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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om språkinriktad och -utvecklande undervisning i ett ämne. Syftet är 
att undersöka stödjande och utvecklande undervisningsmetoder i matematik för nyanlända 
elever. Undersökningen försöker kunna besvara två frågeställningar: 
– Hur organiseras undervisningen i matematik för nyanlända elever i 
språkintroduktionsprogrammet för att de ska nå kunskapsmålen?  

– Vilka metoder använder matematiklärare för att undervisningen skall vara stödjande och 
utvecklande ur språkliga aspekter? 

Undersökningen berör hur fem matematiklärare arbetar med språkinriktad och – utvecklande 
undervisning för sina elever. Lärarna beskriver sina metoder och erfarenheter inom 
matematikundervisningen och hur de arbetar med utformningen av språkutvecklande 
matematikundervisning för att eleverna kan nå kunskapsmålen. Två matematiklektioner 
observerades och en analys per lektion har genomförts. 

Resultatet visar att matematiklärarna anser att de är medvetna om hur de ska arbeta med 
nyanlända elever samt på vilket sätt de kan undervisa med en språkutvecklande 
arbetsmetodik. Samtliga anser att de försöker att arbeta med ord och begreppsinlärning. En 
lärare använder olika material och lärobok under sina lektioner beroende på elevernas 
förkunskapsnivå. Ett samarbete mellan svensklärare och berörda matematiklärare saknas. Två 
lärare har jobbat med studiehandledare och hade erfarenhet av detta. En lärare anser att 
studiehandledare kan vara i klassrummet och andra tycker att det är bättre att 
studiehandledning sker parallellt utanför klassrummet. Samtliga lärare anser att de inte arbetar 
aktivt för att föräldrarna/godemän/personal på boende skall vara delaktiga i skolans 
matematikundervisning.  Måluppfyllelsen påverkas också enligt en av lärarna av elevernas 
situation. Det är oroligt i klasserna med olika avhopp, familjeangelägenheter, osäkerhet kring 
beslut från migrationsverket och kommunala frågor som stör en kontinuerlig undervisning.    
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1. Inledning 
     Skolverket (2011) hävdar att nära tjugo procent av eleverna i grundskolan har ett annat 
modersmål än svenska. Ungefär 150 olika språk utgör dessa modersmål. Denna förändring medför 
att allt fler ämneslärare i sin undervisning möter en språklig mångfald. I nuläget finns det många 
nyanlända ungdomar som ska lära sig svenska samt några ämnen till för att kunna komma ut i 
arbetslivet eller studera vidare på universitet. De måste kunna klara av att lära sig svenska på kort tid 
vilket innebär att de skall lära sig skolans språk. Många av oss har upplevt att invandrarungdomar kan 
lära sig vardagsspråket snabbt. De umgås med personal på sina boenden samt med sina kamrater, 
antingen svenska eller sina landsmän.  

     Många ensamkommande flyktingbarn kommer vid 13-17 års ålder. Jag har arbetat mer än tre år 
med dessa elever. Många av dem har bra förkunskaper från tidigare skolgång i sitt bagage men 
saknar svenskan. Alla lärare som jobbar med nyanlända ungdomar står inför en utmaning i det att de 
ska undervisa elever från olika kulturer i samma klass. Jag har erfarenhet av detta på flera plan. Å ena 
sidan var jag elev och skulle komplettera mina meriter på gymnasial nivå inom den kommunala 
vuxenskolan, där jag studerade matematik 4 på distans. Å andra sidan jag är lärare. Jag har jobbat 
mer än fyra år med nyanlända elever och undervisat i matematik. Jag har samma kulturella bakgrund 
som en del av mina elever, vet hur matematikundervisningen ser ut samt vad de vanligaste 
kulturkrockarna kan innebära. 

     Att ta emot nyanlända elever, dvs. barn och ungdomar som vuxit upp i ett annat land och nyligen 
anlänt till Sverige och den svenska skolan, innebär en stor utmaning för skolan 
(utbildningsdepartementet, DS 2013:6, 27). Utmaningen kan innebära att hur nyanlända elever ska 
undervisas för att kunna nå kunskapsmålet som finns i lärarplaneringar på svenska skolor samt vilka 
metoder kan funka i ett fungerande sätt. Alla lärare behöver ha kunskap om hur man planerar och 
genomför undervisning för nyanlända elever samt hur man anpassar undervisningen till just dessa 
elevers förutsättningar och behov (Kaya, 2016:27).  

     Enligt den utmaningen som jag själv står inför har jag valt att skriva om hur fem matematiklärare 
beskriver sin undervisning som en språkutvecklande matematikundervisning för sina nyanlända 
elever. I Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever(2016) står att barn i åldrarna 7-
16 år som är bosatta i landet har som huvudregel skolplikt och har rätt till utbildning. Alla lärare ska 
få möjlighet att kunna undervisa och jobba på en mångspråkig skola. Huvudfrågan är: ”Undervisa 
nyanlända- hur gör man?”.        
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2. Syfte  
     Syfte med den här studien är att undersöka språkstödjande och-utvecklande 
undervisningsmetoder i matematik för nyanlända elever.  

2.1. frågeställningar 
¾ Hur organiseras undervisningen i matematik för nyanlända elever i 

språkintroduktionsprogrammet för att de ska nå kunskapsmålen?  
¾ Vilka metoder använder matematiklärare för att undervisningen skall vara stödjande och 

utvecklande ur språkliga aspekter?  
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3. Bakgrund 

3.1.  Språkutvecklande arbetsätt 
 

     Alla elever har rätt att få stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling vilket innebär att 
undervisningen i alla skolans ämnen ska planeras på så sätt att elevernas språkliga utveckling i ämnet 
stöttas. Om eleverna blir bättre på att använda de språkliga förmågorna och färdigheterna; att läsa, 
skriva, tala och lyssna så kan de tolka och förstå olika begrepp bättre, samt uttrycka sig på ett bättre 
sätt.  

     I dagsläget får nyanlända sällan den utbildning de har rätt till. En stor del av förklaringen till detta 
är att kunskapen om nyanlända elevers rättigheter, samt huvudmannens och rektors skyldigheter 
och ansvar, under en längre tid har varit väldigt låg. ”Huvudmännen har även ansvar att samordna 
kompetensutveckling för bland annat lärare, vilket är högst nödvändigt för att nyanlända elever ska 
få undervisning anpassad till sina förutsättningar och behov”(Kaya, 2016: 17). Många lärare uppger 
att de saknar tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa nyanlända elever vilket självklart 
påverkar lärarnas förmåga att både planera, genomföra och anpassa undervisningen efter elevernas 
förutsättningar och behov. Huvudman och rektor ska ta ansvar för att lärarna får den 
kompetensutveckling de behöver. Lärarna ska kunna lära sig mer om språkets roll för lärandet samt 
mer om genrepedagogik som pedagogisk modell.   
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3.2.  Lgr-111 om språkutvecklande arbetssätt i matematik 
 

     Skolverket förväntar sig att alla lärare ska arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. Det 
innebär att eleverna ska kunna reflektera, analysera och resonera om vad de lär sig inom ämnet.  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga(Skolverket: 9)  

När man tolkar detta citat som finns under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11, så kan 
man uppfatta att språkutvecklingen är utslagsgivande. Under rubriken övergripande mål och 
riktlinjer i Lgr 11, kapitel 2, beskriver Skolverket vad alla elever bör ha utvecklat språkmässigt när de 
lämnar grundskolan (Skolverket 2011: 12). Målet för kunskaperna är att skolan ska ansvara för att 
varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 
studier och i vardagslivet(Lgr 11:13). Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 
behov av särskilt stöd och läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 
efter sina förutsättningar(Lgr 11:14). Eleverna ska kunna använda sina språkkunskaper för att lyckas i 
sina studier. Det står att eleverna ska kunna analysera, reflektera, och resonera om det specifika 
ämnet och använda sig av för ämnet specifika begrepp(Lgr 11). I kapitel 2 anges också att alla som 
arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
skolans innehåll och verksamheter(Lgr 11:16). Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla 
kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan 
berika den som en lärande miljö(Lgr 11:17).  

     En av skolans hörnstenar i värdegrunden är likvärdig utbildning. I LGR 11 beskriver skolverket hur 
utbildningen ska anpassas efter elevernas behov och särskilda förutsättningar: ”Undervisningen ska 
anpassas till varje elev förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper”(Lgr 11:8) 

Några exemplar från Lgr 11 som mål i ämnesundervisning i matematik:  

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över 
matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra 
skolämnen…(Lgr 11:62) 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

Föra och följa matematiska resonemang(Lgr 11:63) 

                                                           
1 Förkortning till, ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” som har publicerat 2011 
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I kunskapskraven för betyg E i slutet av årskurs 9 står att eleven ska kunna redogöra för och samtala 
om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt…(Lgr 11:70). 

     Undervisningen i matematik bör ge eleverna kunskaper om ämnet samt möjligheter till att de ska 
kunna använda kunskaperna i olika sammanhang. För att eleverna kunna nå målet i matematik ska 
de kunna använda sina språkförmågor. De ska kunna samtala och redogöra enligt tydliga krav som 
berör språket. Dessutom finns en muntlig del i nationella provet i ämnet matematik. Där ska eleverna 
kunna samtala, diskutera, resonera och motivera sina svar i en grupp med sina klasskamrater. Det 
innebär att de ska utveckla sina språkliga förmågor för att kunna använda dessa i olika sammanhang.      
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3.3.  Att undervisa nyanlända elever  
     Kästen-Ebeling(2014) hävdar att 70 000 elever, motsvarande cirka tio procent, i grundskolan är 
födda utomlands. För de elever i årskurs 9 som gick ut vårterminen 2012 var den genomsnittliga 
skoltiden i Sverige fyra och ett halvt år, alltså halva skoltiden i förhållande till de jämnåriga svenska 
skolkamraterna. I samma publikation finns också att läsa att i början av maj 2012 presenterade 
regeringen ett paket med åtgärder för att förbättra utbildningen för nyanlända elever. Skolverket fick 
i uppdrag att utforma förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever bör 
regleras. Skolverket ska dessutom förbättra statistiken över provresultat. Begreppet ”Nyanländ elev” 
har tolkats i Skolverkets allmänna råd nämligen utbildning för nyanlända elever så här:  

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera 
är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin 
utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller 
sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 
landet. (Skolverkets allmänna råd, 2016:8) 

     Nyanlända elever kan vara asylsökande eller anhöriginvandrare. I dagsläget finns många 
ungdomar som är ensamkommande. De bor hos någon familj eller på asylboenden. Deras 
skolbakgrund, kultur, förutsättningar, situation och ålder är olika. Det som de allra flesta har 
gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt och att de oftast inte 
har svenska som sitt modersmål(Skolverkets allmänna råd, 2016).  

     En lärare som undervisar andraspråkselever måste fundera över de grundläggande didaktiska 
frågorna: Vem? Vad? Hur? Varför?  För att kunna svara på första frågan nämligen ”Vem är det som 
ska lära sig?” då ska undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper(Lgr 11). Bunar(2010) menar att när vi vet ”Vem” en nyanländ elev är då är nästa 
fråga: hur länge betraktas och behandlas en elev som nyanländ? Det betyder att det är inte bara alla 
elever som går på språkintroduktionsprogrammet, utan även de som går vidare och studerar inom 
något nationellt program som kan räknas som nyanlända elever.  Sedan kan frågan ställas om 
elevernas förutsättningar och behov: ”Vad ska eleverna lära sig?”. Man kan bläddra i läroplanen och 
fundera över hur nyanlända elever ska kunna lära sig matematik lika framgångsrikt som elever som 
är födda i Sverige och gått i svensk skola under hela sin barndom och ungdomstid.  

     Nyanlända elever ska ha svenska som tankeredskap för att kunna använda språket fullt ut. När de 
lär sig språket, då kan de också tillägna sig ämneskunskap inom matematik eller andra ämnen. Men 
de har ett annat språk också. Modersmålet kan användas som resurs i undervisningen. Viktigaste 
didaktiska frågan är ”Hur ska en lärare undervisa sina nyanlända elever?”. Som en lärare ska man lära 
sig mer om vilka framgångsfaktorer kan hjälpa nyanlända elevers lärande. En matematiklärare som 
undervisar matematik till andraspråkselever behöver lära sig om hur hen skall planera, genomföra 
och utvärdera undervisningen så att det blir mer anpassad till elevernas behov. Eftersom 
andraspråkselever har mindre tid på sig att nå målen behöver de mer undervisningstid i skolans olika 
ämnen, inte mindre. Kaya(2016) menar att en mycket viktig framgångsfaktor för nyanlända elevers 
kunskapsutveckling är att använda elevernas modersmål som resurs i undervisningen. På vissa skolor 
finns tillgång till studiehandledning på modersmål, men den kan vara begränsad vilket innebär att en 
matematiklärare inte kan använda dem på ett tillräckligt effektivt sätt. 



10 
 

3.4.  Vardagsspråk och ämnesspråk för nyanlända, avvikelser och svårigheter 
 

     Språket som barn tar med sig till skolan och använder sinsemellan kallas ofta vardagsspråk. De 
använder vardagliga ord i vardagliga situationer. Det här språket är nära kopplat till elevens liv. När 
man sitter med sina kompisar eller familjemedlemmar i ett rum och deltar i något samtal, kan 
språket påverkas. Vardagsspråket kan utvecklas genom att lyssna och prata med de andra som deltar 
i samtalet. En nyanländ elev har lärt sig språket mest genom att lyssna på sina kompisar antingen de 
som kommer från samma land eller en svensktalande. Det här språket kan vara väldigt begränsat 
vilket betyder att eleven kanske inte har ett stort ordförråd. Hajer(2015) menar att i skolan måste 
eleverna behärska ett kognitivt akademiskt språkbruk, d.v.s. skolans språk. Med det menar han 
förmågan att använda språk på en abstrakt nivå för att få och bearbeta ny kunskap i 
skolsammanhang.  När en lärare ska undervisa nyanlända elever i matematik måste hen ha en god 
uppfattning om deras språkkunskapsnivå. Kilborn(2010) menar att en språkutvecklande undervisning 
i matematik kräver en god planering och en utvecklad samverkan mellan olika lärarkategorier. Han 
hävdar vidare att goda kunskaper i matematikämnets didaktik krävs för att man som lärare kan 
avgöra hur olika begrepp är uppbyggda som hur eleverna språkligt kan bygga upp dessa begrepp. 
Exempelvis kan lärare tala om volym som mätetal eller måttenhet medan ordet har en 
vardagsbetydelse för den nyanlända eleven såsom i högtalarens eller hårets volym. Kilborn(2011) 
menar att för elever som undervisas på sitt modersmål kan matematikens språk orsaka problem. För 
en invandrare som ännu är osäker på det nya vardagsspråket blir problemen betydligt större.  

     Det språket som används inom skolämnet matematik skiljer sig från vardagens språk. 
Skolverket(2013) har skrivit i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, att 
skillnaderna mellan ämnes-och vardagsspråk är att ämnesspråket är mer formellt, mer abstrakt och 
oftare skriftspråkligt, även om detta varierar mellan skolans olika ämnen. Alla ämnen har sin särart 
och för att undervisningen ska gynna elevernas språkutveckling behöver den anpassas till ämnets 
karaktär. Det språkutvecklande arbetet kan också skilja sig år från ämne till ämne.         

     Löwing(2011) skriver att det hävdas ibland att matematik är ett språk och att detta språk är 
internationellt. Detta är bara delvis sant. Givetvis betyder tecken som +, - och = samma sak i olika 
länder och en ekvation eller en funktion tecknas på samma sätt, men det betyder inte att man i olika 
länder uttrycker beräkningar på samma sätt.   
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3.5.  Språkinriktad undervisning 
     Hajer(2015)menar att man ska kunna skilja mellan begreppen språkundervisning och språkinriktad 

undervisning. I språkundervisning är det själva språket som en lärare fokuserar på, vilket innebär att 
eleverna ska lära sig att använda språket i olika muntliga och skriftliga genrer. De kan behöva bli 
medvetna om att ge en framställning nyanser mellan formellt och informellt språk eller mellan 
ungdomsspråk, vardagsspråk, skolspråk och fackspråk.  

     I alla ämnens undervisning måste innehållet och kunskaper vara i fokus. Varje ämne har en egen 
terminologi. Hajer(2015) påstår att det är viktigt att ämneslärarna är väl förberedda på att kunna lösa 
problemen som dyker upp kring de språkliga utmaningar eleverna kan stöta på. Erfarenheter med 
andraspråkselever visar att det finns mer utmaningar i jämförelse med en vanlig svenskspråkig grupp.  

     Lärare måste vara förbereda att förklara de olika betydelserna. Två exempel: en nyanländ elev har 
lärt sig att ordet bråk betyder fientliga handlingar med oväsen och/eller slagsmål men en 
matematiklärare måste kunna förklara vad begreppet bråk kan betyda ur matematisk aspekt. Eller 
verbet att bryta ut betyder att utlösas, urladdas eller ta sin början, men i matematiken har en annan 
betydelse vilket är att faktorisera. Detta begrepp används när matematiska uttryck och ekvationer 
ska läras ut. Kilborn(2010) menar att när en lärare planerar undervisningen i matematik är det viktigt 
att skilja mellan de begrepp man avser att undervisa om och de uppfattningar eleverna tillägnar sig. 
När det gäller matematikundervisning för tvåspråkiga eller nyanlända elever skall lärare fokusera på 
elevernas förutsättningar. Nyanlända elever lär sig språket inom ett eller två år. De lär sig använda 
det nya språket i vardagssituationer men det kan ta mer antal år att komma ikapp infödda elever när 
det gäller ett ämnesspråk eller kunskapsrelaterat språk. Exempelvis skall lärare tänka på hur 
nyanlända elever uppfattar begreppet bråk. Det är ännu viktigare när en matematik lärare jobbar 
med en heterogen grupp blandade av olika kultur och bakgrund. Hajer(2015) skriver att eftersom 
språkinriktad undervisning kan tillämpas vid alla lektioner, inte bara på språklektioner eller som 
stödundervisning, utgör den en stor del av en skolas språkpolicy.   

     Hajer(2015)har sammanfattat att språkinriktad undervisning kan helt enkel sägas vara god 
undervisning, men god undervisning uppstår inte ur tomma intet.  
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3.6. Språk, kultur och matematikundervisning  
     ”När det gäller invandrade elever är det viktig att analysera vilka kulturella/språkliga problem som 
kan tänkas uppstå. Problemen kan delas upp i tre typer.  

- Systemorienterade problem: problem som är relaterade till skolan/arbetsplatsen, dvs. till 
kulturen i den svenska skolan och dess matematikundervisning  

- Individrelaterade problem: problem som är relaterade till individen och som yttrar sig i form 
av kulturkrockar och språkliga problem 

- Innehållsrelaterade problem: problem som är relaterade till ämnesinnehållet och synen på 
matematikinlärning i olika kulturer.”(Löwing, 2011:11) 

     När det gäller matematikundervisning för nyanlända elever kan undervisningen påverkas av alla 
ovanstående problem. En svensk skola är en ny arbetsplats för de nyanlända eleverna. Relation 
mellan elever och lärare, skolkultur och skolsystem är en utmaning för att nyanlända elever ska 
försöka skilja mellan sin gamla skolbakgrund i jämförelse med det nya. Löwing(2011) påpekar att de 
här punkterna skiljer sig svensk skola en hel del från skolor i andra världsdelar. Kilborn(2010) skriver 
att det är inte bara ett nytt klimat och en annorlunda omgivning som möter invandrare. De möter 
också andra människors olika beteende och uppfattningar. Kästen-Ebeling (2014)beskriver mer om 
situationen i en klass med nyanlända elever. Hon menar att elever som fortfarande väntar på sitt 
asylbeslut sitter sida vid sida med elever som har fått uppehållstillstånd eller elever som inväntar att 
utvisningen ska verkställas till hemlandet. Det innebär att lärare känner sig maktlösa. ”Denna 
frustration färgar av sig på undervisningssituationen och gör det svårt för lärarna att skapa den lugn 
och ro i klassmiljö som ungdomarna behöver för att ta till sig kunskaper och lärande”(Kästen-Ebeling, 
2014:127).  

     Nyanlända elever har sina egna behov och förutsättningar. Det innebär att planeringar för 
matematikundervisningen ska utföras enligt deras språkliga problem samt tidigare skoltillgång. De 
har olika bakgrund beroende på skoltillgången. Det finns många som inte har gått i skolan i sitt 
hemland.  Detta medför att det inte går att undervisa med samma bok och innehåll i ett heterogent 
klassrum. Det här problemet kan organiseras enligt antingen innehållsrelaterade eller 
individrelaterade problem. En del av eleverna ska jobba med bokstäver och siffror. En elev som 
kommer från till exempel ett arabisk- eller persisktalande land måste i ett första steg lära sig svenska 
bokstäver och siffror. Det tar tid. Medan de lär sig den här delen kan en matematiklärare inte börja 
med undervisningen även om eleverna är duktiga i matematik på sitt eget modersmål.  

     Ett annat problem kan vara skolkultur eller matematisk kultur. Löwing(2008) menar att det 
matematiska språket på en akademisk nivå i stort sätt är lika världen över. Men skolmatematiken ser 
inte likadan ut överallt. Exempelvis decimaltecken används i flera länder för att markera tusental. Jag 
har haft många elever som missförstod decimaltecknet och räknade fel på uppgiften. Det här 
problemet kan grupperas under innehållsrelaterade problem.   
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4. Metod  

4.1. Genomförande   
     Denna undersökning har genomförts med två metoder. Jag har valt att använda intervjuer och 
observationer som metod. Jag konstruerade elva frågor2 som berörda matematiklärare har svarat på. 
Ibland har ordningen på frågorna skiftats beroende på vad informanten tagit upp i sina svar. Deras 
svar och åsikter gjorde att jag ställde någon fråga tidigare eller senare än frågeordningen i manualen. 
Om någon fråga är oklar ställde jag följdfrågor. Jag har också valt att observera två 
matematiklektioner. Observationerna genomfördes under deras lektioner medan matematikläraren 
undervisade om något nytt begrepp för sina elever. Att observera undervisningen eller genomgången 
innebar att kunna se metoder som matematiklärare använder.  

     Studien baserades på kvalitativa intervjuer och observationer. Det innebär att jag lyssnade och 
spelade in intervjuer samt besökte matematiklektioner med undervisade lärare. Syftet med 
klassobservationerna är att undersöka hur matematiklärare kan bemästra situationen att undervisa 
nyanlända elever. Om jag inte förstod något svar i intervjuerna ställde jag följdfrågor eller bad 
berörda lärare om mer förklaringar, samt frågade upp efter observationerna för att komplettera 
mina anteckningar. Eftersom har jag valt fem lärare och hunnit vara med på två lektioner har jag 
kunnat jämföra vad de sa med vad de gjorde i sin undervisning. Tre av de utvalda lärarna hade inte 
arbetat med nyanlända elever och har inte svarat på alla frågor. För att undersökningen skulle 
generera ett tillförlitligt resultat skulle jag intervjua fem erfarna lärare som hade erfarenhet av att 
jobba med nyanlända elever och kunde vara på en matematiklektion med alla fem lärare. 

4.2.  Urval 
     Jag bestämde att intervjua fem matematiklärare på en gymnasieskolas 
språkintroduktionsprogram. Lärarna har olika erfarenheter av andraspråkelevernas undervisning i 
matematik. Jag har också valt att observera två utvalda matematiklektioner av lärare 1 och lärare 3. 

          Lärare 1 har arbetat som matematiklärare i ca 30 år. Hen är behörig att undervisa i matematik, 
kemi, biologi, fysik och teknik i åk 7-9 samt matematik, kemi och naturvetenskap i gymnasiet. Hen 
har jobbat för 10 år med andra-språkelever som matematiklärare. Men hen anser att har haft 
andraspråkelever tidigare också. Hen säger att: ”Jag har haft mina elever i min klass. Det innebär att 
de var tvåspråkiga”.   

     Lärare 2 har jobbat som matematik lärare i ca 10 år på gymnasiet. Enligt examen är hen behörig 
att undervisa i matematik och biologi i grundskolan ÅK 7-9 och gymnasiets alla kurser. Hen påstår att 
det är första läsår hen jobbar med den här typen av elevgrupper. Det är även fösta år hen undervisar 
i grundskolans matematikkurser. Hen har inte erfarenhet av att jobba med andraspråkselever.  

     Lärare 3 har jobbat drygt 10 år, varav de senaste fem som matematiklärare. Hen är behörig att 
undervisa bild och matematik i åk 7-9 samt gymnasiet. Hen berättar att hen har arbetat på 
språkintroduktionsprogrammet i snart 5 år och innan dess har hen undervisat någon enstaka elev 
med annat modersmål än svenska.  

                                                           
2 Se bilaga 1 
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     Lärare 4 har arbetat som matematiklärare i ett par år. Hen jobbade första året som assisterande 
på språkintroduktionsprogrammet. Nu undervisar hen matematik till andraspråkelever på SI. Hen har 
börjat jobba som lärare med andra språkelever för ett år sedan.  

     Lärare 5 har arbetat i mer än 5 år som matematiklärare. Hen hade inte jobbat med nyanlända eller 
andra språkliga elever förut. Det är första år som hen jobbar med sådana elever. Hen är behörig i 
teknik och matematik åk 9 samt teknik och CAD på gymnasiet.  

     Jag informerade alla utvalda lärare innan intervjuerna om syftet med mitt arbete. De fick veta att 
de kommer att bli anonyma i min undersökning. De fick läsa igenom frågorna innan skulle jag påbörja 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum och tog mellan 20 till 40 minuter. Det beror 
på hur lärarna svarade på frågorna. Jag spelade in intervjuerna med ett digitalt verktyg och skrev 
sedan varje intervju på datorn. Jag återkom någon gång till utvalda lärare för att begära en tydligare 
förklaring om vissa frågor.    

     För att observationerna genomfördes var jag en hel lektion i klassrummet. Jag var i en vanlig 
lektion som lärare 1 och 3 bedrev och försökte anteckna allt som var intressant och rapporterbart. 
Sedan berättade lärare mer om sina undervisningar vilket hen gör under vanliga lektioner, och 
kompletterade mina anteckningar. Jag satt längst back i klassrummet. Jag tittade efter metoden som 
lärarna använde under sina undervisningar.   
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5. Forskningsetiska principer  
 

     Alla fem respondenter informerades om att deras åsikter och svar på intervjufrågor och 
lektionsobservationer skulle behandlas konfidentiellt. Dessutom informerades dem om att de 
kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2 o.s.v. i uppsatsen, d.v.s. deras namn, arbetsplats och 
programtillhörighet kommer att vara anonymt och inte gå att utläsa. Jag informerade alla utvalda 
lärare om att det var frivilligt att delta i undersökningen och svara på intervjufrågorna 
(Vetenskapsrådet, 2002).    

 

 

6. Resultat  

     Detta resultat är baserat på alla intervjuer med fem matematiklärare som arbetar med 
språkintroduktionselever på en gymnasieskola där språkintroduktionsprogrammet bedrivs samt 
observationer vid två matematiklektioner. Alla nyanlända elever grupperas först i en 
introduktionsgrupp. Där börjar de med svenska vilket innebär att de kommer att lära sig 
grundläggande språkförmågor exempelvis alfabet och uttal, hur man presenterar sig, namn på olika 
saker och några lätta verb.  Sedan får de gå vidare till åk 1. När de kan klara svenska motsvarande åk. 
1 får de gå vidare till en ny grupp som kallas för åk 3. Där får de lära sig svenska i en nivå 
motsvarande åk 3 samt matematik, engelska, idrott och något annat ämne exempelvis hemkunskap, 
musik eller fordonsteknik. Matematikundervisningen har riktats mot en språkutvecklande 
undervisning vilket betyder att de får lära sig bara olika matematiska begrepp. På den här nivån 
räknar de nästan ingenting utan de får träna med nya ord i matematik i alla fem moment. Jag har 
bifogat något exempel på material som de får jobba med i bilagor.3  

     Efter den här nivån finns en nivå högre vilket är motsvarande åk 6. För att eleverna kunna gå 
vidare är deras svenskkunskaper avgörande. Det betyder att svenska lärare bestämmer att de kan gå 
till åk 6. När de börjar åk 6 läser de alla kärnämnen, idrott samt No och SO-orienterande ämnen. Det 
innebär fysik, kemi, biologi, historia, geografi och religion samt något annat ämne; antingen 
hemkunskap, bild eller musik. På den här nivån är matematikundervisningen lagd enligt centralt 
innehåll i Lgr 114. Eleverna lär sig olika matematikbegrepp, metoder samt hur man löser matematiska 
problem och resonerar. Efter 6:ans nivå får de gå vidare till 9:ans nivå. Där arbetar alla 
matematiklärare mot kunskapskraven för det nationella provet i matematik. När eleverna får 
placeras på 9:ans nivå har de lärt sig svenska noggrant. De kan svenska i tal och skrift bra. Den här 
processen kan ta två år men det finns några duktiga elever som kan klara i en kortare tid. 

     Här följer alla intervjuer och jämförelser av resultaten med resultatet från faktalitteratur och 
teorier samt tidigare forskning huruvida vad som kan vara bästa metoden för nyanländas 
undervisning.             

                                                           
3 Se bilagorna nummer 2 och 3.  
4 Lgr 11 är en förkortning till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2001 som skolverket 
har publicerat.  
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Har du någon erfarenhet av studiehandledning på elevens modersmål i matematik? I sådana fall 
ge exempel på hur det fungerar   

     Två av de utvalda lärarna hade erfarenhet av studiehandledning men tre av dem hade inte den 
erfarenheten. De lärarna som hade erfarenheten tycker att studiehandledning på elevernas 
modersmål fungerar bra. Men de har olika synpunkter om hur en studiehandledare kan fungera på 
ett bättre sätt. En av dem påstår att man ibland kan ha med sig studiehandledning i klassrummet. I så 
fall kan studiehandledare lyssna på genomgången som läraren genomför och sedan kan hen förklara 
för eleverna på deras språk. Ibland fastnar eleverna på svenska då frågar de på sitt eget språk vad 
ordet eller begreppet betyder. Här kan studiehandledare spela en viktig roll som förmedlare mellan 
svenska och elevernas modersmål. Studiehandledare svarar och eleverna förstår snabbt. Läraren 
säger att på så sätt kan man ha studiehandledare i klassrummet. När det gäller att eleverna ska jobba 
med sina uppgifter kan de jobba med sina egna anpassade studiematerial med studiehandledare. 
Eleverna och studiehandledare kan ibland gå ut ur klassrummet och jobba. Andra lärare menar att 
studiehandledning kan vara en extra anpassning under en lektion då kan eleverna få stöd inom 
ramen av den ordinarie undervisningen. Men risken är ibland att när man tar in studiehandledare i 
klassrummet blir eleverna antingen stressade och oroliga eller tappar koncentrationen. Hen tycker 
att det är viktigt att studiehandledning finns utanför klassrummet. När eleverna jobbar med sina 
studiehandledare utanför klassrummet kan de ställa sina frågor på sitt eget modersmål. Eftersom de 
har så lite ord för att fråga med på svenska, vågar de kanske inte att fråga i klassituation. De två 
lärarna betonar att det är viktigt att studiehandledare ska kunna svenska och ämnet. Om de inte kan 
svenska bra så blir det ett glapp. Ämneskunskaper är viktigt vilket innebär att de ska jobba som en 
stödjande funktion i matematik, och inte som en tolk. 

     Lärare 1 säger att. ”Det är svårt att få tag i folk som kan sitt modersmål, ämnet och svenska”.  

     Man kan sammanfatta av ovanstående förklaringar att pedagogerna tycker att studiehandledning 
är ett fungerande stöd för nyanlända elever. Två olika synpunkter visar att studiehandledning kan 
fungera antingen i klassrummet eller utanför beroende på klassituation. De anser att det fungerar 
bäst när studiehandledaren är utbildad och kan ämnet matematik; inte bara språket.    

     Har du fått någon fortbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta 
språkutvecklande i matematik? I sådana fall, vilken utbildning?   

     Tre lärare svarade nej vilket betyder att de inte hade haft någon fortbildning. Men en av dem 
säger att den läraren som hen jobbade parallellt med delade sina erfarenheter med arbetslaget. En 
lärare har läst matematiklyftet. Hen betonar att där berörde de hur viktigt det är för 
gymnasieeleverna att kommunicera matematik skriftligt och muntligt.    

     En lärare har gått kursen Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i ett flerspråkigt perspektiv via 
Stockholms universitet. Samt att hen berättade att inom arbetslaget har de arbetat och diskuterat 
utifrån boken språk, kultur och matematikundervisning.  

     Sammanfattningsvis kan man diskutera mer om fortbildningar för berörda lärare som jobbar med 
nyanlända elever. Det finns några kurser i språkutvecklande och huvudmannen nämligen rektorer på 
skolan ska ha koll på de fortbildningarna för att lärare kan få fortbildningen och utveckla sig. 
Arbetslag på skolan kan få i uppdrag att diskutera om erfarenheter av jobba med nyanlända elever. 
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Vi vet att gruppen som behöver sådana fortbildningar växer nu. Efter vågen av nyanlända som kom 
till Sverige alldeles nyss är det språkutvecklande arbetssättet helt avgörande för alla svaga elever. 
Med hjälp av undervisning i språkstödjande sätt i sitt ämne förstår eleverna bättre. Det kan gynna 
även svenska elever också som är svagare i språket.   

     Hur anpassar du dig och din matematikundervisning till andra-språkelever?   

     Intressanta svar och olika åsikter fick jag på den frågan. En lärare tycker att hen ska vara tydlig i sin 
kommunikation med eleverna. Hen betonar att det finns många elevgrupper som behöver tydlighet. 
Sammanfattningsvis kan man utläsa av lärarens svar att hen anpassar sin undervisning på grund av 
sina elevers språknivå. Hen anser att det inte är nyanlända som behöver sådan undervisning utan 
flera elevgrupper behöver tydlig undervisning, både muntligt och skriftligt. Andra lärare säger att, ” 
det är lite speciellt för mig eftersom det inte så mycket jämförelse med de vanliga svenska grupper 
som jag jobbade med. Tydlighet och förklaring om orden och begreppen mycket mer än i en svensk 
grupp”. Man kan utläsa av svaret att matematikundervisning är lättare i en vanlig svensk grupp i 
jämförelse med en nyanländ elevgrupp. Hen påstår att: ”Jag lägger mycket tid på jämfört med 
svenska klasser som jag har”.  

     Sammanfattningsvis kan man utläsa av deras svar att undervisningen ska förenklas med en lättare 
språknivå i jämförelse med en vanlig svensk grupp för att de nyanlända eleverna kan förstå bättre. De 
ska planera sin matematikundervisning enligt en betydlig förenkling både muntligt och skriftligt. 
Matematikord och begrepp ska förklaras samt många ord som finns i själva arbetsuppgifterna som 
också är lika viktiga för att förstå för att kunna lösas matematik uppgifter.   

     Andra åsikter handlar om skolspråket i undervisningar. Läraren säger att, ” Jag arbetar mycket 
med att stärka skolspråket i min undervisning”. Denna anpassning är baserad på skolspråket och 
förklaringar om olika matematikbegrepp som eleverna ofta stöter på. Hen berättar att de börjar ofta 
med att diskutera med ett vardagligt språk och försöket sedan plocka in flera ämnes- och 
skolspecifika ord för att beskriva samma sak.  

     Sista läraren berättar om olika nivå i matematikförkunskaper. Hen menar att man har en 
heterogen grupp enligt matematikförkunskaper. Å ena sidan har vissa elever jobbat väldigt lite med 
matematik kanske nästan ingenting i sitt förstaland å andra sidan finns det de som kan all matematik. 
”Så den spridningen har man i sin klass”, säger hen.  

     Sammanfattningsvis kan man utläsa av denna åsikt att för de eleverna som inte har matte med sig 
måste man fånga upp dessa vilket betyder att man måste jobba väldigt individuellt med eleverna. 
Man måste vara noga att eleverna är med. Ibland förstår de inte ved de gör. När de känner att de har 
chans att förstå och klara saker då blir det ju övriga frågor. Eleverna behöver mer tid likväl som lärare 
kan behöva förklara något begrepp. Då lär de sig snabbare. Det är viktigt att de känner att de förstår, 
inte bara gör. Lärare ska försöka att ta reda på exakt vad eleverna kan. Så kan man veta deras nivå är 
och sedan kan man peka på deras nivå plus 1 och det är precis nästa steg för dem. Lärare i sådana 
grupper ska försöka att jobba med eleverna med olika nivåer. Ibland behövs olika böcker samt olika 
prov vilket innebär att man kan ha olika prov för samma klass beroende på vilket mål eleverna jobbar 
mot. Ett kort och tydligt svar som jag fick av en lärare är: ”Jag lyssnar på elevers behov”.     

     Samarbetar du med svensklärare i ett arbetslag? Hur? Ge exempel på hur samarbetet ser ut. 
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     Tre av de utvalda lärarna svarade nej på denna fråga. De sa att de ingår i ett arbetslag men de inte 
samarbetar utifrån att de ska jobba ihop ämnesbegripande. Två andra lärare jobbar med 
gemensamma teman och försöker att belysa temat ur olika perspektiv i olika ämnen.  

     Sammanfattningsvis kan man utläsa av deras svar att de lärare som jobbar tematiskt kan hålla lite 
koll på vilka moment de andra lärarna arbetar med. När man jobbar med språkintroduktionselever är 
det viktigt att eleverna kan se helhet vad de ska lära sig. Om de går på mattelektion och pratar om 
något och sedan går de till svensklektion och pratar om någonting helt annat då går det så mycket tid 
för att förstå vad lärarna pratar om och vad handlar om. Men om lärarna kommer överens att de 
jobbar tillsammans kan man skapa en förförståelse. Exempelvis om en mattelärare pratar om hur 
man läser diagram och låter diagramet handla om någonting som eleverna ska jobba på SO:n då är 
eleverna inne i förförståelsen. I så fall drar eleverna lektionen framåt istället ska lärare förklara och 
dra dem. De har lärt sig i matematik och nu kommer frågorna istället. Men det kräver lite längre tid 
för planering. Samt det kräver att man vill jobba tillsammans. Om man vill jobba själv så fungerar det 
inte.       

     Vilka organisatoriska förutsättningar anser du skulle krävas på din skola för att kunna utveckla 
språkligt anpassad undervisning för elever med ett annat modersmål än svenska i matematik?   

     Alla utvalda lärare hade olika synpunkter och påpekade på viktiga förutsättningar. De tyckte så 
här:  

     Lärare 1 anser att om man ska jobba tematiskt måste man organisera att man kan ha lektionerna 
samtidigt. Hen menar att om man ska jobba med språkintroduktionselever då är det viktigt att man 
kan jobba tematiskt. Hen säger: ”Som en kort svar på denna fråga då kan jag säga att det finns 
utrymme för samarbete”.  Lärare 2 tyckte att matematik inte är bara procedurer och metoder utan 
matematik är problemlösning och resonemang och för att kunna utveckla den biten måste 
svenskkunskaperna stämma överens med matematik-nivån. Lärare 3 anser att studiestöd på 
modersmål skulle vara en stor tillgång. Fler resurser i klassrummet skulle också kunna göra det 
möjligt att individanpassa undervisningen i en större utsträckning. Lärare 4 tyckte att eftersom de 
inte har nivågruppering i matematik har de samlat alla elever utifrån språkmässighet eller 
språkkunskapsnivå i en grupp så ser hen dels kommer med lite matematik och de som kommer med 
mycket matematik. Lärare 5 tycker att eleverna bör gå först en speciell kurs i svenska uttryck om 
matematikord. En matematiklärare skall ha tid att prata enskilt med varje elev före kursstart, då lär 
man sig hur eleven tänker och uttrycker sig på svenska och eleverna måste ha möjlighet att gå till 
högre kurser exempelvis Gy åk 1. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa av deras svar att nivågruppering kan genomföras innan 
nyanlända elever får samgruppering i respektive klass. Kartläggning kan vara en smidig metod för att 
eleverna kommer att sitta i en rätt nivå. Enligt lärare 5 tanke kan skolan börja 
matematikundervisning när eleverna går på förberedelse klass vilket innebär att de bara kan lära sig 
matematik ord och begrepp. Lärare 3 anser att studiestöd på modersmål kan funka som en bra 
resurs i klassrummet. Men det är svårt att hitta ett studiestöd på alla språk samtidigt i klassrummet. 
Skolans huvudmän kan planera olika stödlektioner på schemat samt anställer utbildade nyanlända 
folk för att kunna gynna eleverna när det gäller svårigheter i matematik.         
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     Arbetar du aktivt för att göra föräldrarna/godemän/personal på boende delaktiga i skolans 
matematik-undervisning? I sådana fall beskriv hur du arbetar.   

     Tre lärare svarade nej. De arbetar bara mot sin elevgrupp och de andra jobbar med elever som är 
äldre än 18 år.  

     Nyanlända elever har en speciell förutsättning. De flesta har kommit ensam här i Sverige och 
lärare inte kan ta kontakt med deras föräldrar. För de som har kommit med sin familj ska lärare 
planera en träff med tolk för att invandrares föräldrar förstår svenska mindre än sina barn. I så fall 
ska träffen planeras om helhet inte bara om matematik. Man kan sammanfatta att det är svårt att 
kontakta föräldrarna men det går att ta kontakt med godemän för att de ofta är antingen en svensk 
eller någon som kan svenska bra. Då ska lärarna försöka att kontakta med elevernas vårdnadshavare 
på vilket sätt som helts. När de är delaktiga i skolans matematikundervisning kan de hjälpa eleverna 
mot målet.     

     Använder du någon/några speciell metod vid din matematik-undervisning?   

     Två av lärarna anser att de inte använder någon speciell metod i sina undervisningar. En av dem 
svarade kort så här: ” Hitta så enkla förklaringsmodeller som möjligt samt testbaserat lärande”. 
Lärare 1 anser att hen försöker att hjälpa med språkliga svårigheter. Hen tycker att lärare som jobbar 
med nyanlända elever ska prata med dem för att kunna upptäcka missförstånd. Hen anser att testa 
ofta det de tränat på, ger tillfällen till naturlig feedback. Samt som en metod och lektionsplanering 
jobbar hen att träna generella strategier för att lösa matematiska problem. Lärare 3 anser att hen 
arbetar mycket med språket i matematiken. Hen tycker även så här: ” jag arbetar också litegrann ur 
ett genrepedagogiskt tänk (cirkelmodellen) när vi jobbar med att skriva matematiska texter”.     

     Hur väl tycker du att det går att uppnå kunskapskraven i Lgr 11 i matematik på din skola? Finns 
det något du skulle vilja förbättra/ändra på för större måluppfyllelse?   

     Lärare 1 tycket att det har gått ganska bra att uppnå målen. Men det var olika mellan olika år. När 
vi jobbar känner vi att eleverna är med och vill då kommer fantastiska resultat. Sedan är det många 
olika saker som kan hindra och det är inte minst den här språkliga eller kulturella skillnaden utan det 
finns andra saker som hindrar. Sen vi har drivit sista två åren ett projekt här som kallas för ”Plugg in” 
för att vi såg de nyanlända elever som går på nationella program behöver de ganska mycket stöttning 
övergång från grundskolan till gymnasiet. Framförallt från grundskolekurser till åk 1. För att kunna 
komma in och komma gång i sin nya klass. Därför jobbar vi mycket med språkstöd för att de ska ha 
chans att kunna bara på sina lektioner och sedan kan de vara på stödlektioner för att göra klart eller 
ställa frågor och kunna få svar. Men det finns inte projektet kvar för nästa läs år. Gruppen är kvar och 
det fortsätter att växa men vad ska hända med stöd lektioner och resurser? Det är viktigt att alla 
lärare ska vara medvetna att hur man ska jobba med andra språk gruppen. För att alla kommer att ha 
elever i sina klasser. Det är vår stora utmaning.       

     Lärare 2 anser att det är mitt första år med Lgr 11, oavsett Ma-kunskaper så flyttas elever till 
högre årskurser i Matematik, det känns inte rättvist. I matematik bygger de ena på det andra och när 
är det tänkt att man ska få kompensera för den undervisningsnivå man missat/undgått.  

     Lärare 3 anser att de elever som läser matematik på det program där jag undervisar har 1-2 år på 
sig att uppnå kunskapskraven. Beroende på bl.a. hur omfattande elevernas tidigare skolbakgrund 
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varit kan 1-2 år vara en orimligt kort tid att nå målen på. Hur länge de läst svenska kan också vara en 
faktor som spelar in.  Utifrån de förutsättningar som finns tycker jag ändå att måluppfyllelsen är 
ganska hög. Det jag möjligen skulle vilja förändra är studiestödet för dessa elever. Det vore jättebra 
om det fanns möjlighet till extra studietid på skolan med en matematiklärare och helst också stöd på 
elevernas modersmål.  

     Lärare 4 anser att det jag har sett hittills är att elever med tidigare skolbakgrund klarar 
kunskapskraven i mycket högre grad än elever som har lite eller ingen skolerfarenhet  
från sitt hemland.  
Hen anser att: ”Jag tror lärare och elever skulle vara hjälpta av att vi hade en tydligare strategi att 
jobba efter för de som kommer och har lite kunskaper med sig. 

– Vilket/vilka arbetssätt och metoder passar bäst för de som är nästan vuxna men inte har 
skolerfarenhet sedan tidigare? 
– Systematiskt kartlägga förmågor och kunskaper så att vi bättre vet vad eleverna behöver 
träna på.  
– Ha tillgång till ett anpassat arbetsmaterial för eleverna med olika svårighetsnivåer på 
arbetsuppgifterna. Gärna ett digitalt verktyg där eleverna kan träna på det de själva bäst 
behöver och som dokumenterar det eleven jobbat med”. 

     Lärare 5 anser att de elever som kommer in i matematik åk 7-9 har för stora variationer i sina 
kunskaper för att kunna nå alla mål för åk 7-9 under ett år. Det borde finnas ett standardiserat test 
för att testa av kunskaper från början (innan start). Det är även oroligt i klasserna med olika avhopp, 
sjukdomar, familjeangelägenheter, migrationsverket beslut, kommunala frågor, som stör en 
kontinuerlig undervisning. 

6.1. Lektion observation 
 

     Lärare tog cirka 15 minuter genomgång av det området hen skulle arbeta med under lektionen. 
Sedan hen gick igenom 3 exempel där hen visade olika metoder. Mycket fokus låg också på språket i 
uppgifterna. Hen skrev upp matematiska begrepp som ingår i området (i en annan färg) på tavlan. 
Samt delade hen ut ett papper består av nya ord och begrepp som hens undervisning handlar om 
detta5. Läraren diskuterade med klassen vad de betyder, ev. synonymer och ibland om ordet kan ha 
någon annan betydelse i vardagligt språk. Hen ritade en bild för att förklara och visade med hjälp av 
något digitalt verktyg. Lärare lade en kort uppgift där eleverna diskuterade i par och sedan 
presenterade sina resultat för de andra. Efter den gemensamma genomgången fick eleverna arbeta 
själva. De började jobba med uppgifter som finns i deras matematik bok. Lärare påstod att de får 
jobba ibland med ett digitalt verktyg.  Alla elever arbetade med samma område men vilket material 
de arbetade med var individuellt. En speciell fråga dök upp under lektionen så avslutade läraren 
lektionen med en gemensam kort diskussion kring detta. Läraren berättade lite mer om sina 
undervisningar. Hen berättade att ett par gånger per moment/kapitel jobbar de med lite större 
gruppuppgifter. Det kan vara i form av till exempel laborationer, diskussionsövningar eller uppgifter 
där eleverna får träna på problemlösning och att kommunicera och resonera både muntligt och 
skriftligt.    

                                                           
5 Bilaga 2 och 3 visar två olika ordlistor som läraren brukar använda i sin lektion.  
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     Analys: Läraren använde ett reglerande språk. Hen försökte beskriva hur arbetet skulle ske. 
Texterna som läraren har används i ordlistorna är på en förenklad nivå.   

     Den här lektionen handlade om geometri. Läraren skulle prata om olika tredimensionella 
geometriska figurer samt hur deras volym kan räknas. Läraren hämtade med sig de geometriska 
figurerna i klassrummet. Läraren skrev alla geometriska figurernas namn på tavlan och ritade en bild 
respektive varje figur. Hen frågade eleverna att kan de hitta olika föremål runt omkring sig som ser så 
en geometrisk figur ut. Sedan började hen prata om ordet volym. Hen sa att volym kan betyda 
utrymme för någonting i alla tredimensionella figurer. Hen förklarade att ordet volym kan betyda helt 
annat i vardagslivet. Genomgången tog ungefär 15 minuter. Sedan började eleverna jobba själva med 
uppgifter. Tre olika matematikböcker fanns i klassrummet och eleverna jobbade med sina egna 
matte böcker. Vissa eleverna började räkna volym för olika geometriska figurer enligt uppgifterna 
som fanns i deras böcker och de andra jobbade med lite svårare uppgifter. Jag frågade läraren varför 
finns det olika matteböcker? Läraren svarade att eleverna har gjort en fördiagnos och enligt 
resultatet fick de jobba med olika böcker respektive sina matematik-nivåer. Läraren går runt och 
frågade eleverna hur det går. Ibland förklarade läraren något ord eller begrepp för eleverna individ. 
Läraren gav feedback till eleverna. 

     Analys: läraren använde en lätt språknivå i sin undervisning. Eleverna fick en tydlig förklaring och 
instruktion om hur de skulle arbeta. Under hela lektionen hjälpte läraren eleverna med språkliga 
svårigheter. Hen pratade med eleverna huruvida de har förstått rätt eller det finns någon 
feluppfattning sedan förklarade hen mer för att upptäcka missförståndet. Hens undervisning var 
språkinriktad vilket betyder att planeringen och genomförandet var baserade på elevernas språknivå 
samt det var ökande elevens förförståelse.  

6.2. Resultatanalys  
 

     En omläsning av alla svar som jag har fått på mina intervjufrågor från de fem matematiklärarna 
visar att de alla lärarna är medvetna om målet med matematikundervisning till nyanlända elever. 
Enligt deras svar är målet att alla elever skall lära sig förstå och använda ett antal matematiska 
begrepp och modeller. Sådana begrepp och modeller i matematik krävs för att eleverna kunna tolka 
och lösa matematiska problem på olika nivå.  

     Enligt Lgr 11 skall eleverna kunna använda sina förkunskaper för antingen en vidare studie eller i 
vardagslivet. Att jobba med en elev som har lärt sig svenska under en kort tid kräver speciella 
planeringar och förutsättningar. Språket som vissa lärare ska undervisa med måste vara i en 
reglerande nivå för att eleverna kan förstå bättre. Kilborn(2011) anser att en lärare som jobbar med 
nyanlända elever ska minska antalet svåra ord i undervisningen. Samt ska hen förkorta texter och 
fokusera på endast fakta, snarare än på djup förståelse av fakta. Enligt lärarnas svar kan 
studiehandledare hjälpa lärandet vilket innebär att de kan förklara olika begrepp och modeller på 
språket som elevernas förstespråk. Men det ska vara studiehandledare utbildad i ämnet matematik, 
annars agerar de tolk.  

     Löwing(2011) anser att när elever inte förstår ett ord eller begrepp så gissar de. Lärare ska kunna 
planera för ordinlärning och språkutvecklande undervisning. Samt elevernas situation och 
skolbakgrund kan påverka undervisningarna. Löwing(2011) anser att för att en matematiklärare kan 
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förbättra elevens inlärningssituation är det viktigt att känna till elevens tidigare hemkultur, synen på 
skola och utbildning samt hur matematik kommuniceras på elevens modersmål. ”Matematik är mer 
beroende av kulturen i landet än det språk man undervisades på”(Löwing, 2011:9).   

     När det gäller undervisningsmetoder betonade tre av de utvalda lärare en planering baserad på 
språkanvändning. Det innebär att de alla tycker att deras undervisning måste vara inriktad mot nya 
begrepp och ord. Löwing(2011) anser att när nyanlända elever kommer till Sverige har de i sin egen 
kultur byggt upp en begreppsapparat på en viss nivå. Hon kallar den nivån för nivå 1. Nyanlända 
elever lär sig i förberedelseklassen svenska. När de sedan kan så mycket svenska att de kan placeras i 
svensk undervisning deltar de i en årskurs som motsvarar årskurs 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovan ska tolkas så här. Där begreppen på varje nivå skall kunna användas för att tolka 
och lösa problem. Mitt i figuren har illustrerats en sådan svit av matematikundervisning vilket är 
baserade på begrepp undervisning. Eleverna kommer att äga en personlig uppfattning av begreppet. 

Skolkultur X 

Skolkultur Y 

Figur 1: Diagram som visar samspelet mellan matematik undervisning baserad på begrepp lärande hos 
nyanlända elever 

Språkundervisning 

Nivå 1  

Matematik begrepp 

Uppfattning nivå 1 

Skolkultur x 

 

Uppfattning nivå 1  

Skolkultur Y 

Nivå 2 

Matematik begrepp 

Matematik 
undervisning 

Uppfattning nivå 2  

Skolkultur Y 

Uppfattning nivå 2 

Skolkultur x 

 

Matematik 
undervisning 

Nivå 3 

Matematik begrepp 

Uppfattning nivå 3  
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Uppfattning nivå 3 

Skolkultur x 
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Det innebär att en elev som kommer från kultur X och en elev som kommer från kultur Y uppfattar 
begreppen 1 till 3 på olika sätt. När eleverna skall gå från en nivå till en högre nivå så försätter detta 
att eleverna genom nya erfarenheter och förkunskaper kan vidareutveckla sin tidigare uppfattning av 
begrepp i fråga. Matematikundervisningen kan börja från en begrepp nivå vilket betyder att lärare 
baserar sin undervisning på begreppsförklaring och – undervisning. På en högre nivå ska 
undervisningen planeras på grund av elevernas förkunskaper i matematik vilket innebär att 
matematiklärare ska börja undervisa matematik enligt elevernas begreppsförkunskap. Eleverna har 
fått en del av matematiskt begrepp. Det kan planeras från nivå 1 vilket motsvarar åk 3 på SI-
programmet. Sedan kan undervisningen fortsättas till nivå 2 och 3 vilket motsvarar åk 6 och 9. Här 
kan eleverna utveckla begreppsförkunskaper från enkla till mer avancerade nivå.       

 

 

7. Diskussion  

     Utbildningsdepartementet (Ds 2013:6) under rubriken ”Nyanlända elevers förutsättningar och 

behov” beskriver att gruppen nyanlända elever är en heterogen grupp med mycket olika 
förutsättningar och behov. Det som är gemensamt är den korta tiden i svenska skolor och det faktum 
att flertalet elever inte har kunskaper i det svenska språket. I den meningen är alla dessa elever att 
betrakta som elever som behöver extra stöd och hjälp. Det innebär inte att de per definition är i 
behov av särskilt stöd i meningen specialpedagogiska insatser. Naturligtvis kan även dessa elever 
vara i behov av ett sådant stöd, men vad nyanlända elever i allmänhet behöver är mer 
undervisningstid under de år som de hinner få utbildning i den svenska skolan.  

     Enligt Lgr-11 kan man se att alla ämneslärare måste arbeta språkutvecklande. Kunskapskraven för 
betyget E i slutet av årskurs 9 i matematik från Lgr-11 visar att eleverna ska kunna beskriva olika 
begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer. Alla utvalda lärare i den här studien arbetar 
medvetet språkstödjande med sina nyanlända elever. Dessutom pedagogerna i undersökningen är 
medvetna om ämnesterminologi och begrepp undervisning har specifik betydelse för inlärningen. 
Studiehandledning kan vara en del av språkstödjande undervisning. Alla lärare har inte fått arbeta 
med studiehandledare i den här studien. Kästen-Ebeling(2014) hävdar att studiehandledning på 
modersmål kan leda till att nyanlända elever får sin undervisning på sitt modersmål. Till exempel 
afganska elever som tidigare har gått i skolor på persiska i Iran kan de få språkstöd på dari vilket är 
språket som de bäst har nytta av. Det är ett problem för att huvudmän kan hitta en studiehandledare 
på alla språk som finns på skolan.  ”Vid avsaknad av kompetent personal på det språket, kan man ge 
studiehandledning på svenska. I så fall är ett interkulturellt perspektiv i pedagogiken avgörande för 
att nå framgång(Kästen-Ebeling, 2014:28)”.   

     Sammanfattningsvis kan man diskutera mer om fortbildningar för berörda lärare som jobbar med 
nyanlända elever. Det finns några kurser i språkutvecklande och huvudmannen nämligen rektorer på 
skolan ska ha koll på de fortbildningarna för att lärare kan få fortbildningen och utveckla sig. 
Arbetslag på skolan kan få i uppdrag att diskutera om erfarenheter av jobba med nyanlända elever. 
Vi vet att gruppen som behöver sådana fortbildningar växer nu. Efter vågen som kom till Sverige 
alldeles nyss är det språkutvecklande arbetssättet helt avgörande för alla svaga elever. Med hjälp av 
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undervisning i språkstödjande sätt i sitt ämne förstår eleverna bättre. Det kan gynna även svenska 
elever också som är svagare på språket.     

     Sammanfattningsvis kan jag besvara på mina frågeställningar så här:  

En rik matematikundervisning kan baseras på en språkutvecklande och – stödjande undervisning för 
nyanlända elever. Dessutom ska stödet planeras utifrån elevernas förutsättningar, tidigare 
skoltillgång och skolkultur, samt deras behov. De ska få utveckla språk- och matematikkunskaper 
parallellt.    

 

 

 

7.1 Metoddiskussion  
 

     Undersökningen genomfördes med fem intervjuer med fem matematiklärare som arbetade med 
nyanlända elever. Därtill genomfördes två lektionsobservationer. Metoden som valts gick bra för att 
alla respondenterna godkände att vara deltagande i undersökningen och svarade på alla 
intervjufrågorna. När jag inte förstod deras åsikter var de tillgängliga att få följdfrågor.      

      Undersökningen skulle eventuellt kunna ha genomförts bättre om jag hade haft respondenter 
med erfarenhet av undervisa nyanlända elever. Två av respondenterna hade emellertid inte arbetat 
med nyanlända elever vilket betyder att de inte kunde svara på alla intervjufrågorna. Vissa svar som 
jag har fått var det bara ”Jag vet inte” eller ” jag har inte sådana erfarenheter”.  

     Lektionsobservationer gick bra att genomförs för att mina antekningar och följefrågor av 
lektionsobservationerna hjälpte mig att komplettera undersökningen, samt även bekräfta det som 
hade sagts i intervjuerna.  

 

      

8. Vidare forskning 
     Något som jag inte har undersökt i min uppsats är elevernas resultat i matematik i en jämförelse 
mellan de som har tillgång till studiehandledare med de som inte har. Även provkonstruktion och 
bedömning när det gäller nyanlända elever kan vara ett vidare forskningsområde.  
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Bilagor  
  

Bilaga 1  

Frågor om språkutvecklande ämnesundervisning i matematik.  

De frågorna har ställts till fem matematiklärare som jobbar med nyanlända elever på en 
gymnasieskola.  

1. Hur länge har du arbetat som matematik lärare?  
 

2. Vad har du som behörighet i din lärarlegitimation? 
 

  
3. Hur länge har du arbetat med andra-språkelever som matematik lärare?  

 
4. Har du någon erfarenhet av studiehandledning på elevens modersmål i matematik? I sådana 

fall ge exempel på hur det fungerar.  
 

 
5. Har du fått någon fortbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta 

språkutvecklande i matematik? I sådana fall, vilken utbildning? 
 

6. Hur anpassar du dig och din matematik undervisning till andra-språkelever?  
 

 
7. Samarbetar du med svensk lärare i ett arbetslag? Hur? Ge exempel på hur samarbetet ser ut. 

 
8. Vilka organisatoriska förutsättningar anser du skulle krävas på din skola för att kunna utveckla 

språkligt anpassad undervisning för elever med ett annat modersmål än svenska i matematik? 
 

 
9. Arbetar du aktiv för att göra föräldrarna/godemän/personal på boende delaktiga i skolans 

matematik-undervisning? I sådana fall beskriv hur du arbetar. 
 

10. Använder du någon/några speciell metod vid din matematik-undervisning?  
 

 
11. Hur väl tycker du att det går att uppnå kunskapskraven i Lgr 11 i matematik på din skola? Finns 

det något du skulle vilja förbättra/ändra på för större måluppfyllelse?  
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Bilaga 2 

Begrepp listan som matematiklärare jobbar med eleverna vilka de går på förberedelse klass 
motsvarande åk 3.  

Där räknar inte eleverna så mycket med matematik utan jobbar de mest med nya begrepp och ord.  

 

Ord  Betydelse  
Addition  Räknesätt som också kallas plus. Vi adderar eller lägger ihop tal 

med varandra.  
Differens  Svaret i en subtraktion  
Division  Räknesätt som också kallas delat med eller dividerat med. Vi 

delar eller dividerar tal  
Faktor  De tal som man multiplicerar med varandra.  
Kvot  Svaret i en division  

Multiplikation  Räknesätt som också kallas gånger. Vi multiplicerar tal med 
varandra.  

Nämnare  Det talet som står under bråkstrecket.  
Produkt  Svaret i en multiplikation.  

Siffra  Med siffror kan vi bilda tal. Det finns bara 10 siffror.  
Subtraktion  Räknesätt som också kallas minus. Vi subtraherar, minskar, 

drar ifrån eller tar bort.  
Summa  Svaret i en addition.  

Tal  Vi bildar tal med siffror. Det finns hur många tal som helst.  
Term  De tal som man adderar eller subtraherar med varandra.  

Täljare  Det talet som står ovanför bråkstrecket.  
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Bilaga 3  

Begrepp lista om taluppfattning. Eleverna börjar lära sig nya ord och begrepp.  

 

Ord  Betydelse  
avrundning  Vi ersätter ett tal med ett annat, mindre noggrant tal  

blandad form Ett tal skrivet i blandad form är sammansatt av ett heltal 
och ett bråk som är mindre än 1.  

bråk  Tal som är skrivna med täljare och nämnare  
bråkform  Tal som är skrivna som bråk.  
bråkstreck Bråkstreck finns mellan täljare och nämnare 

decimalform Tal i decimalform är skrivna med decimaltecken 
del  En del av en helhet.  

hundradel  En hundradel kan vi skriva 0,01  
kvart  En fjärdedel an en timme.  

kvartal En fjärdedel av ett år  
miljard  En miljard är 1 000 miljoner och vi skriver det 

1 000 000 000 med siffror 
miljon  En miljon skriver vi 1 000 000 med siffror 

mindre än  Tecknet < betyder mindre än  
negativa tal  Tal som är mindre än noll. De ligger till vänster om 0 på 

tallinjen.  
positiva tal  Tal som ät större än noll. De ligger till höger om 0 på 

tallinjen.  
procent Procent betyder hundradel. Vi skriver procenttecknet (%) 

procentform Tal som är skrivna i hundradelar med procenttecknet efter. 
(%) 

större än  Tecknet > betyder större än.  
tallinje Alla tal ligger på en tallinje. Tallinjen kan se olika ut.  
tiondel  En tiondel kan vi skriva 0,1  

ungefär lika med Tecknet ≈ betyder ungefär lika med.  
överslagsräkning Vi avrundar talen så att vi kan räkna med huvudräkning.  
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