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Sammanfattning 
 
Elever med svenska som andraspråk uppnår sämre resultat i matematik än i andra skolämnen.  
Syftet med denna studie har varit att analysera hur andraspråkselever själva, respektive 
matematiklärare, upplever matematikundervisning för andraspråkselever, samt att ta reda på vad 
eleverna och lärarna har för tankar om hur man bör lägga upp undervisningen så att den på bästa 
sätt gynnar andraspråkselever. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med åtta 
andraspråkselever i årskurs 4 och tre matematiklärare i årskurs 1-3. Studien har analyserats med 
utgångspunkt i aktuella forskningsrön och vedertagna teorier, vilka säger att andraspråkselever 
ska mötas av en elevcentrerad, språkutvecklande ämnesundervisning med utmaningar och höga 
förväntningar. Intervjuerna visar att eleverna inte upplever språket som något större hinder, och 
att de tycker att det går relativt bra för dem i matematik. Resultatet tyder på att de lär sig bäst när 
de får ta del av en varierad undervisning med höga förväntningar och rikliga möjligheter till 
interaktion och kommunikation. Lärarna har en positiv hållning och ser inga större hinder i att ha 
andraspråkselever i undervisningsgruppen. Tvärtom är de inställda på att anpassa sin 
undervisning så att den passar alla elever, vilket är positivt ur specialpedagogisk synvinkel. De 
tycker att andraspråkselevernas medverkan gör att de måste vara extra tydliga, vilket gynnar alla 
elever.  
 

 

 

Nyckelord: andraspråkselever, matematikundervisning, språkutvecklande matematik, 
språkutvecklande arbetssätt. 
 
English title: "You have to talk about mathematics" - Mathematics teaching that facilitates 
second language speakers' language and knowledge development. 



 

  

Innehållsförteckning	

1.	Inledning	.............................................................................................................................................	1	

2.	Syfte	.......................................................................................................................................................	2	
2.1.	Frågeställningar	.......................................................................................................................................	2	

3.	Bakgrund	och	tidigare	forskning	................................................................................................	3	
3.1.	Begrepp	relevanta	för	studien	............................................................................................................	3	
3.2.	Bakgrund	....................................................................................................................................................	3	
3.2.1.	Andraspråkselever	och	matematikresultat	...............................................................................................	3	
3.2.2.	Vad	säger	styrdokumenten?	............................................................................................................................	4	
3.2.2.1.	Matematik	och	kommunikation	..................................................................................................................	4	
3.2.2.2.	Ämnesundervisning	för	andraspråkselever	..........................................................................................	4	

3.3.	Tidigare	forskning	...................................................................................................................................	5	
3.3.1	Andraspråkselevers	uppfattning	om	matematikundervisning	.........................................................	5	
3.3.2.	Undervisning	av	andraspråkselever	.............................................................................................................	6	
3.3.3.	Språket	och	matematiken	.................................................................................................................................	6	

3.4.	Arbetsformer	.............................................................................................................................................	8	
3.4.1.	Enskilt	arbete	..........................................................................................................................................................	8	
3.4.2.	Grupparbete	............................................................................................................................................................	9	
3.4.3.	Genomgångar	.......................................................................................................................................................	10	

4.	Metod	.................................................................................................................................................	11	
4.1	Val	av	undersökningsmetod	..............................................................................................................	11	
4.2	Urval	och	avgränsningar	.....................................................................................................................	11	
4.2.1	Undersökningspersoner	..................................................................................................................................	12	

4.3	Datainsamlingsmetod	..........................................................................................................................	13	
4.4	Genomförande	........................................................................................................................................	14	
4.5	Bearbetning	av	material	och	analysmetod	...................................................................................	14	
4.5.1	Ljudinspelning	.....................................................................................................................................................	14	
4.5.2	Transkribering	.....................................................................................................................................................	14	
4.5.3	Analys	.......................................................................................................................................................................	15	

4.6	Forskningsetiska	aspekter	.................................................................................................................	15	
4.7	Metodreflektion	.....................................................................................................................................	15	

5.	Resultat	.............................................................................................................................................	16	
5.1.	Elevernas	uppfattningar	om	matematikundervisningen	........................................................	16	
5.1.1.	Elevernas	uppfattningar	om	matematikämnet	.....................................................................................	16	
5.1.2.	Elevernas	uppfattningar	om	språket	och	matematiken	...................................................................	18	
5.1.7.	Hur	eleverna	tycker	att	de	lär	sig	bäst	......................................................................................................	18	

5.2.	Lärarnas	uppfattningar	och	pedagogiska	tankar	......................................................................	19	
5.2.1.	Lärarnas	bakgrund	påverkar	undervisningen	......................................................................................	19	
5.2.2.	Lärarnas	bild	av	svårigheter	och	möjligheter	.......................................................................................	19	
5.2.3.	Matematikundervisningens	upplägg	.........................................................................................................	20	
5.2.4.	Lärarnas	uppfattningar	om	språket	och	matematiken	.....................................................................	20	

6.	Diskussion	........................................................................................................................................	22	
6.1.	Resultatdiskussion	...............................................................................................................................	22	



 

  

6.1.1.	Andraspråkselevers	och	lärares	tankar	om	andraspråkselevers	matematikundervisning
	................................................................................................................................................................................................	22	
6.1.2.	Andraspråkselevers	uppfattning	om	hur	de	bäst	lär	sig	matematik	...........................................	23	
6.1.3.	Lärares	tankar	om	andraspråkselever	och	matematikundervisning	.........................................	24	
6.1.4.	Hur	lägger	lärare	upp	matematikundervisning	för	andraspråkselever?	..................................	25	
6.1.5.	Avslutande	kommentarer	..............................................................................................................................	25	

6.2.	Fortsatt	forskning	.................................................................................................................................	26	
Referenser	............................................................................................................................................	27	

Bilagor	.....................................................................................................................................................	ii	
Bilaga	1.	Intervjuguide	elever	......................................................................................................................	ii	
Bilaga	2:	Intervjuguide	lärare	.....................................................................................................................	iv	
Bilaga	3:	Självvärderingsblankett	..............................................................................................................	v	

 



  

 1 

1.	Inledning	
 
Matematik kan tyckas handla till största delen om siffror. Faktum är dock att matematik i mycket 
hög utsträckning är ett kommunikationsämne. I skolans styrdokument märks ett allt tydligare 
fokus på kommunikativa kompetenser och begreppsförståelse inom matematik, och Skolverket 
(2011) menar att "kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus 
på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer".  
 
Språkets har en mycket viktig roll i matematikundervisningen. Dels är språket ett verktyg för att 
eleven ska ha möjlighet att delta aktivt i matematikundervisningen och utveckla matematisk 
kunskap. Dels tillhör kunskap om matematiska begrepp och förmågan att använda dem på ett 
korrekt sätt kunskapskriterierna i matematik, och det krävs således att elever behärskar detta för 
att få godkända betyg. En tredje anledning till att språket är så viktigt i matematikundervisningen 
är för att eleverna ska ha möjlighet att visa vad de kan och därmed få en rättvis bedömning. 
Rapporter och analyser av elevernas kunskaper visar dock att svenska skolelever i allmänhet 
behöver utveckla bättre kunskaper om matematiska begrepp (Skolverket, 2011). 
 
I den svenska skolan har vi idag många elever med ett annat modersmål än svenska. Många av 
dessa elever har svårt att klara kunskapskraven i matematik. Forskning visar att det bästa är om 
elever får matematikundervisning på sitt modersmål (Skolverket, 2012), men det är sällan 
resurserna räcker till för detta. Oftast får de flerspråkiga eleverna följa med bäst de kan i den 
ordinarie undervisningen. En undervisning som ofta präglas av enskilt arbete i läroboken 
(Skolverket, 2011). Bland andra Hattie (2009) och Meltzer och Hamann (2005) menar dock att 
detta arbetssätt inte är särskilt gynnsamt, och speciellt inte för flerspråkiga elever. Frågan är då 
hur man som lärare bör lägga upp matematikundervisningen så att den på bästa sätt gynnar 
utvecklingen för de elever som ännu inte har ett fullt utvecklat skolspråk? 
 
Som speciallärare i matematik kommer jag att delta i utvecklingsarbetet av 
matematikundervisningen. För att kunna bidra med idéer som är väl förankrade i aktuell 
forskning vill jag därför undersöka hur matematikundervisningen kan läggas upp för att bäst 
gynna andraspråkseleverna. I skolverkets skrift Utbildning för nyanlända (2016, s. 17) står det 
att "I all utbildning ska barnets bästa vara utgångspunkt. Grundläggande för barns bästa är att 
inhämta och beakta deras åsikter." I min studie har jag därför valt att intervjua några flerspråkiga 
elever om hur de ser på matematikundervisningen och hur de själva upplever att de bäst lär sig 
matematik. Dessa intervjuer har jag kompletterat med intervjuer av matematiklärare. Intervjuerna 
har jag sedan analyserat och diskuterat i relation till aktuella forskningsrön inom området. 
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2.	Syfte	
Syftet med arbetet är att analysera hur andraspråkselever själva, respektive matematiklärare, 
upplever och erfar matematikundervisning för andraspråkselever. Vidare är syftet att ta reda på 
vad lärarna har för tankar om hur man bör lägga upp undervisningen så att den på bästa sätt 
gynnar de elever som ännu inte har ett fullt utvecklat skolspråk. Utifrån syftet formulerades fyra 
frågeställningar. 
 

2.1.	Frågeställningar	
 

1. Hur uppfattar andraspråkselever matematikundervisningen och språket i matematiken? 
 

2. På vilket sätt tycker andraspråkselever att de bäst lär sig matematik? 
 

3. Vilka tankar har lärare om att undervisa andraspråkselever i matematik? 
 

4. Hur lägger matematiklärare upp undervisningen när de har andraspråkselever i 
 undervisningsgruppen? 
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3.	Bakgrund	och	tidigare	forskning	

3.1.	Begrepp	relevanta	för	studien	
 
I studien har jag ibland valt att använda begreppet elever med svenska som andraspråk (SvA-
elever) för elever i Sverige som har ett annat modersmål än svenska. I internationella 
sammanhang är dock sällan andraspråket svenska, och därför använder jag även begreppet 
andraspråkselever när jag refererar till de elever som får sin huvudskliga undervisning på ett 
annat språk än modersmålet. För begreppet nyanländ använder jag Skolverkets (2016d) 
definition, att eleven ska ha anlänt efter skolstarten i årskurs ett och ha högst fyra års skolgång i 
Sverige. Begreppet infödda elever definierar jag som elever som är födda i Sverige och även har 
minst en förälder som är född i Sverige, medan elever med utländsk bakgrund födda i Sverige 
definieras som elever som är födda i Sverige men har föräldrar som båda är födda utomlands, i 
enlighet med Skolverkets (2015) definitioner. Vid flera tillfällen i studien använder jag mig av 
begreppet skolspråk. Skolspråket består av en kategori ord som inte är ämnesspecifika och som 
lärare ofta uppfattar som kända för eleverna och därför sällan förklarar. Skolspråket består 
exempelvis av ord som ersätta, redovisa, uttrycka (Skolverket, 2012). 

3.2.	Bakgrund	

3.2.1.	Andraspråkselever	och	matematikresultat	
Förutom svenska som andraspråk är matematik det skolämne i vilket grundskoleeleverna har 
lägst genomsnittligt betygspoäng, och högst andel elever inte uppnår godkänt betyg (Skolverket, 
2016a). PISA-undersökningen i matematik 2015 visade överlag dåligt resultat för svenska elever, 
även om det genomsnittliga resultatet var något bättre än 2012. Svenska skolelever hade ett 
medelvärde på 494 poäng. Dessutom hade svenska elever med utländsk bakgrund fortfarande 
anmärkningsvärt mycket sämre resultat än infödda elever. Den genomsnittliga skillnaden mellan 
infödda elever och elever födda utomlands var så mycket som 78 poäng, och även mellan 
infödda elever och elever födda i Sverige men där båda föräldrar är födda utomlands skilde det 
hela 45 poäng (Skolverket, 2016e). Eftersom elever som är födda i Sverige med utländsk 
bakgrund uppnår så pass mycket sämre resultat i matematik, även efter att hänsyn tagits till 
skillnader i den socioekonomiska bakgrunden, drog Skolverket efter Pisa-undersökningen 2012 
slutsatsen att "skolan inte lyckats med målsättningen att ge alla elever en fullgod utbildning" 
(Skolverket, 2015). De dåliga resultaten i PISA-undersökningen 2012 fick stor uppmärksamhet 
och regeringen gav Skolverket i uppdrag att göra "analyser av elevers lösningar i internationella 
studier och nationella ämnesprov" (Prop.2012/13:64, s.10). Dessa analyser visade att elevernas 
begreppsförståelse och förståelse för beräkningsstrategier behövde stärkas, vilket fick regeringen 
att skyndsamt besluta om en utökning av undervisningstiden i matematik för lågstadiet redan 
2013. 2016 utökades undervisningstiden i matematik även för årskurs 4-6 (Skolverket, 2016c). 
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3.2.2.	Vad	säger	styrdokumenten?	
I styrdokumenten för den svenska skolan finns det inte mycket skrivet om 
matematikundervisning för andraspråkselever. I min sammanställning redovisar jag därför även 
relevanta aspekter som behandlar matematik och kommunikation respektive ämnesundervisning 
av andraspråkselever. 
 
 

3.2.2.1.	Matematik	och	kommunikation	
Skolans styrdokument understryker tydligt vikten av kommunikation och språk i olika 
sammanhang i matematikundervisningen. Exempelvis betonar Lgr 11 ännu tydligare än tidigare 
läroplaner vikten av att elever ska utveckla förmågan att "kommunicera matematik med olika 
uttrycksformer", och får "möta och använda matematik i olika sammanhang" (Skolverket, 2011, 
s. 6). Här fastslås att elever ska ges förutsättningar att "använda och analysera matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp", "föra och följa matematiska resonemang" samt "använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser" (Skolverket, 2016b, s. 56). I Lgr11 (Skolverket, 2016b, s. 55) 
beskrivs vidare hur syftet med matematikundervisningen bland annat är att eleverna ska "ges 
förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder 
och deras användbarhet", samt utveckla "kunskaper för att kunna formulera och lösa problem" 
och "förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang".  
 
I Skolverkets (2012) skrift Greppa språket betonas att andraspråkselever måste få rikliga 
tillfällen till språkanvändning och interaktion inom matematik för att nå god kunskaps- och 
språkutveckling. Med språkanvändning menas här möjligheter att lyssna, tala, skriva, läsa, 
formulera sig i bilder, grafer, figurer, tidslinjer, tabeller, diagram och andra av matematikens 
symboliska uttrycksmedel. Att få möjlighet att använda språket på olika sätt, för olika syften och 
i olika sammanhang; i klassrumsinteraktion, i grupparbeten och i självständigt formulerande är 
avgörande för flerspråkiga elevers skolframgång (Skolverket, 2012). Granskningar visar dock att 
undervisningen i matematik i hög utsträckning präglas av enskild räkning (Skolverket, 2011).  
 
 

3.2.2.2.	Ämnesundervisning	för	andraspråkselever	
Språkutvecklande undervisning är inte ett uppdrag enbart för SvA- och språklärare utan måste 
ske i all undervisning, "alla lärare har ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling inom 
ramen för sina ämnen och för de språkliga krav som just deras ämnen ställer" (Skolverket, 2012, 
s. 80). I en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2010) upptäcktes dock stora brister i 
undervisningen av andraspråkselever i grundskolan. Skolinspektionen konstaterar att det 
visserligen fanns ett intresse för interkulturella arbetssätt ute på skolorna, men att lärarna inte har 
tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande för att främja 
andraspråkselevers lärande.  
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3.3.	Tidigare	forskning	
 
För att hitta forskningslitteratur om hur undervisning bör utformas för att bäst gynna SvA-elevers 
matematikutveckling utgick litteratursökningen först och främst från Skolverkets 
forskningsöversikt Greppa språket (2012). I översikten refereras och presenteras kortfattat 
klassisk och vedertagen samt aktuell forskning om flerspråkiga elevers kunskapsutveckling ur ett 
didaktiskt perspektiv. Där finns hänvisningar till litteratur som kunde vara relevant för studiens 
syfte. För att hitta färskare rön inom ämnet samt forskning om hur elever själva upplever 
undervisningen har främst databasen ERIC använts för att söka artiklar. Vid sökningen användes 
sökord som "second language", "mathematics" och "primary school". Den mesta forskningen 
inom området är gjord från högstadiet och uppåt, men vissa resultat kan vara relevanta även för 
lärare som arbetar med yngre elever. 
 

3.3.1	Andraspråkselevers	uppfattning	om	matematikundervisning	
Det finns inte så många vetenskapliga studier som behandlar andraspråkselevers uppfattning om 
matematikundervisning i de tidiga skolåren. Jhagroo (2015) har i en hermeneutisk 
fenomenologisk studie intervjuat och observerat andraspråkselever i högstadieåldern i Nya 
Zeeland angående deras erfarenheter av matematikundervisning. Jhagroo noterar att det är 
vanligt att andraspråkselever åtminstone under en period väljer att vara passiva deltagare i 
matematiska klassrumsdiskussioner, tills de utvecklat goda språkliga färdigheter och språkligt 
självförtroende. Studien visar också att vissa elever ser matematik som icke språkbaserat, och 
därför upplever matematik som relativt lätt jämfört med andra skolämnen "Maths is not all 
English... have many number and just draw picture so it's easy to do" (s.113). Många elever 
upplever också att lärarna tycker att det går bra för dem i matematik, men verkar basera det på att 
lärarna märker att de kämpar hårt och uppmuntrar dem mycket. Överlag har eleverna i Jhagroos 
studie, trots de språkliga utmaningarna, en god tilltro till sin potential att lyckas med 
matematikinlärningen.  
 
Mary P. Truxaw (Rojas & Truxaw, 2014) är en amerikansk universitetsdocent i 
matematikundervisning som har närmat sig frågan från ett annat håll. Hon har själv, med mycket 
begränsade kunskaper i spanska, under en period antagit rollen som andraspråkselev i 
matematikundervisningen i en lågstadieskola i Guatemala. Hennes slutsatser från denna 
erfarenhet var att skolspråket är mycket svårare än vardagsspråket, och man blir väldigt trött av 
att hela tiden anstränga sig för att förstå. Det är svårt att delta i meningsfulla samtal, och man 
både uppfattas och känner sig dummare än man är. När andraspråkseleven får hjälp av en lärare 
är det viktigt att läraren ger eleven tid och uppmuntran att tänka på sitt eget språk. Att inte ha 
möjlighet att resonera på sitt modersmål försvårar meningsskapandet. Truxaw upplevde också att 
lärare ofta ignorerar eller undviker att fråga andraspråkselever, i syfte att undvika 
kommunikationssvårigheter. Bilder och konkret material kan hjälpa, men det är då viktigt att det 
är tydligt vad de representerar. 
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3.3.2.	Undervisning	av	andraspråkselever	
Julie Meltzer och Edmund Hamann (2005) har sammanställt och analyserat forskningsrapporter 
som rör flerspråkiga elevers lärande och har hittat gemensamma faktorer som de menar är ytterst 
gynnsamma för alla elever, men helt avgörande för andraspråkselever. De menar att lärarens 
alltmer nedtonade roll som handledare behöver förändras. Läraren behöver kliva fram och ta 
ansvar för undervisningen igen. En annan framgångsfaktor som lyfts fram av Meltzer och 
Hamann är användningen av formativ bedömning i undervisningen. Inom matematiken lyfter 
även Löwing (2004), som i sin doktorsavhandling observerat kommunikationen mellan lärare 
och elever och matematiklektionens didaktiska ramar, fram vikten av att undersöka elevernas 
förkunskaper för att kunna korrigera brister i förkunskapen och planera och individualisera 
undervisningen. 
 
Meltzer och Hamann (2005) menar också, liksom Gibbons (2011) och Cummins (2006), att det 
är viktigt att andraspråkselever möts av höga förväntningar och utmanas både språk- och 
tankemässigt, även om språkförmågan inte är fullt utvecklad. Gibbons (2008) hävdar att en 
anledning till att många andraspråkselever underpresterar är att de ofta möts av alltför låga 
förväntningar. Alla elever blir mer engagerade och presterar på högre nivå om de får delta i 
intellektuellt utmanande undervisning där de har möjlighet att överföra information, undersöka 
samt skapa förståelse genom givande samtal med andra. Sådan undervisning leder också till att 
jämna ut resultatskillnaderna mellan första- och andraspråkselever 
 
 

3.3.3.	Språket	och	matematiken	
 

Matematikens	språk	
Språket får en allt viktigare roll i svensk matematikundervisning i och med ökat fokus på 
problemlösning och att eleverna ska tala matematik, samt att matematiken i högre utsträckning 
ska kopplas till elevernas vardag (Löwing & Kihlborn, 2008). Den vokabulär av speciella ord 
och begrepp som används inom svensk skolmatematik innehåller många ord som kan vålla 
problem, inte minst för andraspråkselever. För att fylla sin funktion måste det matematiska 
språket vara både exakt och begripligt. Många matematiska begrepp, exempelvis volym, 
uppskatta, axel och udda, återfinns även i vardagsspråket men har där en annan betydelse 
(Skolverket, 2012). Men det är inte alltid de ämnesspecifika begreppen som vållar mest problem, 
utan det gör i stället en kategori ord som tillhör det allmänna så kallade skolspråket och som 
lärarna uppfattar som kända för eleverna och därför sällan förklarar. Skolspråket kan bestå av ord 
som exempelvis ersätta, redovisa, uttrycka (Skolverket, 2012). Som elev måste man ha en väl 
utvecklad känsla för språket för att kunna växla mellan vardagsspråket och det matematiska 
språket och dessutom mellan det konkreta och abstrakta (Löwing, 2004).  
 
Inom matematikundervisning är det därför viktigt att lärarna använder korrekt terminologi redan 
från början. Lärare måste föregå med gott exempel och systematiskt hjälpa eleverna att 
successivt erövra de matematiska begreppen. Detta är särskilt viktigt med tanke på 
andraspråkselever som, på grund av att matematikspråket vanligtvis är kortfattat och saknar 
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redundans (utfyllnadsord som ger flyt åt läsningen), annars har svårt att lista ut betydelsen. 
Kihlborn och Löwing (2008) har genomfört klassrumsobservationer på 1970- respektive 2000-
talet. I jämförelser av dessa observationer märker de att lärarnas professionella språk har 
försämrats avsevärt. Det språkliga registret förändras gradvis från ett ofta alltför ofullständigt 
och oprecist vardagsspråk i de tidigare skolåren, genom ett mer korrekt matematiskt språk i de 
senare skolåren och vidare till ett internationellt likriktat formellt språk på akademisk nivå. Att 
registret ändras så mycket under skolgången tror Löwing (2004) beror på att olika subkulturer 
råder i lärarutbildningar för klasslärare respektive ämneslärare. Tendensen är dock att det 
ofullständiga vardagsspråket används allt högre upp i årskurserna, vilket är förödande för 
andraspråkselever (Kihlborn & Löwing, 2008).  
 
 

Språkutvecklande	arbetssätt	
Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är genom att få förutsättningar att använda det i en 
meningsfull kontext. Att lära sig lösryckta ord tagna ur sitt sammanhang är mindre effektivt. 
Ämnesundervisning har därför potential att ge de bästa förutsättningarna för utveckling av både 
språk- och ämneskunskaper (Gibbons, 2011). Cummins (2006) har undersökt hur länge det tar att 
lära sig ett nytt språk. Han menar att det vanligtvis tar cirka två år för en nyanländ skolelev att 
behärska vardagsspråket, men mellan fem och sju år att behärska skolspråket. Cummins påpekar 
att en svårighet med att lära sig skolspråket är att det utökas i rask takt även för 
modersmålstalare, vilket gör det svårare för andraspråkselever att komma ifatt. Gibbons (2011) 
hävdar därför att det mest effektiva sättet är att lära sig språket och ämnet samtidigt, genom 
genomtänkt språkutvecklande ämnesundervisning. Andraspråkselever behöver ofta stöttning 
under många år. En aktivt språkutvecklande undervisning i alla ämnen gör detta möjligt även på 
lång sikt.  
 
För att nå goda resultat i ett skolämne krävs det inte bara att eleven förstår de ämnesrelaterade 
begreppen. Gibbons (2011) menar att eleverna måste uppnå det hon benämner ämnesrelaterad 
literacitet. Det innebär bland annat att eleverna måste kunna föra explicita resonemang, använda 
språket med exakthet och på rätt sätt i olika sammanhang, ställa frågor, ifrågasätta andras idéer 
och själva vara redo att ompröva sina åsikter inom ämnet (Gibbons, 2011). För att stötta 
andraspråkselevers lärande behöver läraren känna till och analysera språket i ämnet och medvetet 
fokusera på utveckling av ordförrådet, samt aktivt undervisa om ämnestypiska texter och 
lärandestrategier. Det är också viktigt att läraren prioriterar muntliga framställningar, lyssnande 
och visualiseringar. (Meltzer och Hamann, 2005). 
 
Att arbeta språkutvecklande är fortfarande ganska främmande för många ämneslärare. Gibbons 
(2011) har dock många förslag på hur lärare kan tänka. Bland annat har hon utvecklat en modell 
som ämnesläraren kan följa, efter att ämnesinnehållet i kursmomentet är fastslaget. Enligt 
modellen börjar läraren med att undersöka vilka språkliga färdigheter eleverna har samt klargöra 
vilket språk som är centralt inom området. Sedan väljer läraren ut det viktigaste språket utifrån 
behoven och vad som är realistiskt och rimligt. Därefter planerar läraren aktiviteter som är både 
språkligt och innehållsmässigt relevanta, här ger Gibbons (2011) många konkreta exempel på 
språkbaserade övningar. När momentet sedan är klart är det viktigt att utvärdera resultatet. 
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Modersmålets	betydelse	
Jhagroo (2015) kom fram till att elever har mycket nytta av att diskutera matematik med andra 
som har samma modersmål. De som har haft möjlighet att diskutera matematik med lärare eller 
andra elever som har samma modersmål uppger att förståelsen utvecklas när man kan växla 
mellan sina språk. Jhagroo menar därför att lärare har en viktig roll i att uppmuntra elever att 
använda båda sina språk i inlärningsprocessen.  
 
Ofta finns det dock varken tillgång till varken klasskamrater med samma modersmål eller 
tillräckligt mycket studiehandledning på modersmålet för andraspråkselever, och ibland inte 
heller andraspråkslärare (Gibbons, 2011). En grupp elever som därför ofta missgynnas är de som 
är födda i landet men har ett annat modersmål. Trots att de talar andraspråket flytande är det 
vanligt att de i själva verket varken har ett fullt utvecklat andraspråk eller modersmål. En kritisk 
period för dessa elever, liksom för övriga andraspråkselever, är övergången till årskurs fyra. Då 
ökar användningen av det ämnesrelaterade skolspråket och antalet literacitetsbaserade uppgifter. 
Luckor i andraspråket kan då störa intresset för skolarbetet, och det är därför viktigt att alla 
andraspråkselever får extra stöttning i samband med övergången. Finns det ingen 
studiehandledare som talar elevens språk är det då extra viktigt att andraspråksläraren samarbetar 
med ämneslärarna (Gibbons, 2011). 
 
 

3.4.	Arbetsformer	
Hattie (2009) visar i världens hittills största forskningsöversikt om lärande och undervisning att 
några av de viktigaste faktorerna för skolframgång är att läraren är tydlig och engagerad och 
förmår motivera och uppmuntra alla elever, samt har stor ämnesdidaktisk kompetens, det vill 
säga förmågan att undervisa varierat. För att andraspråkselever bäst ska utveckla sina kunskaper 
och språkliga förmågor behöver de få uppgifter som kräver att de läser, skriver, talar och lyssnar. 
Meltzer och Hamann (2005) hävdar att en elevcentrerad lärandemiljö är mycket viktig i 
lärandeprocessen. Med elevcentrerad lärandemiljö menar de dels att elevernas erfarenheter tas 
tillvara, dels att eleverna ges möjligheter att delta aktivt språkligt i många olika situationer, både 
i helklass, i grupparbeten och individuellt. Att variera undervisningen på detta sätt är gynnsamt 
för alla elever, men extra viktigt för andraspråkselever (Meltzer & Hamann, 2005). Löwing 
(2004) menar dock att det är viktigt att det inte är arbetsformen som styr, utan att läraren alltid 
måste välja en lämplig arbetsform utifrån det innehåll som ska kommuniceras. 
 

3.4.1.	Enskilt	arbete	
Trots att forskning visar att det är negativt för resultatet har undervisningen av andraspråkselever 
ofta i hög grad präglats av individuella "fylleriövningar" på låg nivå (Gibbons 2008). Även 
Löwing (2004, s. 85) uppmärksammar att eleverna i första hand arbetar enskilt, främst styrda av 
matematiklärobokens upplägg. Hon menar att det delvis kan bero på att lärarna sätter alltför 
mycket tilltro till läroboken när de är osäkra på om deras egen kompetens räcker till. När 
eleverna lämnas ensamma med läroboken förutsätts det att de har förkunskaper i ämnet och 
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tillräckliga språkliga färdigheter, något som långt ifrån alltid är fallet, och särskilt inte när det 
gäller andraspråkselever.  
 
Även Hattie (2009) hävdar att ansvaret för inlärning i allmänhet under senare år har förskjutits 
från lärare till elev. I västvärlden har undervisningen präglas allt mer av individuellt och eget 
arbete vilket, enligt Hatties studie (2009), varit negativt för resultaten. Individualisering i 
betydelse individanpassning har däremot positiv påverkan på elevernas resultat. Löwing (2004, s. 
265) märkte dock i sina observationer att den "individualisering" lärarna ansåg sig utöva 
uteslutande handlade om "hastighetsindividualisering". Alla elever fick individuellt göra samma 
uppgifter fast i olika takt, och den extra tid de långsammaste eleverna skulle få gick åt till att 
vänta på hjälp. Under en hel lektion av enskilt arbete får varje elev hjälp av läraren i genomsnitt 
två minuter (Löwing, 2004). 
 
Löwing (2004) menar dock att det inte nödvändigtvis är negativt att använda läromedlet som bas 
för matematikundervisningen, så länge läraren har god matematisk kompetens och ser till 
innehållets relevans och kompletterar eller ersätter läromedlets innehåll med egna idéer. 
 
 

3.4.2.	Grupparbete	
Arbete i grupp erbjuder många möjligheter till språkutveckling och har potential att främja både 
ämneskunskaper och begreppsbildning. I grupparbetet kan abstrakta begrepp klarna och språket 
utvecklas genom att eleverna ställer frågor, förklarar och löser problem tillsammans. Inom 
gruppen kan eleverna få möjlighet till ett meningsfullt samarbete, rikliga tillfällen till interaktion 
och tvingas ofta att utmana sig själva språkligt (Gibbons, 2011). Liksom Vygotskij ser Gibbons 
(2011) lärande främst som en samarbetsaktivitet, och den kognitiva utvecklingen som ett resultat 
av samspel med andra i målorienterade, aktiviteter.  
 
Men naturligtvis sker varken samarbete eller kognitiv- eller språklig utveckling automatiskt, bara 
för att eleverna arbetar i grupp. Det är exempelvis vanligt att samtalen kommer att hamna om 
annat än det givna ämnet (Hägerfelth, 2004). Enligt Löwing (2004) är det viktigt att eleverna 
förstår dels poängen med att arbeta i grupp, dels skillnaden mellan process och resultat samt att 
allas bidrag är viktiga, och att läraren hjälper eleverna att utveckla sin samarbetsförmåga. Det är 
även viktigt att läraren först ser till att eleverna behärskar de begrepp de behöver kunna för att ha 
möjlighet att diskutera problemen på ett konstruktivt sätt (Löwing, 2004). Gibbons (2011) 
poängterar också att det är ytterst viktigt att det finns en bra balans mellan nivåerna på den 
kognitiva utmaningen och den stöttning eleverna får i ett grupparbete. 
 
Hur givande samtalen i grupparbeten är beror naturligtvis även på vilken typ av uppgifter 
eleverna får. Exempelvis har uppgifter där elever får ta på sig olika roller, till exempel som 
experter som andra elever får fråga ut, visat sig vara effektiva. En annan typ av uppgift som kan 
vara mer givande än att bara finna lösningen på problemet är när en liten grupp elever får en text, 
i endast ett exemplar, med ett problem som de ska lösa tillsammans. Denna typ av uppgift leder 
ofta till att eleverna tänker högt och gör sina argument synliga i resonemanget (Gibbons, 2008).  
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3.4.3.	Genomgångar	
För andraspråkselever är det extra viktigt att läraren tar tydligt ansvar för att aktivt undervisa. 
Forskning visar att undervisning som går ut på att läraren visar ett exempel och sedan gör några 
övningsuppgifter tillsammans med eleverna innan de får använda metoden självständigt är 
mycket effektiv (Meltzer och Hamann, 2005). En av fördelarna med denna metod är att lärare 
och elever då har möjlighet att diskutera tillsammans om i vilka sammanhang metoden kan 
användas. En annan fördel är att eleverna får möjlighet att höra hur det kan gå till när läraren 
"tänker högt" (s. 21), och därmed kan utveckla sina egna metoder. 
 
I helklassundervisningen ställer läraren traditionellt sett en fråga, får ett svar från en elev, och 
utvärderar sedan svaret. För att skapa förutsättningar för en mer språkutvecklande och kognitivt 
utmanande helklassundervisning och mer utvecklande samtal kan läraren bjuda in eleverna att ge 
ytterligare information, mer utvecklade svar eller be eleverna förklara hur de resonerade. Då får 
eleverna inte bara visa upp inlärd kunskap, utan uppgraderas till fullvärdiga samtalspartners. På 
det sättet kan man skapa en mer angelägen ömsesidig dialog även i helklassammanhang 
(Gibbons, 2008).  
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4.	Metod	
 

4.1	Val	av	undersökningsmetod	
"Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?". Så 
inleder Kvale och Brinkmann (2014) sin bok, Den kvalitativa forskningsintervjun. Även Bryman 
(2014) menar att kvalitativa intervjuer är det enda funktionella sättet att få svar på vissa 
frågeställningar. Det gäller exempelvis när man vill ta reda på människors åsikter eller hur de 
upplevt vissa händelser, eller när man vill rekonstruera tidigare händelser. Eftersom det är 
elevernas och lärarnas egna upplevelser, tankar och åsikter jag vill undersöka har jag därför valt 
kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. 
 
 

4.2	Urval	och	avgränsningar	
För att få god tillgång till försökspersoner till min undersökning valde jag att undersöka en 
grundskola som har hög andel elever med annat modersmål än svenska, cirka 60 %.  
 
Att jag valde att intervjua elever i årskurs fyra beror på att jag var intresserad av att undersöka 
upplevelsen av matematikundervisning i de tidiga skolåren. Eleverna i årskurs fyra hade nyligen 
genomgått hela lågstadiet, och mina erfarenheter som lärare säger att de kan vara lättare att 
intervjua än ännu yngre elever. Den viktigaste anledningen till att jag valde denna klass var dock 
att jag hade fått reda på att klassen har bytt lärare flera gånger under sin skoltid. Senaste bytet var 
inför skolstarten i årskurs fyra, det vill säga några veckor före genomförandet av intervjuerna. 
Det tyckte jag var en fördel för min undersökning, eftersom jag ville undersöka elevernas 
upplevelser av matematikundervisning i allmänhet snarare än en enskild lärares undervisning, 
vilket kunde ha blivit fallet om jag intervjuat elever som enbart hade erfarenhet av en 
matematiklärare.  
 
Från den utvalda klassen valde jag att intervjua alla elever som, enligt skolans SvA-lärare, har 
svenska som andraspråk men inte är helt nyanlända. De nyanlända eleverna valdes bort dels av 
praktiska skäl, för att inte behöva använda tolk, och dels för att de ännu inte har så mycket 
erfarenhet av svensk matematikundervisning. De åtta elever som återstod är på olika nivå i sin 
språk- och matematikutveckling och har olika modersmål och bakgrund. Eleverna och/eller deras 
föräldrar har olika bakgrunder. Vissa föräldrar är arbetskraftsinvandrare, andra är flyktingar eller 
anhöriginvandrare och de har olika utbildningsbakgrund, som det ser ut i verkliga livet.  
 
Av lärarna valde jag att intervjua en matematiklärare vardera för årskurserna 1 till 3. Lärarna i 
årskurs 1 och 2 ansvarar för all matematikundervisning i årskursen, medan läraren i årskurs 3 
delar ansvaret med andra lärare. Av matematiklärarna i årskurs 3 valde jag att intervjua den 
yngsta, för att få en större spridning vad gäller ålder hos de intervjuade lärarna. Ingen av de 
utvalda lärarna har undervisat de elever jag har intervjuat, vilket medför att intervjuerna inte 
belyser de intervjuade elevernas matematikundervisning utan matematikundervisning i 
allmänhet. 
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4.2.1	Undersökningspersoner	
Den utvalda skolan är en kommunal grundskola med drygt 200 elever från förskoleklass till och 
med årskurs 6. Den ligger i ett centralt bostadsområde i en medelstor svensk kommun. Cirka 60 
% av skolans elever har svenska som andraspråk, men de flesta har bott i Sverige några år och 
några är födda här.  

Elever	

Relevant information om eleverna har jag sammanställt i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sammanställning av eleverna som deltagit i studien. 
 

                   Ålder År i Sverige Talar hemma Skolbakgrund 

Elev 1 10 år Född i Sverige 

Svenska och 
modersmålet 

Föräldrar talar 
modersmålet 

Svensk skola 

Elev 2 10 år Född i Sverige 
Svenska. 

Föräldrar talar 
modersmålet 

Svensk skola 

Elev 3 10 år Född i Sverige 
Svenska. 

Föräldrar talar 
modersmålet 

Svensk skola 

Elev 4 10 år 2 år Modersmålet 
3 år i 

hemlandet, 
2 år i Sverige 

 
Elev 5 

 
10 år 

 
8 år 

 
Modersmålet 

 
Svensk skola 

 
Elev 6 

 
11 år 

 
4 år 

 
Modersmålet 

 
2 år i 

hemlandet, 
3 år i Sverige 

Elev 7 10 år 2 år Modersmålet 
3 år i 

hemlandet,        
2 år i Sverige 

Elev 8 10 år 4 år Modersmålet 
2 år i 

hemlandet,               
4 år i Sverige 
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Lärare	
Läraren i årskurs 1 (Lärare 1) är utbildad 1-7-lärare i matematik och no och har arbetat inom 
skolan i sammanlagt cirka tio år, varav mesta tiden i särskola och på mellanstadiet. Läraren i 
årskurs 2 (Lärare 2) är utbildad lågstadielärare och har arbetat som det i cirka 30 år. Läraren som, 
tillsammans med två andra lärare, ansvarar för matematikundervisningen i årskurs 3 (Lärare 3) är 
utbildad förskollärare och lärare i svenska, engelska, matematik, NO och musik för årskurs 1-6. 
Hon har arbetat fyra år som lärare och fyra år som förskollärare.  
 
 

4.3	Datainsamlingsmetod		
Eftersom jag ville att intervjuerna skulle ha formen av ett samtal, där informationen kom 
spontant, valde jag att göra semistrukturerade intervjuer. Detta ökar chanserna att få livliga och 
oväntade svar (Brinkmann & Kvale, 2014). För att få bättre förståelse för intervjuandets konst 
har jag studerat Kvale och Brinkmanns Den kvalitativa forskningsintervjun (2014). Där beskriver 
de bland annat följande sex kvalitetskriterier för intervjuer: 
 
* Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från intervjupersonen. 
* Omfattningen av korta intervjufrågor och längre intervjusvar. 
* Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av         
svaren. 
* Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun. 
* Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjun. 
* Intervjun "rapporterar sig själv" - den kräver knappt ytterligare förklaringar. 
 
När jag utformade intervjuguiderna (bilaga 1 och 2), genomförde intervjuerna och 
sammanställde och tolkade resultatet hade jag Brinkmann och Kvales (2014) kriterier och 
kvalifikationer i åtanke. Brinkmann och Kvale (2014) menar att det är en fördel om 
intervjupersoner är samarbetsvilliga, välmotiverade, vältaliga, kunniga, sanningsenliga, 
konsekventa, ger precisa svar, håller sig till ämnet och inte motsäger sig själva. Samtidigt bör 
intervjuaren vara medveten om att vältalighet och kunnighet även kan bidra till att försköna 
verkligheten. Intervjuaren bör även vara kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, 
styrande, kritisk, minnesgod och tolkande.  
 
För att undersöka vilka frågor som fungerar på barn i tioårsåldern prövade jag först 
intervjuguiden på tre utomstående barn i tioårsåldern, och justerade sedan guiden med hjälp av 
detta. Bland annat omformulerade jag några frågor och lade till ett självvärderingmoment. 
Självvärderingarna (bilaga 3) använde jag dels som stöd för att få eleverna att tala ännu mer 
under samtalet, och dels för att skapa mig en bild av respektive elevs uppfattning om 
matematikämnet.  
 
För att få eleverna att slappna av och tala naturligt, och samtidigt undvika att tala för mycket och 
riskera att ställa onödigt ledande frågor, använde jag mig av bildstöd. Bildstödet bestod av ett 
bildcollage vardera på temat grupparbete, enskilt arbete och genomgång. Jag valde då bilder som 
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jag upplevde var känsloneutrala, för att minska bildernas påverkan på resultatet. Av 
upphovsrättsliga skäl tar jag inte med bildcollagen som bilaga.  

4.4	Genomförande	
Eleverna intervjuade jag löpande under två skoldagar i oktober 2016. Jag började med att i 
helklass presentera mig själv, berätta om undersökningen och informera om att det var frivilligt 
att delta. Alla utvalda elever var närvarande och valde att delta. Jag tog ut de utvalda eleverna en 
och en från deras ordinarie lektioner. Vi höll till i ett grupprum i anslutning till klassrummet. 
Innan intervjuerna betonade jag att inte skulle berätta vad de sagt för deras lärare eller föräldrar. 
Jag försökte vara tydlig med att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar på frågorna utan att 
jag var intresserad av att få ta del av deras egna åsikter och upplevelser, vilket enligt Brinkmann 
och Kvale (2014) är viktigt när man intervjuar barn. Under intervjuerna upprepade jag ofta 
elevernas svar, ställde tolkande frågor och närmade mig samma fråga ur olika synvinklar. Detta 
för att öka chansen att få svar på frågorna och uppfatta eleverna rätt, samt ge eleverna en 
möjlighet att tänka igenom och utveckla eller ändra sina svar. Som samtalsstöd använde jag mig 
även av en självvärderingsblankett (Bilaga 3). Varje elevintervju varade mellan 15 och 30 
minuter, och alla elever svarade på alla frågor. 
 
När jag var färdig med elevintervjuerna intervjuade jag lärarna. Jag informerade lärarna om 
undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och skulle redovisas anonymt, allt i enlighet 
med Vetenskapsrådets (2002) direktiv. Alla lärare bidrog med långa, uttömmande svar, och jag 
behövde i stort sett bara kontrollera mot intervjuguiden och ställa några uppföljnings- 
sonderande- specificerande och tolkande frågor för att få svar på alla mina frågor. 
Lärarintervjuerna tog 25-40 minuter vardera. 
 
 

4.5	Bearbetning	av	material	och	analysmetod	

4.5.1	Ljudinspelning	
För att registrera mina intervjuer valde jag att göra ljudinspelningar. Ljudinspelningar gör att 
intervjuaren är fri att koncentrera sig på ämnet och dynamiken, och kan gå tillbaka och lyssna på 
orden, tonfallen och pauserna gång på gång (Brinkmann & Kvale, 2014).  
 
 

4.5.2	Transkribering	
Jag valde sedan att transkribera de delar av intervjuerna som besvarade mina forskningsfrågor. 
Det är inte alltid nödvändigt att transkribera hela intervjuerna, men att ha resultatet i form av 
utskriven text kan underlätta struktureringen av intervjuerna. Det finns ingen standardiserad form 
för transkribering av forskningsrapporter, utan det beror på syftet med transkriberingen 
(Brinkmann & Kvale, 2014). För mitt syfte tyckte jag att en mer skriftspråklig 
transkriberingsform, med transkribering av betydelsebärande ljud och pauser och vissa 
förtydligande kommentarer, passade bäst.  
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4.5.3	Analys	
För att få en tydligare överblick och lättare kunna upptäcka mönster och motsättningar använde 
jag mig till stora delar av innehållsanalys, så som den beskrivs av Denscombe (2016). Först 
utarbetade jag relevanta kategorier som jag sedan kodade intervjusvaren efter. Kategorierna 
utgjordes till största delen av mina forskningsfrågor samt, för att inte missa eventuella oväntade 
svar, en kategori som jag kallade "övrigt".  
 
 

4.6	Forskningsetiska	aspekter	
För att minimera risken för att deltagarna drabbas av olägenheter på grund av sitt deltagande tog 
jag hjälp av Vetenskapsrådets (2011) skrift God forskningssed. Inför elevintervjuerna 
informerade jag lärarna och vårdnadshavarna skriftligt om studien, och om att deltagandet var 
frivilligt. Jag uppmanade vårdnadshavarna att kontakta mig om de hade några frågor eller inte 
önskade att deras barn deltog i studien. Eftersom undersökningen inte är av etiskt känslig 
karaktär och jag hade begränsat med tid krävde jag inte, i enlighet med Vetenskapsrådets 
rekommendationer, skriftligt samtycke från elevernas vårdnadshavare.  
 
 

4.7	Metodreflektion	
Även om intervjuer, enligt Brinkmann och Kvale (2014), är det enda sättet att få reda på en 
persons tankar och upplevelser, finns det ingen garanti för att man faktiskt får det. 
Intervjupersoner kan ljuga, undanhålla sanningen, vilja få saker att låta bättre än de är eller låta 
humöret för dagen styra. När jag jämförde intervjupersonerna med Brinkmann och Kvales 
(2014)  önskvärda kriterier kunde jag konstatera att alla intervjupersoner var samarbetsvilliga 
och välmotiverade. Jag bedömer även att lärarna uppfyllde alla övriga kriterier, men att deras 
vältalighet och kunnighet i viss mån kan ha bidragit till att skapa en något förskönad bild av 
verkligheten. Vad gäller eleverna var de, delvis beroende på vissa ännu inte behärskar svenska 
språket fullt ut, inte fullt lika vältaliga, och de gav kortare svar. Några elever hade ibland svårt att 
hålla sig till ämnet, och några gånger motsade de sig själva. Eleverna gav vissa självkritiska och 
självrannsakande ofördelaktiga svar. Bland annat berättade eleverna att de ibland surrar mycket 
på lektionerna, inte anstränger sig så mycket, skriver av kompisarnas svar, inte alltid vill lära sig 
och tänker på annat på matematiklektionerna. Detta tyder på att eleverna var relativt ärliga och 
sanningsenliga. Som intervjuare har jag ansträngt mig för att uppfylla kriterierna för en god 
intervjuare, men under analysen av intervjumaterialet insåg jag att jag ibland ställde onödigt 
ledande följdfrågor till eleverna, eftersom de ibland inte förstod frågan. På det hela taget tror jag 
dock att jag har lyckats bidra med kunskap om ämnet.  
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5.	Resultat	
 

5.1.	Elevernas	uppfattningar	om	matematikundervisningen	
 

5.1.1.	Elevernas	uppfattningar	om	matematikämnet		
Med hjälp av självskattningsenkäten och elevernas kommentarer i samband med att de fyllde i 
den försökte jag skapa mig en förenklad bild av elevernas uppfattning om matematikämnet. Alla 
elever utom en tyckte att matematik var ganska eller mycket viktigt, av olika anledningar. Några 
tyckte att det är viktigt för att man behöver kunna det i vardagen eller för att klara av sitt arbete 
och andra tyckte att det var viktigt att få bra betyg för att "få ett bra jobb och ett bra liv" (Elev 8).  
 
En elev som hunnit gå skola ett par år i hemlandet nämner att det är stor skillnad vad gäller 
förväntningar på eleverna. I hemlandet "är det väldigt strikt att man lär sig så mycket som 
möjligt" (Elev 6).  
 
De elever som berättade att de inte tyckte om skolan (Elev 2 och 3) tyckte att matematik var 
"bättre än andra ämnen i alla fall" (Elev 2). Av de tre elever som uppgav att de tyckte om skolan 
(Elev 5, 6 och 7) var det däremot ingen som hade matematik som favoritämne. Två elever tyckte 
att matematik var ganska roligt och resterande sex tyckte att det var "mittemellan" (Elev 4).  
 
Ett par tycker att det varken går bra eller dåligt för dem i matematik, och resten tycker att det går 
ganska eller mycket bra. Två elever uppger att de inte anstränger sig så mycket för att lära sig 
matematik, medan resten anstränger sig ganska eller väldigt mycket.  
 
Elevernas bild av matematikundervisningen är att de på lågstadiet mest arbetade enskilt i sina 
böcker. Ibland hade de genomgångar, men inte så ofta. Ingen har heller något minne av att de 
regelbundet brukade arbeta i grupp eller par på matematiklektionerna, även om ett par elever 
säger att de "kanske" gjorde det, men inte riktigt minns.  
 
Nu i årskurs fyra har matematiklärarna mer genomgångar. Efter genomgången arbetar eleverna 
enskilt i sina böcker. Eleverna uppger att de ännu "aldrig" eller "sällan" har arbetat i grupp eller 
par på matematiklektionerna i årskurs fyra. Tre av eleverna berättar att de ofta går till läraren i 
svenska som andraspråk eller specialläraren och får undervisning i liten grupp på 
matematiklektionerna.  
 
Ingen av de intervjuade eleverna uppger att de har fått studiehandledning i matematik på sitt 
modersmål. Eftersom de alla har olika modersmål är det heller ingen som brukar diskutera 
matematik med andra elever på sitt modersmål under lektionerna. 
 
I stort sett varje matematiklektion börjar med att läraren "värmer upp oss", som Elev 4 uttrycker 
det. Läraren går igenom ett nytt moment, förklarar uppgifter som många har svårt med, repeterar 
någonting de har arbetat med tidigare, går igenom läxan eller så löser de problem tillsammans. 
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Eleverna uppmanas ofta att "berätta om de har löst uppgiften på något annat sätt" (Elev 7). De 
flesta elever uppger att de oftast förstår både språket och innehållet.  
 
Under genomgångarna har eleverna möjlighet att räcka upp handen för att fråga om det är 
någonting de inte förstår eller svara på frågor. Ibland får de som räcker upp handen svara på 
frågan, men ibland frågar lärarna även de som inte räcker upp handen. Förutom Elev 2 som 
berättar att han inte "gillar att prata inför folk" för att han är "dålig på förklara" och "hittar inte 
orden" säger alla elever att de ofta räcker upp handen, både för att svara på frågor och för att 
fråga om de inte förstår. En elev berättar att hon inte vågade förut, men att en lärare nu har 
uppmuntrat henne att våga, och nu vågar hon. "Då är jag modig! Jag är ju här för att lära mig!" 
(Elev 7) säger hon. Alla elever upplever att de lyssnar aktivt under genomgångarna. Ett par 
elever erkänner att de ibland jobbar i boken samtidigt som de lyssnar på genomgångarna "fast 
man inte ska" (Elev 1), en annan "tänker ibland på annat" (Elev 4) och någon "surrar" (Elev 2) 
ibland. 
 
Alla elever utom en har positiv inställning till genomgångar. Sex av åtta elever tycker att de lär 
sig "mycket" eller "väldigt mycket" på genomgångarna. Endast en elev, som även berättar att han 
inte tycker om skolan, säger att han inte lär sig så mycket på genomgångar, eftersom "ibland kan 
jag redan och ibland vill jag inte lära mig" (Elev 3).  
 
Även om eleverna uppger att de inte arbetar så mycket i grupp i matematik har ändå fyra av åtta 
elever åsikter om arbetsformen. Många av dem tycker att det är ett roligt sätt att arbeta. Alla 
uppger också att de både lyssnar på andra och pratar själva när de arbetar i grupp. Även eleven 
som inte tycker om att prata inför folk säger att han "vågar prata om man är 2-3 stycken" (Elev 
2).  
 
Alla fyra elever tycker att de lär sig mycket av att "prata med varandra om det" (Elev 7). 
Eleverna sade även att de "tänker bättre om vi jobbar två och två än själv" (Elev 2), "jag lär mig 
mycket när jag diskuterar med kompisar", "det blir lättare om man hjälps åt" (Elev 5) och "ibland 
är det lättare om en kompis förklarar i stället för läraren" (Elev 2). Den elev som framstod som 
mest ambitiös tyckte dock att det ibland kan bli mycket prat om annat och att det därför kan vara 
lättare att lära sig ensam ibland. 
 
När eleverna arbetar enskilt har de oftast tillgång till två eller tre lärare. Ibland delas klassen upp 
så att en grupp håller till i ett annat rum. Ofta går de tre elever som senast anlände till Sverige 
iväg och arbetar enskilt med samma uppgifter som resten av klassen tillsammans med läraren i 
svenska som andraspråk eller specialläraren. När de arbetar enskilt läser de uppgifterna själva 
och skriver svaren i räknehäften. De uppmanas även att använda "klotterpapper" (Elev 6) när de 
löser uppgifterna.  
 
Ibland har eleverna möjlighet att diskutera uppgifterna tillsammans med kamrater som sitter i 
närheten. Alla elever tycker att de oftast har goda möjligheter till att diskutera uppgifterna enskilt 
med lärare, och att de inte behöver vänta allt för länge på att få hjälp. 
 
 En tydlig tendens är att de elever som uppger att de inte anstränger sig så mycket för att lära sig 
matematik tycker om enskilt arbete för att det är "lugnt och skönt" (Elev 2), men de tycker inte 
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att de lär sig så mycket. De som däremot anger att de anstränger sig mycket tycker även att de lär 
sig mycket av enskilt arbete. De tar även i högre utsträckning initiativ till att samarbeta med, 
eller hjälpa och ta hjälp av, kamrater för att lösa uppgifterna.  
 
Den elev som har kommit kortast i sin utveckling i svenska språket berättar att han tycker enskilt 
arbete är svårt och tråkigt, bland annat för att "skrivet språk är så svårt att förstå" (Elev 4). Alla 
tre elever som ibland undervisas av SvA- eller specialläraren uppger att de lär sig mycket när de 
arbetar enskilt där, då de får väldigt mycket hjälp. En säger att "då lär jag mig mycket. När jag 
själv pratar med läraren" (Elev 7). 
 

5.1.2.	Elevernas	uppfattningar	om	språket	och	matematiken	
Hälften av de åtta eleverna uppger att de inte tycker att språket i matematik är särskilt svårt. 
Andra hälften tycker att det kan vara svårt ibland och att vissa ord är "jättesvåra" (Elev 6). En 
elev menar dock att det är många som inte förstår de svåra matematikorden, "även de som har 
bott här hela sitt liv" (Elev 7).  Språket verkar trots det inte upplevas som något större problem, 
eftersom "lärarna berättar vad det betyder" (Elev 2). Fem av eleverna jämför spontant språket i 
matematiken med språket i so. Fyra av dem är av uppfattningen att "vikingatiden har svårare 
språk" (Elev 7), medan en tycker att "det är svårt språk i matte och historia" (Elev 5). Elev 6 
berättar att hon tyckte att språket var "väldigt svårt i början", men nu går det oftast att "lista ut 
vad det betyder".  
 
En intressant reflektion fick jag av Elev 7, som hade gått i skola i tre år i sitt hemland innan hon 
började i svensk skola. Hon berättade att hon blev jätteglad när hon började svensk skola och 
skulle ha matematik, eftersom "det är samma som i mitt land". Särskilt i början var matematiken 
lättare och roligare än andra ämnen, dels för att hon redan "kunde" matematik, och dels för att 
"det är inte språk, man bara placerar ut". Hon beskriver också matematiken som en väg in i 
svenska språket, då hon kände igen matematiken och kunde lista ut vad det betydde och lära sig 
vad det hette på svenska. "Det är matten som hjälpte mig litegrann att lära mig svenska". 
 
 

5.1.7.	Hur	eleverna	tycker	att	de	lär	sig	bäst	
Alla elever tycks ha bestämda uppfattningar om hur de lär sig bäst. En elev tycker att han lär sig 
bäst "när jag jobbar själv och det är tyst" (Elev 1) och en elev hävdar att "Man ska prata om det! 
Man ska inte jobba! Man ska prata om matematiken! Då förstår man!" (Elev 3). Övriga sex 
elever tycker att en kombination av olika arbetsformer är bäst. Alla de sex tycker att de lär sig 
mycket vid genomgångar "När läraren förklarar framme vid tavlan. Då fattar man!" (Elev 2). 
Alla tre som ibland undervisas av SvA- och speciallärare tycker även att de lär sig mycket av det. 
Fem elever nämner att de lär sig mycket av att prata eller diskutera matematik med kompisar 
och/eller lärare "Jag tror att det är då jag pratar. Då lär jag mig bäst ... Det spelar ingen roll om 
det är med kompisar eller lärare" (Elev 5). Två elever tycker att det är "bra att få sitta själv ibland 
också, så man får lära sig själv också" (Elev 5). 
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5.2.	Lärarnas	uppfattningar	och	pedagogiska	tankar	
 

5.2.1.	Lärarnas	bakgrund	påverkar	undervisningen	
Resultatet av lärarintervjuerna visar att alla tre lärare är positiva till att undervisa elever med 
svenska som andraspråk. De två minst erfarna tycker att det är "jättespännande" (Lärare 3) och 
"en utmaning" (Lärare 1). Den mest erfarna läraren konstaterar dock även att "det behöver 
kanske inte vara så svårt för barn som vuxna ibland gör det till. Man hänger med" (Lärare 2). 
 
Lärare 1 som nyligen tagit emot en ny klass i årskurs ett började arbeta på mellanstadiet på sin 
nuvarande skola inför förra läsåret. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av att undervisa SvA-
elever. Hon känner att hon skulle vilja ha mer kunskaper om hur man kan stötta SvA-elever i 
undervisningen, men tycker att hon har mycket gott stöd från SvA-lärare och mer erfarna 
kollegor.  
 
Lärare 2 har själv svenska som andraspråk och har egen erfarenhet av att inte behärska svenska 
språket när hon började skolan. Som lärare har hon tidvis arbetat mycket med SvA-elever och 
hon har även läst fristående kurser inom bland annat svenska som andraspråk och 
språkstimulerande insatser. Trots att hon har stor erfarenhet av att undervisa SvA-elever tycker 
hon att man alltid kan utveckla sig. Hon skulle bland annat vilja bli bättre på att använda bilder. 
Hon tycker också att det vore bra om kollegiet kunde resonera mer ihop om hur man kan lägga 
upp undervisningen. 
 
Lärare 3 började arbeta på nuvarande skolan för ett drygt år sedan. Hon hade ingen tidigare 
erfarenhet av att undervisa SvA-elever i skolan men hade arbetat fyra år på en mångkulturell 
förskola där all personal hade fått mycket fortbildning inom svenska som andraspråk. Hon 
försöker använda de kunskaperna i undervisningen, men menar att "man kan ju hela tiden 
utvecklas, man kan aldrig vara fullärd".  
 

5.2.2.	Lärarnas	bild	av	svårigheter	och	möjligheter		
Ingen av lärarna upplever några större svårigheter med att undervisa SvA-elever i matematik på 
lågstadiet. "Det är i sådant fall att det språkliga tar sin tid, det gäller att det inte blir ett hinder. 
Man måste vara förberedd, ha mycket praktiskt material och bilder" säger Lärare 1. Lärarna 
menar också att det är svårare om eleverna är på en högre nivå, till exempel på mellanstadiet, där 
en av lärarna arbetade tidigare. Eller om det kommer en elev som har gått skola i ett annat land 
och är på en högre matematisk nivå men inte har språket. Då kan det vara svårt att hitta bra, 
utmanade uppgifter.  
 
Lärarna är dock eniga om att det finns stora fördelar med att ha med SvA-elever i 
matematikundervisningen. "Jag måste verkligen tänka till, hur ska jag förklara det här så att det 
blir tydligt? Och blir det tydligt för de som har det svårast med språket, så borde det bli tydligt 
för alla" (Lärare 1). Lärare 2 berättar också att hon upplever att de elever som har gått skola i 
andra länder tidigare generellt sett ofta är "ivriga att jobba". "De har jättebra arbetsmoral, de vill 
lära sig och de vill jobba. De är motiverade och tycker att det är kul". 



 

 20 
 

 
 

5.2.3.	Matematikundervisningens	upplägg		
Lärare 1 anpassar inte matematikundervisningen på något särskilt sätt utifrån att det finns elever 
med svenska som andraspråk i klassen. Hon tycker att matematiken är så "konkret" än så länge 
att det inte finns behov för det. Lektionerna börjar ofta med en genomgång på cirka tio minuter, 
ofta med hjälp av projektor. När hon ställer frågor får alla elever svara på egna små 
whiteboardtavlor, och sedan får några svara högt. Sedan arbetar eleverna själva och lärarna går 
runt och hjälper eleverna enskilt eller i små grupper. Det är små klasser på cirka femton elever, 
och de är oftast minst två vuxna i klassrummet. Det finns tillgång till mycket konkret material 
som eleverna kan använda sig av när de arbetar själva. Ännu har de inte börjat med 
grupparbeten, men snart ska de börja ha matematiklaborationer i små grupper. 
 
Även Lärare 2 uppger att hon egentligen inte lägger upp undervisningen på något särskilt sätt 
med tanke på SvA-eleverna. Hon upplever inte att det finns något behov för det då hon tycker att 
läromedlet de följer har ett relevant och varierat upplägg som passar bra för alla elever. I 
läromedlet ingår bland annat gemensamma genomgångar, matematiklaborationer som de arbetar 
med i halvklass eller mindre grupper och många bra spel som eleverna spelar i par. Förutom att 
följa läromedlets upplägg tittar de även ofta på filmer om matematik. 
 
I årskurs tre är eleverna på så väldigt olika nivåer, inte bara språkligt, så där arbetar eleverna 
mest med individanpassade arbetsscheman. Det är en stor klass med 30 elever, men oftast har de 
möjlighet att dela klassen i minst tre grupper på matematiklektionerna. Det gör att lärarna ändå 
har goda möjligheter att hjälpa eleverna individuellt. Vissa elever hjälper också varandra, andra 
inte. Ibland kompletterar lärarna med genomgångar som alla kan ta till sig, exempelvis kan det 
handla om hur man kan arbeta med problemlösning. Lärare 3 menar dock att det är en utmaning 
att hålla givande matematikgenomgångar för elever på så olika nivåer och att det är ett 
utvecklingsområde. I perioder arbetar klassen hela lektioner med laborativ matematik. Ibland 
avslutas lektionerna med gemensamma uppgifter som de arbetar med enligt metoden enskilt - par 
- alla, vanligen förkortad EPA. 
 
 

5.2.4.	Lärarnas	uppfattningar	om	språket	och	matematiken	
Lärarna upplever att språket i matematiken kan vara svårt för många elever. Förutom att det kan 
vara svårt att lära sig vad tal och siffror heter på svenska dyker det upp många andra svåra ord på 
matematiklektionerna, både matematikbegrepp och "andra ord" (Lärare 2). En av svårigheterna 
är exempelvis att många matematikbegrepp har fler betydelser, "exempelvis bråk och större än 
betyder olika i matte och svenska. I matten är ett större än noll, oavsett hur stor du skriver 
siffran" (Lärare 1). Lärare 2 berättar att hon ofta märker att elever tänker och räknar på sitt 
modersmål när de löser matematikuppgifter, för att sedan översätta svaret till svenska. 
 
Lärare 2 uppger att även om språket ibland kan vara svårt så finns det ändå en 
"igenkänningsfaktor" som underlättar matematiken för många nyanlända elever med skolvana. 
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De vill vara duktiga i skolan och känner äntligen att de kan någonting, "särskilt om det mest är 
siffror som de får labba med". "De tycker det är skönt att ha matte, gillar att mängdproducera. I 
andra ämnen är det så mycket prat, det blir svårt att hänga med. De blir trötta." 
 
Under intervjun ger lärarna exempel på hur de arbetar språkutvecklande under 
matematiklektionerna. Lärare 1 berättar att hon använder mycket konkret material för att visa, 
samtidigt som hon använder begreppen. Hon upplever att det är mycket lättare att lära ut 
matematik till yngre SvA-elever, eftersom det är lättare att visa matematiken konkret. När hon 
tidigare arbetade på mellanstadiet samarbetade hon mer med SvA-läraren, som kunde förankra 
språket på sina lektioner.  
 
Den mest erfarna läraren, Lärare 2, berättar att hon har mycket genomgångar och grupp- och 
pararbete, vilket hon märker främjar elevernas språkutveckling i matematik. För några år sedan 
gick hon kursen "att skriva sig till läsning" och särskilt efter den fick hon upp ögonen för "hur 
mycket nytta eleverna har av att jobba med någon annan och lösa uppgifter gemensamt". På 
matematiken får eleverna därför arbeta mycket i par "det är jättebra allt man gör i par, inte 
individuellt". Ofta kan det vara svårt för SvA-eleverna att läsa och förstå 
problemlösningsuppgifter. Då brukar hon uppmana dem att läsa flera gånger. Hon ger sedan 
elever som kommit längre i sin språkutveckling i uppgift att läsa och förklara för sin kompis, och 
brukar då säga att "jag kommer att lyssna på hur du förklarar, för man lär sig mycket när man 
förklarar".  
 
Lärare 3 har läst och inspirerats av Pauline Gibbons teorier och försöker använda hennes modell 
för språkutvecklande undervisning. Hon försöker bland annat vara medveten om 
matematikspråket hela tiden och uppmärksamma orden när de dyker upp i vardagen. I stället för 
att använda ord som eleverna redan kan menar hon att det är viktigt att använda korrekta begrepp 
så att ordförrådet kan utvecklas. Om det till exempel handlar om längd så poängterar hon för 
eleverna att det heter längre och kortare, inte större och mindre.  
 
Lärarna berättar att periodvis, när det har funnits tillgång till personer som talat elevens 
modersmål, har någon enstaka elev fått studiehandledning på modersmålet. När det finns 
studiehandledare att tillgå brukar dock äldre elever ofta prioriteras, och när yngre elever väl får 
studiehandledning handlar det sällan om matematik. Lärarna upplever också att 
studiehandledarna ofta är outbildade och inte bidrar märkbart till elevernas kunskapsutveckling. 
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6.	Diskussion	
 

6.1.	Resultatdiskussion	
 

6.1.1.	Andraspråkselevers	och	lärares	tankar	om	andraspråkselevers	
matematikundervisning		
De elever som har gått skola i sitt hemland innan de började svensk skola ger en bild av att där 
var det "strikt att lära sig så mycket som möjligt" (Elev 6). Lärare 2 vittnar om att hennes 
erfarenhet är att dessa elever generellt har en bra "arbetsmoral" och inte bara arbetar hårt utan 
dessutom ofta även finner glädje i att jobba och lära sig. Detta är ett fenomen som jag också själv 
har sett bland nyanlända elever. Första tiden i skolan är de ivriga och vill lära sig, men efter ett 
par år slutar de att arbeta hårt och tappar glädjen med att lära sig. Här tror jag att Gibbons (2008) 
förklaring om att andraspråkselever ofta underpresterar på grund av att de möts av för låga 
förväntningar kan vara en del av svaret. De nyanlända eleverna kommer till den svenska skolan 
och är vana vid att ha höga förväntningar på sig, både från föräldrar och från skolan i sitt 
hemland. Höga förväntningar som, enligt Gibbons, leder till att eleverna blir engagerade och 
presterar på en högre nivå. Första tiden försöker de uppfylla dessa förväntningar, men efter en tid 
märker de att den svenska skolan och det svenska samhället har betydligt lägre förväntningar på 
elever i allmänhet, och andraspråkselever i synnerhet. Då tappas också en del av motivationen. 
Detta tycker jag är ett tydligt exempel på att undervisning som gynnar andraspråkselever även 
gynnar alla elever. Min uppfattning, liksom Hatties (2009), är att många elever skulle bli mer 
intresserade och nå bättre resultat av en undervisning som är mer intellektuellt utmanande, 
engagerande och förväntar mer av eleverna. 
 
Språket i matematiken verkar inte spontant upplevas som något större problem varken bland 
lärarna eller bland eleverna. Eleverna tycker att språket i matematiken är lätt i jämförelse med 
språket i historia, och lärarna tycker inte att det matematiska språket är något större problem "på 
den här nivån" (Lärare 1), jämfört med exempelvis på mellanstadiet, eftersom det fortfarande är 
lätt att visa konkret. Några elever menar dock att det finns vissa jättesvåra ord, men att dessa ord 
är svåra för alla och att lärarna förklarar vad de betyder. En av eleverna tycker att matematik "det 
är inte språk, man bara placerar ut" (Elev 7), vilket styrker Jhagroos (2015) slutsats om att 
matematik ibland inte upplevs som språkbaserat. Jag tror dock att det kan ligga en viss fara i 
denna uppfattning, särskilt om den även är utbredd bland lärare. Det skulle kunna leda till att 
lärare inte i tillräcklig grad uppmärksammar de språkliga utmaningar som faktiskt finns inom 
matematiken, vilket försvårar inlärningen för andraspråkseleverna. 
 
Både eleverna och lärarna vittnar om att ren sifferräkning kan vara "skön" (Lärare 2) för 
nyanlända elever som känner igen upplägget från skolgången i hemlandet. För elever som ännu 
inte förstår språket kan det vara positivt att få känna att man ändå känner igen och behärskar 
någonting, och den allra första perioden kan det nog räcka med att få vila i det ett tag. Jag tror 
dock att det är vanligt att lärare, som Rojas och Truxaw (2014) visar, vill undvika 
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kommunikationssvårigheter, kanske på grund av tidsbrist, och därför väntar lite för länge med att 
även utmana eleverna språkligt i matematiken. En elev berättar också att genom att hon kände 
igen siffrorna och hade räknat matematik i sitt hemland var det "matten som hjälpte mig 
litegrann att lära mig svenska" (Elev 7). Därför är det viktigt att man som lärare tar tillvara 
möjligheten som kan finnas att komma in i språket via matematiken. 
 
Även om eleverna först säger att språket i matematiken inte är något problem kryper det dock 
ofta fram en bit in i intervjuerna att språket kan vara ganska svårt i alla fall. Någon nämner att 
det skriftliga matematikspråket är särskilt svårt. Här tänker jag att det kanske delvis kan bero på 
att matematikläromedlen följer läroplanens direktiv om att elever ska lära sig behärska korrekta 
begrepp (Skolverket, 2016b), medan lärare, som Löwing (2004) visat, alltför ofta använder sig 
av ofullständigt vardagsspråk i matematikundervisningen. Enligt Löwing behärskar lärarna det 
professionella matematiska språket allt sämre. Min uppfattning är även att lärare ibland tror att 
de underlättar för eleverna, och kanske framför allt andraspråkseleverna, genom att förenkla och 
använda ord som eleverna är bekanta med. Att förenkla på detta sätt är dock i slutändan att göra 
eleverna en björntjänst. En av lärarna jag intervjuade berättade dock om sitt medvetna arbete 
med att medvetandegöra och utvidga ordförrådet successivt, vilket jag, liksom Gibbons (2011) 
tycker borde vara en självklarhet för alla lärare. 
 
I likhet med eleverna i Jhagroos (2015) studie och lärarna jag intervjuat tycker eleverna i min 
studie att det går bra för dem i matematik. Generellt upplever de att matematik är relativt lätt för 
andraspråkselever i jämförelse med andra ämnen. Under en period av min studie tvivlade jag till 
och med på om matematikundervisning för andraspråkselever var ett relevant ämne att studera, 
det verkade ju inte vara något problem. Faktum kvarstår dock att det är det ämne förutom 
svenska som andraspråk som elever uppnår sämst resultat i. Det är också ett ämne där det är stor 
resultatskillnad (Skolverket, 2015) mellan inhemska elever och elever med utländsk bakgrund, 
vare sig de är födda i Sverige eller utomlands. Ett resultat som dessutom inte kan förklaras med 
socioekonomiska faktorer. Så hur kommer det sig att resultatet är så dåligt fast det upplevs gå så 
bra? Jag har inget bra svar på den viktiga frågan. Kanske är lärarna inte medvetna om att 
uppfattningen om att det går bra inte stämmer, och missar därför att ge andraspråkseleverna 
stöttning i tillräcklig omfattning? I min studie frågade jag endast eleverna hur de tycker att det 
går för dem. Men för att se om även mina intervjupersoner överskattar sin förmåga, och 
möjligtvis kunna spekulera i vad det beror på, hade det varit intressant att även ta reda på hur det 
faktiskt går för mina intervjuelever, vilka omdömen och resultat på exempelvis nationella proven 
de har.  
 

6.1.2.	Andraspråkselevers	uppfattning	om	hur	de	bäst	lär	sig	matematik	
Genomgångarna upplevs överlag som väldigt positiva av eleverna. De är glada över att de har 
mer genomgångar nu och upplever att de lär sig väldigt mycket. Under genomgångarna uppfattar 
jag det som att läraren kliver fram och undervisar aktivt, viket bland andra Meltzer och Hamann 
(2005) och Hattie (2009) lyfter fram som en viktig framgångsfaktor. I motsats till Gibbons 
(2008) uppfattning om hur genomgångar ofta går till så upplever de elever jag har intervjuat att 
de är delaktiga i genomgångarna och alla utom en elev, som beskriver sig som blyg, känner att 
de deltar aktivt, får lyfta och svara på frågor och även har möjlighet att diskutera uppgifter och 
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problem ur olika synvinklar. Alla utom en räcker gärna upp handen och ber om ytterligare 
förklaring om de inte förstår språket eller uppgiften.  
 
Grupparbete verkar visserligen inte vara någon vanlig arbetsform i matematikundervisningen i 
mina intervjupersoners klass. Vissa har svaga minnen av att de deltagit i grupparbeten på 
lågstadiet och andra drar endast paralleller till erfarenheter av grupparbeten i andra ämnen när vi 
diskuterar arbetsformen. Några elever brukar ibland ta eget initiativ till att arbeta tillsammans 
med en kamrat i matematikundervisningen. Ändå har eleverna en mycket positiv bild av 
grupparbeten. Förutom att de tycker att det är roligt tycker de även att de tänker bra och lär sig 
mycket när de får diskutera med andra. Alla elever, även den blyga pojken som inte gärna talar i 
helklass, brukar känna sig delaktiga och språkligt aktiva i grupparbeten. När jag hör detta och 
dessutom vet hur viktigt det är både för språk- och kunskapsutvecklingen att få rika möjligheter 
till att diskutera med andra (Gibbons, 2011) tänker jag dessa elever borde få möjlighet att göra 
detta oftare. 
 
Elevernas beskrivningar bekräftar bilden som forskning (Skolverket, 2011) ger av att enskilt 
arbete med läroboken är den dominerande arbetsformen i matematikundervisningen. Några 
elever berättar att de, trots att de tycker att de lär sig mer av genomgångar än av enskilt arbete, 
ibland känner en frustration över att behöva lyssna på genomgångar i stället för att få börja arbeta 
i matematikboken, och ibland även arbetar i boken i smyg under genomgångarna. Detta känner 
jag väl igen från andra elever som ivrigt frågat "när får vi börja jobba med matte?". Detta tycker 
jag visar att det finns en utbredd uppfattning bland elever om att det endast är arbete i 
matematikboken som räknas som "riktigt" matematikarbete. Denna klass upplever dock, i 
motsats till vad Löwings (2004) observationer visar, att de får mycket hjälp och har goda 
möjligheter att diskutera enskilt med lärare under det enskilda arbetet. Tre av eleverna arbetar 
ofta hos SvA-läraren där de tycker att de lär sig mycket och får mycket hjälp, vilket kanske 
behövs då någon tycker att det är svårt att förstå. Även i klassrummet är det flera lärare med 
under lektionerna. Eleverna tycker att de lär sig mycket av att diskutera enskilt med läraren, men 
inte många nämner enskilt arbete som en arbetsform de lär sig bäst av. Ett par elever som inte 
tycker om skolan tycker att enskild räkning är relativt "bra" (Elev 1, Elev 2), jämfört med annat 
skolarbete. Dock inte för att de tycker att de lär sig särskilt mycket, utan för att de inte anstränger 
sig så mycket och det är "lugnt och skönt". Detta tycker jag tydligt visar hur viktigt det är att 
komplettera det enskilda arbetet med andra arbetsformer och uppgifter där alla elever tvingas 
vara mer aktiva och förhoppningsvis även blir mer engagerade. 
 

6.1.3.	Lärares	tankar	om	andraspråkselever	och	matematikundervisning	
De lärare jag intervjuade bekräftar resultatet av Skolinspektionens (2010) granskning som säger 
att lärare generellt sett är positiva till att undervisa andraspråkselever. De har olika mycket 
erfarenhet och utbildning inom området men tycker alla, även detta i enlighet med resultatet av 
Skolinspektionens (2010) granskning, att de kan behöva mer kunskaper om hur de ska göra. De 
tycker att de har god stöttning av SvA-lärare och kollegor. De enda svårigheter de ser är att det 
tar extra mycket tid att förklara för dem som inte har ett fullt utvecklat skolspråk, och att de att 
behöver vara förberedda med extra mycket bilder och konkret material. Lärarna menar dock att 
det är en fördel, även för inhemska elever, att de använder mycket konkret material och förklarar 
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på ett tydligt sätt. Att lärarna visar att de är medvetna om att undervisning som är tydlig för 
andraspråkselever även gynnar inhemska elever, precis som Meltzer och Hamann (2005) 
betonar, tycker jag är mycket positivt för alla elever. Framförallt bör det gynna den elevgrupp 
som ofta glöms bort, nämligen alla de andraspråkselever som talar svenska flytande och 
förefaller vara på samma nivå som sina inhemska kamrater, men i själva verket ännu inte har ett 
fullt utvecklat skolspråk.  
 

6.1.4.	Hur	lägger	lärare	upp	matematikundervisning	för	andraspråkselever?	
Ingen av lärarna tycker egentligen att de lägger upp undervisningen på något särskilt sätt med 
tanke på andraspråkseleverna. De menar i stället att de strävar efter att undervisa på ett sätt som 
passar för alla elever. Detta tycker jag är mycket positivt ur specialpedagogiskt perspektiv, då 
detta synsätt är centralt inom specialpedagogiken. Två av lärarna utgår ifrån läromedlet och 
varierar arbetssättet mycket med genomgångar, grupp- och pararbete, enskilt arbete, 
filmvisningar och laborationer, samt kompletterar med egna idéer, i enlighet med både 
läroplanens (Skolverket, 2016) direktiv och Löwings (2004) rekommendationer. I en av 
klasserna, där spridningen är särskilt stor vad gäller kunskapsnivån, arbetar eleverna mycket 
enskilt, men i små grupper med gott om möjligheter till individuell hjälp och stöttning. Det 
enskilda arbetet är dock inte bara individualiserat vad gäller hastighet, vilket Löwing (2004) 
varnar för, utan faktiskt individanpassat, vilket enligt Hattie (2009) kan ge möjlighet till goda 
resultat. Alla elever arbetar inte med samma uppgifter utan man har försökt hitta läromedel och 
uppgifter som ska passa de enskilda eleverna. En nackdel med ett sådant arbetssätt är dock att 
när eleverna arbetar på olika nivå och inom olika arbetsområden blir det svårt att hitta uppgifter 
som det blir naturligt att samsas kring och engagera sig för och diskutera. Detta är ju någonting 
som både är viktigt, för alla elever och i synnerhet för andraspråkselever (Gibbons, 2011).  
 
Även om lärarna har olika bakgrund och erfarenhet av matematikundervisning av 
andraspråkselever, och delvis har valt att lägga upp undervisningen på olika sätt, så har de alla 
många olika genomtänkta idéer om undervisningen. Idéer som många gånger styrks av forskning 
inom området. En av lärarna önskade att de diskuterade mer om upplägget av undervisningen i 
arbetslagen. Detta tycker jag verkar vara en bra idé, då de alla tycker att de behöver lära sig mer, 
men alla också har mycket att bidra med.  
 

6.1.5.	Avslutande	kommentarer	
Som lärare är det inte ofta man har, eller tar sig, förmånen att verkligen sitta och prata enskilt 
med elever i lugn och ro om deras undervisning. Att göra detta har för mig personligen varit en 
av de största behållningarna av denna undersökning. Samtalen gav många insikter som kan vara 
viktiga att beakta i mötet med eleverna och göra undervisningen mer effektiv. I mitt kommande 
arbete som speciallärare hoppas jag därför att jag kommer att komma ihåg att prioritera samtalen 
med mina elever.  
 
För övrigt tycker jag att mitt resultat återspeglar mycket av den tidigare forskning som gjorts 
inom området. Om elever med svenska som andraspråk ska få bättre möjligheter att nå goda 
resultat i matematik krävs det att vi har höga förväntningar på dem och utmanar dem både 
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språkligt och kognitivt. Matematiklärarna måste ha god kompetens inom ämnet, och ta ansvar för 
att undervisa aktivt. Lärarna måste också vara medvetna om språkets roll, arbeta 
språkutvecklande och använda korrekt matematiskt språk redan från början. De behöver även ta 
sig tid att verkligen diskutera matematik med sina elever och låta dem diskutera intressanta 
uppgifter med varandra. Det är ett sådant elevcentrerat arbetssätt som engagerar eleverna och 
gynnar både språk- och kunskapsinlärningen hos andraspråkselever. Och, som studien bekräftar, 
den matematikundervisning som gynnar andraspråkselever gynnar alla elever. 
 

6.2.	Fortsatt	forskning	
I min studie undersöker jag andraspråkselevers uppfattning om matematikundervisningen. Under 
arbetets gång ställde jag mig frågan om resultatet hade blivit detsamma om jag intervjuat 
inhemska elever. Det skulle vara intressant att se om det är någon skillnad mellan deras 
uppfattningar. Det skulle också vara intressant att undersöka närmare precis vilka ord och 
begrepp inom matematikundervisningen som vållar mest svårigheter bland andraspråkseleverna. 
Den mest intressanta och relevanta frågan tycker jag dock är hur det kan komma sig att både 
eleverna själva och lärarna upplever att det går så bra för andraspråkselever i matematik, 
exempelvis i jämförelse med andra skolämnen, när det i själva verket är det ämne, förutom 
svenska som andraspråk, där de uppnår sämst betyg. För att resultaten ska bli bättre tror jag att 
det är viktigt att ta reda på orsaken till detta så att man kan förstå problemet och sätta in relevanta 
åtgärder. 
 
  



 

 27 
 

Referenser	
 
Brinkmann, S., Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (2014). Sammhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 
 
Cummins, J. (2006). Language, Power and Pedagogy - Bilingual Children in the Crossfire.  
Clevedon, GB: Multilingual Matters LTD. 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
naturvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  
 
Gibbons. P. (2013). Stärk språket stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren AB.  
 
Gibbons, P. 2011. Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren AB. 
 
Gibbons, P.  2008. ‘It was taught good and I learned a Lot’. Intellectual Practices and ESL  
Learners in the Middle Years. Australian Journal of Language and Literacy 32(ii), 155-173. 
 
Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to 
Achievement. NY: Routledge.   
 
Hägerfelth, G. (2004). Språkpraktiker i naturkunskap i två gymnasieklasser. Lärandeprocesser 
bland elever med olika förstaspråk. Akademisk avhandling. Malmö högskola/ Lunds universitet. 
 
Jhagroo, J.R. (2015). I know how to add them, I didn't know I had to add them. Australian 
Journal of Teacher Education, 40(11), 107-119. 
 
Kihlborn, W., Löwing, M. (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning: En studie av 
kommunikationen lärare - elev och matematikundervisningens didaktiska ramar. (Doctoral 
thesis, Göteborg Studies in Educational Sciences). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Meltzer, J., Hamann, E (2005). Meeting the Literacy Development Needs of Adolecent English 
Language Learners Through Content Area Learning. Part Two: Focus on Classroom Teaching 
and Learning Strategies. Providence: Brown University. 
 
Prop. 2013/13:64 Utökad undervisningstid i matematik. Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2013/01/prop.-20121364/ 
 
Rojas, E.D., Truxaw, M.P. (2014). Challenges and Affordances of Learning Mathematics in a 
Second Language. Journal of Urban Mathematics Education, 7(2), 21-30.  



 

 28 
 

Skolinspektionen. (2010) Språk och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 
modersmål än svenska.  Stockholm: Skolinspektionen. 
 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
 
Skolverket. (2016a). Betyg per ämne i grundskolan. Hämtad 2016-11-23, från 
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0 
 
Skolverket. (2016b) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket (2016c) Timplan för grundskolan. Hämtad 2016-10-03, från 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242 
 
Skolverket. (2016d). Utbildning för nyanlända elever. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket. (2016e). Pisa 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 
matematik. Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket. (2015). Vad säger resultaten från PISA 2012 om elever med utländsk bakgrund? 
2015-08-10, hämtad 2016-10-02, från http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/skolverkets-slutsatser-om-
resultatutvecklingen-i-pisa-och-elever-med-utlandsk-bakgrund-1.238201 
 
Skolverket. (2012). Greppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: 
Skolverket. 
 
Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket.  
 
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
 



 

 ii 
 

Bilagor	

Bilaga	1.	Intervjuguide	elever		
 
 

Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Har du alltid bott i Sverige? 
Var har du bott tidigare?  
Vilket/vilka språk talar ni hemma hos dig? 
 
 
Vad tänker du när jag säger matematik? 
Hur brukar en typisk matematiklektion se ut? Vad gör ni på en typisk matematiklektion? 
 
Visar collage med bilder på genomgångar. 
Vad tänker du när du ser den här bilden? Gör ni ofta det här? Hur känns det? Hur aktiv är du? 
Svarar du gärna på frågor? Vad beror det på? Brukar du förstå vad läraren säger? Känner du att 
du brukar lära dig mycket av det här? 
 
Visar collage med bilder på grupparbete. 
Vad tänker du när du ser den här bilden? Gör ni ofta det här? Hur känns det? Brukar du känna 
dig delaktig? Hur aktiv är du? Vad beror det på? Känner du att du lär dig mycket på det här 
sättet? 
 
Visar collage med bilder av enskilt arbete. 
Vad tänker du när du ser den här bilden? Gör ni ofta det här? Hur känns det? Brukar du vara 
aktiv/arbeta hårt? Vad beror det på? Får du tillräckligt mycket hjälp? Brukar ni få hjälpa 
varandra? Känner du att du lär dig mycket på det här sättet?  
 
 
 
Ger eleven ett självskattningsformulär att fylla i: 
 
Hur känner du dig när ni ska ha en matematiklektion? Kryssa! (Har det alltid känts så?) 
 
______________________________________________________________________________ 
Hemskt          Mycket roligt 
 
Hur viktig tycker du att matematik är? Kryssa! (Berätta!) 
 
______________________________________________________________________________ 
Inte viktigt alls         Mycket viktigt 
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Hur upplever du att det går det för dig i matematik? Kryssa! (Vad tror du att det beror på?) 
 
____________________________________________________________________________ 
Inte bra alls           Mycket bra 
 
 
Hur mycket anstränger du dig för att lära dig matematik? Kryssa! 
 
______________________________________________________________________________
Inte alls                  Väldigt mycket 
 
 
Har du någon gång upplevt att språket gör att det blir svårt att förstå eller förklara uppgifter i 
matematik? 
Hur känner du själv att du lär dig matematik bäst? 
Hur tycker du att en bra matematiklektion, där du lär dig mycket, ska se ut? 
Tycker du att det är lättare eller svårare att förstå orden i matematik jämfört med i andra ämnen? 

 
 
 



 

 iv 
 

Bilaga	2:	Intervjuguide	lärare	
 
 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
Vad är dina arbetsuppgifter idag? 
Beskriv skolan du arbetar på. 
Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska? 
 
Vad har du för tankar om att undervisa elever med svenska som andraspråk i matematik? 
Hur ser matematikundervisningen ut i din klass? Hur organiserar du undervisningen när du har 
flerspråkiga elever i klassen? 
(Hur tänker du om matematik och språkutveckling?) 
Känner du att du har god insikt i hur man kan stödja elever med svenska som andraspråks 
lärande i matematik? I sådant fall hur? 
Ser du några fördelar med att ha elever med svenska som andraspråk i gruppen? 
Vilka svårigheter ser du med att ha elever med svenska som andraspråk i gruppen? 

 
 
 



 

 v 
 

		

Bilaga	3:	Självvärderingsblankett	
 
 
 
 
 
Hur känner du dig när ni ska ha en matematiklektion? Kryssa!   
 
______________________________________________________________________________ 
Hemskt          Mycket roligt 
 
Hur viktigt tycker du att matematik är? Kryssa!  
 
______________________________________________________________________________ 
Inte viktigt alls         Mycket viktigt 
 
 
Hur upplever du att det går det för dig i matematik? Kryssa!  
 
______________________________________________________________________________ 
Inte bra alls                          Mycket bra 
 
 
Hur mycket anstränger du dig för att lära dig matematik? Kryssa! 
 
_____________________________________________________________________________ 
Inte alls                  Väldigt mycket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: 
 


