag, en lärare 
tyckte att det var på gränsen till otillräckligt och den sista läraren ansåg att han fick 
tillräckligt. Patricia ansåg att hon får tillräckligt med underlag för att samtliga elever i 
hennes klass ska utvecklas. Samtidigt så berättar hon att man måste ha i åtanke att alla 
elever utvecklas på olika sätt och i sin egen takt. Patricia påpekar att samtliga klasser 
på hennes skola har 1 resurs och hon nämner att hon anser att det är ovanligt. Utöver 
detta har skolan modersmålslärare som har heltidstjänster och detta enligt henne beror 
på att de arbetar i en skola med många flerspråkiga elever.  
 

Det beror nog på att vi arbetar i en skola med många flerspråkiga elever och 
att skolan har dessa möjligheter att kunna ta in extra lärare. Jag får mycket 
stöd av vår speciallärare som jobbar främst med matematik. Både vad gäller 
material men och hjälp i klassrummet. (Patricia) 

Patricia förklarar att skolan har en hel del hjälp av lärare med olika kompetens, vilket 
hon anser gynnar henne och eleverna. Ronja däremot berättar att hon inte får 
tillräckligt med hjälp och att finns elever med svenska som andraspråk, i hennes klass 
som befinner sig på en nivå som de inte borde vara i. Hon ser även att de inte når 
kunskapsmålen i samtliga områden och här berättar hon att någon form av 
kartläggning hade behövts för att hjälpa eleverna vidare, vilket hon inte har tid till.  

Jag hade önskat att få den hjälpen av exempelvis en specialpedagog, men det 
får jag tyvärr inte. Jag anser att vi inte har bra underlag för att bemöta alla 
elever. ( Ronja) 

Den andra läraren som inte heller ansåg sig få tillräckligt med stöd är 
Veronica.  

Nej jag anser inte att jag får tillräckligt med arbetsunderlag. Utöver detta hade 
jag även velat ha en matematikbok för just elever med svenska som 
andraspråk. En bok som är tydligare med texter och begrepp. (Veronica) 

6.4 Skillnader i matematikundervisningen 
Två lärare berättar i sina intervjuer att de anser att det inte finns några skillnader vad 
gäller deras undervisningssätt för elever med svenska som andraspråk och för de 
elever med svenska som modersmål. De berättar att deras klasser är blandade och 
därför faller det sig naturligt att ha en likadan undervisning för de båda grupperna.  
Veronica berättar att hon ibland märker en skillnad i sitt undervisningssätt, genom att 
undervisningen för elever med svenska som andraspråk ibland är tydligare då de ofta 
stöter på svårigheter i texter. Vidare berättar hon att hon ibland väljer att plocka ut 
svåra ord och begrepp i förväg, som hon sedan tar i helklass, detta för att samtliga 
elever ska hänga med.  

 
Jag fokuserar på att förklara mycket begrepp och repetera orden och det blir 
som en formativ bedömning för den begreppsliga förmågan som man ska 
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bedöma.  Men jag skulle vilja säga att jag stöttar de elever med svenska som 
andraspråk mest enskilt. (Veronica) 

 
7. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens genomförande och därmed resultatet av studien. 
Därefter följer en diskussion kring användandet av intervju som redskap, didaktiska 
konsekvenser samt förslag på vidare forskning.   
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Lärarnas tankar kring klassrumsinteraktion 
Under intervjuerna framkom det att samtliga lärare är enade om att det är viktigt att 
eleverna får möjlighet att interagera med varandra i matematikundervisningen och 
som Rosén & Wedin (2015,s.17) påpekar har interaktion en betydande roll för oss 
människor i skolundervisningen. Samtliga lärare berättade att de använder 
matematikboken som en utgångspunkt i undervisningen där eleverna får arbeta enskilt 
men även i grupper där de får uppgifter att lösa tillsammans. Enligt Gibbons (2006) är 
det viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta tillsammans med andra elever, tänka 
högt och framföra sina egna åsikter.  Författaren påpekar att detta bör göras ofta så att 
eleverna kan träna på att bli duktigare och duktigare och att deras motivation kan öka. 
När eleverna interagerar i grupper ska samtliga elever vara aktiva, när de är aktiva 
använder de språket för att framföra sina synpunkter och på detta sätt öka 
inlärningseffekten. Lärarna i intervjuerna berättade att de använder sig av någon form 
av grupparbeten. En av lärarna använder sig av matematikpromenader där eleverna 
går i grupp och diskuterar olika uppgifter, de två andra lärare berättade att de arbetar 
med problemlösningar i grupper. Sist men inte minst berättar den fjärde läraren, 
Patricia, att hon försöker att använda sig av EPA-modellen så mycket som möjligt. 
Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklar elever sina kunskaper genom att 
arbeta i interaktion med andra, vilket Patricia gör det möjligt för sina elever (Säljö, 
2000). 
 
Vad gäller planeringen av grupparbeten är det ytterst viktigt att läraren planerar 
grupparbetena i förväg, detta för att samtliga elever ska skapa en effektiv 
språkinlärning. Två av lärarna som använder sig problemlösningar berättar att de 
tänker när det exempelvis delar in grupperna i klassrummet. De anser att man inte bör 
ha grupper som består av elever som ligger på samma kunskapsnivå utan att man 
istället bör blanda grupperna. En lärare lyfter vikten av grupparbetets diskussion och 
påpekar att hon alltid är tydlig med att berätta vad hon förväntar sig av eleverna och 
att hon inte vill ha enbart ett svar på problemlösningarna. Läraren är ute efter 
tillvägagångsättet, alltså hur man har kommit fram till svaret.  
 
7.1.2 Lärarnas resonemang om det svenska språkets betydelse  
Tidigare forskning så som PISA (2015) har visat resultat på att det är en stor 
procentandel av elever med svenska som andraspråk som inte når kunskapsmålen i 
matematik. Enligt Adler (2001, s.122) beror detta på att många av dessa elever inte 
behärskar det svenska språket. Lärarna i intervjun är medvetna om detta och berättar 
att de anser att det svenska språket är en av orsakerna till varför dessa elever 
misslyckas. Enligt Rönnberg och Rönnberg (2001) och Hvenskilde (1991, s.19) kan 
det bero på att många av dessa elever börjar skolan i Sverige utan att de har 
tillräckligt med goda kunskaper i det svenska språket. Intervjuerna visar att lärarna 
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jämför sina elever med svenska som andraspråk och sina elever med svenska som 
modersmål och kommer fram till att andraspråkseleverna möter svårigheter när de ska 
lösa textuppgifter. Lärarna anser att det kan vara enkla ord som elever med svenska 
som modersmål förstår men som inte andraspråkselever har en aning om. En av 
lärarna berättar att detta ibland påverkar undervisningen och att hennes undervisning 
ibland består av att hon väljer ut begrepp som hon tar upp i helklass. När eleverna 
med svenska som andraspråk stöter på ytterligare begrepp som de inte förstår, berättar 
hon att hennes undervisningssätt för dessa elever blir en aning tydligare.  
 
Vidare påpekar lärarna att det handlar om matematiska begrepp och när en text är för 
lång eller innehåller många begrepp som en andraspråkselev inte begriper, blir det ett 
hinder för eleven att utföra uppgiften (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Adler (2001, 
s.122) påpekar att elevernas misslyckanden i matematik inte handlar om att eleverna 
saknar räkneförmågan utan menar på att de saknar brist i språket. Under intervjuerna 
framkommer det att lärarna är eniga om att det är text och begrepp som skapar hinder, 
inte uppgifter med siffror för det klarar eleverna utan problem. Enligt Eriksson (2003, 
s.55) förkommer det begrepp i matematik som elever med svenska som andraspråk 
inte förstår. Det blir dessutom tuffare för dessa elever att hitta en koppling när vi i 
Sverige använder matematiska begrepp som kan ha olika betydelser beroende på 
sammanhang så som exempelvis begreppet ”bråk”. Rönnberg & Rönnberg (2001, 
s.34) ger exempel på att man som lärare kan arbeta med att utveckla det svenska 
språket hos elever med svenska som andraspråk genom att kontinuerligt arbeta med 
matematiska begrepp i undervisningen. Enligt det sociokulturella perspektivet är det 
viktigt att lärare ger eleverna möjlighet att ständigt arbeta med begrepp. Eriksson 
(2003, s.55) hävdar att människor använder sig av begrepp som verktyg för att lära sig 
saker. För att utveckla elevernas begreppsbildning kan man som lärare inkludera 
konkreta föremål i sin matematikundervisning, dels för att eleverna ska kunna koppla 
matematik till sin vardag men även för att skapa förståelse för begreppen. Detta i sin 
tur ska leda till att eleverna lär sig begreppen och börjar så småningom använda dem.  
 
Det har framkommit att lärare ibland exkluderar uppgifter som innehåller för mycket 
text eller för många begrepp som läraren antagit kommer bli ett hinder för elever med 
svenska som andraspråk (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Detta arbetssätt leder till att 
elever med svenska som andraspråk inte får en riktig utmaning som består av mycket 
text och begrepp, istället får de arbeta med uppgifter som de är kapabla till att klara av 
utan någon större hjälp. Som även Veronica nämnde i intervjun, finns där inte 
tillräckligt med material för att förklara begrepp tydligt för elever med svenska som 
andraspråk.  
Med det sociokulturella perspektivet som teori är detta arbetssätt inte utvecklande för 
eleven. Det återkommande begreppet ”Den närmaste utvecklingzonen” som tidigare 
nämnt, behövs för att eleven ska kunna ta sig vidare till nästa utvecklingszon 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001). För att eleven ska ta sig från en nivå till en annan, bör 
eleven ges möjlighet att utmanas. När eleven utmanas och stöter på uppgifter med 
texter och begrepp, skapas det hinder som eleven måste ta sig vidare. Genom stöttning 
av en vuxen person eller läraren, får eleven hjälp att ta sig vidare till den närmaste 
utvecklingzonen (Säljö, 2000).  
 
7.1.3 Lärarnas resonemang om brist i förkunskaperna  
Under intervjun framkom det att en annan orsak till svårigheter hos elever med 
svenska som andraspråk i matematik kan ha att göra med deras förkunskaper. Två av 
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lärarna berättar att de anser att skolan tar emot elever som saknar grundläggande 
kunskaper i ämnet matematik och att detta kan leda till att dessa elever stöter på 
svårigheter i matematikundervisningen. Enligt författarna Svensson, Meaney och 
Norén (2014) finns det skolor i Sverige som kritiserats på grund av just detta, att 
skolorna tar in elever trots att de har bristande förkunskaper för den årskurs de tillhör 
och att detta leder till att dessa elever inte når upp till kunskapskraven för sin årskurs, 
i ämnet matematik. I intervjun nämnde Ronja att det är ett hinder för lärarna när de 
inte kan bedöma vilken kunskapsnivå elever med svenska som andraspråk befinner 
sig på. Därför blir det, enligt den sociokulturella teorin och den närmaste 
utvecklingzonen, svårt att undervisa dessa elever.  
 
7.1.4 Lärarnas tankar om modersmålet 
Vidare påpekar Hvenskilde (1991, s.19) att en annan faktor kan vara att det finns 
elever med svenska som andraspråk som inte får möjlighet att undervisas på sitt 
modersmål. Detta leder till att det blir tuffare för dessa elever att ta in det nya språket 
och dessutom kräver det mer tid. Enligt Ladberg (2010, s.181) kan en elev ta hjälp av 
sitt modersmål för att lära sig ett nytt språk. Modersmålet kan ses som en bro påväg 
till det nya språket. En elev som behärskar sitt modersmål använder det som stöd i det 
nya språket, på så sätt blir det enklare att ta in ord på det nya språket. De fyra lärarna i 
intervjun lyfter modersmålet som en tillgång för andraspråkselever och är överens om 
att det blir ett stöd när man lär sig ett nytt språk, i detta fall svenska.  
Vidare berättar de fyra lärarna att när andraspråkselever behärskar sitt modersmål, 
bidra det automatiskt till att det blir lättare för eleverna att förstå det nya språket. 
Lärarna håller med om ovanstående och en av dem berättar att hon har en 
andraspråkselev i klassrummet som inte får någon modersmålsundervisning. Hon 
berättar att hon tror att en modersmålsundervisning hade varit givande för eleven då 
eleven hade fått svåra begrepp och ord förklarade på sitt modersmål. En annan lärare 
berättar att hon får stöd av modersmålslärare i klassrummet vilket hon anser är en stor 
fördel för henne och för sin klass.  
 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016, 
s.79) underlättar man sin språkutveckling i det nya språket, om man har tillgång till 
sitt modersmål. Löwing & Kilborn (2010, s.30) är också överens om att modersmålet 
är en viktig faktor och hävdar att elever som har goda kunskaper i sitt modersmål, får 
bra resultat i ämnet matematik. En av lärarna ger ett exempel på att några av hans 
andraspråkselever använder sig av ipads för att översätta matematiska begrepp på 
svenska till sitt modersmål. På så sätt skapar de en förståelse för matematiska begrepp 
och ord när läraren inte räcker till. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Studiens undersökning genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod som bestod av 
semistrukturerade intervjuer. När man vill ha svar på hur någon tänker, uppfattar eller 
känner inför ett fenomen är det enklaste tillvägagångsättet att ställa frågor (Lantz, 
2013, s.13).  De lärare som blev intervjuade, fick ta del av intervjumallen i förväg för 
att ha möjlighet att reflektera kring frågorna samt påpeka om det var någonting som 
var oklart. Syftet med studien var att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar 
kring svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk. Vad orsakar 
dessa svårigheter i matematik och hur kan man som lärare förebygga svårigheterna.   
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Under samtliga intervjuer försökte jag att agera så neutral som möjligt och inte 
framföra mina egna tankar och åsikter. Detta för att inte påverka respondenternas svar 
och istället få ett tillförlitligt svar av dem (Kihlström 2007a, ss.48-53). Som 
intervjuare ställde jag följdfrågor kopplade till respondenternas svar för att förtydliga 
eller för att höra en fördjupning kring respondenternas tankar (Lantz, 2013, s. 171).  
Detta hade exempelvis inte varit möjligt att göra om jag valt att använda mig av en 
enkät. För att ha möjligheten att gå tillbaka och lyssna på samtliga intervjuer valde jag 
att använda mig av en ljudinspelning. På detta sätt kunde jag vara säker på att ingen 
del av intervjun försvunnit och dessutom fokusera på respondentens svar och ställa 
följdfrågor när de behövdes. Fördelen med ljudinspelningen är också att reliabiliteten 
i studien ökar (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 92). 

 Genomförandet av en pilotstudie var givande då jag fick möjlighet att få feedback på 
intervjumallen och på så sätt ändra eller förbättra frågorna. Vidare ökar validiteten 
genom användandet av en pilotstudie i en undersökning (Kihlström, 2009). Nackdelar 
med intervju som redskap var att få tag på lärare som ville ställa upp i intervjuerna 
och dessutom att det var tidskrävande. Genom att använda mig av bekvämlighetsval 
underlättade jag processen till att hitta lärare som ville medverka och samtidigt 
sparade tid då skolorna finns i närheten (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Metoden som används för att besvara studiens syfte har fungerat bra då jag anser att 
informationen kring hur lärarna resonerar kring svårigheter hos elever med svenska 
som andraspråk, räcker för att nå ett resultat som innefattar hög reliabilitet och 
validitet. Samtidigt känner jag att resultatet i undersökningen hade kunnat förstärkas 
med observationer vilket också hade ökat reliabiliteten. Detta är någonting man kan 
ha i åtanke inför framtida undersökningar. Vidare anser jag att frågeställningarna har 
varit kopplade till det studien har haft i syfte att undersöka och även detta har medfört 
till en högre validitet.   

7.3 Didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning  
Sverige är idag ett mångkulturellt land och jag anser att det är viktigt att lärare är 
medvetna om vilka svårigheter som elever med svenska som andraspråk kan stöta på i 
matematikundervisningen och hur man på bästa möjliga sätt kan förebygga 
problemen. Lärare måste vara medvetna om det svenska språkets betydelse och hur de 
kan arbeta språkutvecklande i matematikundervisningen. De bör även förstå 
modersmålets betydelse i undervisningen för andraspråkselever och finna lösningar 
där eleverna kan ta hjälp av det för att exempelvis utveckla sin begreppsförståelse. 
Vikten av interaktion i matematikundervisningen är en viktig del och lärare bör 
inkludera detta i sin undervisning. Vidare anser jag att kommunikationen mellan 
föräldrar, lärare och modersmålslärare är en viktig pelare för elever med svenska som 
andraspråk. Eleverna behöver alltid ges möjlighet till stöttning av vuxna och genom 
att de vuxna är överens om vad en elev behöver för hjälp och har en uppföljning då 
och då, anser jag att eleven kommer att utvecklas.  
Under arbetets gång har det framkommit tankar, funderingar och idéer kring fortsatt 
forskning. En tanke som slog mig under en av intervjuerna var att man hade kunnat 
göra en undersökning om vad för material i ämnet matematik, som finns anpassad just 
för elever med svenska som modersmål.  
 
Förhoppningsvis kommer min undersökning att väcka intresse hos lärare och de 
beslutfattare som ger lärarna förutsättningar att bedriva undervisning av elever med 
svenska som andraspråk. 
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Missivbrev 
 
Hej! Mitt namn är Sendi Skopljak och jag är en lärarstudent från 
Högskolan i Borås. Just nu läser jag min näst sista termin på högskolan 
där jag undersöker ett pedagogiskt arbete inom matematik i grundskolans 
årskurs 4-6. Syftet med min studie är att ta reda på hur lärare resonerar 
kring sva elevers svårigheter i matematik, både gällande orsaker och 
möjligheter.  
 
Aktuellt för det undersökningsområde som jag har valt att belysa har jag 
bestämt mig för att använda mig av intervjuer. Jag har valt att intervjua 
fem stycken matematiklärare i grundskolans årskurs 4-6. I samband med 
detta brev har jag inkluderat mina intervjufrågor för att du som 
deltagande ska kunna ta del av dessa i förväg. Du bestämmer själv om du 
vill medverka och kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 
Som deltagande i min intervju kommer att vara anonym både gällande 
namn och arbetsplats. Det material som jag kommer att tillhandahålla 
kommer enbart att användas till grund för mitt arbete.  
 

Vid eventuella frågor kontakta:  

Sendi Skopljak  

 
S122168@student.hb.se  
 

 

Tack på förhand!  
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Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
 
Intervjufrågor:  
3.  Vad har du för arbetssätt när det kommer till matematikundervisning? 
4.  På vilket sätt interagerar eleverna med varandra i 
matematikundervisningen? 
5. Vilka faktorer upplever du orsakar svårigheter i matematik hos elever 
med svenska som andraspråk? 
6. Hur kan du som lärare arbeta för att förebygga dessa svårigheter? 
7. Anser du att du får tillräckligt med arbetsunderlag för att samtliga 
elever ska utvecklas?  
8.  Skiljer sig ditt undervisningssätt för elever med svenska som 
andraspråk och elever med svenska som modersmål? På vilket sätt? 
9. Vad anser du att modersmålet har för roll i matematik för elever med 
svenska som andraspråk? 
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