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Sammanfattning 

Detta arbete har sin utgångspunkt i tidigare forskning vad gäller matematik och            
flerspråkighet. Denna uppsats har tagit avstamp i vår tidigare forskningsöversikt Språkets           
betydelse i matematikundervisningen - En studie som berör flerspråkiga elever. 

Syftet med detta examensarbete är att förstå hur lärare bedriver en flerspråkig            
matematikundervisning i årskurs 1-3. I följande arbete undersöks det om det förekommer            
specifika undervisningsmetoder för ett flerspråkigt matematikklassrum. Det undersöks även         
vilka utmaningar och svårigheter lärare anser kan finnas när en flerspråkig           
matematikundervisning bedrivs samt hur eventuella svårigheter kan hanteras. 

Undersökningen utfördes genom en kvalitativ metod, i form av semistrukturerad intervju.           
Intervjuerna skedde på fyra flerspråkiga skolor och åtta verksamma lågstadielärare med           
behörighet i matematik deltog i undersökningen.  

Resultaten visar bland annat att lärare bedriver en flerspråkig matematikundervisning där           
elevers erfarenheter av ämnesstoffet har en betydande roll. Detta för att göra            
undervisningen elevnära för att den inte ska hamna på en för hög nivå för elever. Vidare                
visar resultaten att flerspråkiga elever har svårt för begreppsförståelse inom matematik.           
Detta förebygger de verksamma lärarna genom att nyttja modersmålslärare, föräldrar och           
anpassat material. 
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Förord

Vi är två lärarstudenter som studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass              
och grundskolans årskurs 1-3, på Högskolan i Borås. Under vår lärarutbildning har intresset             
för flerspråkighet i skolan blivit större, därför valde vi att fördjupa oss i detta ämne. Vi valde                 
att koppla flerspråkighet med matematik, då vi tidigare under vår verksamhetsförlagda           
utbildning lagt märket till att språket har en betydande roll för att lära matematik. Därför blev                
utgångspunkten för detta examensarbete ett flerspråkigt matematikklassrum, då vi ville          
fokusera på flerspråkiga elever. Genom arbetets gång har vi hela tiden arbetat tillsammans.             
Att arbeta tillsammans har bidragit till en ständig kommunikation, där vi tillsammans kunnat             
diskutera och utbyta olika tankar och idéer. Varje avsnitt i arbetet har vi skrivit i samråd med                 
varandra.  

Vi vill ägna ett särskilt tack till vår handledare Daniel Arnesson, som under hela              
arbetsprocessen ständigt bidragit med råd och tips. Genom arbetets gång har Daniel väglett             
oss, vilket vi är tacksamma för då detta har underlättat hela processen. Vi vill även tacka                
samtliga respondenter som deltagit i undersökningen. Utan dem hade vi inte kunnat            
genomföra vår undersökning.  



1. Inledning

1.1 Ett flerspråkigt Sverige 
År 2015 och 2016 var det 192 000 människor som sökte asyl i Sverige. Av dessa 192 000                  
människor var 81 000 barn. Även om dessa barn inte omfattas av skolplikten har de rätt att få                  
gå i den svenska skolan (Migrationsverket 2017). 

I Sverige är många människor idag flerspråkiga. Med flerspråkighet menar vi i detta arbete              
att en person har förmågan att använda mer än ett språk utan svårigheter, både när det gäller                 
personens tal- och skrivförmåga. Även om ett av språken är personens modersmål, ska det              
finnas likvärdiga kunskaper inom andra språk som personen behärskar (Skolverket 2017).  

Runt om i Sverige talas det idag över 150 olika språk (Skolverket 2017). Språklagen              
(SFS2009:600) behandlar lagstadgat stöd som berör flerspråkighet. Alla människor som lever           
och bor i Sverige ska ges rätt till att lära sig både det svenska språket och sitt modersmål.                  
Statistik från Skolverket talar för att det finns många grundskoleelever med utländsk            
härkomst som slutar grundskolan med underkänt matematikbetyg (Norén 2010).  

Skolverket (2016) menar att flerspråkiga elever gynnas av en flerspråkig undervisning. En            
vanlig föreställning bland lärare är att språket inte har en betydande roll i             
matematikutvecklingen. Vidare klargör Skolverket att detta kan motbevisas genom forskning          
som säger att flerspråkighet främjar denna utveckling. Lärare har ansvar för att främja och              
upprätthålla elevers flerspråkighet. Jao (2012) menar att ett flerspråkigt klassrum där många            
olika språk verkar bör ses som en tillgång för lärare istället för en belastning. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 föreskriver att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja            
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas         
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s. 8). 

Eftersom Sverige under de senaste åren blivit ett mer flerspråkigt land, har detta i sin tur lett                 
till att även den svenska skolan blivit flerspråkig. Därför anser vi att det är viktigt att tillämpa                 
ett förhållningssätt och undervisningsmetoder som främjar de flerspråkiga elevernas lärande.  
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2. Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att förstå hur lärare i svensk 1-3 undervisning bedriver en               
flerspråkig matematikundervisning. Nedan följer tre forskningsfrågor som varit vägledande         
för detta arbete: 

- Hur bedriver lärare en flerspråkig matematikundervisning?
- Vad är svårast med att bedriva en flerspråkig matematikundervisning?
- Hur hanteras eventuella svårigheter?

2



  

3. Bakgrund 

 
I detta avsnitt följer tidigare forskning som berör ett flerspråkigt matematikklassrum. Avsnitt            
3.1-3.3 och 3.7 har tagit avstamp i vår tidigare forskningsöversikt Språkets betydelse i             
matematikundervisningen - En studie som berör flerspråkiga elever (Demnert & Kopljar           
2018). 
 

3.1 Höga förväntningar och stöttning för ökad prestation 
Norén (2010) förklarar att flerspråkiga elevers prestation och utvecklingsförmåga ökar om           
lärare har höga förväntningar på dessa elevers matematiska kunskaper och prestationer.           
Många flerspråkiga elever känner att de i dem flesta ämnen i skolan pekas ut som elever som                 
besitter lägre kunskaper i jämförelse med elever som har högre språkförmåga och som är              
enspråkiga. Norén påpekar dock att detta ändras när dessa elever får delta i en flerspråkig               
matematikundervisning. Då känner sig dessa elever inte utpekade eftersom de då får chans att              
använda sig av sitt modersmål i lärprocessen. När flerspråkiga elever får möjlighet att             
språkväxla mellan modersmålet och andraspråket bidrar detta till att de känner trygghet och             
lärandet ökar.  
 
Hansson (2011) menar att det finns ett påtagligt samband mellan lärares ansvar och             
flerspråkiga elevers prestationer i matematikundervisningen. Detta kan utmärkas av hur lärare           
stöttar dessa elever när det kommer till deras matematiska kunskaper men även hur lärare              
väljer att lyfta fram matematikinnehållet. Det förekommer även ett samband mellan elevers            
språkbakgrund och hur matematikundervisningen utformas. I klasser där många elever har           
utländsk bakgrund har det visat sig att det kan förekomma pedagogisk segregation i             
matematikundervisningen. Detta för att lärare har lägre förväntningar på flerspråkiga elevers           
prestationer.  
 
Även Bengtsson (2012) nämner vikten av att som lärare ha höga förväntningar på samtliga              
elever i en klass. Detta i jämförelse med den allmänna inställningen som många svenska              
skolor har, där flerspråkiga elever för det mesta segregeras. Dessa lärare har även lägre              
förväntningar på flerspråkiga elever med anledning av deras bakgrund och språkförmåga.           
Dessa elevers självbild blir sämre på grund av att de segregeras i undervisningen. Det är av                
stor vikt att inkludera flerspråkiga elever i den ordinarie undervisningen där de då får språklig               
stöttning. Samtidigt undviker lärarna då att dessa elever ska känna sig utpekade när de måste               
lämna klassrummet för separat undervisning. För att främja flerspråkiga elevers lärande i            
matematik är det viktigt att lärare inte tvivlar på dessa elevers kunskaper utan istället              
fokuserar på sina egna undervisningsstrategier. Ett inkluderande arbetssätt är enligt          
Bengtsson när samtliga elever, oberoende av bakgrund, får sina röster hörda. 
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3.2 En anpassad undervisning  
Norén (2008) menar att lärare behöver anpassa matematikundervisningen för att flerspråkiga           
elever ska utveckla ett större intresse och känna att matematik är någonting för dem. För att                
lärare ska kunna skapa en elevnära undervisning behöver de få kunskap om elevers tidigare              
erfarenheter. Norén talar även för vikten av att som lärare se elevers språkliga bakgrund och               
kulturella bakgrund som en positiv tillgång i undervisningen. Flerspråkiga elevers resultat i            
matematik kan påverkas positivt om lärare intar dessa förhållningssätt. Det är betydelsefullt            
att lärare har i åtanke att flerspråkiga elevers lärande tar tid och att detta är något som hela                  
tiden måste upprätthållas för att skapa ett hållbart lärande. Norén (2010) påpekar att             
flerspråkiga lärare med kunskap om elevers olika språkbakgrund har en fördel när det             
kommer till att kunna se dessa elevers bakgrund som ett hjälpmedel i lärandet av matematik.  
 

3.3 Social interaktion och kommunikation  
Norén (2010) tydliggör att potentialen till flerspråkiga elevers lärande stärks genom           
kommunikation i matematikundervisningen. För att undvika att flerspråkiga elevers         
möjligtvis bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska vara i centrum, kan den             
flerspråkiga matematikundervisningen eventuellt bidra till att denna språkbarriär försvinner.         
Nyanlända elever är de som vanligen gynnas mest, då de i undervisningen kan delta och               
använda sig av sina tidigare kunskaper som de har med sig från sitt hemland. Vidare menar                
Norén att lärare och flerspråkiga elever i det flerspråkiga matematikklassrummet eventuellt           
kan skapa sociala relationer genom att interagera med varandra. Dessa relationer kan ha en              
betydande roll för hur flerspråkiga elever utvecklas och vad de lär sig i matematik.  
 
Enligt Bengtsson (2012) är det av stor vikt att ha ett språkligt samband i              
matematikundervisningen. Genom att samtala om matematik med flerspråkiga elever i          
klassrummet leder detta till att de nyttjar begreppen och får en större förståelse för              
matematiska begrepp. En aspekt som kan missgynna den matematiska kommunikationen i           
klassrummen är stora elevgrupper, då det i stora elevgrupper är mer problematiskt att föra              
matematiska dialoger. Detta är synnerligen av stor vikt för flerspråkiga elever som är i              
särskilt behov av verbal kommunikation för att utveckla sitt lärande. Vidare menar Bengtsson             
att flerspråkiga elever får möjlighet till att utveckla sitt matematiska tänkande genom att de i               
matematikundervisningen får tillämpa praktiska och visuella material. Bengtsson nämner         
även att individuellt arbete i matematikundervisningen ökat samtidigt som mängden          
flerspråkiga elever med svag språkkompetens ökat. Genom att låta flerspråkiga elever arbeta            
individuellt med matematik, kan det medföra att de inte får språkligt stöd genom social              
interaktion med andra. 
 
Enligt Norén (2008) kan flerspråkiga elever använda sig av sitt tänkande språk respektive sin              
kulturella och sociala bakgrund. Detta som hjälp för att underlätta kommunikationen i            
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matematiska inlärningssituationer samt för att utvecklas och lära sig nya matematiska           
begrepp. Norén menar vidare att det kan vara av stor betydelse för flerspråkiga elevers              
självförtroende att de bemästrar matematik på en grundläggande nivå. 
 
Enligt Ladberg (2000, ss. 181-183) kan modersmålet verka som en väg eller bro för att lära                
det nya språket. Om elever kan ett ord på sitt modersmål blir det lättare att lära sig det på det                    
nya språket. Om läraren hindrar elever från att tillämpa sitt modersmål kan detta påverka              
elevers tänkande negativt. Elever som har begränsade kunskaper i sitt modersmål kan            
påverkas då språkkunskaperna varierar, detta kan i sin tur vara en bidragande faktor som              
skapar svårigheter. Ladberg nämner även att det i en klass kan finnas elever som ligger på                
olika nivåer, både vad gäller språkkunskaper och mer allmänna kunskaper. Detta kan kännas             
svårt för lärare, men i undervisningen kan lärare med fördel nyttja dessa kunskapsskillnader             
som finns mellan eleverna. Genom att elever samarbetar genom kommunikation utvecklas           
även språket och deras egna kunskaper befästs. 
 

3.4 Undervisningssvårigheter i ett flerspråkigt klassrum 
Enligt Lahdenperä och Sandström (2011, ss. 98-99) är en grundläggande förutsättning för            
lärandet att som elev bemästra undervisningsspråket. I skolans värld måste dock många            
elever närvara vid en undervisning som inte sker på deras modersmål. Ett resultat av detta blir                
att elever kan känna att språket blir ett hinder för lärandet. Det är vanligt förekommande att                
flerspråkiga elever inte förstår centrala begrepp som nyttjas i undervisningen. Det som då kan              
ske är att dessa elever skapar sig en uppfattning om att de inte begriper innehållet och därför                 
är otillräckliga. Det är viktigt att samtliga lärare har kunskap om vilka språkhinder som kan               
finnas hos flerspråkiga elever. Under en lång tid har det antagits att matematik är ett ämne där                 
det språkliga kunnandet inte spelar någon roll. Fortsättningsvis förklarar Lahdenperä och           
Sandström att språklig förståelse har ett samband med de matematiska kunskaperna. Det är en              
utmaning för lärare att göra undervisningen förståelig i samtliga skolämnen. Därför är det             
viktigt att lärare får kännedom om hur de kan gynna flerspråkiga elevers språkutveckling. Det              
är av stor vikt att elever har goda kunskaper inom modersmålet för att flerspråkigheten ska               
främja dessa elever socialt, känslomässigt och kognitivt.  
 
Vidare menar Lahdenperä och Sandström (2011, s. 100) att det även behövs interkulturell             
didaktik och ett gott samarbete med modersmålslärare för att elever ska kunna stärka sitt              
modersmål. Skolor kan använda sig av modersmålslärare för att förebygga språkliga hinder            
och det är viktigt att lärare ställer realistiska krav på flerspråkiga elever. 

 
3.5 Didaktik 
Jank och Meyer (1997, ss. 17-18) förklarar att begreppet didaktik innebär att lära ut,              
undervisa och analysera. Didaktiken brukar sammanfattas i tre olika aspekter och dessa är             

 

5



  

vad, varför och hur. Vad syftar till undervisningens innehåll och mål. Varför syftar till varför               
något ska göras samt hur eleven ska motiveras för att ta till innehållet. Hur syftar till hur                 
undervisningen ska bedrivas med hänsyn till de tidigare frågorna. 
 

3.6 Interkulturell didaktik 
Lahdenperä och Sandström (2011, s. 93) menar att endast en positiv inställning till andra              
kulturer inte räcker för att uppnå goda resultat i en mångkulturell undervisning. En             
interkulturell undervisning består av fem olika dimensioner.  
 

Innehållsintegrering, där lärare använder ämnesinnehåll från olika kulturer i  
undervisningen. Konstruktion av kunskap, vilket innebär att lärare hjälper elever att förstå,  
undersöka och avgöra hur implicita, kulturella antaganden, referensramar och perspektiv  
påverkar hur kunskap konstrueras. Reducering av fördomar, där lärare, via  
undervisningsmetoder och -material hjälper elever att utveckla positiva attityder till andra  
grupper. Rättvisepedagogik, där lärare modifierar undervisningen så att elever från olika  
kultur-, språk- och sociala grupper får samma lärandemöjligheter. Empowering, vilket  
innebär en möjliggörande skolkultur där lärare och skolledning förändrar skolans kultur  
och omgivning så att olika grupper känner samma status i skolans kulturliv (Lahdenperä  
och Sandström 2011, s. 93). 

 
Vidare menar Lahdenperä och Sandström (2011, s. 94) att med hjälp av dessa fem              
dimensioner kan lärare åstadkomma interkulturell didaktik. Detta är ett tillvägagångssätt för           
att undervisa i dagens flerspråkiga klassrum, där kunnande kring interkulturell          
kommunikation är viktig. I en flerspråkig klassrumsmiljö blir de didaktiska grundfrågorna           
mer komplexa att ge svar på. Den generella lärarkompetensen räcker antagligen inte för att              
kunna besvara dessa frågor, utan det krävs en djupare lärarkompetens inom detta specifika             
område.  
 

3.7 En flerspråkig matematikundervisning 
Norén (2008) förklarar att en flerspråkig matematikundervisning bidrar till att lärare blir mer             
tydliga och öppna i sin undervisning. De som kan dra nytta av en flerspråkig              
matematikundervisning är flerspråkiga elever, då de får nyttja sitt modersmål i matematiken            
samt att deras attityd till detta eventuellt kan ändras. Norén menar vidare att genom att låta                
flerspråkiga elever nyttja både sitt modersmål och det svenska språket i           
matematikundervisningen kan detta bidra till att elevers matematikkunskaper ökar.  
 
Norén (2010) fortsätter att tala om vilken betydelse ett flerspråkigt klassrum har för elevers              
lärande i matematik. Modersmålet tilldelas redan en hög status enbart genom att i             
matematikundervisningen nyttja flerspråkiga elevers modersmål som en tillgång. Norén         
förklarar vidare att något som kan stärka flerspråkiga elevers självförtroende är när deras             
flerspråkighet bekräftas. De kan då känna att skolan är något för dem. Hansson (2011)              
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poängterar att flerspråkighet bör ses som en tillgång istället för belastning vid lärandet av              
matematik. Detta innebär att flerspråkiga elever kan lära sig matematik genom att tillämpa             
sitt modersmål, exempelvis genom mentala översättningar. Hansson menar vidare att          
flerspråkiga elever som har sämre språkförmåga missgynnas inom matematiken, då detta           
leder till ett mindre aktivt deltagande under matematiklektioner. Det är däremot lärares ansvar             
att detta arbetssätt fungerar för att språk och kommunikation ska samverka. 
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4. Teoretisk ram 
 
I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt, där vi valt att              
använda oss av en teori och ett perspektiv vid analys av data. Avsnittet behandlar först ett                
sociokulturellt perspektiv och därefter en didaktisk teori som förtydligas genom en didaktisk            
triangel.  
 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
År 1896 föddes Lev Vygotskij som under 1900-talets början kom att utveckla det             
sociokulturella perspektivet . Den sociokulturella teorin handlar om mänsklig utveckling.         
Vygotskij menade att en individs utveckling sker i sociala sammanhang snarare än            
individuellt. Denna utveckling är resultatet av de kulturella, sociala och historiska           
erfarenheterna (Gibbons 2016, ss. 29-30). En individs utveckling sker på två olika plan. De              
två utvecklingsnivåerna är biologisk mognad och sociokulturella förhållanden. Den         
biologiska mognaden innebär att en individ uppfattar, ingriper och samspelar med           
omgivningen. Vi människor är kommunikativa och beroende av interaktion. Den biologiska           
mognaden sker innan de sociokulturella förhållandena. I det sociokulturella förhållandet          
gestaltas så småningom vår världsbild samt hur vi lär. Här upptas färdigheter, kunskaper och              
förståelse som skapats och kommunicerats genom kultur (Säljö 2000, ss. 35-37).  
 
4.1.1 Scaffolding  
Enligt Gibbons (2016, ss. 31-35) innebär scaffolding stöttning, där det tillfälligt ges stöd             
utifrån behov. Gibbons nämner vidare att: “Det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon eller                 
han göra på egen hand imorgon”. I klassrummet innebär detta att läraren erbjuder tillfällig              
stöttning för att eleven självständigt ska kunna lösa uppgifter och leda eleven mot en              
fördjupad förståelse, i form av nya begrepp och färdigheter. Vad lärare väljer att framställa i               
sin undervisning samt hur de stöttar eleven blir avgörande för den pedagogiska utvecklingen.             
Det finns två olika nivåer av stöttning respektive kognitiv utmaning som lärare kan ge, en hög                
samt en låg nivå. Dessa kan sedan delas in i fyra olika zoner (se figur 1). I den första zonen                    
ges eleven hög kognitiv utmaning men en låg nivå av stöttning. Detta kan leda till att eleven                 
hamnar i en frustrationszon. I den andra zonen ges eleven låg kognitiv utmaning och en låg                
nivå av stöttning. Detta kan bidra till att eleven hamnar i en uttråkningszon . I den tredje                
zonen ges eleven låg kognitiv utmaning men en hög nivå av stöttning. Detta kan leda till att                 
eleven hamnar i en trygghetszon. I den fjärde och sista zonen ges eleven hög kognitiv               
utmaning och en hög nivå av stöttning. Eleven befinner sig då i en utvecklingszon , den så                
kallade proximala utvecklingszonen. Forskning visar att samtliga elever som befinner sig i            
den proximala utvecklingszonen gynnas och når bättre resultat. Annan forskning framhåller           
även att samtliga elever som befinner sig i denna utvecklingszon inkluderas i större             
utsträckning, oavsett bakgrund. 
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Figur 1. Cummins modell (Gibbons 2016, s. 40) 
 
Som lärare ställs det krav på att ha höga förväntningar på samtliga elever samtidigt som               
eleverna ska ges likvärdig stöttning, detta för att gynna elevers utveckling (Gibbons 2016, ss.              
32-33). 
 
4.1.2 Den proximala utvecklingszonen 
Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är den proximala utvecklingszonen . Människan är            
alltid under utveckling och förändras genom olika erfarenheter. Den proximala          
utvecklingszonen syftar på en lärandenivå som är för hög för barnet att klara av självständigt               
men som denne kan klara av med hjälp av en kunnig och erfaren person. Med hjälp av den                  
erfarna personen kan barnet utvecklas mer än vad denne hade gjort självständigt. Vygotskij             
menar att genom att låta elever samverka med varandra i en målinriktad uppgift blir detta ett                
resultat av den kognitiva utvecklingen. Yngre barn utvecklar sitt tänkande genom att vara             
delaktiga i vardagliga aktiviteter och samtal (Gibbons 2016, ss. 30-31).  
 

4.2 Den didaktiska triangeln  
För att åskådliggöra undervisningens struktur har det inom didaktiken framställts en didaktisk            
teori. Denna har sitt ursprung långt bak i tiden, dock är det okänt vem som grundade denna                 
teori. Den didaktiska teorin kan förklaras i form av en triangel (se figur 2). Den didaktiska                
triangeln delas in i tre olika grundpelare och visar hur dessa samspelar med varandra. De tre                
grundpelarna är: innehåll, lärare och elev. Lärare-innehåll fokuserar på hur lärare framställer            
det som ska läras ut. Elev-innehåll omfattar elevens tidigare erfarenheter av ämnesstoffet.            
Lärare-elev relationen omfattas av interaktion mellan elev och lärare (Hopmann 1997, ss.            
201-202). Med inspiration av den didaktiska teorin har vi valt att använda oss av Den               
didaktiska triangeln. Vi använder den enligt följande:  
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Alla tre dimensioner samspelar och påverkar varandra. Innehåll som befinner sig högst upp             
på triangeln är den dimension som styr både lärare och elev. Innehåll omfattas av exempelvis               
läroplanen, vilken är lärares styrdokument. Där lärare och innehåll möts kallas för            
framställningsaxeln. För att bedriva en undervisning bör lärare ha goda kunskaper om            
innehållet, då det påverkar framställningen. Lärare måste veta hur innehållet ska framställas,            
exempelvis vilken undervisningsmetod de ska tillämpa. Hela undervisningsprocessen börjar         
med att lärare har kunskap om vilket innehåll som ska framställas. För att veta på vilken nivå                 
innehållet ska framställas kan lärare ta reda på vilka förkunskaper och tidigare erfarenheter             
eleverna har av ämnesstoffet. Vid detta moment befinner sig lärare vid elev-innehåll, som             
kallas för erfarenhetsaxeln . För att kunna framställa innehållet utifrån elevers tidigare           
kunskaper och erfarenheter bör lärare ständigt interagera med sina elever. Det är då lärare              
befinner sig vid interaktionsaxeln . 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Figur 2. Den didaktiska triangeln (Bearbetad utifrån Hopmann 1997, s. 201). 
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5. Metod 

 
I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av urval, genomförande samt reliabilitet och            
validitet. Vi redogör även för hur vi analyserat och tolkat data samt de forskningsetiska              
principerna vi förhållit oss till. 
 

5.1 Urval  
Vi valde ut fem mångkulturella skolor som vi sedan tidigare visste hade en hög andel               
flerspråkiga elever. Dessa skolor valdes eftersom vårt syfte berörde flerspråkighet och då            
enbart kunde besvaras genom en undersökning på mångkulturella skolor. En av de utvalda             
skolorna valde att inte delta. Åtta lärare på fyra olika skolor valde att ställa upp. Samtliga                
lärare som intervjuades är behöriga i matematik och undervisar i årskurserna 1-3. De             
medverkande lärarna var samtliga kvinnor. Eftersom lärarna är anonyma kommer de i detta             
examensarbete ges fiktiva namn. De olika skolorna kommer att nämnas som “Skola 1, Skola              
2, Skola 3 och Skola 4”. Skola 1 har 100% flerspråkiga elever, Skola 2 har 98%, Skola 3 har                   
87% och Skola 4 har 30% flerspråkiga elever .  1

 
5.2 Genomförande 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, i form av semistrukturerade intervjuer.            
Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 84-85) förklarar att en kvalitativ intervju antingen            
kan vara mer eller mindre strukturerad. En semistrukturerad intervju innebär att en specifik             
intervjumall är utformad innan intervjun genomförs. I en semistrukturerad intervju är           
frågorna öppna, då respondenten inte ges några svarsalternativ utan svarar med egna ord.             
Enligt Kihlström (2007, ss. 48-49) är det intervjuarens uppgift att leda samtalet och se till att                
intervjun håller sig inom den bestämda ramen. Vidare förklarar Kihlström att om            
respondenten får delge tidigare situationer som denne upplevt blir svaren sannolikt mer            
trovärdiga. Svaren grundar sig då mer på erfarenheter än åsikter.  
 
Vi började med att sammanställa ett missivbrev (se bilaga 1) med information om vårt              
examensarbete och att vi önskade att intervjua verksamma matematiklärare. Därefter valde vi            
ut fem mångkulturella skolor och mejlade missivbrevet till rektorer på respektive skola.            
Rektorerna mejlade i sin tur vidare detta till lärare på skolan. De lärare som ville ställa upp                 
hörde därefter av sig till oss. Vi bokade sedan in tid för intervju utifrån deras önskemål.                
Utifrån syfte och forskningsfrågor sammanställde vi intervjufrågor (se bilaga 2). Vi valde att             
börja intervjuerna med bakgrundsfrågor som en mjukstart och sedan fortsatte vi med frågor             
som berörde flerspråkig matematikundervisning. Kihlström (2007, s. 52) påpekar vikten av           
att starta en intervju med några uppvärmningsfrågor. Exempel på sådana kan vara att samtala              

1 Statistik från respektive skolors rektorer 
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om namn, yrke och arbetsplats. 
 
Samtliga respondenter intervjuades en och en på de olika skolorna där vi båda var närvarande               
och aktiva. Innan varje intervju frågade vi respondenterna om det gick bra att vi spelade in                
intervjuerna. Varje enskild intervju pågick under cirka 20 minuter. Samtliga intervjuer skedde            
på platser där det var en lugn miljö, då det var viktigt att vi i efterhand skulle kunna lyssna på                    
intervjuerna utan störningsmoment. Kihlström (2007, ss. 49-51) menar att inspelningar av           
intervjuer kan vara en fördel då intervjuaren i efterhand kan gå tillbaka och lyssna på               
respondentens svar. Även placering är viktigt för att skapa naturlig ögonkontakt samt att             
ljudet i inspelningen ska höras. Vi upplyste även respondenterna om att intervjun fick             
avbrytas om så önskades. Detta är även något som Kihlström belyser är viktigt. Samtliga              
ljudinspelade intervjuer transkriberades till text för att öka hanterbarheten vid          
sammanställning. Vi delade upp de åtta ljudinspelningarna och transkriberade fyra var.  
 

5.3 Reliabilitet och validitet 
En förekommande fråga inom forskning är hur tillförlitlig, reliabel, insamlad data är.            
Reliabilitet handlar om hur noggrann och preciserad insamlad data är. Vilka data har använts,              
vilket sätt har det samlats in på samt hur har det bearbetats? Om en undersökning som gjorts                 
idag upprepas igen på samma grupp människor vid ett senare tillfälle och då visar samma               
resultat, kan det konstateras att undersökningen är pålitlig och därför har hög reliabilitet. Ett              
annat sätt att testa om undersökningen har hög reliabilitet är att låta fler forskare utföra               
samma undersökning. Om dessa forskare får fram samma resultat, innebär det hög reliabilitet             
(Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21-22). Kihlström (2007, s. 232) nämner att            
reliabiliteten ökar om det är två personer som intervjuar. Vidare är ett sätt att stärka               
reliabiliteten att ljudinspela intervjuerna. På detta sätt kommer allt som sägs vid intervjuerna             
med. 
 
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 22) förklarar att insamlad data inte enbart avspeglar             
verkligheten, utan är en framställning av den. En central fråga är hur noga data framställer det                
som undersökts. Forskarna benämner detta som validitet , vilket innebär giltighet. Thurén           
(2007, s. 26) nämner att validitet handlar om att enbart undersöka det som skulle undersökas,               
varken mer eller mindre. De redskap som är tänkta att användas för undersökningen måste              
vara testade innan. Kihlström (2007, s. 231) förtydligar att om en vetenskapligt skolad individ              
kontrollerar undersökningsredskapen och möjligtvis delger idéer som leder till en förbättring,           
ökar giltigheten. Validiteten ökar även om kommunicerbarheten är tydlig. Detta innebär att            
läsaren och undersökningens deltagare förstår resultaten. 

 
5.4 Analys och tolkning 
För att underlätta analys och tolkning transkriberades intervjudata. Transkribering innebär att           
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forskaren efter intervjuerna skriver ned, i form av text, det som respondenterna berättat. Vi              
har tillämpat detta arbetssätt för att på ett enklare sätt finna likheter och skillnader i               
respondenternas svar. Kihlström (2007, s. 54) nämner att det vid en kvalitativ intervjustudie             
gäller att finna mönster. Vidare nämner Kihlström även att enbart en sammanställning av             
intervjusvaren inte är ett resultat. Samtliga svar ska bearbetas och sammanställas. I resultatet             
är det en fördel att använda sig av citat från intervjuerna för att stärka reliabiliteten. 
 
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 24) förklarar att ett teoretiskt perspektiv innebär att             
med hjälp av en specifik teori tolka det som undersöks ur en särskild synvinkel. Vi har valt att                  
tolka respondenternas svar med hjälp av en didaktisk teori där vi utgått från den didaktiska               
triangeln och ett sociokulturellt perspektiv . Under insamlingen av data utgick vi inte från             
någon specifik teori, utan detta var något som valdes senare. I början samlades data in och                
färgkodades därefter. Efter detta moment upptäcktes mönster som utgjorde vilken teori som            
blev vår utgångspunkt. Denna strategi, där vi gick från empiri till teori, benämner             
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 26) som induktiv . 
 

5.5 Forskningsetiska principer 
Under intervjuerna tog vi hänsyn till de fyra huvudkraven som är: informationskravet,            
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet . Dessa krav tillämpas för att ge          
skydd åt respondenten (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Samtliga medverkande ges fiktiva            
namn i detta examensarbete. Detta var något som respondenterna blev informerade om innan             
intervjuerna. De blev även informerade om vilka forskningsetiska rättigheter de hade samt att             
de fick avbryta intervjun och neka frågor som de inte ville besvara. Detta utan att behöva ge                 
någon förklaring. 
 
Informationskravet innefattar att forskaren ska upplysa deltagarna om vilket syfte den           
aktuella forskningsuppgiften har (Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna som medverkar i undersökningen har rätt till att styra             
över sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-11). 
 
Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarna ges möjlighet till att vara konfidentiella,          
vilket innebär att deltagarnas personliga uppgifter skyddas av sekretess för att obehöriga inte             
ska få tillgång till informationen (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). 

 
Nyttjandekravet innebär att samtliga uppgifter som berör enskilda individer enbart får           
användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 
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6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redogörs en analys av insamlad data från de intervjuer som genomförts.              
Resultaten analyseras utifrån den didaktiska triangelns tre dimensioner; framställning,         
erfarenhet och interaktion. Resultaten speglas även i Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  
 

6.1 Framställning 
Vid intervjuerna var det vanligt att respondenterna uttryckte att lärare har ett stort och viktigt               
ansvar när det gäller flerspråkig matematikundervisning. Maria på Skola 2 uttrycker sig såhär: 
 

Det är ett jätteansvar att vara lärare. Det går inte att enbart tänka ”den här lektionen, låt  
den gå, vi kan kolla på film”. Utan det är så att de kommer till dig för att du har ett  
uppdrag och du ska ge dem någonting. Det har de rätt till. (Maria) 

 
6.1.1 Konkretisera genom verklighet och praktiskt material 
En vanlig utsaga bland respondenterna är att som lärare inte fastna för matematikboken utan              
våga lägga den åt sidan. Istället kan lärare utgå från elevernas verklighet och använda sig av                
sina egna idéer. Respondenterna menar att innan lärare skapar sina egna idéer bör de utgå från                
läroplanen för att kunna koppla till de mål som beskrivs där.  
 

Jag tänker att det gäller att ta fram sin konstnärliga talang. Är det med hjälp av konst eller  
teater som gäller? Inte alltid matematikboken, den kan man lägga åt sidan. Det som står i  
matematikboken, det når man inte långt med. Utan det är mycket annat. Du ska ta  
vardagen direkt in i situationen. Rita mycket på tavlan. (Maria) 

 
Respondenterna uttrycker att matematikboken däremot kan verka som ett underlag för           
matematikundervisningen, då innehållet i boken är framtaget utifrån läroplanens mål.  
 
Samtliga respondenter talar för att tillämpa mycket konkret och praktiskt material i            
undervisningen. Exempel på konkret och praktiskt material kan vara att använda sig av bland              
annat; bildstöd, brickor, klossar, smartboards och att rita på tavlan. De menar att genom att               
lärare konkretiserar mer genom praktiskt material i undervisningen underlättar det för de            
flerspråkiga elever som ännu inte behärskar språket helt. Bengtsson (2012) påtalar att            
flerspråkiga elever som får arbeta med praktiska och visuella material i matematiken ges             
potential att utveckla det matematiska tänkandet. Vidare menar en del respondenter att lärare             
bör analysera det material som ska framställas innan lektionen för att undvika att lägga fram               
material som ligger på en för hög nivå för flerspråkiga elever. Om lärare bedriver              
undervisningen på en för hög nivå, kan det resultera i att elever missgynnas genom att de inte                 
förstår undervisningens innehåll.  
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Vi använder ganska mycket konkret och praktiskt material. Till exempel har vi brickor  
och sånt på bänken som de kan titta på när de ska göra subtraktion och addition och sånt 
där. Det använder vi faktiskt mycket. Det blir väldigt tydligt för dem. Det kan bli väldigt  
svårt för de flerspråkiga barnen att tänka abstrakt på svenska, för man kanske är van att  
tänka på sitt hemspråk, men brickorna hjälper för då får man ner det man har i huvudet  
och det blir lättare att se. (Renée)  

 

6.1.2 Svårigheter med matematiska begrepp 

En återkommande utsaga bland respondenterna är att det svåraste med att bedriva en             
flerspråkig matematikundervisning är att förstå om elever förstått matematiska begrepp såsom           
längre, tyngre, dubbelt och hälften. Även Lahdenperä och Sandström (2011, ss. 98-99)            
nämner att det är vanligt förekommande att flerspråkiga elever inte förstår centrala            
matematiska begrepp. Respondenterna förklarar vidare att de flerspråkiga eleverna brukar          
påstå att de har förstått innehållet, däremot upptäckte lärarna vid senare tillfällen att detta inte               
stämde. För att undvika en sådan här situation talar respondenterna om att de försöker ta reda                
på om elever förstått genom att vid ett senare tillfälle exempelvis ge dessa elever              
repetitionsuppgifter som behandlar dessa begrepp. En metod för att underlätta för de elever             
som har svårigheter med begrepp är att lärare tar fram en pärm med vanligt förekommande               
matematiska begrepp. Dessa begrepp översätts till de modersmål som talas bland eleverna i             
klassen. Genom att eleverna får se begreppen både på svenska och sitt modersmål ökar              
förståelsen.  
 
Samtliga respondenter nämner ytterligare en metod som kan ses som ett verktyg för             
flerspråkiga elever, detta är att nyttja de modersmålslärare som är anställda på skolan. Dessa              
lärare hjälper då till att översätta samt förklara svåra ord och begrepp. Lahdenperä och              
Sandström (2011, s. 100) förklarar att det behövs ett gott samarbete med skolans             
modersmålslärare för att elever ska utveckla sitt modersmål och förhindra språkliga hinder. 
 

Att de har fler språk, det är inget problem utan du måste hitta verktyg som hjälper dem. 
Trots att de har ett annat språk än du. (Maria) 

 
En del respondenter nämner att de även tar hjälp av de flerspråkiga elevernas föräldrar.              
Föräldrarna kan hjälpa till genom att i hemmet arbeta med svåra matematiska begrepp både på               
svenska och deras modersmål, för att de matematiska begreppen ska bli mer naturliga för              
eleverna. Eleverna kan då jämföra begreppen på sitt modersmål och det svenska språket. 
 

Om jag har en elev där jag förstår att det är just språket som gör att den inte hänger med  
då tar jag kontakt med föräldrarna och ber dem om hjälp. Jag kan inte kräva hjälp från  
föräldrarna men jag kan be dem förklara för barnen. (Emma) 

 

6.1.3 Lära av varandra 
Många av respondenterna talar för att arbeta i par eller mindre grupper med gemensamma              
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uppgifter, då många flerspråkiga elever lär sig och utvecklar sitt tänkande genom att få arbeta               
och diskutera tillsammans med andra. Detta tankesätt kan kopplas till Vygotskijs proximala            
utvecklingszon som syftar på det ett barn kan klara av på egen hand och det ett barn kan klara                   
av i interaktion med en kunnig person. Med den kunniga personen kan eleven utvecklas mer               
än vad denne hade gjort på egen hand (Gibbons 2016, ss. 30-31). Även Norén (2010) har en                 
liknande tanke kring detta, då hon förklarar att genom kommunikation i           
matematikundervisningen stärks elevers kunskaper. 

 
Jag vet att det är många som har en matematikundervisning där alla sitter och jobbar en  
och en och då är det alltid några som sitter och inte hänger med eller förstår. Man kan sitta  
två och två och liksom prata lite, det är så härligt när man går runt då hör man hur  
eleverna pratar och resonerar. Och där får de ju även in flera kunskapskrav, för man ska ju  
faktiskt kunna förklara för någon annan hur man tänker och det kan man ju inte göra bara  
genom att sitta tyst. Jag tycker inte man ska vara rädd för att liksom bryta det. Men det  
tror jag att många är, många kör det här traditionella. Jag tror inte riktigt på det. (Johanna) 

 
Däremot uttrycker en del respondenter att vissa elever vill arbeta individuellt och då ska de få                
möjlighet att göra det. Det är dock viktigt att som lärare även följa upp det individuella                
arbetet. 
 
Många av respondenterna är överens om att elever lär i interaktion med varandra. De kan               
genom interaktion med varandra dra nytta av varandras språk- och allmänna kunskaper.            
Elever som talar samma modersmål kan med fördel hjälpas åt för att öka förståelsen hos den                
svaga eleven. Detta tankesätt går hand i hand med Vygotskijs teori om att vi människor är                
kommunikativa varelser och beroende av interaktion (Säljö 2000, ss. 35-37). Även Ladberg            
(2000, s. 182) nämner att ett gott elevsamarbete utvecklar språket. 
 

Barn lär av varandra, de lär när de interagerar med varandra. När de pratar med varandra,  
när de leker med varandra. (Renée) 

 
Sammanfattningsvis innebär läraruppdraget ett stort ansvar. Lärare kan med fördel använda           
sig av sin kreativa sida vid planering av undervisning. Detta för att variera undervisningen och               
koppla till de flerspråkiga elevernas verklighet. Det är viktigt att lärare innan framställning av              
lektionsinnehåll analyserar sitt material, för att undvika att undervisningen hamnar på en för             
hög nivå. En gynnsam arbetsmetod för flerspråkiga elever är att arbeta med konkret och              
praktiskt material under matematiklektionerna. Vid begreppssvårigheter inom matematiken        
kan lärare med fördel nyttja både modersmålslärare och föräldrar för språklig översättning.            
Genom att flerspråkiga elever får möjlighet att arbeta och diskutera tillsammans utvecklas            
deras lärande.  
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6.2 Erfarenhet 
6.2.1 Elevers tidigare kunskaper och erfarenheter 
En vanlig utsaga bland respondenterna är att de arbetar elevnära genom att anpassa             
undervisningen utifrån elevers erfarenheter och kunskaper. Detta är något som även Norén            
(2008) nämner genom att beskriva vikten av att som lärare skapa sig kunskap om flerspråkiga               
elevers tidigare erfarenheter och utifrån det anpassa undervisningen till att bli mer elevnära.             
De förklarar att de har olika material till elever som är starkare och behöver utmaning               
respektive till de elever som är svagare och behöver mer stöd. 

 
Jag tycker alltid att vi jobbar elevnära. Vi utgår alltid från där eleven befinner sig och att  
man har olika material till olika elever. (Emma) 

 
En del respondenter uttrycker att elever som kommer till Sverige har mycket kunskaper med              
sig från sitt hemland. De är oftast duktiga på matematik redan som små. De har dock en                 
gemensam tanke kring att de tidigare kunskaperna som eleverna har med sig inte nyttjas i               
klassrummet, som det med fördel hade kunnat göras. Många elever som kommer från andra              
länder har med sig andra matematikstrategier och andra sätt att räkna på. Respondenterna             
uttrycker att det är lärares ansvar att uppmuntra dessa elever till att våga använda sina               
strategier och inte känna att de gör fel. Barn vill gärna göra “rätt”, därför är det extra viktigt                  
att lärare främjar elevers olika strategier. Norén (2008) nämner även att det är viktigt att lärare                
ser elevers kulturella bakgrund och språkbakgrund som en tillgång.  
 

Jag tänker att vi inte tar tillvara på de kunskaper som barnen kanske har med sig och hur  
det ser ut i deras hemmiljö. Att den kan se annorlunda ut. Vi kanske ska dra mer nytta av  
det i undervisningen. Vi är så inriktade på det “svenska” liksom, men de kanske använder  
matematiken på ett annat sätt. Det kan vara kulturellt. (Helena)  

 
En del av respondenterna nämner att det är av stor vikt att inte ta för givet att samtliga elever                   
befinner sig på samma kunskapsnivå. Elever som nyligen kommit till Sverige, från ett land              
som inte liknar Sverige, har möjligen en annan livsmiljö att dra kopplingar till än de elever                
som kommer från ett land som till stor del liknar Sverige. En av respondenterna nämner att en                 
del elever som saknar tidigare skolgång, dessa kan till och med ha svårigheter med att räkna                
snyggt på ett rutat papper eller dra raka linjer med en linjal. Det är därför lärares ansvar att ta                   
reda på vad eleverna har för förkunskaper för att underlätta för dessa elever i undervisningen. 
 

Man stöter ju på väldigt mycket sammanhang där eleverna inte hänger med för att de till                
exempel inte vet vad en Jetski är eller ett parasoll är. Man får tänka hela tiden att det här                   
kanske inte är självklart. (Carin) 

 
En respondent uttrycker att lärare bör ha god koll på sina flerspråkiga elevers förkunskaper, så               
som exempelvis begreppsförståelse för att inte ge ut uppgifter som ligger på en för hög nivå.                
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Det är även viktigt att lärare är förberedda på alla de frågor som kan komma att ställas av                  
dessa elever för att då kunna förklara på ett annorlunda sätt eller förtydliga någonting.  
 

Man måste kolla om det krävs några förkunskaper för vissa begrepp. Om man ska jobba 
med exempelvis termometern, om de då vet vad det är. Ibland måste man backa och tänka  
vad man behöver för förkunskaper. (Agneta) 

 
Sammanfattningsvis är det viktigt att lärare inte undviker utan tar del av flerspråkiga elevers              
tidigare matematikkunskaper och strategier för att tillämpa dessa i undervisningen. Lärare           
ansvarar för att ta reda på elevers förkunskaper.  

 
6.3 Interaktion  
6.3.1 Höga förväntningar och rätt stöd  
En förekommande utsaga bland respondenterna är att samtliga elever har rätt till att erbjudas              
samma möjligheter och stöd för att lyckas med sin skolgång. Även Hansson (2011) påpekar              
att om lärare stöttar flerspråkiga elever påverkar detta matematikresultaten positivt.          
Respondenterna fortsätter förklara att det är av stor vikt att lärare ger elever positiva              
kommentarer som ska få eleverna att känna att de både vill och kan. Respondenterna hade en                
gemensam tanke kring att både flerspråkiga elever och svenska elever har samma chans,             
allting handlar om vilket stöd de erbjuds av lärarna. Detta kan kopplas till Vygotskij som               
nämner att det lärare väljer att fokusera på i undervisningen och även vilket stöd elever ges,                
blir väsentlig för elevers utveckling (Gibbons 2016, s. 33).  
 

Det är klart att de har samma chans som svenska elever, bara de får rätt stöd. Framförallt  
att ge de positiva tankar, att “det här fixar vi”. (Maria) 

 
En av respondenterna uttrycker att ett faktum är att en del lärare har lägre förväntningar på                
flerspråkiga elever då de anser att dessa elever kan mindre på grund av sin språkbrist. Detta                
kan i sin tur orsaka att elevers engagemang minskar då de känner att läraren inte tror på dem.                  
Respondenten anser att ett sådant tänk måste hämmas och istället bör lärare ha höga              
förväntningar på samtliga elever oavsett vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Samtidigt ska             
dessa förväntningar inte vara för höga, då det istället kan leda till att eleven påverkas negativt,                
då denne känner att det är alldeles för höga förväntningar och krav som ställs. Vygotskij               
nämner att elever som utsätts för hög kognitiv utmaning i kombination med låg stöttning kan               
hamna i frustrationszonen, då kraven blir för höga för eleven samtidigt som denne inte får               
tillräckligt stöd (Gibbons 2016, s. 33).  
 

Jag brukar alltid säga till mina elever att: det kan låta hårt, men att ni kan ha det emot er  
att lärare kommer förvänta sig mindre av er för att ni kommer från ett annat land. Då ska  
ni visa ännu mer att ni kan. Ni ska inte se det som ett hinder att ni har två språk, utan mer  
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som en möjlighet. Det är som en gåva, om man säger så. Så att eleverna känner sig stolta  
över det. Man ska inte heller hyckla med det eller ställa för höga förväntningar. Man ska  
bevisa att de har lika stora möjligheter som alla andra. Vill du tillräckligt mycket, så  
klarar du det mesta. (Helena) 

 
Samtliga respondenter är överens om att de har höga förväntningar på alla elever i en klass.                
De gör ingen skillnad på om eleven är flerspråkig eller enspråkig. En respondent uttrycker att               
höga förväntningar ger höga resultat samtidigt som en annan respondent nämner att det är              
viktigt att inte ha alldeles för höga förväntningar, då detta kan missgynna eleven. Detta är               
något som kan kopplas till det Norén (2010) påpekar, vilket är att lärares höga förväntningar               
på flerspråkiga elevers matematiska kunskaper bidrar till ökad prestation och utveckling. En            
respondent menar till och med att det är lärares uppgift att få de flerspråkiga eleverna att                
briljera. Detta genom att ge eleverna utrymme, rätt förutsättningar, material och miljö.  
 

Man får inte ha för höga förväntningar heller, så att man inte ser målet, men ändå att man  
har en lärare som tror på en. Och att man har en lärare som låter en lyckas i sitt eget språk  
också, som inte blir rädd för det. (Emma) 

 

6.3.2 Att känna sina elever 

Vidare talar många av respondenterna om vikten av att känna sina elever. Detta till fördel för                
läraren som behöver utgå från elevens kunskaper för att vinna deras intresse. En respondent              
menar att det är viktigt att som verksam lärare i årskurs 1-3 inte glömma bort att det går att                   
leka sig till kunskaperna, då elever i dessa årskurser fortfarande är små. Fortsättningsvis             
nämner respondenten att elever behöver mycket beröm. Därför anser hon att alla små steg är               
bra steg. Hon talar för att lärare ska lyfta allt det positiva och inte lägga särskilt mycket fokus                  
vid det negativa, då barn ofta fastnar vid detta.  
 
Många respondenter beskriver att de försöker bedriva genomgångar där de kan knyta an till              
någonting som de vet att eleverna anser är roligt. Lärarna märker då att eleverna är mer                
uppmärksamma och lär sig bättre. Detta medför så småningom bättre resultat, menar            
respondenterna. Att möta eleverna på deras nivå och göra det på ett lekfullt sätt anser många                
av respondenterna vara en framgångsrik undervisningsmetod. De anser även att lärare vinner            
en hel del på att utgå från elevernas intresse och erfarenheter när de planerar sin undervisning.  
 

En helt ny värld öppnas när man kopplar till deras intressen. (Helena) 
 
Ett flertal av respondenterna menar att det är gynnsamt både för lärare och elever om man drar                 
nytta av de matematiska kunskaper som de flerspråkiga elevernas föräldrar besitter. Detta för             
att då få en djupare insikt i hur de räknar matematik i deras hemländer och då använda sig av                   
dessa räknesätt i skolundervisningen.  
 

Jag vill lära mig utav andra kulturer så jag kan förklara bättre för barnen. Och det är  
guld värt. (Emma)  
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6.3.3 Att samtala med sina elever 
En vanlig utsaga bland respondenterna var att det som de ansåg var svårt i en flerspråkig                
matematikundervisning var att veta om alla de flerspråkiga eleverna förstått. De förklarar att             
dessa elever ofta brukar nicka och säga att de förstår. Dock vid ett senare tillfälle när eleverna                 
får lösa en liknande uppgift, märker lärarna att de faktiskt inte förstått. En respondent förklarar               
att de flerspråkiga eleverna gärna vill uppfattas som “duktiga” och säga att de har förstått.               
Därför menar hon att det är viktigt att som lärare ha god uppsikt och samtala med dessa elever                  
för att se om alla sannerligen har hängt med och förstått innehållet.  

 
Det svåraste är nog att ibland, eller ganska ofta så säger de här eleverna att de förstår, de  
nickar men sen märker man, när man gör olika små tester att de inte har hängt med. Men  
det är ju att de vill ju liksom att det ska se ut som att de förstår. Men sen kan det visa sig  
långt senare att de suttit jättelänge och inte förstått ett visst ord, det är svårt. (Johanna) 

 
Slutligen är samtliga respondenter överens om att det är viktigt att samtala med sina              
flerspråkiga elever för att skapa en översiktlig bild av hur matematiken ser ut i deras liv och så                  
småningom dra nytta av det i undervisningen. Även Norén (2010) beskriver att interaktion i              
ett flerspråkigt klassrum skapar möjligheter för elever och lärare att kommunicera. Denna            
kommunikation mellan elev och lärare är viktig för elevers kunskapsutveckling och           
engagemang i matematik.  
 

Att ni pratar med varje elev. Då får ni en bild av hur matematiken finns i deras liv utanför  
skolan. Då kan ni dra nytta av det i undervisningen. (Helena) 

 
Sammanfattningsvis bör flerspråkiga elever erbjudas stöttning i form av bland annat positiv            
feedback för att kunna utvecklas. Det är viktigt att flerspråkiga elever känner att lärare har mer                
rimliga förväntningar på deras kunskapsnivå. För att underlätta i undervisningen behöver           
lärare lära känna sina elever genom att samtala med dem.  
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7. Slutsatser och diskussion 

 
I följande avsnitt kommer vi att lyfta fram slutsatser i anslutning till varje forskningsfråga.              
Därefter följer en resultatdiskussion samt en metoddiskussion . Slutligen redovisas våra          
resonemang kring didaktiska konsekvenser och vidare forskning . 

 
7.1 Slutsatser  
Hur bedriver lärare en flerspråkig matematikundervisning? 
Slutsats 1  
Lärare bedriver en flerspråkig matematikundervisning genom att tillämpa praktiskt och          
konkret material för de flerspråkiga eleverna. Genom att lärare konkretiserar sin undervisning            
underlättar detta för flerspråkiga elevers lärande.  
 
Slutsats 2 
Lärare försöker bygga sin undervisning med utgångspunkt i flerspråkiga elevers tidigare           
erfarenheter inom ämnesstoffet. Detta för att undvika att undervisningen hamnar på en för hög              
nivå, vilket kan missgynna flerspråkiga elevers lärande. Lärare uppmuntrar till användning av            
tidigare inlärda matematikstrategier.  
 
Slutsats 3 
Lärare låter flerspråkiga elever arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter. Detta medför           
positiva möjligheter då dessa elever får utveckla sitt tänkande genom att interagera med andra. 
 
Vad är svårast med att bedriva en flerspråkig matematikundervisning? 
Slutsats 4 
Det svåraste med att bedriva en flerspråkig matematikundervisning är att veta om flerspråkiga             
elever har fått förståelse för matematiska begrepp.  
 
Slutsats 5 
Flerspråkiga elever är inte en homogen grupp. Det finns stora skillnader i såväl språk- som               
matematikkunskaper, vilket ställer stora krav på lärare att individualisera och nivåanpassa sin            
undervisning.  
 
Hur hanteras eventuella svårigheter? 
Slutsats 6 
Lärare använder sig av arbetsmaterial där begrepp översatts till olika modersmål samt            
modersmålslärare och föräldrar för språklig översättning.  
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Slutsats 7 
Lärare stimulerar till interaktion för att få eleverna att samtala om matematik och därigenom              
fördjupa sin begreppsförståelse.  
 
Slutsats 8 
När lärare utgår från flerspråkiga elevers intressen blir dessa elever mer uppmärksamma och             
motiverade till att lära sig. Att göra undervisningen mer lekfull beskrivs som en framgångsrik              
undervisningsmetod.  
 
Slutsats 9 
Lärare stöttar flerspråkiga elever genom en tät interaktion med fokus på positiv feedback, för              
att utveckla deras matematiska lärande.  

 
7.2 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med denna studie var att förstå hur lärare bedriver en flerspråkig             
matematikundervisning. Med detta ville vi ta reda på om det i svensk 1-3 undervisning              
förekom specifika undervisningsmetoder för ett flerspråkigt matematikklassrum. Vi ville         
även förstå vilka utmaningar och svårigheter lärare ansåg kan finnas när en flerspråkig             
matematikundervisning bedrivs samt hur eventuella svårigheter kan hanteras.  
 
7.2.1 Lärarnas resonemang om ett kreativt arbetssätt 
Under våra intervjuer framkom det att lärare anser att den flerspråkiga           
matematikundervisningen kräver ett stort ansvar. Lärare ska inte vara rädda för att lägga             
matematikboken åt sidan utan istället vara kreativa genom att använda sig av egna idéer. Att               
lägga matematikboken åt sidan anser vi kan vara lärorikt både för lärare och elever. Detta kan                
vara till fördel för flerspråkiga elever för att skapa en mer varierande och intresseväckande              
lärandemiljö. Samtliga lärare anser att praktiska och visuella material är gynnsamt för            
flerspråkiga elever som ännu inte behärskar det svenska språket, då det blir mer konkret för               
dem. Vi delar lärarnas tankar kring att arbeta med konkret material, för att underlätta för               
flerspråkiga elever som ännu inte förstår eller behärskar språket. Även Bengtsson (2012)            
nämner att praktiska och visuella material ger elever möjlighet till att utveckla sitt             
matematiska lärande.  
 
7.2.2 Lärarnas resonemang om interaktion och tidigare erfarenheter 
Många lärare förespråkar interaktion mellan flerspråkiga elever under matematiklektioner, då 
de kan dra nytta av varandras språkliga och mer allmänna kunskaper. Genom att flerspråkiga              
elever får arbeta tillsammans får de öva på att diskutera på det svenska språket. Även Norén                
(2010) menar att flerspråkiga elevers matematikkunskaper ökar om de får kommunicera med            
varandra. Vi delar tanken kring att låta elever interagera med varandra, då de elever som               
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befinner sig på en högre kunskapsnivå kan hjälpa och stötta de svaga eleverna. Därför måste               
lärare ha vetskap om elevernas olika kunskapsnivåer för att utveckling ska ske.            
Fortsättningsvis visar resultaten att lärare med fördel kan anpassa undervisningen genom att            
utgå från flerspråkiga elevers tidigare erfarenheter och göra den elevnära, detta för att vinna              
deras intresse. Vi anser att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper ska ligga till grund              
för planering av undervisning för att undvika att undervisningen ligger på en för hög nivå. 
 
Många lärare är positivt inställda till flerspråkiga elevers tidigare matematikstrategier.          
Lahdenperä och Sandström (2011, s. 93) talar om “innehållsintegrering”, vilket betyder att            
lärare i undervisningen använder ämnesinnehåll från elevers olika kulturer. Vår tanke är att             
lärare inte ska lägga särskilt stor vikt vid om flerspråkiga elever räknar på ett annat sätt utan                 
istället fokusera på att svaret i uträkningen blir korrekt. Om lärare har en negativ inställning               
till andra matematiska strategier kan detta leda till att flerspråkiga elever känner att de räknat               
på fel sätt och därefter inte vågar prestera överhuvudtaget. 
 
7.2.3 Lärarnas tankar kring höga förväntningar och stöttning 
Lärarna diskuterar vikten av att ha höga förväntningar och erbjuda flerspråkiga elever rätt             
stöd för att utvecklas i matematik. Även Vygotskij (Gibbons 2016, ss. 31-35) menade att              
lärares förväntningar och stöttning avgör elevers utveckling. Vi anser att det är viktigt för              
flerspråkiga elever att lärare har höga förväntningar på dem, detta för att de ska känna att                
lärare vill att de ska utvecklas. Lärarna talar däremot om att inte ha för höga förväntningar då                 
detta kan missgynna flerspråkiga elever, genom att vägen till målet blir för långt bort. Vidare               
visar resultaten att en god kommunikation mellan lärare och elev är nyckeln till en              
framgångsrik undervisning. Denna kommunikation bidrar till att lärare får vetskap om var            
flerspråkiga elever befinner sig kunskapsmässigt samt om de förstått innehållet i           
undervisningen. 
 
7.2.4 Relationen mellan de tre grundpelarna i den didaktiska triangeln 
Vi tolkar resultaten av undersökningen som att det är viktigt att lärare i en flerspråkig               
matematikundervisning utgår från den didaktiska triangelns tre grundpelare. Detta för att           
skapa en framgångsrik undervisning för flerspråkiga elever. Som tidigare när teoriavsnittet           
presenterades skrivs det fram av Hopmann (1997, s. 201) att den didaktiska triangeln utgår              
från att innehåll styr både lärare och elev. Med detta förklarar vi det som att läraren planerar                 
undervisningen utifrån läroplanens mål och därefter framställer innehållet. Efter att resultaten           
analyserats fick vi vetskap om att lärare i ett flerspråkigt klassrum istället utgår från att elev är                 
i fokus för undervisningen, där lärare utgår från elev först. Lärare kan i första hand, genom                
interaktion med elever, se till deras tidigare erfarenheter och kunskaper innan framställning            
av innehållet. Skillnaden mellan dessa två undervisningssituationer blir då att lärare som            
arbetar i ett flerspråkigt klassrum utgår från elev istället för innehåll .  
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7.3 Metoddiskussion 
Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Detta valde vi att göra i form av                
semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte var att förstå hur lärare bedriver en flerspråkig            
matematikundervisning, vad som är svårast med detta samt hur eventuella svårigheter           
hanteras. Genom att vi till en början kontaktade de olika skolornas rektorer fick vi omedelbar               
kontakt med verksamma lärare. Detta insåg vi i efterhand var ett lämpligt och effektivt              
tillvägagångssätt, då vi inte hade några problem med att få tag i respondenter som var               
intresserade av att delta i undersökningen. Från början hade vi önskemål om några olika              
flerspråkiga skolor vars lärare vi ville skulle medverka i undersökningen. Denna preferens            
uppfylldes till stor del då fyra av fem skolor valde att delta. 

I vår studie medverkade endast kvinnor. Detta var inte ett medvetet val som vi gjorde vid                
urvalet. Eftersom rektorerna tog kontakt med sin personal som i sin tur kontaktade oss, hade               
vi ingen påverkan på att urvalet enbart bestod av kvinnliga respondenter. Vi ställer oss frågan               
om resultaten hade visat någonting annat om undersökningen utförts på skolor med lägre             
andel flerspråkiga elever. Vår tanke är att detta kunde ha förändrat resultaten, då skolorna              
som deltog i vår undersökning hade en hög andel flerspråkiga elever. Flerspråkig            
matematikundervisning är för dessa lärare vardag, därför är detta någonting som de är vana              
vid. Att ständigt arbeta i ett flerspråkigt matematikklassrum innebär att lärare utvecklar ett             
arbetssätt som anpassas utifrån flerspråkiga elever. Eftersom resultaten som vi fått fram är             
speglade av lärare med kunskap, intresse och erfarenhet av flerspråkighet kan detta ses som              
en styrka för denna studie, då det i undersökningar som denna är fördelaktigt med initierade               
respondenter. Ytterligare en styrka med denna undersökning kan vara att resultaten kan ligga             
till hjälp för blivande och verksamma lärare som ska undervisa i ett flerspråkigt klassrum, då               
de kan inspireras av vad som framkommit under de tre olika dimensionerna. Vidare anser vi               
att validiteten stärkts då undersökningen genomförts på skolor där flerspråkigheten är hög.            
Om undersökningen istället hade utförts på skolor med mindre andel flerspråkighet, hade            
detta kanske kunnat påverka resultaten genom att dessa lärare inte besitter lika många             
undervisningsverktyg, då flerspråkigheten inte är lika central i undervisningen. En          
begränsning hos småskaliga intervjustudier, såsom denna, är att resultaten inte kan           
generaliseras. Det som i denna studie redovisas är åtta lärares erfarenheter av            
matematikundervisning i flerspråkiga klassrum. Även om dessa gav en relativt samstämmig           
bild, kan vi inte med denna studie säga att det är så här det ser ut i svenska skolor med en                     
generellt hög flerspråkighet.  

Vi anser att den kvalitativa metoden som användes var gynnsam för att besvara våra              
frågeställningar. Vi anser att studien har en hög reliabilitet då vårt urval av skolor bestämdes               
utifrån våra frågeställningar. Vi anser även att studien har en hög validitetet då den kvalitativa               
metoden som användes var lämplig för undersökningens syfte. Dock hade validiteten kunnat            
förstärkas ytterligare genom att tillämpa ännu en kvalitativ metod i form av observation.             
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Genom observation skulle vi kunna uppfatta om det vi observerat stämmer överens med             
resultaten av intervjuerna. 

7.4 Didaktiska tankar 
Genom detta arbete har vi fått mer kunskap om hur lärare kan bedriva en flerspråkig               
matematikundervisning, vad som är svårt med detta samt hur dessa svårigheter förebyggs. Vi             
har förstått vikten av att låta elever nyttja sin flerspråkighet i matematikundervisningen och             
att som lärare vara positivt inställd till detta. Vi har även förstått att det som lärare är                 
betydelsefullt att ha de tre dimensionerna; framställning, erfarenhet och interaktion i åtanke i             
sin roll som lärare. Detta är något som vi kommer ha med oss i vår kommande yrkesroll. 

7.5 Vidare forskning 
Under arbetets gång har vi upptäckt många intressanta aspekter vad gäller flerspråkig            
matematikundervisning. Det har varit lärorikt att undersöka detta ämne och under arbetets            
gång har några tankar kring vidare forskning väckts. Våra förslag till vidare forskning är              
bland annat att utföra samma undersökning i kombination med ytterligare en kvalitativ            
metod, i form av observation. Detta för att med egna ögon observera om intervjuresultat              
stämmer överens med vad observatören ser vid tillfället. Ytterligare ett förslag är att             
genomföra samma undersökning på ett större antal flerspråkiga skolor runtom i Sverige, för             
att se om resultaten fortfarande är desamma. Det skulle även vara intressant att utföra samma               
undersökning om cirka tio år för att se om ytterligare undervisningsstrategier tillkommit samt             
hur verksamma lärare tillämpar dessa i ett flerspråkigt matematikklassrum.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Ellen Demnert och Anneli Kopljar och vi läser till lärare på grundlärarprogrammet 
F-3, på Högskolan i Borås. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om
hur lärare bedriver en flerspråkig matematikundervisning och vad som är svårast med detta.
Vi undrar om vi skulle kunna få komma till er skola och intervjua några lärare som arbetar
med matematik i årskurserna 1–3. Varje intervju tar cirka 20 minuter och vi kommer på tider
som passar respektive lärare. Samtliga lärare garanteras anonymitet.

Vi skulle verkligen uppskatta om vi fick komma och besöka er skola. Har ni frågor angående 
vår studie får ni gärna kontakta oss. Vi hoppas att ni hör av er så snart som möjligt! 

Ellen  
Mejl: s14XXXX@student.hb.se 
Telefon: 076XXXXXXX 

Anneli 
Mejl: s14XXXX@student.hb.se 
Telefon: 073XXXXXXX 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 
Ellen och Anneli 



  

Bilaga 2 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Vilken lärarutbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Allmänna frågor: 
1. Hur är det att arbeta på en mångkulturell skola? 
2. Vad är det första du tänker på när du hör flerspråkig matematikundervisning? 
3. Vad är din inställning till en flerspråkig matematikundervisning? 
4. Vilka möjligheter har du fått för att kunna bedriva en flerspråkig matematikundervisning? 
(Specifik utbildning/kurs) 
5. Skiljer sig din matematikundervisning beroende på om eleven är flerspråkig eller 
enspråkig? 
6. Vilka undervisningsmetoder använder du för att nyttja elevers flerspråkighet i matematik? 
7. Vad är svårast med att bedriva en flerspråkig matematikundervisning? 
8. Upplever du att flerspråkiga elever har särskilda svårigheter med matematik? Vilka 
svårigheter kan detta vara? Hur förebygger du dessa svårigheter? 

 
Erfarenheter och förväntningar: 
1. Vilka är dina erfarenheter av att låta elever, i det flerspråkiga klassrummet, interagera med 
varandra under matematiklektionerna? 
2. Vilken betydelse har förväntningar på just flerspråkiga elever? 
3. Vilka är dina erfarenheter av elevnära matematikundervisning? 

 
Avslutning: 
1. Om du fick ge några tips om en flerspråkig matematikundervisning till oss som blivande 
lärare, vad skulle det då vara? 
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