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Sammanfattning  
Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av 

nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre 

prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. 

Tidigare forskning visar dessutom att en av orsakerna till nyanlända elevers 

svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur 

arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och på vilket sätt 

dessa lärare stödjer de nyanländas inlärning i matematik kommer att presenteras i 

detta arbete. 

 

Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Fyra matematiklärare 

har framfört sina tankar och resonemang kring arbetets valda område. Synsättet som 

använts är hermeneutiskt utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella 

perspektivet.  

I resultatet framgår det tydligt att de fyra intervjuade lärarna är medvetna om det 

svenska språkets betydelse för nyanlända elever och hur språket påverkar elevernas 

inlärning i matematik. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är enade om att 

genomgångar och förtydliganden av begrepp är viktigt men hur detta framförs i 

matematikundervisningen kan variera beroende på vilken lärare det handlar om. 

Variationen beror på det faktum att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, alla 

eleverna tar in kunskap på samma sätt och just därför är en anpassningsbar 

undervisning den rätta vägen för att man som lärare ska nå ut till samtliga elever.  
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INLEDNING 
Under de senaste åren har Sveriges skolor tagit in många nyanlända elever. Detta i sin 

tur innebär att lärare på skolorna måste ta hänsyn till dessa elever i högre utsträckning 

och skapa en lärandemiljö där samtliga elever utvecklar sin kunskap i skolans ämnen.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det skrivet 

att varje enskild individ har rätten till en likvärdig utbildning som har utgångspunkt i 

elevens individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter och kunskaper. Trots detta 

visar resultat att många elever med utländsk bakgrund presterar sämre i matematik än 

de resterande eleverna (Skolverket, 2016). En av de internationella undersökningarna 

som Sverige är med och deltar i var tredje år är PISA (Programme for International 

Student Assessment) som organiseras av OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development). Undersökningen har sitt fokus på ämnena matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse hos 15 åriga elever i olika länder. Den senaste 

undersökningen 2016 visar på att utländska elever får ett lägre betyg än infödda 

elever. Detta kan enligt Skolverket (2016) ha att göra med att det skett en stor ökning 

av nyanlända elever i Sverige de senaste åren.  

Enligt tidigare forskning från bland annat Skolverket (2016) finns det en del orsaker 

till varför utländska elever når en lägre prestationsnivå än de infödda eleverna i ämnet 

matematik. En av orsakerna kan ha att göra med hur matematikundervisningen ser ut i 

olika länder och på vilket sätt dem skiljet sig ifrån varandra. När ett barn flyttar till 

Sverige skapas det en automatisk omställningsprocess hos barnet och detta är 

någonting han eller hon måste ta hänsyn till, just på grund utav att den kan medföra 

svårigheter hos nyanlända elever i ämnet matematik. Vidare finns det flera 

genomförda forskningsprojekt från bland annat Rönnberg och Rönnberg (2001), 

Parszyk (1999) och Adler (2001), som visar att en av de största orsakerna till att 

nyanlända elevernas längre prestationsförmåga beror på det svenska språket som 

 eleverna möter i ämnet matematik, både i tal och skrift. 

 

Jag har valt att undersöka hur matematiklärare undervisar i klassrum där det finns 

nyanlända elever. Mitt intresse för studiens valda område grundar sig i mina VFU-

erfarenheter, där jag fått ta del av matematikundervisning där det funnits nyanlända 

elever. Hur lärare anpassar sin undervisning och på vilket sätt de skiljer sig från 

varandra är något jag funnit ytterst intressant, speciellt då tidigare forskning visar att 

nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever (Skolverket, 2016).  

Sverige idag är ett mångkulturellt land och skolorna får nyanlända elever 

kontinuerligt och jag anser att detta är ett viktigt och aktuellt område. Utöver detta har 

jag en utländsk bakgrund och är tvåspråkig, vilket skapar en djupare förståelse för 

nyanlända elevers situation och ger mig en större insikt i problematiken.  
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2. SYFTE 

Syftet med studien är att synliggöra hur fyra matematiklärare undervisar i matematik 

med hänsyn till nyanlända elever. 

 

2.1 Frågeställning 

1. Hur arbetade matematiklärare i klassrum med minst en nyanländ elev?  

2. Hur arbetade lärare för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?  

 

2.2 Begrepp 

I Skolverkets rapport (2008, s.11) har begreppet Nyanlända elever definierats med 

utgångspunkt i Skollagen (SFS 2010: 800). Om ett barn eller en vuxen ska tillhöra 

gruppen nyanländ, ska han eller hon tidigare ha bott utomlands och numera i Sverige. 

Eleven ska ha en påbörjat sin skola senare än höstterminens start det kalenderår då 

eleven blir sju år gammal. Efter en fyraårsperiod i skolan, ska en elev inte längre 

anses och klassificeras som en nyanländ. Om ett barn har kommit till Sverige innan 

skolplikten börjar, exempelvis ett barn som ska börja i en förskoleklass, hör inte till 

Skollagens (SFS 2010: 800) definition av nyanländ. Utöver detta anses heller inte det 

barn eller vuxen som tidigare varit bosatt i Sverige, lämnat landet och senare under 

sin skolgång återvänt, vara nyanländ.   
 

Vidare står det i Skollagen (SFS 2010: 800) att det är kommunens uppgift att den 

nyanlända eleven placeras ut i en skola så snart som möjligt och att en kartläggning 

genomförs. En kartläggning är numera obligatoriskt i Sverige och innebär att den 

nyanlända elevens kunskaper inom skolans ämnen måste testas. Detta för att lärare 

ska kunna skapa en så bra undervisning för eleven som möjligt (Skolverket). 

Kartläggningsmaterialet görs av lärare och finns att hitta på Skolverkets hemsida. 

Materialet bygger på tre olika delar. Den första delen handlar om att skapa trygghet 

hos eleven och samtidigt lära känna honom eller henne, den andra delen fokuserar på 

elevens språk och tidigare erfarenheter och den sista delen innebär att elevens 

kunskaper inom 15 av skolans ämnen sätts på prov. När kartläggningen är genomförd 

är det rektorn som tar beslut om rätt årskurs för eleven.  
 

3. TEORETISKT RAMVERK   
Studien har sin utgångspunkt inom den hermeneutiska vetenskapsteorin och 

undersökningen kommer därmed att studeras, tolkas och förståelse kommer att 

skapas. Hermeneutikens grundtanke är att människor påverkas på olika sätt i olika 

situationer. Människor tänker olika, har olika livssituationer, erfarenheter och 

upplevelser och genom att tolka deras talade språk och handlingar, skapas 

möjligheten för förståelse.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet  
Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier om 

språkets betydelse för lärande. Enligt Vygotskij (2001) är språket redskapens redskap 

som människan använder för att förstå andra och göra sig förstådd. Det 

sociokulturella perspektivet bygger på det faktum att lärandet hos människor sker i 

sociala sammanhang och i interaktion med omvärlden. Vygotskij menar att 

språkutvecklingen hos barn har en tydlig koppling till deras kognitiva utveckling och 

att en viktig förutsättning för barns utveckling är en god språkutveckling. 
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Ur Vygotskijs teorier är begreppet den närmaste utvecklingszonen ett viktigt och 

återkommande begrepp. Människan befinner sig i en utvecklingsfas genom hela livet 

och får kontinuerligt möjlighet att ta till sig kunskaper i olika situationer. Distansen 

mellan det en elev kan göra på egen hand, till det en elev kan göra med hjälp av en 

mer kunnig person, är vad den närmaste utvecklingszonen handlar om. För att en elev 

ska ta sig till sin närmaste utvecklingszon, krävs det hjälp i form av stöttning, av en 

mer erfaren person. När en elev ska lära sig någonting nytt, exempelvis ett nytt 

begrepp, behöver eleven först och främst få begreppet förklarat av en person som har 

dessa kunskaper. En sådan person kan vara läraren. Läraren får då en viktig roll i 

elevens utveckling och han eller hon ska finnas där för att hjälpa eleven att utvecklas 

och få förståelse för begreppet. När eleven så småningom skapar förståelse för det 

inlärda begreppet, blir han eller hon mer säker och därmed avtar behovet av hjälp från 

den erfarne, som i detta fall är läraren. Slutligen kan eleven använda begreppet på 

egen hand och läraren har genom stöttning, hjälpt eleven att ta sig från en nivå till en 

annan (Gibbons, 2016).  
 

Eriksson (2003) hävdar att det är därför viktigt att elevens kunskaper om matematiska 

begrepp, utvecklas kontinuerligt i undervisningen. Några av begreppen som en elev 

möter i matematikundervisningen är bråk, area, addition och division. Med hjälp av 

språket försöker eleven att förstå och koppla begreppen till sina tidiga erfarenheter 

och till sin vardag. Enligt Vygotskij (citerad i Eriksson, 2003) är begrepp människans 

redskap och genom att skapa förståelse för olika begrepp, tar vi till oss nya kunskaper.  

För att underlätta inlärningen av matematiska begrepp kan matematiklärare använda 

sig av konkreta material i samband med begreppen, detta underlättar för samtliga 

elever och inte minst för de elever med svenska som andraspråk. De konkreta 

materialen kan ses som stöd och kan ge eleverna möjlighet att på ett enklare sätt skapa 

förståelse och kunna koppla begreppen till sin vardag.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

 

4.1 Styrdokument 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 under rubriken  

”En likvärdig utbildning” kan man läsa att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning och att utgångspunkten i undervisningen ska vara i elevers behov, 

förutsättningar, kunskaper, tidigare erfarenheter och språk. Vidare under rubriken 

”Övergripande mål och riktlinjer” står det tydligt att det är skolans uppgift och ansvar 

att eleverna skall kunna använda sig av ett matematiskt tänkande för att kunna 

fortsätta sina studier. Undervisningen ska anpassas utefter varje elevs förutsättningar 

och behov men även ge eleverna möjlighet att kunna använda och ta hjälp av ett 

matematiskt kunnande i sin vardag. Vidare i grundskolans läroplan inom ämnet 

matematik står det skrivet att undervisningen ska bidra till att elevernas kunskap inom 

matematik utvecklas så att de kan ha användning av matematik i sin vardag. Det står 

också att eleverna ska få möjlighet att lära sig om matematiska begrepp, olika 

metoder samt på vilka sätt dessa metoder kan tillämpas.   
 

4.2 Nyanlända i skolan 
Brunar (2010) har gjort en forskningsöversikt som behandlar nyanlända och lärande, 

detta utifrån den aktuella svenska forskningen kring nyanlända och lärande. 

Problematiken som uppstår när nyanlända elever påbörjar sin utbildning i Sverige är 

att de redan från början anses som problematiska och avvikande i jämförelse med de 
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“normala” eleverna som enligt Brunar är elever med svensk bakgrund. Strävan efter 

frasen att ”alla barn är lika” utgör det faktum att eleverna bemöts och betraktas utifrån 

sina svagheter och kunskapsluckor istället för de styrkor samt ämneskunskaper de har 

med sig. Detta framkommer ytterligare i en forskningsöversikt (Runfors 1996, se 

Brunar 2010) som utgjordes i tre olika skolor, varav två av skolorna ansågs som 

”invandrartäta” och den sista som ”blandad”. Enligt Runfors (1996) kategoriserades 

de nyanlända eleverna som ”invandrarbarn” och elevernas kulturella bakgrund 

betraktades som en belastning för eleverna i framtiden. På grund av detta ansåg 

lärarna att eleverna skulle frikopplas från sin kulturella bakgrund och lärarna skulle 

istället sträva efter principen ”här är alla barn lika”. De nyanlända eleverna stod 

konstant i jämförelse med de svenska eleverna och det språk som var de allra 

viktigaste var det svenska språket. Här menar han att de nyanlända eleverna hade 

blivit karakteriserade och formats i kategorin ”invandrarbarn”. Den långa processen 

innebar att lärarna hade sin fokus på de nyanlända elevernas brister istället för 

tvärtom.   
 

Att elever med utländsk bakgrund anses som problematiskt är någonting som även 

Noren (2010, s.17) uppmärksammat. Här menar hon att eleverna betraktas som 

problematiska eftersom att de saknar “svenskhet” och framförallt bristande kunskaper 

i det svenska språket. Eftersom att undervisningen i Sverige bygger på det svenska 

språket och svenska sociala- och kulturella värderingar, är det en tillgång att vara 

svensk i Sverige. Enligt henne är förståeligt att det skapar problem för både elever och 

lärare när de utländska eleverna får undervisas på ett språk de inte behärskar. Dock 

tillägger hon att dessa elever har andra fördelar med sig, såsom de erfarenheter de 

erövrat på andra platser och skolor utanför Sverige. 
 

Granstedt (2010) anser att det sker grupperingar mellan nyanlända elever och elever 

med etniskt svenska elever. Hon har utfört en studie där hon diskuterat begreppet 

mångkultur i grupp med lärare från två olika skolor. Genom analysen av de två 

samtalen har författaren gjort olika tolkningsrepertoarer kring ”invandrarelever”. En 

av dem är “Eleven som problem” där det framkommer att lärarna ansåg att det mest 

problematiska med nyanlända i skolan har att göra med det svenska språket. Ett annat 

perspektiv som Granstedt nämner handlar om att nyanlända elever, enligt lärarna, 

anses behöva något speciellt som kräver mer tid av lärarna. Författaren redogör att de 

lärare som har utländska elever i sin klass, har automatiskt mer jobb på grund av att 

dessa elever behöver mer tid och mer arbetsuppgifter än de resterande eleverna i 

klassen, detta ses då som problematiskt.  
 

4.3 Nyanländas prestationer i matematik  
Sverige deltar i flera internationella undersökningar och en av dem är PISA 

(Programme for International Student Assessment) som organiseras av OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) vart tredje år. Syftet med 

PISA-undersökningen är att mäta 15-åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse och sedan jämföra resultaten med samtliga länder som 

deltar i undersökningen (Skolverket, 2016). År 2015 genomfördes den senaste 

undervisningen och resultat har visat att det finns en markant skillnad mellan resultat 

vad gäller infödda elever och elever med utländsk bakgrund. Detta är ingenting nytt 

då det även framkommit i tidigare PISA undersökningar. ”Infödda elever” definierar 

Skolverket med elever som har minst en förälder född i Sverige, oavsett vart eleven är 

född och ”utländska elever” definieras med elever vars båda föräldrar är födda 
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utomlands, oavsett var eleven är född. Enligt Skolverket (2016, s.39) kan den lägre 

genomsnittliga nivån hos elever med utländsk bakgrund ha att göra med en ökning av 

nyanlända elever de senaste åren.  
 

En annan orsak till varför elever med ett annat modersmål än svenska får sämre 

resultat i ämnet matematik, har enligt forskning att göra med det svenska språket, som 

tidigare nämnt. I matematikboken möter elever en hel del textformulerade uppgifter 

vilket matematiklärare anser skapar hinder för elever och försvårar uppgifterna. Trots 

dessa hinder får elever inte tillräckligt med hjälp vad gäller det svenska språket i 

matematikboken (Parszyk 1999). Det finns ytterligare forskningsprojekt utförda av 

Rönnberg och Rönnberg (2001) som pekar åt samma håll, att skälet till att dessa 

elever får sämre resultat i ämnet matematik handlar om det svenska språket.  

En annan orsak till att många andraspråkselever inte når upp till målen i matematik 

kan ha att göra med brister i språket och i kommunikation, framför brister i 

räkneförmågan (Adler, 2001). Det finns många skolor i Sverige där matematiklärare 

använder matematikboken som en utgångspunkt i undervisningen. I matematikboken 

finner eleverna bland annat textuppgifter i olika nivåer. Någonting som 

uppmärksammats här är det faktum att det finns lärare som låter eleverna hoppa över 

de textuppgifter i matematikboken som eleverna anser är svåra. Det är då 

textuppgifter som ställer alltför höga krav på det svenska språket och försvårar 

uppgifterna för nyanlända elever (Rönnberg & Rönnberg (2001). Detta i sin tur leder 

till att eleverna inte får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom det svenska 

språket och inom matematik. De får istället arbeta med uppgifter som de klarar av att 

utföra, matematikuppgifter som inte ställer för höga krav.  
 

Matematikundervisningen kan variera från land till land och när man som barn flyttar 

till Sverige kan man stöta på ett annorlunda matematiksystem än det man tidigare 

haft. Ett exempel är om ett barn som bott i Irak i flera år och gått i skola i Irak, flyttar 

till Sverige. I Irak används ett skrivsystem som är horisontell skrift, precis som i 

Sverige. Det som skiljer skrivsystemet från dessa två länder åt, är att man i Irak 

skriver från höger till vänster, vilket är tvärtemot det systemet vi använder i Sverige.  

Vidare kan man finna skillnader i hur tal används i vardagen i olika länder, hur 

algoritmer skrivs och hur dessa utförs. När man som lärare ska ta emot en nyanländ 

elev, är det viktigt att man tar hänsyn till band annat dessa skillnader och utvecklar 

sina kunskaper om elevens tidigare matematikundervisning, detta för att underlätta 

undervisningen för eleven, men även för att läraren ska kunna få en djupare inblick i 

hur eleven tänker (Hvenekilde, 1991).  
 

Ett annat skäl som kan försvåra matematiken för en nyanländ elev är den 

omställningsprocess som dessa elever måste förhålla sig till när de kommer till 

Sverige. De nyanlända eleverna får stöta på en hel del olika förändringar kopplat till 

bland annat kultur, struktur i samhället och det svenska språket. Beroende på vart den 

nyanlända eleven kommer ifrån kan dessa skillnader variera. När en svensk skola tar 

emot en nyanländ elev, befinner sig eleven i en omställningsprocess, vilket i sin tur 

innebär att eleven automatiskt måste skapa en bro mellan sin ursprungssituation till 

sin nya situation. För att omställningsprocessen ska bli så lyckad som möjligt krävs 

det att den bygger på de båda kulturerna och inte enbart en av dem (Noren, 2010). 

 

När ett barn ska lära sig ett helt nytt språk har barnets modersmål en viktig roll. 

Förståelsen hos barnet ökar automatiskt om barnet kan ta hjälp av sitt modersmål. Om 

en nyanländ elev påbörjar den svenska skolan och endast blir undervisad på svenska, 
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kan detta bli ett hinder som skapar svårigheter inom bland annat ämnet matematik. 

Utöver detta kan kommunikationen mellan lärare och elever och andra elever i 

klassrummet påverkas negativt. Vidare finns det en undersökning i matematik 

genomförd i Norge, där resultatet visar att de elever som får möjlighet till hjälp på sitt 

modersmål hemma, är också den grupp som lyckas prestera högre i matematik. 

Undervisningen i matematik bör därför ske både på modersmålet men även på 

svenska (Rönneberg & Rönneberg 2001). 
 

Bengtsson (2012) har gjort en liten studie på en skola i Sverige som ligger i en förort 

och har en stor andel elever med en annan bakgrund än svensk. Till skillnad från 

tidigare forskning som visar att elever med en annan bakgrund presterar sämre och 

inte når målen i matematik, visar denna skola ett annat resultat. År 2005 hade 38 % av 

eleverna i skolan modersmålsundervisning. 7 år senare, år 2012, hade procentandelen 

ökat med ytterligare 7 %. Detta visar lärarnas medvetenhet om modersmålets 

betydelse för eleverna men även för föräldrarna då det skapar en bättre relation. På 

detta sätt får föräldrarna möjlighet att vara inkluderade i sina barns utveckling, de får 

möjlighet att hjälpa till och underlätta förståelsen för eleverna inom samtliga ämnen. 

Vidare nämner Bengtsson att efter genomförda intervjuer med lärare på skolan, märks 

det tydligt att det ändå finns en positiv inställning till elevernas olika språk och kultur, 

vilket också kan ha en betydande roll.   
 

4.4 Matematiska begrepp  
För att elever ska kunna lösa textuppgifter i matematikboken bör de ha 

faktakunskaper, förståelse för matematiska begrepp samt räknetekniska färdigheter, 

detta konstateras av Parszyk (1999).  Problemet med matematiska begrepp 

förekommer av Rönnberg (2001) i en rapport för NCM (Nationellt centrum för 

matematikutbildning). I rapporten förklarar författarna att nyanlända elever, precis 

som alla andra elever, har med sig olika matematiska begrepp men att lärarna anser att 

de nyanlända inte behärskar orden och kan använda dem, på grund av att de har 

brister i det svenska språket. Författarna är enade om att det måste ske en förändring 

kring uppfattningarna i matematikundervisningen och de anser att nyanlända elever 

behöver få möjlighet att utveckla sin språkliga som begreppsliga förmåga inom det 

svenska språket. Författarna lyfter modersmålets betydelse och pekar även på att 

lärare bör planera sin undervisning på ett sådant sätt att fokus ska ligga mer på 

förståelse av begrepp. De menar att eleverna bör ges möjlighet till att reflektera 

matematik, kommunicera med varandra i samband med användningen av 

matematiska begrepp och delta i olika aktiviteter. Detta framför procedurfråga. Detta 

är en förändring som författarna anser bör ske för att dessa elever ska nå ett bättre 

resultat i ämnet matematik.   
 

I sin avhandling förklarar Noren (2010) en aspekt av sin tvåspråkighetsresa som 

handlar om sin ökade förståelse för översättning från svenska till ett annat språk. Hon 

ger ett exempel på en tydlig bild från ett klassrum där det fanns tre nyanlända elever 

från Irak som gick i årskurs åtta. Eleverna fick arbeta med textuppgifter i 

matematikboken och de hade möjlighet att ta hjälp av ett lexikon. Uppgifterna 

handlade om en fisketur. Eleverna lyckades med hjälp av lexikonet, översätta ordet 

”fisketur”. Vidare fick läraren, som för övrigt var tvåspråkig, förklara uppgifternas 

kulturella sammanhang för eleverna då exempelvis fisketurer inte är vanligt 

förekommande i Irak. Noren menar på att korrekta översättningar av ord och 

meningar från svenska till ett annat språk ibland inte är tillräckliga för att eleverna ska 



7 

lösa uppgifterna. Författaren menar att ett bra arbetssätt kan vara att arbeta med 

textuppgifter tillsammans där eleverna inte bara får chansen att lära sig nya 

matematiska begrepp utan även får möjlighet att lära sig mer om Sverige och dess 

kultur.  
 

Noren (2006) ger ett exempel på ordet axel och förklarar att begreppet kan ha flera 

innebörder såsom kroppsdelen axel eller en hjulaxel på ett fordon. Med detta sagt är 

det viktigt att lärare är medvetna om att ord kan missförstås, betyda olika och kan ha 

flera betydelser beroende på sammanhanget.  

 

4.4 Språk och matematik 

Brunar (2010) nämner modersmålets roll i klassrummet och hänvisar till ett projekt 

som genomförts i en förberedelseklass i Tensta. Projektet hade tio stycken nyanlända 

elever i årskurs 7-9 och undersökningen skulle ske i ämnena matematik och 

naturvetenskap. Projektet skulle bestå av att eleverna skulle utveckla sin fantasi, sitt 

tänkande, träna iakttagelseförmågan och ha roligt tillsammans. Resultatet som 

utvärderades visade att lärarnas positiva attityd och inställning gav eleverna 

motivation och arbetsglädje i klassrummet. Utöver detta skapades en öppen 

kommunikation och något som framkom ha haft en viktig roll är samarbetet mellan 

lärare och modersmålslärare. På detta sätt fick eleverna möjlighet att utveckla sitt 

modersmål, det svenska språket och sina ämneskunskaper. Genom kommunikation i 

matematikundervisningen får eleverna träna på att använda ett matematiskt språk. 

Eleverna får lära sig att argumentera, förklara hur de tänker, föra resonemang och 

reflektera över sina egna och andras svar. Detta enligt Rönnberg och Rönnberg (2001) 

leder i sin tur till en ökad förståelse inom matematik. Författarna framhäver vikten av 

att man som lärare bör skapa situationer i matematikundervisningen där eleverna får 

möjlighet att kommunicera matematik med varandra på ett naturligt sätt. Det är viktigt 

att eleverna, inte minst de nyanlända, får möjlighet att bearbeta matematiska begrepp 

både genom att skriva men även genom att tala och detta sker via kommunikation. 
 

Löwing och Kilborn (2008) hänvisar till internationella undersökningar som utförts i 

Sverige där elever med invandrarbakgrund inte presterar lika bra som sina svenska 

kamrater. Författarna menar att en av orsakerna till varför dessa elever inte lyckas i 

matematik, kan ha att göra med att det saknas kunskapsbrister på hur de ska lära sig 

matematik på ett annat språk än sitt modersmål. Här blir kommunikationen en viktig 

pelare.  
 

5. METOD 
Det valda redskapet för studien är semistrukturerade intervjuer.  

5.1 Urval 
Utifrån studien syfte har urvalet i undersökningen skett genom ett försök att hitta fem 

verksamma matematiklärare i årskurs 4-6, som arbetar på olika skolor. Detta på grund 

av att undvika liknande synsätt och reflektioner. Vidare har urvalet skett utifrån ett 

bekvämlighetsurval. I undersökningen har fyra lärare som jobbar på fyra olika skolor 

medverkat. Lärarna undervisar i ämnet matematik, årskursen 4-6 och har minst en 

nyanländ elev i sitt klassrum. Lärarna har blandade erfarenheter och har undervisat i 

olika år. 

  



8 

5.2 Intervjuguide 
Detta tillvägagångssätt bygger på en semistrukturerad intervju och blir därmed 

utgångspunkten för samtliga intervjuer i denna undersökning. Intervjumallen bestod 

av tolv öppna frågor, varav fyra av dem var bakgrundsfrågor. Tanken med 

bakgrundsfrågorna var att använda dem som uppvärmning, vilket Kihlström (2009) 

anser vara en bra ide då det får igång intervjun samtidigt som respondenten kan 

slappna av och blir mer bekväm. Intervjuaren ställer frågorna i samma ordning som 

de framkommer i mallen. Utöver dessa frågor får intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor, förutsatt i koppling till respondenternas svar. Genom att använda sig av 

följdfrågor får intervjuaren chans att ytterligare fördjupa sig i någon fråga, undvika ja- 

och nej svar samt utveckla och eventuellt anpassa frågan utifrån respondentens 

situation.  

 

Innan det var dags att skicka ut missivbrevet och intervjufrågorna, genomfördes en 

pilotstudie med en verksam matematiklärare i årskurs fem. När pilotstudien var 

genomförd, korrigerades en del frågor och de frågor som inte svarade mot 

undersökningens syfte, togs bort. Fördelen med en pilotstudie är att forskaren får 

möjlighet att korrigera frågorna efter att hen fått feedback från läraren. En pilotstudie 

ökar dessutom validiteten i en undersökning (Kihlström, 2009).  

 

Ljudinspelning är vanligt förekommande vid semistrukturerade intervjuer och 

tillämpades i denna studie vid samtliga intervjuer. Detta i syfte att jag som intervjuare 

skulle vara fokuserad på intervjun istället för att behöva skriva ner respondenternas 

svar. Vidare gavs möjlighet att i efterhand, gå tillbaka och noggrant lyssna på 

inspelningarna, transkribera precis det som sagts och undvika att egna värderingar 

kom med. En annan fördel med ljudinspelning är att det ökar reliabiliteten i intervjun. 

Fyra av lärarna tackade ja och ville delta i intervjun. Datum, tid och plats bestämdes 

och genomfördes en efter en. Inför påbörjandet av intervjun förklarades de etiska 

principerna och därefter blev varje lärare tillfrågad om en ljudinspelning under 

intervjun var tillåten. När jag fått ett godkännande dokumenterades hela intervjun 

med hjälp av ljudinspelning via telefonen. När samtliga intervjuer var genomförda, 

transkriberades dessa på dator och lästes igenom ett par gånger innan det var dags att 

analysera och tolka respondenternas svar. 

5.3 Genomförande  
Studien påbörjades med att samla in tidigare forskning och litteratur kring nyanlända 

elever och ämnet matematik. Detta lästes och det som ansågs relevant till min studie, 

användes i skrivandet. All denna forskning har därmed legat till grund för de 

tolkningar som skapats av respondenternas svar i intervjuerna.  

Innan det var dags att skicka ut ett missivbrev gjordes en pilotstudie på en 

matematiklärare i årskurs 4-6. Detta gav bra resultat då jag fick möjlighet att ändra 

vissa frågor i intervjun för att vara mer säker på att studiens syfte skulle besvaras. 

Därefter skapades ett missivbrev (Bilaga 1) som skickades ut till nio verksamma 

matematiklärare i årskurs 4-6 som hade minst en nyanländ elev i sin klass. Här 

användes ett bekvämlighetsurval och kontakter från tidigare VFU platser, just för att 

jag ansåg det som ett bra tillvägagångsätt. I missivbrevet tillkom även intervjumallen 

(Bilaga 2) som innehöll 13 intervjufrågor och hade sin utgångspunkt i studiens syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Intervjufrågorna skickades med för att ge 

lärarna möjlighet att få en inblick i studiens område, få chansen att reflektera över 
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frågorna och även överväga ifall de var villiga att delta i intervjun. Detta tog emot 

positivt av lärarna då de ansåg att det var mer bekvämt att ha en inblick i vad 

intervjun skulle handla om. När de fyra intervjuerna var genomförda och 

transkriberade på dator, var det dags att påbörja en analys av respondenternas svar.  

5.4 Analys och tolkning  
Bearbetningens första fas innebar att lyssna igenom ljudinspelningarna från 

intervjuerna och därefter göra en transkribering på datorn, det vill säga få ner allt ljud 

i text. Utifrån den pålästa forskningen inom studiens område, har jag fått möjlighet att 

skapa tolkningar för att sedan kunna placera och kategorisera respondenternas svar i 

rätt kontext. Det är viktigt att man som forskare är påläst inom det man undersöker 

samt är medveten om vad tidigare forskning har visat resultat på. När samtliga 

intervjuer var transkriberade, gjordes sammankopplingar mellan respondenternas 

utsagor och detta jämfördes även med tidigare forskning gjordes. För att underlätta 

sökningen av mönster i den insamlade datan, färgkodades respondenternas svar och 

placerades därefter i olika kategorier för att analyseras och tolkas. I varje kategori 

samlades likheter och olikheter inom varje område. Nästa steg innebar att placera 

varje färg i varsin kategori och därmed fick varje kategori en varsin rubrik. Slutligen 

valdes anpassad och relevant information och därmed kunde ett resultat presenteras 

utifrån en tolkning av tidigare forskning och respondenternas utsagor. Med hjälp av 

det hermeneutiska synsättet och det sociokulturella perspektivet som teori, 

bearbetades denna studie. 

5.5 Forskningsetiska principer   
För att erhålla en god etik i sin undersökning, bör man förhålla sig till de etiska 

principerna som handlar om att skydda individen. Det finns fyra grundkrav som 

forskare bör ta hänsyn till, samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla ett godkännande från 

respondenterna kring deltagande i undersökningen. Här har respondenterna möjlighet 

att på egen hand bestämma ifall de vill delta eller inte. I studien tillämpas detta genom 

att samtliga lärare ger sitt godkännande innan intervjun.  

Nyttjandekravet innebär att all datainsamling och information som intervjun bidragit 

till, enbart får användas i denna studie. Detta krav uppfylls då alla inspelningar från 

intervjuerna, förstörs efter att det använts i analysen.  

Informationskravet innebär att forskaren är tvungen att informera respondenterna om 

studien och intervjuns. Informationskravet i denna studie tillämpas genom att 

respondenterna blir informerade om studien och dess syfte när missivbrevet skickas ut 

till samtliga.  

Konfidentialitetskravet innebär att all datainsamling behandlas under sekretess. 

Respondenterna blir anonyma och benämns vid andra namn. I studien benämns 

respondenterna vid andra namn. 

5.6 Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet kallas även för tillförlitlighet och handlar om studien är tillräckligt 

tillförlitlig att den ska kunna ge samma resultat ifall någon annan utför studien vid ett 

annat tillfälle. Ifall samma resultat visas vid flera undersökningar, har studien en hög 
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reliabilitet. För att ytterligare stärka reliabiliteten i en studie kan forskaren använda 

sig av ljudinspelningar under sina intervjuer. I denna studie dokumenterades den 

insamlade datan med hjälp av ljudinspelning, vilket stärker reliabiliteten då jag som 

forskare fick möjlighet att ett flertal gånger gå tillbaka i intervjun och säkerställa att 

rätt svar har transkriberats. För att stärka studiens validitet, utfördes en pilotstudie på 

en matematiklärare i årskurs 4-6. Efter genomförd pilotstudie kunde frågor i 

intervjumallen korrigeras och ytterligare frågor tilläggas, för att säkerställa att 

studiens syfte skulle besvaras.  

 

6. RESULTAT 

6.1 Det svenska språket, matematiska begrepp och skillnader  
Under intervjuerna framhävdes det tydligt hur de fyra lärarna var enade om 

betydelsen att anpassa språket beroende på vilket ämne det rör sig om. 

Det gäller att prata matematik och använda sig av matematiska begrepp under 

matematikundervisningarna, dels för att för att underlätta inlärningen hos eleverna 

men även för att eleverna på ett enklare sätt ska få möjlighet att koppla matematiken 

till sin vardag. Lärarnas arbetssätt kring matematiska begrepp såg olika ut men de var 

enade om att förståelsen för begrepp har en stor betydelse för elevernas utveckling. 

Arbetet med begrepp är ett kontinuerligt arbete i matematikundervisningen. Under 

intervjuerna framkom vikten av att först och främst skapa förståelse för de 

matematiska begreppen, för att sedan kunna arbeta med dessa. Zacke förklarade att 

han arbetar med en bok som tar upp just matematiska begrepp. Han berättade att han 

arbetar med denna bok genomgående och väljer ut begrepp för varje vecka beroende 

på vart eleverna befinner sig i matematikboken. Vad gäller de nyanlända eleverna 

berättade Zacke att han tillsammans med studiehandledaren går igenom matematiska 

begrepp för att handledaren sedan ska kunna förklara dessa på elevens modersmål. 

Först efter att eleven har skapat förståelse för begreppen, kan han eller hon böja arbeta 

med dessa i matematikboken.  

 

Enligt Clara ska man aldrig ta något för givet, att tro att en elev förstår ett visst 

begrepp eller ett ord fastän eleven kanske inte gör det. I sin undervisning strävade hon 

efter att alltid starta från början, oberoende vilket område hon berörde, detta för att 

samtliga elever ska hänga med i undervisningen. När Clara skulle introducera ett nytt 

begrepp för sin klass använde hon sig av genomgångar i helklass där hon tog hjälp av 

bland annat Powerpoint. Hon använde sig även av bilder och lyfte vikten av att 

introduktion av ett begrepp bör göras på olika sätt, dels för att elever lär på olika sätt 

men också för att förtydliggöra och få alltfler elever med på banan.  Nadia arbetade på 

liknande sätt och de båda lärarna satte upp bildtexter och begrepp, hängandes i 

klassrummet i syfte om att eleverna ska ha möjlighet att titta tillbaka på, och om 

påminnas om vad de olika begreppen står för. De tillfällen de fanns elever som trots 

genomgångar och bilder inte förstod, fick läraren förklara djupare för.  
 

Magnus förklarade sitt arbetssätt vad gäller matematiska begrepp och gav även 

exempel på hur en matematiklektion kan se ut. 

 
Först arbetar jag med själva begreppen och därefter försöker jag visa 

konkreta exempel. För ett tag sedan jobbade vi med längd och area då 

gick vi ut på skolgården och byggde med pinnar och körde en lek och 

därefter gick vi in i klassrummet och hade en genomgång där jag 

försökte koppla allt vi berörde ute på skolgården, till matematik och 



11 

matematikboken. Jag använder mig mycket bilder, kroppsspråk, 

konkreta material och strävar alltid efter att sätta det i ett sammanhang 

då jag anser att eleverna bättre på detta sätt (Magnus).  

 

Vidare berättade Magnus att det i många fall kan vara väldigt svårt för en nyanländ 

elev att förstå ett matematiskt begrepp. 
 

För en nyanländ kan det ibland vara svårt att förstå ett visst ord, de är 

inte alltid självklart att den nyanlända eleven kan koppla att ordet är 

detsamma. Jag försöker att knyta an saker till de som eleverna känner 

igen, som de kan relatera till. Många av mina nuvarande nyanlända har 

ingen skolbakgrund alls, och då försöker jag ändå hitta någonting de 

kan relatera till och det funkar väldigt väl (Magnus).  
 

Magnus berättade att han alltid försöker att sätta in de matematiska begreppen i ett 

sammanhang och knyta an till saker som eleverna känner igen och kan relatera till. 

Det påpekas att många av Magnus nyanlända elever inte alls har någon skolbakgrund 

men trots detta försöker han att hitta någonting som dessa elever kan dra en koppling 

till, just för att han vet att det underlättar till stor del.  

 

Vad gäller de intervjuade lärarnas undervisningssätt, var lärarna enade om att det 

förekommer en del skillnader av undervisningen gentemot elever med svenska som 

modersmål och nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska. Lärarna 

berättade att undervisningen blir en aning tydligare språkmässigt, gentemot de 

nyanlända eleverna eftersom dessa elever inte befäster det svenska språket. Nadia 

beskrev sitt arbetssätt och berättade att hon omedvetet kan föra en tydligare 

undervisning för nyanlända elever. Här berättade hon att undervisningssättet kan 

variera från elev till elev, oavsett om eleven är nyanländ eller inte. Magnus och Clara 

berättade att de arbetar mycket med begrepp och tar hjälp av konkreta material som 

exempelvis bilder, lexikon och datorer. Vidare påpekade Magnus att många av dessa 

begrepp undervisade han i helklass och tankesättet bakom detta var att även de 

resterande eleverna i klassen tjänade på att prata om begrepp. 
 

6.2 Svårigheter i matematik hos nyanlända  
I intervjun framkom det att lärarna var enade om att det finns en del orsaker till varför 

nyanlända elever får svårigheter i ämnet matematik. En av orsakerna handlade om 

brister i det svenska språket. Eleverna klarar av att lösa räkneuppgifter, fram tills de 

möter problemlösningar, uppgifter med mycket text och begrepp, samt uppgifter som 

kräver flera steg. 
 

Språket skulle jag säga. Men som lärare kan man underlätta väldigt 

mycket med bilder när eleverna inte har med sig språket. Sen är de ju 

när eleverna får arbeta med problemlösningsuppgifter med mycket text, 

där ord har betydelse har betydelse för hur du ska lösa uppgiften. 

Missuppfattar man ett ord så gör det att eleven svarar fel på hela 

uppgiften. Fastän eleven bara missförstått ordet. (Clara) 

 

En annan orsak för svårigheterna som uppkom hade enligt lärarna att göra med det 

faktum att många nyanlända elever inte har någon skolbakgrund. Här menade 

Magnus, Clara och Zacke att lärarna i princip måste starta om från noll då eleverna 

saknar förförståelse. Detta blir enligt lärarna en utmaning som kräver mer tid utav 

dem och det är inte alltid den tiden finns. 

 
Har eleverna inga tidigare erfarenheter i exempelvis multiplikation är 
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utvecklingsprocessen mycket längre än för den som tagit med sig dessa 

kunskaper från hemlandet. Detta gör att vissa elever är på helt olika 

nivåer och då kan jag som lärare missa att lära ut vissa saker som är 

självklara för mig att en grundskoleelev ska veta (Zacke). 

 

Det som inte framkom i intervjuerna med lärarna gällande svårigheterna i matematik 

hos nyanlända är bland annat de olika matematiksystem som finns beroende på vilket 

land eleverna kommer ifrån, modersmålets betydelse och hur viktig den är för 

nyanlända elever samt den omställningsprocess eleverna måste förhålla sig till när de 

kommer till Sverige.  

 

6.3 Anpassning och stöd  
Elever ligger på olika nivåer och här ansåg lärarna att det alltid krävs en anpassning, 

även när det gäller nyanlända elever, precis som det står i vår läroplan. Nadia 

berättade att det är en utmaning. 
 

I en perfekt värld så hade varje elev i min klass haft en matematikbok, 

men så är inte fallet. Nyanlända elever ligger på olika nivåer, precis 

som de resterande eleverna i klassen och vi strävar alltid efter att 

anpassa undervisningen så att eleverna ska nå sin närmaste utveckling 

zon, man vill utmana dem men samtidigt inte för långt bort. Den 

anpassning jag gör för mina nyanlända elever är att jag försöker att 

arbeta laborativt med mycket genomgångar och förtydliganden. (Nadia) 

 

Magnus, Zacke och Clara var också överens om att de använde sig av genomgångar 

och förtydliganden för att underlätta inlärningen för de nyanlända eleverna. De 

påpekade också att det är språket som för det mesta anpassas utefter hur mycket 

eleverna förstår. Det stöd nyanlända elever får i skolan sker olika ut beroende på 

vilken skola och vilken lärare det handlar. Samtliga lärare berättade att de har tillgång 

till modersmålsundervisning och studiehandledning, vilket underlättar en hel del. 

Utöver detta använde sig de nyanlända eleverna av datorer och ipads där de kan hitta 

appar som de kan ha nytta av i matematikundervisningen.  

 

6.4 Skillnader i undervisningssätt 
Enligt de fyra intervjuade lärarna var genomgångar och förtydligande av begrepp 

vanligt förekommande i deras matematikundervisning. I samband med genomgångar 

berättade Magnus och Klara att de använde sig av kopplingar där de försöker koppla 

begrepp till elevernas erfarenheter och vardag, detta för att öka elevernas förståelse. 

Vidare berättade Nadia, Clara och Zacke att de använde sig av matematikboken som 

utgångspunkt i undervisningen, medan Magnus utöver det även tar inspiration och 

skapar eget material. 
 

Ibland kör vi anpassat efter matematikboken för att eleverna ska hänga 

med men jag gör mycket eget. Jag utgår ifrån läroplanen och vilka 

kunskapskrav det finns och utefter detta skapar jag mina uppgifter. Jag 

tittar i olika matematikböcker och tar det jag tycker passar bra för det 

området vi jobbar med just då. (Magnus) 

 

Enligt Nadia och Magnus hade eleverna på deras skola, tillgång till digitalt material 

såsom dator och ipads. Lärarna ansåg att eleverna får möjlighet att variera i sitt 

arbetssätt samtidigt som de kan anpassa svårighetsgraden. De nyanlända elever får 

dessutom möjlighet att använda sig av översättnings applikationer så som exempelvis 

”Google translate” och ”Two words”, när de stöter på svenska ord som de inte 
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förstår.  Vad gäller att arbeta i grupp, var detta återkommande hos samtliga lärare och 

Magnus påpekade att tankesättet bakom indelningen gick ut på att blanda eleverna så 

att det skulle finnas olika kunskapsnivåer i samtliga grupper.  Nadia arbetade på 

samma sätt och nämnde även att hon har ett bord i klassrummet där elever som inte 

riktigt hänger med, har möjlighet att sätta sig vid och få ännu en genomgång av 

henne. Nadia berättade att det oftast är nyanlända elever och de elever som har 

svårigheter i matematik som sätter sig vid bordet.  
 

Vad gäller variation i undervisningen förekom detta hos samtliga lärare och Clara 

berättade att hon tar en paus från matematikboken med jämna mellanrum. 
 

Jag är inte för att man alltid ska använda läromedel. Geometri haft 

som utomhusmatematik och bl.a. Tittat på former, samlat in föremål. 

Vi har dramatiserat när vi har jobbat med procent, Eleverna har fått 

skriva räknesagor, där de har använt sig av de 4 räknesätten. (Clara) 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 
Under samtliga intervjuer framkom det tydligt att Nadia, Magnus, Clara och Zacke 

var överens om det svenska språkets roll och de matematiska begreppens betydelse 

för matematikundervisningen. Lärarna använde sig av genomgångar i helklass och för 

att öka elevernas förståelse blev fokusen under dessa genomgångar, det svenska 

språket och olika matematiska begrepp. Under syftet i matematik i läroplanen (lgr11, 

2017), bekräftas det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

matematiska begrepp. Enligt Rönnberg (2001) förekommer det att lärare anser att 

nyanlända elever inte behärskar matematiska begrepp och att det i stort sett handlar 

om brister i det svenska språket. Rönnberg nämner att lärare därför bör fokusera mer 

på det svenska språket och matematiska begrepp.  Som jag tidigare nämnt i arbetets 

gång, krävs det först en förståelse för ett visst begrepp, för att sedan ha möjlighet att 

arbeta vidare med begreppet. Därför anser jag att genomgångar där fokus ligger i att 

förklara olika begrepp för eleverna, är ett bra val av lärarna. Utöver genomgångar 

berättade lärarna att de arbetar mycket med matematikboken och eftersom att eleverna 

här möter en hel del textuppgifter, tydliggörs det svenska språkets betydelse för 

undervisningen i matematik. Vad gäller textuppgifter anser jag att detta kan vara ett 

bra sätt att introducera ett nytt kapitel med nya begrepp inför en helklass. Ett bra 

tillvägagångssätt enligt mig skulle vara att jobba med textuppgifter både i- och 

utanför matematikboken. Förutom vikten av språket och begreppens betydelse, var 

lärarna enade om att detta är en process som inte tar slut. Då eleverna stöter på nya 

begrepp hela tiden, är det viktigt att eleverna får möjlighet att kontinuerligt utveckla 

dem. Precis som Vygotskij menar, att människor ständigt befinner sig i en 

utvecklingsfas.  

Det undervisningssätt som Nadia, Magnus, Clara och Zacke arbetade med kan 

kopplas till begreppet den närmaste utvecklingszonen inom det sociokulturella 

perspektivet. När en elev ska lära sig någonting nytt så som ett nytt begrepp, behöver 

eleven först förstå innebörden av begreppet för att därefter kunna ta sig till sin nästa 

utvecklingszon och kunna använda sig av begreppet (Gibbons, 2016). 

Magnus arbetade mycket med att skapa förståelse för matematiska begrepp, precis 

som de andra lärarna och därefter koppla dessa till någonting som samtliga elever i 
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klassen kan relatera till, inte enbart de nyanlända. Han ansåg att det är till stor fördel 

om en elev han koppla matematiken till någonting och försökte alltid att hitta 

kopplingar. Detta arbetssätt framkommer även inom det sociokulturella perspektivet, 

där lärare använder språket för att utveckla elevernas kunskaper och vidare koppla 

detta till deras tidigare erfarenheter och vardag. Jag anser att Magnus arbetssätt är ett 

bra sätt då eleverna lättare kan förstå och ta in nya kunskaper när dem får det kopplat 

till någonting som står dem nära.  
 

 Vidare under intervjuerna framkom det att eleverna fick arbeta i grupper där de fick 

möjlighet att föra diskussioner kring olika matematiska uppgifter. Genom 

kommunikation fick eleverna möjlighet att prata matematik, föra resonemang, 

utveckla sitt matematiska tänk, de matematiska begreppen och lära sig att föra en 

argumentation. Nadia berättade att hon använde sig mycket av konkreta material i 

samband med matematiska begrepp, just för att underlätta förståelse för eleverna. Jag 

anser att detta är ett bra tillvägagångssätt för både nyanlända elever och de resterande 

eleverna i klassen. De konkreta materialen kan användas som hjälp och ge eleverna 

möjlighet att på ett enklare sätt dra kopplingar till sin egen vardag.  

Att arbeta i grupper är någonting jag ser som ett bra sätt för eleverna att utvecklas, 

speciellt om det skall användas konkreta material för att lösa uppgiften. Här anser jag 

dock att det är viktigt med fördelningen. Precis som i andra ämnen kan grupparbeten 

påverkas av fördelningen och det finns en risk att samtliga elever inte jobbar lika hårt 

och är lika engagerade. Det man skulle kunna göra i detta fall är att ha mindre 

grupper. Vad gäller diskussionsdelen, tycker jag att lärarna gör ett bra val att 

inkludera detta i undervisningen då eleverna här får möjlighet att lyssna på andra 

elever, och inte bara läraren. Eleverna får också möjlighet att framföra sina argument 

och de får även möjlighet att utveckla det matematiska språket.  

 

7.1.1 Svårigheter i matematik  
Den senaste PISA undersökningen år 2015, har visat en markant skillnad i betyg vad 

gäller ”infödda elever” och elever med utländsk bakgrund. Anledningen till att många 

elever med utländsk bakgrund misslyckas i ämnet matematik kan enligt Skolverket 

(2016) ha att göra med den ökning av nyanlända elever som skett i Sverige de senaste 

åren. Rönnberg och Rönnberg (2001) och Parszyk (1999) hävdar att av orsak till att 

elever med en annan bakgrund än svensk, presenterar sämre i matematik kan ha att 

göra med brister i det svenska språket. Lärarna i intervjuerna är enade om att språket 

är de nyanlända elevernas största hinder. Då eleverna möter det svenska språket i 

matematikundervisningen, både i tal och skrift, är det viktigt att de förstår dess 

innebörd för att kunna arbeta vidare.  

Under intervjun med Nadia berättar hon att de elever som trots genomgångar inte 

hänger med, finns det ett bord i klassrummet var dessa elever kan sätta sig för att 

sedan få en djupare förklaring från Nadia. Hon tillägger att det oftast är de nyanlända 

eleverna samt och de elever som har svårigheter i matematik som sätter sig vid bordet. 

Här anser jag att det är viktigt det finns en bra relationen mellan lärare-elev och att en 

elev ska fråga en extra gång om hon eller han inte förstår. När man som lärare 

undervisar i till exempel helklass, jag kan tänka mig att man som elev inte vill vara 

den enda som inte förstår och kanske inte alltid vill visa det.  
 

Vidare berättar lärarna att eleverna i stort sett klarar av att lösa räkneuppgifter i 

boken, men när de däremot stöter på textuppgifter som innehåller flera steg och olika 

begrepp, blir det ett hinder för eleverna. Clara tillägger att eleverna ibland kan 
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missuppfatta ett ord i en textuppgift, detta leder då till att eleven svarar fel på hela 

uppgiften fastän eleven enbart missuppfattat ordet. Ett exempel på detta framkommer 

i en avhandling av Noren (2010) där hon ger ett exempel på en klass som hade tre 

nyanlända elever från Irak. Eleverna fick arbeta med en textuppgift som innehöll 

begrepp och trots att eleverna tog hjälp av lexikon blev det slutgiltiga svaret fel. En 

annan orsak som anses vara ett hinder för nyanlända elever, enligt lärarna, är det 

faktum att många av dessa elever anländer till Sverige, påbörjar den svenska skolan 

och har ingen skolbakgrund. Här menar lärarna att de måste starta om på noll för att 

eleverna ska lära sig grunden först. Att låta de nyanlända eleverna arbeta med olika 

översättningsredskap såsom ett lexikon eller möjligtvis en applikation, anser jag är ett 

bra hjälpmedel.  

 

7.1.2 Anpassning och stöd för nyanlända    

I Sverige har samtliga elever i skolan rätt till en likvärdig utbildning där 

undervisningen ska ha en utgångspunkt i elevernas egna förutsättningar, behov och 

tidigare erfarenheter (lgr11, 2017). Att undervisningen anpassas efter varje elev 

förekommer i de intervjuade lärarnas undervisning. Nadia, Magnus, Clara och Zacke 

är överens om att samtliga elever ligger på olika nivåer, inte enbart nyanlända elever 

och att det krävs en anpassning för att undervisningen ska bli så lyckad som möjligt 

och för att eleverna ska utvecklas.  

Nadias arbetssätt handlar om att utmana eleverna men inte för långt bort, så att 

eleverna får chansen att nå sin närmaste utvecklingszon, som tidigare nämnt inom 

Vygotskijs teorier. Hon tillägger dock att det är en utmaning som kan kräva mycket 

tid ibland. Samtliga lärare använder sig av ett tydligare undervisningssätt gentemot de 

nyanlända eleverna, just på grund av de brister de har i det svenska språket. Det 

tydligare undervisningssättet innebär mycket genomgångar, matematiska ord och 

förtydliganden.  
 

Vad gäller stöd i undervisningen för nyanlända elever berättar samtliga lärare att de 

har tillgång till både studiehandledning och modersmålsundervisning. Modersmålet 

har en stor  betydelse för nyanlända elever och eleverna ökar sin förståelse med hjälp 

av sitt modersmål. Jag anser att nyanlända elever behöver undervisas i både svenska 

och i sitt modersmål. Jag personligen fick denna möjlighet när jag gick i grundskolan 

och till sin fördel, fick jag utveckla mitt modersmål samtidigt som mina föräldrar blev 

mer inkluderade då de inte behärskade det svenska språket fullt ut.  

Modersmålets betydelse visas även i Bengtssons studie (2012) där hon undersöker en 

samma skola. Hon jämför skolan år 2005 med samma skola 7 år senare. Det visar sig 

att lärarna är införstådda med modersmålets positiva påverkan och att 

modersmålsundervisningen på 7 år ökat med 7 %.  Sist men inte minst framkommer 

det under intervjuerna att lärarna använder sig av digitalt material som stöd för 

nyanlända elever. På datorer och ipads kan eleverna hitta appar som exempelvis 

”Google translate” och ”Two words”, som de nyanlända eleverna kan ta nytta av.  
 

7.2 Metoddiskussion 

I studiens undersökning har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

tillämpats. Eftersom att studien grundar sig i hur fyra matematiklärare reflekterar, 

uppfattar och resonerar kring nyanlända elever i koppling till ämnet matematik, ansåg 

jag att ett bra tillvägagångssätt var att använda mig av intervjuer. Fördelen med detta 

sätt var att jag som intervjuaren fick möjlighet att gå djupare in på respondenternas 
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utsagor, jag fick även möjligheten att kontrollera frågorna med hjälp av följdfrågor, 

vilket gav min studie en högre validitet.  

Innan samtliga intervjuer skulle genomföras, utfördes en pilotstudie. Tanken med 

pilotstudien var att förbättra mitt utgångsläge inför genomförandet av studien men 

även för att öka studiens validitet. Tack vare pilotstudien kunde jag säkerställa att 

intervjufrågorna var relevanta för just min studie och skulle bidra till att syftet 

besvarades. 

Reflektion kring studiens valda ämne och intervjumallens frågor skedde innan lärarna 

skulle intervjuas. Den egna reflektionen tillämpades på grund av att jag som 

intervjuare ska kunna bortse från det man själv tycker och tänker och dessutom agera 

neutralt under intervjuerna. Vidare har det hermeneutiska synsättet används för att på 

egen hand, utifrån all data, mina egna förkunskaper, förförståelser och erfarenheter, 

ska lyckas skapa en meningsfull bild av det man undersöker. Då samtliga lärare är 

olika, tänker olika och tolkar situationer olika, ger hermeneutiken mig möjlighet att 

förstå vad deras resonemang och tankesätt bygger på.  
 

Denna metod användes för att besvara studiens syfte, vilket jag till stor del anser att 

den har. Det har skapats en helhetsbild på hur de intervjuade matematiklärarna 

arbetade i klassrum med nyanlända elever och hur de gick tillväga för att stötta dessa 

elever i matematik. Någonting som hade kunnat förstärka resultatet är om det hade 

utförts observationer i samband med intervjuerna. På detta sätt hade man kunnat 

jämföra hur väl lärarnas resonemang kring deras arbetssätt stämmer överens med 

deras handlingar i praktiken, alltså hade en observation ökat trovärdigheten i studien.  
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Missivbrev 

 

Hej!  
 

Min förhoppning är att du vill delta i min studie inom ämnet matematik 

där fokus ligger på nyanlända elever. Mitt namn är Sendi Skopljak och 

jag studerar till grundlärare i årskurs 4-6 på Högskolan i Borås. Just nu är 

jag inne på min sista termin och det har blivit dags att genomföra en 

pedagogisk studie. Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra 

matematiklärare undervisar i matematik med hänsyn till nyanlända 

elever.  För att få en fördjupad bild av lärares perspektiv inom detta 

område, kommer jag att använda mig av intervjuer.  
 

Här kommer förfrågan kring deltagande i min intervju. Bifogat hittar du 

mina intervjufrågor som du har möjlighet att ta del av i förväg. Jag har 

tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och detta 

kommer att tillämpas vid intervjuerna. Med detta sagt innebär det att 

intervjun är frivillig och anonym, du får möjlighet att när som helst 

avbryta ditt deltagande och all datainsamling kommer enbart att användas 

till mitt arbete.  
 

Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,   

 

Sendi Skopljak  S122168@student.hb.se 

 

 

 

 

 

  



 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad har du för lärarutbildning? 

2. Fick ni någon kunskap kring bemötande av nyanlända elever? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Hur länge har du undervisat nyanlända elever? 

 

Intervjufrågor:  

5. Beskriv ditt eget arbetssätt i matematikundervisning. 

6. På vilket sätt arbetar du med matematiska begrepp? 

7. Hur interagerar de nyanlända eleverna med de svenska eleverna? 

8. Hur arbetar du med det svenska språket i matematikundervisningen? 

9. Vilka faktorer upplever du orsakar svårigheter i matematik hos 

nyanlända elever? 

10. Hur anpassar du undervisningen för de nyanlända eleverna? 

11. Får de nyanlända eleverna något stöd i undervisningen? 

12. Skiljer sig ditt undervisningssätt för elever med svenska som 

modersmål och nyanlända elever? På vilket sätt? 

13. Skiljer sig ditt undervisningssätt för elever med svenska som 

modersmål och nyanlända elever? På vilket sätt? 
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