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Abstract 

Nästan en femtedel av grundskolans elever har sitt ursprung i andra länder och att undervisa 

flerspråkiga elevgrupper utgör en pedagogisk vardag för många lärare. I ett stort antal nationella 

studier och granskningar av pedagogisk verksamhet konstateras dock att en stor andel av 

andraspråkseleverna inte når nationella mål i matematik och svenska. Även internationella 

jämförelser visar att andraspråkselevers förutsättningar för lärande inte tillgodoses i lika stor 

utsträckning i Sverige som i andra OECD-länder. I förlängningen får detta demokratiska 

konsekvenser, då många andraspråkselever saknar verktyg att tolka och förstå sin omgivning och 

därmed inte kan påverka och aktivt delta i samhällsgemenskapen. Den mångfald som elever utgör 

med avseende på social, kulturell och etnisk bakgrund, förutsätter därför nya pedagogiska 

förhållningssätt för att alla aktivt ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen i skolan. 

 

Syftet med den här kvalitativa studien är att beskriva och förstå skolans pedagogiska 

verksamhet för andraspråkselever med fokus på språk och matematik. Studien tar sitt avstamp 

i tidigare forskning som förtydligat och exemplifierat pedagogisk praktik som visat positiv 

effekt på andraspråkselevers kunskapsutveckling. Tidigare forskning utgör tillsammans med 

sociokulturell lärandeteori studiens ramverk och teoretiska utgångspunkt.  

 

Den undersökta verksamheten är en F-5 skola där andraspråkselevers undervisning i språk 

och matematik studerats ur olika aspekter. Studiens empiri har samlats in genom 

observationer av undervisning och lärandekontext, samt intervjuer med pedagoger. 

Pedagogerna som deltagit i studien har olika roller i verksamheten, en matematiklärare, en 

lärare i svenska som andraspråk samt en modersmålslärare. Studiens resultat presenteras som 

en beskrivning av tre andraspråkselevers skolvardag. Deras förutsättningar att lära språk och 

matematik beskrivs genom att arbetsmetoder och pedagogiska förhållningssätt skildras. Även 

utvecklingsmöjligheter i verksamheten som pedagogerna gett uttryck för förmedlas. 

Andraspråkselevers förutsättning för lärande i språk och matematik påverkas av både 

pedagogisk praktik och elevernas motivation och engagemang. Det visar sig att 

kommunikation och frekventa tillfällen att använda språket spelar en central roll för 

kunskapsutvecklingen. Även inställning till och användandet av elevernas modersmål i 

undervisningen spelar en avgörande roll. Ytterligare en faktor för framgångsrikt lärande 

utgörs av en lärandemiljö som bejakar och tar tillvara andraspråkselevernas språkliga och 

kulturella bakgrund.  

 

Nyckelord: andraspråkselever, språkutvecklande undervisning, modersmål, matematik, 

kommunikation, motivation. 
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Inledning 
Jag vill berätta om Halime som inspirerat mig till det här arbetet. För två år sedan kom hon 

från Irak till Sverige. Hon var då nio år gammal och började tredje klass i svensk skola. Hon 

kunde inte tala eller förstå svenska och var den enda eleven i sin klass med annat modersmål 

än svenska. Första gången jag träffade Halime var under en matematiklektion. Halime 

öppnade liksom klasskamraterna sin mattebok men inför varje ny uppgift såg hon sig 

förtvivlat om efter läraren som tydligt utgjorde en trygg punkt i hennes tillvaro. Ibland blev 

dock väntan får lång och hon gav upp och gjorde ingenting. Läraren i klassen uttryckte, trots 

många års erfarenhet frustration över sin egen otillräcklighet att tillgodose Halimes behov i 

lärandesituationer hon delar med andra nyanlända elever. Jag har arbetat som lärare sedan 

1997 men har aldrig undervisat elever med svenska som andraspråk. Många är de elever jag 

mött som i likhet med Halime varit i stort behov av stöd och hjälp under 

matematiklektionerna men i hennes fall tillkommer fler perspektiv som skapar pedagogiska 

dilemman i form av språkliga barriärer och en livshistoria som inneburit någon form av 

uppbrott och kanske även trauman av olika slag. Hur skulle jag göra för att tillgodose hennes 

behov i skolan?  

 

Runt om i Sverige undervisar pedagoger i mer eller mindre flerspråkiga elevgrupper. Enligt 

uppgifter från Skolverket (2010a) har 18 % av eleverna i grundskolan sitt ursprung i andra 

länder. Ett stort antal av språk och kulturer i skolan speglar det mångkulturella samhälle som 

växt fram under de senaste decennierna. Detta innebär nya pedagogiska utmaningar för skolan 

och de pedagoger som ansvarar för att ge alla elever en likvärdig utbildning. Hur lyckas 

skolan med det här uppdraget? Nationella och internationella studier visar att 

andraspråkselever har sämre förutsättningar att nå kursmål än elever med svensk bakgrund. 

När skolverket publicerade resultaten av ämnesproven i matematik för skolår nio som 

genomfördes våren 2010 var resultaten nedslående. Aldrig tidigare har så många misslyckats 

med att nå målen, 17,5 %. Av elever med utländsk bakgrund var det 26,2 % som inte blev 

godkända och det är i matematikämnet de flesta misslyckas (Skolverket, 2010b).  

 

Det här är siffror som tyvärr bekräftar tidigare studier och jämförelser. Den internationella 

studien PISA, vars syfte är att undersöka i vilken grad elever är förberedda på att delta i 

samhällslivet, mäter kunskaper och färdigheter inom matematik, naturkunskap, läsförståelse 

och problemlösning. I 2003 års studie fokuserades kunskaper i matematik och eleverna 

delades in i tre olika kategorier, elever med svensk bakgrund, elever med utländsk bakgrund 

som är födda i Sverige respektive de som är utlandsfödda. Skolverket (2004) konstaterade i 

den uppföljande rapporten att det mellan de båda första grupperna inte fanns några skillnader i 

resultat, något Sverige hade gemensamt med övriga OECD-länder i studien. Däremot är 

skillnaderna mellan svensk- och utlandsfödda elevers resultat större än för OECD-

genomsnittet och i exempelvis Australien och USA fanns inga resultatskillnader mellan dessa 

elever(a.a.). Efter Skolinspektionen granskning 2009 rapporteras omfattande brister i den 

utbildning nyanlända elever får vilket i förlängningen försämrar dessa elevers förutsättningar 

att bli delaktiga i skola och samhälle. Skolverksamheten får skarp kritik då den istället för att 

verka inkluderande resulterat till och befäster segregering i samhället (Skolinspektionen, 

2009). 

 

I början av höstterminen 2010 träffade jag åter Halime, hon hade påbörjat sitt tredje läsår i 

svensk skola och gick i femte klass. På rasterna spelade hon gärna fotboll och träffade 
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klasskamraterna även på fritiden. Hennes kunskaper i svenska hade utvecklats och hon deltog 

i samtal med kompisar, skrattade och busade. Halime pratade fort, ibland nästan utan brytning 

och för det mesta verkade hon inte ha några större svårigheter att göra sig förstådd. Halimes 

specifika utsikter att lyckas i skolan, varken kan eller vill jag uttala mig om, då det finns 

många faktorer som påverkar detta. Min förhoppning är att det här arbetet ska ge insikt i både 

problematik och svårigheter likväl som möjligheter och förutsättningar för andraspråkselevers 

lärande.  

 

Ser man på skolsituationen ur en nyanländ elevs perspektiv framträder en ganska komplex 

lärandemiljö och livssituation. Ett nytt land, ett nytt hem i ett samhälle där okända kulturella 

normer råder. En ny skola där eleven ska lära sig ett nytt språk och samtidigt förutsätts lära på 

det språk som inte fullt ut behärskar. Språkliga dilemman uttryckte även Halimes lärare i 

tredje klass. För de flesta pedagoger är det förhoppningsvis uppenbart att skolans arbetssätt 

och metoder behöver anpassas till andraspråkselevernas förutsättningar och behov. Dock 

konstaterar pedagogerna Löthagen, Lundenmark, Modigh (2008) som i sitt arbete fokuserat 

på språkutvecklande arbetsmetoder för andraspråkselever, att forskning om undervisning för 

den här elevkategorin generellt sett inte fått genomslag i skolverksamhet. 

 

Både som pedagog och i min framtida roll som speciallärare i matematik känner jag ett stort 

behov av kunskap om vad en språkutvecklande lärandemiljö och undervisning innebär, 

generellt men speciellt i matematik. Då jag saknar erfarenhet av att undervisa 

andraspråkselever vill jag med denna studie få inblick i och förståelse för andraspråkselevers 

lärandesituation ur ett lärarperspektiv. Hur organiseras undervisningen i matematik och vad 

innebär det att arbeta språkutvecklande? Vilka möjligheter och hinder möter pedagoger i sitt 

arbete när det gäller att tillgodose andraspråks elevernas behov och skapa goda förutsättningar 

för deras lärande? Jag ser denna studie som en möjlighet att ta del av andra pedagogers 

erfarenheter av undervisning i flerspråkiga elevgrupper och utifrån forskning på området få 

insikt i utvecklingsmöjligheter för att skapa bättre förutsättningar för skolan som organisation 

att tillgodose de behov som finns i verksamheten. 

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva och förstå skolans pedagogiska verksamhet för 

andraspråkselever med fokus på språk och matematik. Med pedagogisk verksamhet avses i 

denna studie en grundskola med verksamhet från förskoleklass till skolår 5. 

Forskningsfrågor  
o Hur organiseras undervisningen i språk och matematik för andraspråkselever? 

o Vilka språkutvecklande arbetssätt kan iakttas i verksamheten? 

o Vilka möjligheter för utveckling av andraspråkselevernas lärandemiljö med avseende 

på språk och matematik beskriver pedagoger i verksamheten?  

Begrepp och definitioner 
Det är vanligt att man benämner elever vars föräldrar är utlandsfödda, elever med utländsk 

bakgrund. Dessa elever är i minoritet i kontrast till elever med svensk bakgrund som utgör 

majoritetselever. I den här rapporten kommer främst begreppet andraspråkselever att 

användas för den här elevkategorin. Det är viktigt att komma ihåg att andraspråkseleverna inte 

utgör en homogen elevgrupp. Det finns en stor variation i sociala, kulturella och språkliga 
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bakgrunder, liksom olika livssituationer. Dessa elever har dock i många fall en gemensam 

skolverklighet vilken denna studie avser studera. 

Nyanländ elev, i den här studien används skolverkets tolkning av begreppet nyanländ elev 

enligt följande 

”...barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, 

särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte svenska som modersmål och 

kan oftast inte tala eller förstå svenska.” (Skolverket, 2008a) 

Modersmål, det språk som barnet lärs sig först. 

Andraspråk, språk som etableras efter modersmålet. 

Andraspråkselev, elev med annat modersmål än svenska.  

Andraspråkslärare avser lärare i svenska som andraspråk. 

Modersmålslärare avser lärare som undervisar elever i deras modersmål. 

Bakgrund 
Varför lyckas vissa elever i skolan men andra misslyckas? Vad är det som påverkar och avgör 

deras fram- respektive motgångar? Andraspråkseleverna är en elevkategori som ofta hamnar i 

svårighet i skolan, inte minst i matematik. Med den här litteraturgenomgången får läsaren en 

inblick i språkets avgörande betydelse för identitet och självkänsla och hur det kan påverka 

lärandet i matematik. 

Språk och identitet 
 

”Vad händer med min identitet? Är jag samma person när jag talar ett annat språk än mitt modersmål? 

Vem blir jag när jag inte har ord nog för att uttrycka hela min personlighet?” (Hill, 2007, s.15) 

 

Språk och identitet har ett nära samband. En persons identitet utvecklas och förändras i 

samspel med andra människor i den miljö man befinner sig. Stier (2003), sociologilektor, vars 

forskning omfattar identitet, etnicitet och invandring, liknar identiteten vid ett porträtt. Dels 

ett självporträtt, som individen målar utifrån sina egna uppfattningar om vem och vad han/hon 

är. Porträttet målas även av människor i individens omgivning som påverkar bilden med sina 

uppfattningar. Genom kommunikation och samspel med människor i sin närhet utvecklar 

barnet från första början och fortsättningsvis hela livet, inte bara sitt språk utan även sin 

identitet (Wagner, Strömqvist, Uppstad, 2010; Wellros, 1998). Haglund (2004), vid Centrum 

för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet, menar att barn och unga som 

kommer till ett nytt land, konstrueras nya identiteter i en social kontext där de är i minoritet 

och där andra kulturella normer råder. 

 

Fil. Dr och pedagogen Gunilla Ladberg (2000) beskriver hur identitetens grundfunktioner 

omfattar å ena sidan, tillhörighet och vi-känsla, å andra sidan jaget, självbild, självkänsla och 

självförtroende. Här spelar språket en avgörande roll. Språk och identitet hör ihop eftersom 

det är genom språket vi kommunicerar och visar vår tillhörighet. Ann Ahlberg (2001), 

professor i specialpedagogik, uttrycker det så här ”Det talade och skrivna språket är 

människors mest avancerade redskap för att skapa gemenskap...” (a.a. s. 122). På samma sätt 

som språk skapar samhörighet kan det användas för att ta avstånd för att stärka identiteten, 

exempelvis kan en person välja bort sitt modersmål, något som kan bli resultatet av negativa 

reaktioner från omgivningen menar Ladberg (2000).  
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Skolan är den arena där barn och unga utvecklar sin identitet. Följaktligen får skolans 

bemötande och förväntningar av språk och kultur en avgörande betydelse för 

identitetsskapande. Nedvärderas eller nonchaleras det ena eller andra får det konsekvenser för 

identiteten och påverkar elevens självbild negativt.  

 

Även i ämnet matematik utvecklar eleverna en identitet och uppfattning om sig själva som 

matematiker och om sin förmåga att lösa matematiska uppgifter. Forskning har ofta fokuserat 

flickor och pojkars matematikidentiteter. Matematik beskrivs ur en historisk och kulturell 

kontext som ett maskulint ämne, vilket kan påverka flickors attityd och intresse för ämnet. 

Detta menar både Kling Sackerud, (2006) och Mendick (2006) båda med genusperspektiv på 

sina studier av matematikundervisning. Norén (2010) beskriver i sin doktorsavhandling hur 

andraspråkselevernas identitetsskapande process i matematik påverkas av en normaliserande 

diskurs i undervisningen som utgår från den svenska normen. Modersmål har en låg status i 

motsats till svenska vilket kan medföra att andraspråkseleverna skapar identiteter som ”icke-

matematiker”, vilket får negativa konsekvenser för deras kunskapsutveckling i matematik. 

Parszyk (1999) vars forskning omfattar svenska andraspråkselevers skolsituation fann att den 

här elevkategorins självförtroende i matematik är sämre i jämförelse med majoritetseleverna. 

En förklaring till detta kan vara att skolan bemöter och bedömer elever lika oavsett i vilken 

grad undervisningsspråket behärskas, eftersom det är ovanligt att eleverna får stöd i samband 

med prov och diagnoser (a.a.). 

 

Självbild och självförtroende har en viktig betydelse för lärandet, då det har stor inverkan på 

motivation och lust att lära. Detta konstaterar Skolverket (2003) i sin rapport av elevers 

motivation för matematikämnet, liksom Hattie & Timperley (2001) i sin studie av 

feedbackens betydelse för lärande. Även William (2007) har i sin forskning visat 

motivationens påverkan och betydelse för elevers lärande.  

 

Ahlberg (2001) menar att elevens självuppfattning i matematik ofta hänger samman med 

elevens generella självvärde. Självvärde är ett grundläggande behov och elever kan aktivt 

undvika misslyckanden för att skydda detta genom att nedvärdera matematikämnet och välja 

att inte delta. Matematik är ett högstatusämne och kopplas ofta ihop med intelligens. Elever 

kan strategiskt förminska eller dölja sina ansträngningar i matematik för att ge en bild av 

högre förmåga. Ett lågt självvärde och bristande motivation i matematik kan bero på att 

misslyckanden kopplas ihop med förmåga att lära sig vilket kan vara vanligt i skolan då 

elever bedömer sina prestationer i jämförelse med andra. 

Språk och lärande i matematik 
Ladberg (2000, 2003) beskriver hur språk har flera funktioner och förutom kommunikation 

utgör det grunden för tänkande och lärande. Denna nyckelfunktion för lärande 

uppmärksammas i Lpo 94 på följande sätt.  

”Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet.  Med hjälp av 

språket erövrar eleverna nya begrepp, de lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska 

kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer.” (Skolverket, 

2000, s. 99) 

 

Språk och språkbehärskning har även ett starkt samband med matematisk förståelse och är en 

premiss för lärandet (Skolverket, 2003). ”Med hjälp av språket utvecklas matematiska 

begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och om hur man lär.” (a.a., s. 44). Lärande 
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förutsätter att individen själv är aktiv och använder språket för att få insikt och förståelse. Då 

språkets betydande funktion konstaterats skapas insikt i andraspråkselevernas utsatta position 

i skolverksamhet som bedrivs på ett språk de inte fullt ut behärskar.  

Språkliga dimensioner i matematik 

I motsats till den i många fall allmänt rådande uppfattningen bland pedagoger och skolledare 

fordrar matematikämnet stora språkliga kunskaper, vilket får konsekvenser för 

andraspråkselevernas förutsättningar att lyckas i ämnet. Förvisso är matematiken ett globalt 

fenomen och det matematiska tänkande börjar utvecklas hos det lilla barnet oavsett var på 

jorden det växer upp. Rönnberg & Rönnberg (2001) presenterar i sin forskningsöversikt 

studier som visat att barn lär sig lägga ihop, jämföra och dela för att tolka och hantera olika 

situationer. Vilka metoder barnet utvecklar för att kvantifiera påverkas av den kulturella 

kontext de växer upp i och således har barn olika erfarenheter i bagaget när det möter 

matematiken i skolan. 

 

Det finns en anmärkningsvärd skillnad mellan vardaglig språkförmåga och språkkunskaper 

som krävs för att tillgodogöra sig ämnesundervisning i skolan. Internationellt benämns dessa 

språkformer, BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) och CALP (Cognitive 

Academic Language Proficiency). Skillnaden mellan kunskaper i vardagskommunikation, 

BICS, och skolspråk, CALP, blir tydligt i matematik där ord och begrepp kan ha olika 

betydelse beroende på vilken situation som avses. Matematik beskrivs som ett eget språk, i 

vissa avseenden ett globalt språk men inte när det gäller skolmatematiken vilket för 

andraspråkseleverna innebära att de ska lära inte ett utan två nya språk. Matematikspråket är 

abstrakt och till skillnad från annan språklig kommunikation saknas ofta information i 

kontexten som kan underlätta förståelsen, det går inte heller att dra slutsatser av 

sammanhanget eller ändra på innehållet för att underlätta förståelsen då betydelsen kan gå 

förlorad.  (Rönnberg & Rönnberg, 2001) 

 

Det finns många tvetydiga ord och begrepp som elever stöter på i undervisning som kan leda 

till missförstånd för både första och andraspråkselever. ”Uppskatta, det är ju t ex att jag 

tycker om en människa”, sa Anna, en tredjeklassare med svenska som modersmål när 

begreppet dök upp under en matematiklektion. Här följer några exempel på ord som har olika 

betydelse beroende på om de används i ett matematiskt sammanhang eller i vardagsspråk. 

 

Matematiskt språk Vardagsspråk 

Rymmer Flyr 

Teckna uttrycket Rita 

Volym Ljudvolym, hårvolym 

Udda Konstig 

Figur 1 Exempel på ords olika betydelse beroende på i vilket sammanhand de används.  

    (Myndigheten för skolutveckling, 2008) 

 

Det är inte bara ord med dubbel betydelse som kan ställa till det, även ord och uttryck som är 

ovanliga och som alla elever inte nödvändigtvis hunnit etablera i sitt ordförråd kan orsaka 

onödiga svårigheter för andraspråkselever. Detta beskriver Myndigheten för skolutveckling 

(2008) i sitt stödmaterial för matematikpedagoger. Förutom språkliga hinder förutsätter i 

många fall uppgifter i matematik en kulturkompetens och förståelse för kontexten som utgår 



6 

 

från majoritetselevernas erfarenheter. Även detta kan innebära svårigheter för 

andraspråkselever då de saknar referenser i sin egen vardag (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

Andra kulturella och språkliga skillnader i matematik 

Det finns även andra skillnader inom matematiken som är viktiga att uppmärksamma i 

undervisningen av andraspråkselever. Dessa omfattar bland annat det faktum att räknesätt och 

metoder kan skilja sig åt, vilken bas talsystemet bygger på eller hur talen benämns. I många 

fall kan det finnas en mer logisk uppbyggnad av talen mellan 11 och 20 än det system vi 

använder (Löthagen m.fl., 2008).  

 

Följande översikt ger en jämförelse av svenska, turkiska och somaliska talbenämningar. 

Svenska Turkiska Somaliska 

Ett  Bir Kow 

Två Iki  Labo 

Tio On Toban 

Elva Onbir (tio-ett) Kow iyo toban (ett-och –tio) 

Tolv Oniki (tio-två) Labo iyo toban (två-och tio) 

Figur 2 Talens benämningar och uppbyggnad på svenska, turkiska och somaliska. Sammanställning 

fritt efter uppgifter i Rönnberg & Rönnberg (2001, s. 38). 

 

Hur tal benämns på modersmålet kan påverka andraspråkselevernas förutsättningar att lära sig 

räkna och etablera en talrad på andraspråket. Det finns även skillnader i hur matematiken 

används i olika kulturer, behoven är olika och i vilken utsträckning och tillvägagångssätt för 

att kvantifierar sin omgivning skiljer sig åt (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Norén (2006) 

påpekar att andraspråkselever med erfarenhet av matematikundervisning från sitt hemland bär 

med sig sin kulturella bild av vad skolmatematiken ska innehålla. Den bilden kan skilja sig 

från svensk skolverksamhet eftersom det matematikinnehåll som fokuseras skiljer sig åt 

mellan olika länder. 

Språkutvecklande lärandemiljö 
För att nyanlända elever ska få goda förutsättningar till språk- och kunskapsutveckling i 

skolan behövs en språkutvecklande lärandemiljö. Följande avsnitt avser förtydliga vad som 

enligt styrdokument, läroplaner och forskning utgör språkutvecklande lärandemiljö och 

undervisning i pedagogisk verksamhet. 

 

Språkforskaren och pedagogen, Jim Cummins (2000), presenterar utifrån sin forskning om 

språkinlärning och undervisning i mångkulturella och flerspråkiga elevgrupper, en modell för 

språk- och kunskapsutvecklande undervisning.  Cummins (a.a.) fokuserar innehåll och 

tillämpning i en lärandemiljö som bejakar eleven språkliga och kulturella bakgrund för att 

skapa maximalt kognitivt engagemang hos eleven. I praktiken innebär det att undervisningens 

innehåll måste vara begripligt för eleven, hänsyn tas till elevens tidigare kunskaper och 

förståelse för begrepp samt den kulturella kontexts inverkan. Genom att det kunskapsmässiga 

inflödet, dvs. undervisningens innehåll och utformning, är rikt och begripligt aktiveras 

elevens tidigare kunskaper och det får positiv effekt på elevens språkliga utflöde. Det är också 

avgörande att den språkliga produktionen utvecklas utan att elevens självförtroende hämmas. 

Därför är det viktigt att pedagogen i första hand fokusera på att eleven kan förmedla ett 
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språkligt budskap. Därefter kan undervisningen inriktas mot formuleringar, och i sista hand 

språklig korrekthet. (Cummins, 2000)  

 

En annan faktor som påverkar inlärning är elevens kognitiva engagemang. När det gäller att 

öka andraspråkselevernas kognitiva engagemang belyser Cummins (2000) hur interaktionen 

mellan pedagog och elev spelar en avgörande roll, liksom samspelet mellan elever i gruppen. 

I ett gott samspel respekteras och bekräftas elevens bakgrund och lärandemiljön genomsyras 

av gemenskap och tillhörighet. Cummins modell stämmer väl överens med den definition 

Skolverket (1998) gjorde av språkutvecklande miljö i den Nationella kvalitetsgranskningen. 

Där kännetecknas en språkutvecklande lärandemiljö av  

 
”... skolpersonal med kunskap och visioner om människan som språkande varelse. 

...att man utgår från eleverna. 

Möjligheten för eleverna att själva få uttrycka sig i tal och skrift...”  

     (Skolverket, 1998, s. 123) 
. 

 

Förutom innehåll och språkutvecklande utformning av undervisningen belyser Cummins 

(2000) lärandemiljöns avgörande roll för andraspråkselevernas kunskapsutveckling. Även i 

svenska studier har lärandemiljöer som bejakar elevens språkliga och kulturella bakgrund 

visat sig ha god effekt för lärande. Norén (2010) hänvisar även i sin doktorsavhandling till 

Elmeroth vars studie av andraspråkselevers skolsituation konstaterat att ”Skolans inställning 

till eleverna och skolans anda påverkade elevernas resultat i större utsträckning än 

medbestämmande för eleverna och arbetssätt i klassrummet.” (Norén, 2010, s. 42). Skolverket 

(2009) påpekar i sin kvalitetsgranskning av nyanlända elevers utbildning, vikten av att 

inkludera dessa elever inte bara i verksamheten utan även i den sociala gemenskapen. I länder 

med målsättning att eleverna ska ha två funktionsdugliga språk, exempelvis Vietnamn och 

Kanada, används pedagogiska modeller där båda språken och kulturerna värderas lika och är 

värda att bevara, vilket haft positiv effekt på språkinlärningen bland eleverna (Wagner, 

Strömqvist, Uppstad, 2010).   

 

Thomas & Collier (2002) genomförde på nittiotalet en storskalig studie i USA där 42 317 

andraspråkselevers skolgång följdes från förskola till skolår 12 och deras slutsats stämmer väl 

överens med Cummins resonemang. Thomas & Colliers studie (a.a.) påvisar även 

modersmålets betydelse för inlärningen där förståelse och tänkande är centralt eftersom 

kunskaperna sedan kan föras över till andraspråket. Thomas & Collier har jämfört effekten av 

olika undervisningsformer för andraspråkselever. Resultatet visade att skolor där modersmålet 

haft en framstående position och andraspråkseleverna har fått undervisning på både 

modersmål och engelska under minst sex skolår var mest framgångsrika. I mindre lyckade 

undervisningsmodeller fick eleverna modersmålsundervisning i mindre eller ingen omfattning 

alls.  

 

Även Setati och Adler (2001) som genomfört en studie av matematikundervisningen i 

flerspråkiga klassrum i Sydafrika beskriver möjligheten att använda elevernas modersmål i 

undervisningen som en viktig resurs i lärande och undervisningssituationen. Norén (2010) har 

i sin avhandling analyserat matematikundervisningen i flerspråkiga klassrum i Sverige. Likaså 

Norén (a.a.) drar slutsatsen att modersmålet och tvåspråkig undervisning har en viktig 

betydelse för andraspråkseleverna som på så vis ges möjlighet till en fortsatt 

kunskapsutveckling i matematik utan språkliga hinder. Även modersmålets effekt och 
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betydelse för elevernas identitetsutveckling samt emotionella och kulturella utveckling 

uppmärksammas (Noren, 2006, 2010; Wagner m.fl., 2010). 

 

Skolverket (2008b) konstaterar i sin granskning av grundskolans verksamhet för 

andraspråkselever att de elever som deltar i modersmålundervisning i genomsnitt har ett högre 

meritvärde än andra elever, även de med svenska som modersmål. Dock ifrågasätts om detta 

kan vara effekten av fyrtio minuters modersmålsundervisning per vecka eller om det finns 

andra bakgrundsfaktorer som kan förklara resultatet.  Dagens modersmålsundervisning i 

svensk skolpraktik beskrivs av Skolverket ”... som en i hög grad extern verksamhet i 

förhållande till skolan, även om den bedrivs inom skolans lokaler och för skolans elever.” 

(2008b, s. 18).  

 

Detta kan verka förunderligt då flerspråkighet alltid funnits i Sverige och i landets norra delar 

var svenska minoritetsspråk fram till mitten av 1700-talet, enligt Håkansson (2003), professor 

i allmän språkvetenskap. Håkansson (a.a.) men även Annell (2010) som i den pedagogiska 

tidskriften, Magasin 360, med fokus på forskning och utveckling i skola och förskola, 

beskriver hur undervisning fram till 1900-talet bedrevs på barnens modersmål oavsett om det 

var svenska, finska eller samiska. Därefter infördes restriktioner gällande undervisningsspråk 

i svenska skolor. Undervisningen skulle vara på svenska och så skedde fram till på 60-talet då 

det åter blev tillåtet att undervisa på andra språk. 1975 beslutades om elevers rätt till 

modersmålsundervisning men redan på 80-talet gjordes inskränkningar då utbildning av 

modersmålslärare lades ned. Modersmålsundervisningen bedömdes kostsam och som en 

konsekvens av att eleverna ansågs missa ordinarie undervisning började skolor förlägga 

lektionerna utanför schemalagd tid. (Annell, 2010; Håkansson, 2003) 

 

Det kan beskrivas som något av en utopi att alla andraspråkselever i Sverige skulle få tillgång 

till tvåspråkig undervisning på det vis som visat sig framgångsrikt i Thomas & Colliers studie. 

Det är även en stor andel andraspråkselever som väljer bort möjligheten att få undervisning på 

modersmål. Enligt den statistik som presenteras på skolverkets hemsida deltar hälften av de 

som är berättigade till modersmålsundervisning (www.skolverket.se/statistik). Axelsson 

(2004), universitetslektor i tvåspråkighet, belyser därför vikten av att i möjlig mån inkludera 

elevens förstaspråk i det dagliga arbetet då det kan ge positiv inverkan på elevens självkänsla 

och hjälpa eleven hantera språkliga och kulturella intryck. Axelsson har även varit delaktig i 

en utvärdering av en storstadssatsning kring språkutveckling och skolresultat i Stockholm. 

Författarna rekommenderar utifrån de studier som genomförts att modersmål ska inkluderas 

redan i förskoleverksamheten (Axelsson, Rosander, Sellgren, 2005). 

 

Redovisad forskning har visat på ett antal faktorer som påverkar andraspråkselevernas 

kunskapsutveckling och dessa sammanfattas i följande punkter: 

o En sociokulturellt stödjande skolmiljö som ser alla elever som tillgångar. Olika 

språkliga och kulturella bakgrund inkluderas i en trygg och fördomsfri 

undervisningsmiljö. 

o Innehållet i både ämnes- och språkundervisningen är meningsfullt, på en lagom nivå 

och utgår från elevens tidigare kunskaper och språkliga hinder hanteras av pedagogen. 

Utveckling av språklig förmåga förutsätter att eleven utsätts för ett åldersadekvat och 

stimulerande inflöde av språk.  

http://www.skolverket.se/statistik
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o Kommunikation och interaktion används som verktyg i undervisningen, alla elevers 

röster görs hörda i en tillåtande och accepterande lärandemiljö. Andraspråks eleven får 

stöttning i andraspråket. 

o Andraspråkselever som ges möjlighet att utvecklas språkligt, kunskapsmässigt och 

kognitivt på både sitt modersmål och andraspråket får större fördelar av sin 

tvåspråkighet och bättre förutsättningar att nå skolframgång. I verksamheter där det 

inte finns möjlighet för andraspråkseleverna att få modersmålsundervisning eller att 

eleverna valt bort denna möjlighet bör elevernas förstaspråk inkluderas i den dagliga 

verksamheten på andra sätt. 

Teoretiska utgångspunkter  
När lärande i en pedagogisk verksamhet ska studeras finns olika teoretiska perspektiv att utgå 

från. Teorier som i vissa fall har gemensamma utgångspunkter och kan komplettera varandra 

men som fokuserar och belyser olika faktorers betydelse för lärandet. Valet av teori blir 

följaktligen beroende av vad i verksamheten som ska undersökas (Dysthe, 2003). Enligt 

Dysthe (a.a.) kan teorier ha begränsningar när det gäller att skapa insikt i och förstå för en 

pedagogisk verksamhet och påpekar vikten av att genomföra och använda sig av studier om 

pedagogiska praktiker. Detta blir extra aktuellt då den här studien fokuserar språkets 

betydelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling när tvåspråkighet enligt professorn och 

språkforskaren Wagner m.fl. (2010) inte varit utgångspunkt för de språkteorier som vanligtvis 

föreligger. Mitchell & Myles (2004) beskriver i sin översikt av andraspråkforskning och 

teorier, andraspråksinlärning som ett komplext fenomen som miljoner har erfarenhet av men 

som är svårt att beskriva. Tidigare forskning av andraspråksinlärning har enligt författarna 

(a.a.) dominerats av språkliga och psykolingvistiska teorier. 

 

Den här studien tar avstamp i tidigare forskning som visat på lärandemiljöns (kontextens), 

kommunikationens och modersmålets avgörande betydelse för andraspråkselevers 

skolframgång. Därför har valet av teoretisk utgångspunkt blivit ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande där språk och kommunikation spelar en central roll. Då studien omfattar lärande 

och kunskapsutveckling på ett andraspråk förtydligas även ett språkteoretiskt 

lärandeperspektiv utifrån tidigare forskning och styrdokument. 

Sociokulturell teori 
Här följer en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som domineras av Vygotskys syn 

på lärande, kontext och språk.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet uppstår kunskapsutveckling och lärande i samspel med 

andra människor. I det sociala samspelet förs kunskaper via språket vidare och blir en del av 

individen. Genom språk och kommunikation lär sig individen förstå och interagera med sin 

omgivning. Språk och kommunikation utgör en kunskapsförmedlande länk mellan individer 

men det räcker inte med att bara erhålla information, kunskap blir det först när individen själv 

använder det i praktiken. (Säljö, 2000) 

Ett inom sociokulturell teori och för Vygotsky, centralt begrepp, är den närmaste 

utvecklingszonen. Med detta avses skillnaden mellan den aktuella utvecklingsnivå individen 

befinner sig på och nästa nivå som kan nås genom kunskapsutveckling genom handledning 

och assistans av omgivningen. Dysthe (1996) beskriver hur Vygotsky poängterade vikten av 

att skolan skulle fokusera elevens utvecklingsmöjligheter. Genom att undervisningen ligger 

strax ovanför elevens utvecklingsnivå utgör den en kognitiv utmaning och skapar 
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förutsättning för lärande. När det gäller andraspråkselever bör detta omfatta både språklig och 

kunskapsmässig nivå på undervisningen, detta uttrycker Cummins (2000). Vidare beskriver 

författaren (a.a.) hur den kognitiva svårighetsgraden påverkar andraspråkselevernas 

förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling. En annan faktor som Cummins (a.a.) också 

menar inverkar på elevernas lärande är graden av stöd eleven får i kontexten, graden av 

situationsberoende. Följande exempel förtydligar skillnaden mellan situationsberoende 

respektive situationsoberoende textuppgifter i matematik och hur de i olika grad ger eleven 

stöd i kontexten. 

 

Situationsberoende: En textuppgift, där eleven läser i sitt eget tempo och har möjlighet att 

diskutera och rådgöra om betydelse med ex pedagog eller kamrater om det behövs. 

Illustrerande bilder utgör också stöd  

Situationsoberoende: En textuppgift som eleven förutsätts lösa på egen hand utan stöd av 

illustrationer, pedagog eller kamrater. 

 

Cummins tydliggör med följande matris, skillnader mellan olika typer av uppgifter och hur de 

i olika grad bidrar till lärande. 

 

 

 

 Figur 3 Cummins fyrfältare, en matris som kan vara till stöd för att utveckla språkutvecklande 

undervisning.  

     (Löthagen m.fl., 2008, s. 66) 

 

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande och förutsättningar för lärandet som en del av något 

större, en kontext (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). 
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Dysthe (2003) uttrycker  

”... de fysiska och sociala kontexter där kognition sker är en integrerad del av 

aktiviteten, och att aktiviteten är en integrerad del av det lärande som sker. Hur en 

person lär och situationen där han lär är således en fundamental del av det som lärs.” 

(a.a., s. 42) 

Säljö (2000) menar att ”sociala situationer och mänskliga aktiviteter konstituerar varandra.” 

(a.a., s. 135) Vidare beskriver Säljö olika typer av kontexter ex, fysisk kontext, kognitiv 

kontext, kommunikativ kontext och historisk kontext (a.a.). Dessa kan vara svåra att skilja åt, 

då det samverkar och kombineras i olika konstellationer. Våra handlingar är en del av en 

kontext som formas av kulturella, sociala och historiska mönster. Vilka kunskaper som 

förmedlas och hur de värderas varierar beroende på den miljö och sociala gemenskap som 

individen är delaktig i. Skillnader uppstår inte bara mellan olika länder, religioner och 

kulturer utan även variationer mellan bostadsorter, ex stad och landsbygd existerar. (Säljö, 

2000)  

 

Ur ett pedagogiskt verksamhetsperspektiv utformas undervisning och lärandeprocesser 

således som del av dessa olika kontexter. Ahlberg (2001) skriver att ”En skolas verksamhet 

påverkas av de gemensamma föreställningar, handlingsmönster och rutiner som utvecklas på 

skolan, men även av de enskilda individernas förhållningssätt och syn på skolans uppdrag.” 

(a.a., s. 21).  

 

Hur kunskaper förmedlas, hur språket och kommunikationen utformas är beroende av den 

miljö eller praktik som utgör arena för samspel. Säljö (2000) beskriver den dominerande 

uppfattningen av lärande som ”en individuell och privat process som äger rum i hjärnan på en 

enskild person” (a.a., s.24). I skolan ska eleverna inhämta kunskap och det finns olika 

metoder för inlärning. Prefixet in-, menar Säljö, ger uttryck för att ”kunskaper är något 

objektliknande som kommer utifrån och in i människor.”(2000, s. 24). Detta avspeglas i 

pedagogisk verksamhet genom undervisningens organisation och hur klassrum inreds för att 

pedagogen ska kunna förmedla kunskap till elever som förutsätts ta in den. Även det för 

skolan typiska kommunikationsmönster, där läraren ställer frågor som delas ut till eleverna 

som producerar svar som läraren redan känner till är exempel på detta. (Säljö, 2000) 

 

 Då studien fokuserar andraspråkselevers lärande där språk och kommunikation är centralt blir 

förutsättningen att utifrån sociokulturell teori se handlingar och kommunikation i skolan som 

en praktik utformad utifrån en kontext som är unika för denna verksamhet. 

 

Hur kunskaper värderas skiljer sig åt i olika kontextuella miljöer. Säljö (2000) ger exempel på 

hur kontexten påverkar barns uthållighet och minnesförmåga beroende på hur uppgifter 

utformas, på uppmaning, som lek eller tävlingsmoment. Detta kan kopplas ihop med det 

forskning visat vara betydelsefullt för lärande, nämligen vikten av en sociokulturellt stödjande 

lärandemiljö, där ett tillåtande och tryggt lärandeklimat är centralt (Cummins 2000; Norén, 

2010; Thomas & Collier, 2002). Även Skolverket (2003) menar att motivationen ökar av ett 

demokratiskt förhållningssätt i klassrummet. Elever uttrycker att ”på en skola där man kan 

vara sig själv och där man som elev upplever trygghet och inflytande, där finns också en 

grundförutsättning för lust att lära.” (Skolverket, 2003, s. 31). 
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Språkteoretiskt lärandeperspektiv 
Då studien fokuserar andraspråkselevers lärandesituation och möjlighet till 

kunskapsutveckling utgår studien från ett språkteoretiskt lärandeperspektiv som grundar sig 

på tidigare forskning, synen på flerspråkighet samt inkluderingsbegreppet. Det är ett brett 

område som studerats ur olika aspekter, både nationellt och internationellt. Följande avsnitt 

beskriver språkinlärning, förutsättningar att lära ett nytt språk, liksom villkor för 

kunskapsutveckling på andraspråk. Utifrån detta och kriterier för språkutvecklande 

lärandemiljö sammanfattas och tydliggörs studiens utgångspunkter utifrån språkteoretiskt 

perspektiv. 

Att lära sig ett språk 

Språkinlärningen börjar redan när barnet ligger i mammas mage och efter födseln etableras 

sedan en kontakt mellan barnet och föräldrarna genom ögonkontakt, ljud, kroppskontakt, 

miner etc. Detta benämns protokonversation och är inledningen på en livslång utveckling av 

den språkliga förmågan (Johansson & Svedner, 2003). Redan vid ett års ålder kan det lilla 

barnet säga ett eller några ord som omgivningen kan uppfatta, ett ordförråd som sedan snabbt 

utökas och språket utvecklas vidare genom att barnet börjar kombinera ord till meningar 

(Lightbown & Spada, 1999). När barnet uppnått ungefär tre-fyra års ålder har det normalt en 

språklig kunskapsbas som omfattar ordförråd, uttal, grundläggande grammatik och förmåga 

att hantera språket utifrån givna strukturer. Det innebär att barnet behärskar ett språk, sitt 

modersmål och kan tala utan ansträngning och med ett naturligt flyt så att man kan uppfatta 

och ta del av det som händer i omgivningen. Den här basen utgör grunden i språket som sedan 

utifrån erfarenheter fortsätter att byggas ut under hela livet i form av nya ord och begrepp, 

utveckling av skriftspråk och pragmatik (Ladberg, 2000; SOU, 1997).  

 

Att lära ett nytt språk, ett andraspråk 

Hur ser du på möjligheten att lära dig ett helt nytt språk? Skulle det vara möjligt? 

Inställningen till att lära sig ett nytt språk påverkas av den miljö vi lever i och i Sverige råder 

något av en enspråkig norm. I många andra länder ses flerspråkighet som naturligt och kanske 

rent av en förutsättning för att klara sig i samhället. Detta uttrycker Håkansson (2003) i sin 

forskningsöversikt om tvåspråkighet hos barn i Sverige. Ladberg (2000) menar att under 

förutsättning att det är angeläget, ett motiverat behov, kan människan lära sig flera språk och 

att det inte finns begränsningar i antalet språk, men att dessa måste användas för att behållas. 

 

Det finns olika teorier om hur inlärning av ett andraspråk går till. Professorerna Lightbown & 

Spada (1999) har studerat minoritetsspråkiga och flerspråkiga elevers skolsituation med fokus 

på språkinlärningens förutsättningar, processer och konsekvenser. De beskriver dessa teorier 

som en komplex blandning av lingvistik, psykologi och neurologi (a.a.). Wagner m.fl. (2010) 

konstaterar att inlärning av ett andra eller tredjespråk skiljer sig från modersmålsinlärningen, 

eftersom inläraren har ett fungerande språk och beroende på ålder utvecklat en kognitiv 

erfarenhet om språk. Utgångspunkter och kunskaper om vad språk är och vad det används till 

finns etablerade hos individen och beroende på hur utvecklat modersmålet är påverkas 

inlärningen av andraspråket (a.a.).  

Lära på ett andraspråk 

Det tar tid att lära sig ett nytt språk och det tar ännu längre tid innan språkkunskaperna är så 

omfattande att det går att lära på andraspråket. Nyanlända elever hamnar i en skolsituation 

som innebär att de ska lära sig ett nytt språk och samtidigt lära på det nya språket. Även för 

andraspråkselever som etablerat kunskaper i svenska kan språksvårigheter uppstå i 
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lärandesituationen eftersom den vardaglig språkförmåga, BICS och de språkkunskaper som 

krävs för att förstå och kunna tillgodogöra sig undervisning i skolan, CALP, skiljer sig åt. 

Bergman (1998) hänvisar, i ett referensmaterial utgivet av Myndigheten för skolutveckling, 

till Collier när hon redogör för att det under goda lärförhållanden tar cirka två år för en 

andraspråkselev att behärska vardagskommunikation. För att nå den språkliga nivå som krävs 

för att tillgodogöra sig ämnesundervisning i skolan tar det längre tid, i vissa fall mellan fem 

till åtta år. Följande figur sammanfattar Colliers slutsatser som bygger på en amerikansk 

studie. 

 

Ankomstålder Genomsnittlig tidsåtgång 

5-7 år 3-8 år 

8-11 år 2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

Figur 4. Genomsnittlig tidsåtgång för att etablera CALP i förhållande till ankomstålder.         

     (Bergman, 1998, s. 29) 

 

Det har visat sig att barn i ålder 8-11 år har bäst förutsättningar att lära ett andraspråk. I den 

åldern har barnen sådana erfarenheter av språkanvändning på modersmål som de kan överföra 

dessa till det nya språket, något yngre barn inte kan göra i samma utsträckning. Kan eleven 

läsa på modersmål underlättar det läsinlärningen på andraspråket då läskoden inte behöver 

knäckas igen (Löthagen m.fl., 2008). 

 

Språkliga konsekvenser för lärande i matematik 

Språk och tänkande hör ihop och har en viktig betydelse för matematikundervisning, enligt 

Malmer (2002), ett faktum som även tydliggörs i Skolverkets rapport, Lust att lära – med 

fokus på matematik (2003).  Brister i språket skapar hinder för logiskt tänkande vilket får 

konsekvenser för utvecklingen av matematiska begrepp (Malmer, 2002). I 

undervisningssituationer försvåras inlärningsprocessen även av att pedagogen har svårare att 

utgå från andraspråkselevernas tidigare kunskaper och erfarenheter vilket ska skapa 

förutsättning för lärande, konstaterar Parszyk (1999) i sin doktorsavhandling. Detta 

överensstämmer med Vygotskys utgångspunkt om den närmaste utvecklingszonen och 

Cummins modell som presenterats tidigare.  

 

Cummins (2000) menar att eleverna ska ges många tillfällen att använda språket genom olika 

kommunikativa aktiviteter eftersom språkutveckling sker genom interaktion. Denna 

uppfattning delas av Malmer (2002) som belyser generella språkbrister hos elever när de 

börjar skolan, oavsett modersmål. En förklaring kan vara att vuxna talar för lite med barn och 

att samvaro ersatts av medier som tv och datorer. En språkutvecklande undervisning speciellt 

i matematik är följaktligen något alla elever har behov av och varianter av olika 

kommunikationsformer t ex dramatisering och bild kan användas för att variera 

undervisningen (a.a.). I Skolverkets rapport (2003) uttrycker elever med erfarenheter av 

kommunikation och gemensamma samtal i matematikundervisningen att detta varit positivt. 

Dessa elever uppvisar även ett positivt förhållningssätt till ämnet. Skolverket (a.a.) konstaterar 

dock att det är ovanligt att undervisningens utformas på det sättet.  
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Matematik som kommunikativ praktik 

Matematik är i allra högsta grad ett kommunikativt ämne och beskrivs som ett eget språk, 

enligt Ahlberg (2001) ett matematiskt symbolspråk.  Både i den rådande läroplanen, Lpo 94 

och den nya läroplan Lgr 11 som inom kort ska implementeras i skolverksamhet fokuseras 

den kommunikativa aspekten i matematiken som syftar till att utveckla elevernas förmåga att 

argumentera och kommunicera med matematiskt språk och matematiska uttrycksformer.  

”Utbildningens syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.”  

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.”  (Skolverket, 2008c, s. 26) 

 

Myndigheten för skolutveckling (2000) förklarar att argumentations- och 

kommunikationskompetens innebär att ” Eleven för matematiska resonemang, argumenterar 

logiskt och reflekterar i tal och skrift.”, men också att ”Eleven kommunicerar och diskuterar i 

tal och skrift och tolkar, förklarar och använder matematiska symboler. I kompetensen ingår 

också att presentera och förklara andra representationsformer, som grafer, diagram och 

tabeller.” (Myndigheten för skolutveckling, 2000, s. 2). Kling Sackerud (2006) menar i sin 

studie att dessa intentioner om kommunikativa praktiker i matematiken inte förverkligas i 

pedagogisk verksamhet trots att språkets betydelse för lärandet uppmärksammas på flera 

ställen i Lpo 94. I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk poängteras att ”Alla 

lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande.” 

(Skolverket, 2008c, s. 99).  

 

Enligt tradition och tidigare läroplaner karaktäriserats skolmatematiken som ett kvantitativt 

färdighetsämne och undervisningen i skolverksamheter domineras av enskilt arbete i lärobok. 

Pedagogen förlitar sig på läromedlet och handleder eleverna i arbetet genom gemensamma 

genomgångar och individuella instruktioner. Detta resulterar i en ofta stressande 

arbetssituation för pedagogen och mycket väntan för eleverna som uppfattar syftet med 

undervisningen som att räkna så många tal som möjligt så fort som möjligt. Undervisningen 

individualiseras genom att snabba elever ges extra uppgifter att arbeta med och svaga elever 

får hoppa över vissa moment. (Kling Sackerud, 2006; Malmer, 2002) 

 

Lpo-94 har ett uttalat individfokus som utgångspunkt för lärande och undervisning. Detta 

menar Skolverket (2008d), i en sammanställning av forskning och utvärdering av särskilt stöd 

i skolan, kan ha påverkat förändringarna i matematikundervisningen sedan införandet av Lpo-

94. Individualiseringen av att skolarbetet i matematik karaktäriseras av att undervisningen i 

större omfattning än tidigare utgörs av eget arbete. Idag ägnas omkring 41 % av lektionstiden 

till denna arbetsform vilket kan jämföras med 26 % på åttiotalet. Genom detta tillskrivs 

sociologiska faktorer en avgörande betydelse för elevens studieframgång då elever och 

föräldrar förväntas ta mer ansvar. Arbetssättet har även visat sig ha negativ påverkan på 

elevers studieresultat, motivation och engagemang. Speciellt elever i behov av stödinsatser 

har svårare att klara det friare arbetssättet med mycket eget ansvar. (Skolverket, 2008d) 

 

Malmer (2002) poängterar språkets betydelse för lärandet och konstaterar att elevers 

språkbrister medför att de inte kan ta del av pedagogens genomgångar och förklaringar som i 

många fall innebär att färdiga modeller förmedlas till eleven. Detta kan få negativa 

konsekvenser för elevens självbild och tro på förmågan att hantera matematiska problem 
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(a.a.). Även Ahlberg (2001) belyser vikten av att se elevers matematiksvårigheter som orsak 

av brister i språket än begränsad räkneförmåga. Kling Sackerud (2009) konstaterar i sin 

doktorsavhandling att det i tidigare skolår återfinns mer kommunikativa inslag i 

undervisningen men att dessa försvinner högre upp i skolåren. Detta är olyckligt då 

diskussioner och samtal där eleverna genom interaktion med pedagogen och varandra utgör 

en process genom vilken kunskaper i matematik utvecklas (Ahlberg, 2001; Kling Sackerud 

2009; Malmer, 2002). Enligt Löthagen m.fl. (2008) visar mätningar att interaktionsmönster i 

skolan domineras av pedagogen som upptar 2/3 av talutrymmet, övrig tid kontrolleras till 

största del av en minoritet av eleverna som kategoriseras som ”pratglada eller stökiga”. En 

mycket litet del av talutrymmet fördelas mellan övriga elever i gruppen vilket begränsar 

språkutvecklande möjligheter för andraspråkselever. Norén (2010) konstaterar att 

kommunikationsmönstret i matematik i hennes studie skiljer sig från tidigare forskning och att 

detta kan kan vara en positiv antydan på att undervisningen i ämnet kan utvecklas.  

 

Black, Harrison, Lee, Marshall, Wiliam (2003) visar i en studie av pedagogiska praktiker hur 

interaktionen i undervisningen påverkas av pedagogernas sätt att ställa och formulera frågor. 

Ofta vill pedagoger få ett direkt svar på slutna frågor som inte förutsätter mer än ett ord till 

svar. Responstiden är kort, mindre än en sekund. Genom att förlänga svarstid, ställa öppna 

frågor skapar pedagogerna förutsättningar för eleverna att interagera och diskutera 

svarsalternativ. Detta leder i sin tur till en ökad andel korrekta svar, att eleverna producerar 

längre och säkrare svar, att eleverna utmanar och ifrågasätter varandras svar samt formulerar 

alternativa förklaringar. Fler elever blir aktiva och interagerar i undervisningen. (a.a.)  

 

Norén (2010) hänvisar i sin avhandling om diskurser i grundskolans matematikundervisning 

till Setati och Adler som belyser vikten av att andraspråkselever bör ges tillfälle att 

kommunicera i undervisningen för att utveckla kunskaper i både matematik och andraspråket. 

Ett tyst lärande, vilket ofta karaktäriserar det svenska matematikklassrummet, beskrivs inte 

bidra till lärande i något utav fallen (a.a.). Norén (2006) beskriver även hur svenska 

andraspråkselever som deltagit i undervisningsförsök som omfattat matematik på modersmål 

uttrycker att ”... den tvåspråkiga matematikundervisningen har berikat dem, genom att de 

blivit säkrare på och känt sig mer ”hemma” i klassrummet och i matematiken.” (s. 76). Setati 

& Adler (2001) förklarar den flerspråkiga undervisningens positiva effekter på lärandet 

eftersom det underlättar för eleven att föra över kunskapen till andraspråket. Synen på 

flerspråkighet är följaktligen avgörande. 

 

Sammanfattningsvis spelar språk en viktig roll för lärandet i matematik. Tillfällen att 

kommunicera och interagera bidrar till förståelse och kunskapsutveckling. Möjligheter för 

andraspråkselever att kommunicera på flera språk ger positiva effekter både på kunskapsnivå 

och för den process där eleven formar sin matematikidentitet. Trots läroplanens intentioner 

används språk och kommunikation i begränsad utsträckning i lärandesituationer som i 

matematik domineras av enskilt arbete i lärobok.  

Inkludering av andraspråkselever 

Den mångfald som andraspråkselever utgör med tanke på sociala, kulturella och etniska 

bakgrunder, ställer krav på den pedagogiska verksamheten samtidigt som den skapar 

möjligheter. Lagar och riktlinjer är tydliga, i skollagens 1 kapitel, 2 § står att 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 

för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 

den anordnas i landet.  
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Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  

Det är viktigt att skolorna lever upp till detta eftersom det ur ett demokratiskt perspektiv 

påverkar elevernas förutsättningar att vara del av och aktivt delta i samhällsgemenskapen 

(SOU, 1997). Får andraspråkseleverna inte förutsättningar att i skolan lära språk och 

matematik utifrån sina förutsättningar skapas ytterligare svårigheter menar Myndigheten för 

skolutveckling (2008). Tyvärr konstaterar Skolinspektionen (2009) att skolverksamheten 

befäster segregering och andraspråkselevernas kulturella bakgrund inte respekteras.  

 

Studiens teoretiska ramar utgörs av ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt vad 

forskning visat påverka andraspråkselevernas lärande positivt och sammanfattas i följande 

teoretiska utgångspunkter: 

o Språk och kommunikation är centralt för lärande som sker i samspel med 

omgivningen.  

o Handlingar och förehavanden, utgör en del av den kontext de ingår i.  

o Kunskapsutvecklingen påverkas av i vilken utsträckning undervisningen utgår från 

elevernas tidigare erfarenheter inom utrymmet för den närmaste utvecklingszonen. 

o Förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling påverka av i vilken grad miljön 

(kontexten) är sociokulturellt stödjande och eleverna inkluderas i verksamheten samt  

o Förutsättningar för lärande påveras av i vilken omfattning kommunikation, interaktion 

och modersmål används i lärandesituationer som medel för kunskapsutveckling.  

 

Utifrån dessa perspektiv ska andraspråkselevernas förutsättningar att lära språk och 

matematik förstås. Nästa avsnitt redogör för studiens metoder och genomförande som sedan 

följs av studiens resultat. Använd de teoretiska glasögonen för att bilda en uppfattning om hur 

väl metod och teori överensstämmer samt hur andraspråkselevernas förutsättningar att lära 

språk och matematik utifrån beskrivningarna ser ut och eventuellt kan förbättras.  

Metod 
Följande avsnitt avser att redogöra för metodval och tillvägagångssättet i den här kvalitativa 

studien vars syfte är att studera skolans verksamhet som omfattar andraspråkselevers 

kunskapsutveckling i språk och matematik. Utifrån litteratur görs en generell beskrivning av 

metoderna, observation och intervju, för att läsaren ska kunna bedöma resultatets trovärdighet 

men också göra ställningstagande vad gäller metodval.  Under rubriken procedur görs en 

beskrivning av tillvägagångssättet när empirin i denna studie samlats in och bearbetats för att 

sedan analyseras. Inledningsvis en redogörelse för metodens teorianknytning samt en 

presentation av den verksamhet som studerats och hur detta urval gjordes. 

Teorianknytning och val av metod 
Utifrån en sociokulturell lärandeteori och tidigare forskning inom språk, språkutvecklande 

lärandemiljöer och matematik har denna studie tagit fasta på några av de faktorer som 

karakteriserar språkutvecklande lärandemiljöer för andraspråkselever, generellt och specifikt i 

matematikundervisning. Dessa utgör ett ramverk och ligger till grund för observationsmanual 

och intervjuguide som används i studien ur ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande. 

Faktorer som karakteriserar en språkutvecklande lärandemiljö är: 
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o Andraspråkselevers lärande och kunskapsutveckling gynnas av en lärandemiljö 

(kontext) som bejakar och tar tillvara elevernas kulturella, språkliga och personliga 

identiteter.  

o Pedagogiskt förhållningssätt som uppmuntrar kommunikation och där kommunikation 

används till språk- och kunskapsutveckling har positiva effekter för 

andraspråkselevers kunskapsutveckling i språk och matematik. 

o När modermål används som resurs i lärandet och får en central roll i verksamheten 

påverkar detta andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling positivt. 

 

Observationer och intervjuer har genomförts för att besvara studiens forskningsfrågor. För att 

studera olika aspekter av verksamheten ur olika perspektiv och på så sätt skapa en 

fullständigare bild kan olika metoder kombineras, detta benämner Denscombe (2009) 

triangulering. I denna studie har triangulering gjorts mellan olika metoder (observation och 

intervju) men även inom metoder då data samlats in från olika informanter 

(informanttriangulering). På så vis bekräftas eller ifrågasättas resultat utifrån olika 

informanters uppgifter och genom olika tillvägagångssätt. Metodkombinationen kompenserar 

dessutom för de svagheter som omfattar respektive metod, vilka kommer att redogöras för 

nedan.  

  

Urval 
Till att börja med söktes information via Skolverkets hemsida om elevsammansättning på 

skolor utifrån andel elever med svensk respektive utländsk härkomst. För möjligheten att 

studera en verksamhet där andraspråkseleverna inte utgör enstaka elever utan en större andel 

av elevunderlaget, upprättades en lista med skolor vars verksamhet omfattade minst 20 % 

elever som var berättigade till modersmålsundervisning. Utifrån skolornas geografiska läge 

kontaktades i första hand den skola som enklast kunde besökas, då insamling av empiri skulle 

förutsätta frekventa besök i verksamheten. För att få en komplett och omfattande uppfattning 

av skolans arbete med andraspråkselever med fokus på språk och matematik, efterfrågades 

pedagoger som undervisade i matematik, svenska som andraspråk och modersmål. Rektor för 

den aktuella skolan förmedlade kontakt till pedagoger som kunde tänka sig att ställa upp som 

informanter i studien och efter det uteslöts övriga skolor på listan ur studien.  

 

Det faktum att informanterna själv anmält intresse kan påverka studiens representativitet. 

Dock är detta en kvalitativ studie som förutsätter informanter som är villiga att dela med sig 

av sina erfarenheter och studien bygger på ett subjektivt urval av ett fåtal informanter. 

Fördelen med denna urvalsmetod är enligt Denscombe (2009) att med större säkerhet få 

kontakt med informanter som kan tillföra studien relevant information.  

 

Observationerna gjordes i en tredjeklass som består av tretton elever varav fyra har annat 

modersmål än svenska.  Andraspråkseleverna har varit i Sverige mellan sex månader och sju 

år och har kommit olika långt i sin språkutveckling i svenska. För att skapa en helhetsbild av 

hur skolverksamheten organiseras för andraspråkselever begränsades observationerna till tre 

spansktalande elevers undervisning i matematik och svenska som andraspråk. En avgörande 

orsak till detta val var att en av de spansktalande eleverna kategoriseras som nyanländ och 

frekvent deltog i svenska som andraspråksundervisning. Detta var inte fallet för övriga 

andraspråkselever i klassen. Ingen av de spansktalande eleverna hade valt att delta i 

modersmålsundervisning, istället observerades modersmålsundervisning i arabiska.  
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Observation 
Observation är enligt Johansson & Svedner (2010) ”den mest givande metoden i den typ av 

arbete som gäller undervisningsprocessen och lärare och elevers beteende.” (s. 41) 

Observationer karaktäriseras av att data som samlas in är förstahandsinformation hämtad 

direkt från situationer som utspelar sig i verkligheten i en naturlig miljö. Faktorer som 

påverkar observationer är dock viktiga att beakta eftersom resultat påverkas av forskarens roll 

och tidigare erfarenheter. Två observatörer som studerar samma händelse kan se olika saker 

beroende på att de har individuella förutsättningar, skilda erfarenheter som påverkar minnets 

selektiva funktion (Denscombe, 2009). Mina personliga erfarenheter som pedagog kan 

således påverka observationerna och studiens tillförlitlighet.  

 

Det finns olika typer av observationer. I denna studie har deltagande observationer 

genomförts, där min roll som observatör varit känd för pedagogen och eleverna. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt är enligt Denscombe (2009) att jag på så vis fick tillträde till 

andraspråkselevernas vardagliga undervisningssituation, vilket var min avsikt. Detaljer kring 

vad som skulle observeras har inte offentligtgjorts för att undvika att påverka agerande och 

handlingssätt i klassrummet i större utsträckning än min blotta närvaro gör. Denscombe (a.a.) 

påpekar att det är viktigt att i minsta mån påverka den miljö som ska studeras. Det faktum att 

en person närvarar i klassrummet och skriver ned vad som händer påverkar sannolikt både 

pedagog och elever(a.a.). Dock kan fler tillfällen och den tid observatören finns på platsen 

bidra till att närvaron blir mer naturlig och på så vis inte påverkar verksamheten i samma 

utsträckning (a.a.). För att få en representativ bild av den totala lärandesituationen bör 

observationer genomföras vid flera tillfällen och tidpunkter som representerar hela 

undervisningssituationen, vilken skulle innebära jämnt fördelat under skolveckan, terminen 

och läsåret (a.a.). Detta försvårades dock av studiens tidsbegränsning. 

Intervju 
I denna studie söktes en djupare förståelse för och inblick i skolans verksamhet med 

andraspråkselever utifrån pedagogers perspektiv. Genom att använda en kvalitativ 

forskningsintervju, enligt Kvale (2009), gav samtalet med pedagogerna om deras arbete och 

erfarenheter med andraspråkselever en större inblick i och förståelse för deras val och upplägg 

av pedagogisk verksamhet. Intervjuerna kunde även bidra till att komplettera och skapa en 

mer omfattande bild av det material som samlats in i samband med observationerna.  

 

Det är viktigt att beakta de brister och svårigheter en intervjustudie kan medföra när man tar 

del av resultatet. Tillförlitligheten i resultatet kan påverkas negativt av en rad faktorer, bland 

annat kan effekten av den aktuella intervjusituationen vilken omfattar relation mellan 

informant och forskare och en konstlad samtalssituation där inspelningsutrustning kan verka 

hämmande och påverka informantens svar. Vidare påverkar hanteringen av utskrifter frågor 

om reliabilitet, validitet och etik som måste beaktas. När en intervju transkriberas omvandlas 

talspråk till skriftspråk och många delar av det verbala språket går förlorade.  (Denscombe, 

2009) 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses kommunikation inte som ett uttryck för något annat än 

just det individen säger utifrån kontextuella faktorer och likhetstecken kan inte sättas mellan 

ett uttalande och individens inre tankar och kunskaper (Säljö, 2000). För att öka validiteten i 

en intervjustudie måste forskaren enligt Kvale (2009) kontrollera att informantens uppgifter 

stämmer. Detta kan göras genom olika metoder, exempelvis genom triangulering som 

nämndes inledningsvis. Uppgifter kan även kontrolleras genom att informanten kontaktas och 
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ombeds verifiera och bekräfta att information från intervjutillfället uppfattats korrekt, detta 

var avsikten i denna studie men tyvärr fanns inte tidsutrymmet för det. 

Procedur   
Här följer en redogörelse för studiens genomförande där empiri samlats in genom 

observationer och intervjuer. Då observationer genomförts i skilda miljöer och under olika 

förutsättningar beskrivs respektive observationstillfälle mer ingående. Observationer i 

verksamheten genomfördes innan undervisande pedagog intervjuades. Tillfällen för 

observation och intervjuer har fortlöpande bokats in när det varit lämpligt.  

Empirin har samlats in i följande ordning. 

1. Observation 1 skolkontext och klassrumsmiljö. Vid detta tillfälle genomförs en 

provobservation av matematiklektion som inte ingår i studien. 

2. Observation 2 av undervisning i matematik och svenska med klassläraren 

3. Observation 3 av undervisning i svenska som andraspråk 

4. Observation 4 av undervisning i matematik och historia med klassläraren 

5. Intervju med klassläraren 

6. Observation 5 av undervisning i modersmål (arabiska) 

7. Intervju med lärare i modersmål (arabiska) 

8. Intervju med lärare i svenska som andraspråk 

Observationer 

I litteraturgenomgången redogjordes faktorer som kännetecknar en språkutvecklande 

lärandemiljö och utifrån dessa upprättades en observationsmanual. Observationerna 

strukturerades och underlättades genom en observationsmanual som avgränsades och 

fokusera på det som för studiens syfte är viktigt och relevant, så kallade ”critical incidents”, 

(Denscombe, 2009). Observationsmanualen presenteras i bilaga 1. 

 

Lärarens interaktion med de tre spansktalande eleverna har observerats i samband med 

gemensamma genomgångar och när eleverna fått individuell hjälp. Eleverna har benämnts A, 

B och C i samband med observationerna. Vidare gjordes regelbundna observationer av 

andraspråkselevernas förehavanden var femte minut under lektionerna för att få en 

uppfattning om deras lärandesituation med avseende på delaktighet och den så kallade TOT-

effekten. TOT står för Time-on-task och avser nyttjande av lektionstid (Sjöberg, 2006). Om 

undervisningen omfattat par/gruppövningar observerades elev A och hennes grupp. Under 

observation 3, lektion i svenska som andraspråk observerades elev A då hon är den enda av de 

tre som frekvent deltar i svenska som andraspråksundervisning.  

 

I samband med observationerna användes ett observationsprotokoll, se bilaga 2, där löpande 

anteckningar och beskrivningar av verksamheten gjordes. I protokollet noterades även tid för 

händelserna för att få en uppfattning om hur talutrymme fördelas, hur stor del av lektionen 

som används till kommunikation osv. I anslutning till att observationerna genomförts fördes 

anteckningarna över till i ett likadant protokoll på datorn.  

 

Antalet tillfällen att genomföra observationer i den här studien påverkades och begränsades av 

olika faktorer som ex tid för insamling av empiri, olika schemabrytande aktiviteter, samt 

pedagogers och observatörens tillgänglighet under den här perioden. Observationer av 

undervisning i klassen genomfördes vid två tillfällen, under två på varandra följande dagar.  

Detta kan ha påverkat att innehållet i undervisningen i stort sett var det samma vid båda 

observationstillfällena. 
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Observationer av lärandekontexten syftar till att skapa en bild av hur skolan bejakar och 

bekräftar andraspråkselevernas kulturella och språkliga identiteter. Här observeras och 

beskrivs skolmiljön i klassrum och allmänna utrymmen utifrån de intryck som erhålls i 

samband med besöken i verksamheten. 

Observation av undervisning i treornas klassrum 

Innan insamlingen av empirin tog sin början uppsöktes den klass som skulle omfattas av 

observationerna. Eleverna informerades om vem jag var och att syftet med mina besök var att 

undersöka skolans arbete. Under detta första tillfälle erhölls viktig information om lokalen 

och eleverna. Vid detta tillfälle genomfördes även en provobservation under en 

matematiklektion. Detta gav ledning om lämplig placering i rummet för att ha överblick och 

kunna genomföra observationerna utan att störa, vilket är viktigt enligt Denscombe (2009). 

Det förberedde mig också på svårigheten att som observatör undvika interaktion med eleverna 

eftersom de sökte kontakt för att de ville ha hjälp med arbetsuppgifter eller för att de var 

nyfikna på mina anteckningar. Det faktum att jag inte skulle kunna hjälpa eleverna eller prata 

med dem under lektionerna kunde på så vis tydliggöras ytterligare. Som tidigare nämnts kan 

den tid observatören finns på platsen bidra till att närvaron blir mer naturlig och på så vis inte 

påverkar verksamheten i samma utsträckning (a.a.). Elever och pedagog fick på det här viset 

en möjlighet att vänja sig med min närvaro i klassrummet.  

 

Observationstillfällena i klassen var åttio minuter långa. Undervisningen inleddes med ett 

fyrtio minuters lektionspass i matematik för att sedan övergå till lektion i svenska 

(observation 2) respektive historia (observation 4). Trots att den ursprungliga tanken var att 

endast observera matematikundervisningen observeras även undervisningen i svenska och 

historia då det gav fler exempel på hur kommunikationen i klassrummet användes i lärandet 

samt att det gav möjligheten att jämföra praktiken i olika ämnen. Under 

observationstillfällena deltog inte alla elever i klassen pga. stöd- och simundervisning.  

 

 Matematik Svenska Historia 

Observation 1 9 (2)  11 (2)  

Observation 2 11 (4)  13 (4) 

Tabell 1 Antalet elever som är närvarande vid observationstillfällena, siffran inom parantes visar andel 

elever med svenska som andraspråk. 

 

Under observationen gjordes löpande anteckningar om lärarens förehavanden utifrån 

observationsmanualen, se bilaga 1, med fokus på lärarens interaktion och kommunikation 

med andraspråkseleverna. Då en språkutvecklande lärandemiljö karaktäriseras av hur eleverna 

kommunicerar och interagerar inte bara med läraren utan även med varandra, gjordes 

noteringar om andraspråkselevernas kommunikation med andra elever.  

Observation av undervisning i svenska som andraspråk 

Undervisning i svenska som andraspråk inleder skoldagen för en av de spansktalande eleverna 

i klassen, elev A. Lektionspasset är 100 minuter. Under lektionens gång ansluter ytterligare 

tre andraspråkselever. Under lektionen görs fortlöpande anteckningar av vad som händer i 

klassrummet. Under observationen sitter jag i nära anslutning till elever och pedagog och får 

på så vis en god inblick i deras förehavanden. Trots att min roll som observatör blir mer 
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synlig tar eleverna och pedagogen liten notis om mig vid observationstillfället och ägnar mig 

ingen större uppmärksamhet. 

Observation av modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen i arabiska är fyrtio minuter lång och vid observationstillfället 

närvarar två elever, en flicka och en pojke. Vanligtvis brukar gruppen bestå av fyra elever. 

Undervisningen bedrivs i ett litet rum där eleverna sitter vid ett bord som har formen av en 

halvmåne. Läraren står mellan eleverna och rummets begränsningar gör att jag hamnar 

mycket nära eleverna i rollen som observatör, vilket gör det svårt att smälta in. Då 

undervisningen är på arabiska begränsar det mina möjligheter att förstå det exakta innehållet 

men modersmålsläraren översätter och förklarar med jämna mellanrum. Rollen som 

observatör blir i det här fallet inte lika osynlig. Utifrån det som avses studeras görs 

fortlöpande anteckningar där beskrivningarna i högre grad än övriga observationer påverkas 

av mina egna tolkningar. 

Intervjuer  
Intervjuer i studien har genomförts på den skola pedagogerna är verksamma. Intervjuerna 

spelades med informanternas medgivande in digitalt för att sedan transkriberas. Även om 

inspelningsutrustning kan medföra en hämmande effekt bedömdes fördelarna överväga. Detta 

öppnade för möjligheten att lyssna igenom samtalet vid flera tillfällen och verkligen bli 

förtrogen med materialet där information inte gick förlorat på grund av undermåliga 

anteckningar eller minnets opålitlighet, faktorer som är viktiga att beakta enligt Denscombe 

(2009). 

 

I samband med intervjuerna i studien användes enligt Kvale (2009) intervjuguider, bilaga 3-5, 

med förslag på frågor som kunde ge information och svar på studiens forskningsfrågor. 

Intervjufrågorna utgick från observationer som gjorts i verksamheten för att få djupare insikt i 

och förståelse för pedagogernas upplägg och genomförande av undervisningen. Syftet var 

också att pedagogerna skulle reflektera och beskriva verksamhetens generella och 

övergripande arbete med andraspråkselever. Vidare beaktades att intervjufrågornas 

utformning skulle vara lättsam och av talspråkskaraktär för att få spontana och beskrivande 

svar av informanterna (a.a.).  

 

I anslutning till intervjuerna transkriberades inspelningarna. Detta innebar att det muntliga 

samtalet omvandldes till text. För att göra utskrifterna begripliga, kan man enligt Denscombe 

(2009) anpassa det verbala språket till läsvänliga meningar, vilket gjorts i den här rapporten. 

Följande utskriftskonventioner är hämtade ur Kvale (2009) och användes vid utskrift, liksom 

radnumrering, för att underlätta analysarbetet. 

(.) En punkt inom parentes anger en liten paus inom eller mellan ord. 

Ord Understrykning anger någon form av betoning 

( ) Tom parentes anger oförmåga att höra vad som sägs. 

(( )) Dubbel parentes anger utskrivarens beskrivning snarare än utskriften. 

Forskningsetiska principer 
I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskningsetiska principer, 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats enligt följande 

beskrivningar.  
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Informationskravet 

Rektor och pedagoger har skriftligt, via mail och/eller muntligt, personligen informerats om 

att studien är ett examensarbete som ingår i Speciallärarutbildningen, 90hp, vid Umeå 

Universitet. Studiens syfte har presenterats och informanternas frågor kring arbetet har 

besvarats utan att exakta detaljer om vad som kommer att observeras avslöjats, för att inte 

påverka pedagogernas ageranden. Information till vårdnadshavare om min närvaro i klassen 

bedömdes inte relevant då det var pedagogernas arbete och förhållningssätt i verksamheten 

som skulle studeras. Det stod pedagogen fritt att själv avgöra i vilken utsträckning 

information om studien skulle skickas hem till vårdnadshavarna. 

Samtyckeskravet 

Klassläraren och andraspråksläraren anmälde själva sitt intresse att delta i studien efter att 

förfrågan förmedlats via rektor. Vid ett besök på skolan informerades modersmålsläraren om 

studien och gav efter förfrågan sitt samtycke att delta i studien.  

Konfidentialitetskravet 

Samtliga informanter har informerats om att deltagandet i studien är anonymt och att inga 

namn på personer, skolor eller kommun kommer att röjas i rapporten. För att förhindra 

identifikation görs inga detaljerade beskrivningar av skolan eller klassen, inte heller framgår 

pedagogernas kön, ålder eller hur länge de arbetat i verksamheten. 

Nyttjandekravet 

Informanterna upplystes i samband med observationer och intervjuer att materialet endast 

kommer används i studien, som del av examensarbete. Vidare upplystes att inspelade 

intervjuer kommer att raderas efter arbetets slutförande.  

Databearbetning och analysverktyg  
Efter bearbetning av insamlat datamaterial, där observationer renskrivits och intervjuer 

transkriberats övergick arbetet till att förbereda analysen. Bearbetning av informationen som 

samlats in lästes igenom vid flera tillfällen för att skapa förtrogenhet med materialet och få 

insikt i detaljer (Denscombe, 2009).  

 

Analys i en kvalitativ studie inriktar sig enligt Dimenäs (2007) på att undersöka egenskaper 

och upptäcka okända eller kända företeelser. För att skapa en överblick kategoriserades data i 

observationer och intervjuer utifrån hur de kan beskrivas 

o vara lärande genom kommunikation och samspel 

o utgöra en sociokulturellt stödjande lärandemiljö,   

o utgöra språkutvecklande arbetssätt  

o vara kunskapsutvecklande då undervisningen anpassas och utgår från elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper 

o vara pedagogers uttryck för möjligheter att utveckla verksamheten med avseende 

att utveckla lärandemiljön för andraspråkselever 

Resultat  
I det här avsnittet presenteras studiens resultat vilket med utgångspunkt i aktuell forskning 

beskriver andraspråkselevers lärandesituation i studerad verksamhet. Då du som läsare tar del 

av dessa beskrivningar använd de teoretiska glasögon som utgör studiens teoretiska ramverk 

och bilda en egen uppfattning om elevernas förutsättningar att lära språk och matematik. 

Resultatet kommer att presenteras som en beskrivning av Andrea, Bianca och Claudias 
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(fingerade namn) lärandesituation, grundad på observationer av lärandemiljö och 

undervisning samt intervjuer med pedagoger med olika roller i verksamheten. Dessa är 

matematikläraren (MA-läraren), läraren i svenska som andraspråk (SVA-läraren) och 

modersmålsläraren (MM-läraren). De tre flickorna går i den tredjeklass som observerats och 

alla tre har spanska som modersmål. Andrea har varit i Sverige sedan våren och är nyast i 

klassen, Bianca och Claudia har varit här i sju respektive två år.  

Resultatet är indelat under två rubriker, Lärande i språk och matematik och Möjligheter till 

utveckling. Under den inledande resultatdelen, beskrivs organisation och utformning av 

andraspråkseleverna undervisning och lärandemiljö. De områden som fokuserats när empirin 

samlats in utgår från en sociokulturell lärandeteori samt faktorer forskning beskrivit påverkar 

andraspråkselevernas förutsättningar att lära. Dessa resultat avser besvara studiens två första 

forskningsfrågor. 

o Hur organiseras undervisningen i språk och matematik för andraspråkselever? 

o Vilka språkutvecklande arbetssätt kan iakttas i verksamheten? 

 

Resultatets andra del, Möjligheter till utveckling, förmedlar pedagogernas uppfattningar om 

hur lärandemiljön och undervisningen kan utvecklas för att bättre tillgodose 

andraspråkselevernas behov och avser besvara den tredje forskningsfrågan.  

o Vilka möjligheter för utveckling av andraspråkselevernas lärandemiljö med 

avseende på språk och matematik beskriver pedagoger i verksamheten?  

Efter att resultaten presenterats följer en analys utifrån de tre forskningsfrågorna.  

Lärande i språk och matematik  
Här beskrivs hur undervisningen i språk och matematik för andraspråkselever utformas i tre 

delar av verksamheten. I treornas klassrum observeras två lektioner i matematik, en lektion i 

svenska och en i historia och i den ordningen kommer resultatet att presenteras. Sedan följer 

vi Andrea under en lektion i svenska som andraspråk. Ingen av flickorna har valt att delta i 

modersmålsundervisning och istället beskrivs en lektion i arabiska.  

I treornas klassrum 

I klassrummet där flickorna och deras nio klasskompisar håller till står bänkarna utplacerade 

en och en och det finns relativt gott om yta i rummet. Ytterväggen består av en rad fönster ut 

mot skolgården men dessa är täckta med plastfilm för att hindra in/utsyn då aktiviteter på 

skolgården enligt MA-läraren störde elevernas koncentration. Väggarna går i en vit nyans 

men här och var är färgen avskavd och det finns märken efter teckningar och häftmassa. En 

svart tavla finns längst fram i klassrummet där även katedern är placerad invid fönstret. På 

väggen längst bak i klassrummet sitter teckningar av olika svampar, målade i starka färger. 

Här finns också presentationer där eleverna berättar om sig själva. Längden på texterna 

varierar men alla har skrivit något. Vad de gillar, beskrivningar av sin familj, fritidsintressen 

osv. I taket hänger en mobil med modeller av logiska block. Det mesta av arbetsmaterial 

förvaras i skåp och hyllor och exponeras i liten utsträckning. Utanför klassrummet finns dator 

och bord där eleverna kan sitta och arbeta.  

Matematik 

Det är dags för matematik i treans klassrum. Nio elever, däribland Bianca och Claudia, 

lyssnar när läraren inleder lektionen med en gemensam genomgång på tavlan. Arbetsområdet 

för dagen är subtraktionsalgoritmen. Läraren löser med hjälp av eleverna några uppgifter på 

tavlan. Läraren instruerar och förklarar arbetsgången och eleverna är delaktiga genom att 
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svara på lärarens frågor om olika subtraktioner. Den uppställning som avses i följande 

exempel är 287-163. 

Läraren:       Vad är 3 från 7?   

Elev: 4 

Läraren: Vad är 6 från 8? 

Elev: 2 

Läraren använder konsekvent matematikord som subtraktion, skillnad, addition, algoritm, 

hundratal, tiotal osv. I övrigt noteras inga språkliga anpassningar gentemot 

andraspråkseleverna. Inga speciella ord eller begrepp tydliggörs. Efter genomgången övergår 

lektionen till att eleverna arbetar individuellt med liknande uppgifter på ett arbetsblad och när 

dessa är färdiga fortsätter de arbeta i sina matteböcker. Det märks en tydlig skillnad i Bianca 

och Claudias arbete. De är aktiva och delaktiga under genomgången och blir snabbt färdiga 

med arbetsbladet med algoritmuppgifterna. När de övergår till att arbeta i boken med 

uppgifter som också handlar om subtraktion stöter de på svårigheter. Vid det här tillfället 

observeras Bianca och Claudia var femte minut under den del av lektionen som omfattar 

elevernas individuella arbete. Vid tre av fem tillfällen sitter de och räcker upp handen och 

väntar på MA-läraren som har fullt upp med att stötta och hjälpa olika elever i klassen då 

många händer är i luften samtidigt.  

 

Vid två tillfällen får Claudia individuell hjälp, Bianca vid tre. Båda får hjälp med liknande 

uppgifter, att lösa subtraktioner genom att räkna upp med hjälp av tallinjen.  

Följande exempel visar hur dialogen förs mellan läraren och Bianca, kring uppgiften 400-316 

Läraren: Vad blir det om du är på 316 och ska upp till 320 

Bianca: (efter en stunds funderande) Fyra 

Läraren: Och sedan hur långt är det till 400 

Bianca: ? 

Läraren försöker åskådliggöra uppgiften för eleven genom att peka på den tallinje 1-100 

som finns framme på tavlan i klassrummet. Vidare beskrivs en lång tallinje upp till 400. 

Läraren hämtar en tallinje 0-100 som Bianca får använda sig av. Efter några upprepade 

försök (läraren befinner sig hos Bianca i fem minuter) konstaterar Läraren: Så, nu kan 

du, förstår du nu? 

Bianca: Jaaa (låter svävande i sitt svar) 

 

Vid det andra observationstillfället i treornas klassrum är även Andrea närvarande. Hennes 

lärandesituation skiljer sig från Bianca och Claudias då hon kategoriseras som nyanländ då 

hon inte behärskar svenska i tillräckligt stor utsträckning. Även den här lektionen kommer att 

handla om hur man räknar med subtraktionsalgoritmen, men som läraren uttrycker det: ”Nu 

blir det lite besvärligare. Nu blir det med något som heter växling.”  

 

Liksom gårdagens lektion inleds undervisningen med gemensamma genomgångar på tavlan. 

Växlingen väcker många frågor och flera elever konstaterar att ”...alltså jag fattar ingenting”.  

Uppgiften 296-137 visar exempel på hur konversationen förs i klassrummet 

Läraren: Jag ska ta bort 7 från 6, då är jag tvungen att låna från 9 (skriver 10 i 

minne ovanför sexan.) Vad blir det då? 

Andrea räcker upp handen och får svara. 16 

Läraren: Det stämmer, 10+6 är 16. Men om jag ska ta bort 7, vad blir det då? 
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Andrea: Sju 

Läraren: Vi ska höra vad John säger. 

John: 9 

Plötsligt avbryts genomgången då en elev tappar en tand och samtalet övergår till vad 

eleverna gör med sina tappade tänder och tandfén. Efter en stund avslutas diskussionen och 

genomgången slutförs. Läraren får hjälp av en elev att dela ut arbetsblad. Andrea som inte 

varit med på gårdagens lektion får instruktion av läraren och börjar arbeta. Inga 

förtydliganden eller språkliga anpassningar görs i större utsträckning än tidigare vid det här 

observationstillfället. 

 

Efter sju minuter kontrollerar läraren Andreas arbete, tydligen har hon missförstått 

uppgifterna och räknat addition istället för subtraktion. Bianca och Claudia arbetar med 

uppgifterna men tydligt är att växlingen orsakar problem och under de tolv minuter som det 

egna arbetet håller på väntar 3-5 elever konstant på hjälp. MA-läraren kommenterade 

lektionen vid intervjutillfället och beskrev svårigheten med att individanpassa undervisningen 

till alla elevers olika behov.  

”Den lektionen jag hade när vi skulle lära oss att ställa upp den lektionen kunde jag 

nästan från början säga att, den tjejen, den tjejen och de två killarna har nog inte så stor 

nytta av den... två av tjejerna satt nog mest som fågelholkar, tyvärr men så blir det så 

ibland, men vad gör man? Nu får man ju kompensera det nästa lektion.”  

I övrigt beskriver MA-läraren att undervisningen, främst Andreas, anpassas genom att SVA-

läraren ordnar arbetsmaterial och arbetar med diverse ord och begrepp för att hon lättare ska 

kunna vara delaktig i undervisningen. 

 

Undervisningen i matematik är främst läromedelsstyrd och eleverna arbetar individuellt i sina 

böcker. Enligt läraren varvas upplägget vid något tillfälle per vecka med andra inslag i form 

av olika spel, lekar och problemlösande uppgifter. MA-läraren beskriver vikten av 

matematiska resonemang för att undanröja de hinder som språket kan utgöra för 

andraspråkseleverna. Behovet av att utveckla språk genom kommunikation beskrivs på 

följande sätt: 

”Det är ju genom mycket resonemang, kommunikationen är ju jätteviktig för att språket 

ska utvecklas. Sitter de och räknar algoritmer hela tiden så utvecklar du ju inte språket 

och det försöker vi faktiskt göra.” (MA-läraren) 

MA-läraren uttrycker att det är svårt att hinna med att hjälpa andraspråkseleven befästa olika 

matematiska begrepp under matematiklektionerna men att detta sker i samarbete med SVA-

läraren. 

”Matte blir ganska mycket algoritm träning. Det blir inte så mycket läsförståelse. Den 

svenska som ingår i matten är många ord, händelse ord, matematikord, som 

andraspråksläraren förklarar. Det kan vara över, under, i, prepositioner, skillnader och 

allting sådan. Det där jobbar andraspråksläraren med. Sådant jobbar jag lite med 

Andrea med i klassrummet, för jag hinner inte på mattelektionerna. Hela klassen 

behöver ju det där också, mattespråket är ju verkligen något vi glömmer bort och då får 

ju hon lyssna på det då, men tyvärr.”  

((Syftar på att Andrea får ta del av matteord när dessa förklaras i gemensamma 

genomgångar och arbetsmoment)) 
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Svenska & Historia 

Det som skiljer lektionerna i svenska och historia från undervisningen i matematik är att 

eleverna är mer aktiva genom samarbete och kommunikation. Aktiviteterna sker både på 

elevernas egna initiativ och på lärarens uppmaning. Följande utspelar sig när Bianca och 

Claudia under lektionen i svenska försöker reda ut vad hur dags betyder när uttrycket ska 

sättas in i en fråga. 

Claudia: Hur dags 

Bianca: Hur dax 

Claudia: Hur daaags 

Bianca. Hur dax!  

(Flickorna provar olika betoningar och uttal men förstår inte betydelsen) 

Bianca: Du Pelle, du som är svensk, vad betyder hur dags? 

Pelle: Det betyder hur dags, hur dags vi ska göra nåt... 

Bianca: Jaha, vilken tid 

Bianca och Claudia resonerar och konstaterar att begreppet handlar om tid. 

Claudia: Man kan skriva, hur dags ska ni lägga er?  

 

Vid ett annat tillfälle har klassen historia, det handlar om bygdens historia och samtalet 

kretsar kring krig och soldater som nått staden via olika byar och samhällen. Eleverna har 

många funderingar och samtalet kommer in på både gerillasoldater, FN-soldater och att göra 

lumpen. 

Bianca: (Till Claudia) Vad är lumpen? 

Pelle: Vet ni inte vad lumpen är? 

Bianca: Nej, vi är inte svenskar! 

 

Andrea ser ut att följa diskussionerna i klassrummet och lyssnar på läraren samtidigt som hon 

leker med sin scarf. Utifrån sina kunskaper i svenska torde hon ha svårt att följa med i 

resonemangen, något MA-läraren bekräftar under intervjun. Lektionen fortsätter med att 

eleverna två och två arbetar med en text om hembygdens historia med tillhörande frågor. 

Andrea och Bianca jobbar tillsammans och körläser texten, Bianca guidar sin kamrat som inte 

behärskar svenska i samma utsträckning.  

Modersmålets roll och betydelse 

Det finns en nära gemenskap mellan de tre spansktalande flickorna i klassen. De leker 

tillsammans på raster och söker varandras kontakt även under lektionerna. Det var enligt 

läraren en medveten strategi från skolan sida att placera Andrea i en klass med två andra 

jämnåriga spansktalande flickor för att de skulle vara till stöd för henne. Nu befarar dock 

läraren att Andreas språkutveckling i svenska inte gynnas av detta. Andrea umgås bara med 

spansktalande personer på sin fritid och behöver enligt läraren många tillfällen att prata så 

mycket svenska som möjligt. Läraren säger att flickorna förbjudits prata spanska i 

klassrummet. Detta är flickorna väl medvetna om och under observationerna talades spanska i 

smyg. Bianca och Claudia påminde även varandra om att tala svenska vilket följande dialog 

ger exempel på 

Claudia: (Viskar på spanska till Andrea) 

Bianca: Vi får inte prata spanska! 

Claudia: Jag visade bara vilken sida det var. (pekar i boken) 
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Samtidigt beskriver MA-läraren modersmålet som något viktigt för eleverna, ”Jag tror att 

modersmålsundervisningen är nog så viktig, att känna trygghet att du kan ditt eget språk och 

att det blir lättare att lära.”. I vissa situationer, om de språkliga hindren blir för stora, faller 

dock läraren till föga och tar hjälp av Bianca eller Claudia som på spanska förklara för 

Andrea. MA-läraren beskriver svårigheter med detta då missförstånd eller felaktiga 

förklaringar kan ges utan möjlighet att korrigera dessa. ”Det är ingen bra lösning för det kan 

ju bli en förklaring som inte blir riktigt rätt.” Vidare beskriver MA-läraren skolans 

uppfattning om modersmålet ” Det är som att skolan inte tycker att det är så jätteviktigt. Vi 

vill väl på något sätt att vår egen undervisning och de ämnen vi ansvarar för ska går före...”. 

 

På frågan om hur samarbetet med modersmålsläraren ser ut beskrivs detta som obefintligt. 

Modersmålslärarna undervisar elever vid flera olika skolor och tid till samplanering hör till 

ovanligheterna.  

Intervjuare: När eleven har modersmålsundervisning, har du något samarbete med 

modersmålsläraren och hur funkar det? 

MA-läraren: Nej egentligen inte speciellt mycket, de ((modersmålslärarna)) är ju här 

och tar dem ((eleverna)) ganska snabbt och tar dem ofta efter lektionstid så att...  

Intervjuare: Det är rent praktiskt svårt att få till ett samarbete? 

MA-läraren: Hon som har ryska har åtta skolor hon är på. Hon är väl ensam som jobbar 

med det så det är svårt att hinna prata om eleverna särskilt ingående 

Samarbetet med SVA-läraren är mer frekvent och beskrivs som viktigt men att det ibland 

brister pga. att det är svårt att hitta tid att samplanera. Vi följer Andrea under en lektion hos 

SVA-läraren. 

...i svenska som andraspråksundervisningen 

Det är onsdag morgon och Andrea har lektion i svenska som andraspråk . Det innebär att hon 

lämnar klassen och går till andraspråksläraren som håller till i ett stort och ljust klassrum. Det 

finns två runda bord med plats för fyra till sex personer och vi sätter oss runt det mindre 

bordet. På väggarna hänger svenska alfabetet men också flaggor från de länder som skolans 

andraspråkselever kommer ifrån. Vid varje flagga sitter fotografier på de barn som kommer 

från just det landet. Det finns en bokhylla med böcker i lite olika svårighetsgrader och skåp 

med material. En stor whiteboardtavla tar upp det mesta av ena väggen i klassrummet och på 

motstående sida finns en spis, diskbänk och skåp med köksutrustning.  

 

Från början av lektionen är bara Andrea och SVA-läraren närvarande och den inleds med 

lästräning. Andrea kan läsa och skriva litegrann på sitt modersmål. Det utgår 

andraspråksläraren ifrån och drar paralleller och jämför hur ord och ljud låter på svenska 

respektive spanska.  

”Det finns alltid någonting i två språk som är lika och då tror jag att om man dubbelkör 

två språk får man massor med aha-upplevelser som elev. Plus att jag tycker att det är 

jätteviktigt att bekräfta deras språk.” (SVA-läraren) 

I boken stöter Andrea på många nya ord och begrepp och hela tiden kollar andraspråksläraren 

upp att hon förstår. Undervisningen innebär mycket gestikulerande och dramatiserande för att 

förklara olika ord. Andrea uppmanas också själv visa olika begrepp för att SVA-läraren ska 

vara säker på att hon förstått sammanhanget i den text de läser.  
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Boken handlar om ett inbrottsförsök i en guldsmedsaffär. En hund som är ute på 

kvällspromenad förhindrar brottet. Diskussionen sträcker sig dock längre och utgår från både 

text och bild, vilket följande exempel beskriver: 

Andraspråksläraren och Andrea pratar om vad ett inbrott är. Läraren dramatiserar och 

visar hur tjuvarna gör.  

Andra börjar härma ett larm - RRRRRRRRR!  

Läraren: - Ja, det kanske går ett larm! Vad gör dem sedan... 

Andrea: - Kanske springer, polis, TUT-TUT TUT-TUT... 

 

Efter ungefär halva lektionen får Andrea sällskap av en annan spansktalande pojke, låt oss 

kalla honom José. Båda eleverna arbetar med olika rumsord och klipper bilder ur tidningar. 

Plötsligt börjar José skratta. Han jobbar med köksord och har upptäckt det svenska ordet 

panna (kastrull) och säger att panna betyder kompis på spanska. Han förtydligar vad han 

menar genom att låtsas hålla en kompis om axlarna. Andraspråksläraren visar att hon förstår 

och bekräftar hans beskrivning. Observatörens tolkning är att panna är ”slang” för companero 

som betyder kamrat på spanska 

 

I slutet av lektionen kommer ytterligare två gossar in i rummet, Ali och Rabi. De kivas och 

bråkar. SVA-läraren reder ut konflikten och frågar om de vet de vad sluta betyder på svenska. 

Pojkarna är bekanta med begreppet och får skriva ordet på tavlan. Sedan vill läraren veta vad 

sluta heter på persiska men Ali kan inte svara. Läraren visar att hon vill lära sig ordet på 

persiska och uppmanar honom att ta reda på det. Bråket är glömt och pojkarna sätter sig ned 

och arbetar, Ali i en bok och Rabi med uppgifter i ett dataprogram. 

 

Stämningen är gemytligt och eleverna småpratar och sjunger tillsammans. De använder 

varandra som läranderesurs och frågar om olika ord. Ali får problem med orden bi och bil. 

José kommer då till undsättning och visar med ord och kroppsspråk vad bi respektive bil 

betyder. Även frågor om ursprung och vad saker heter på varandras språk förekommer mellan 

eleverna. Åttio minuter hos andraspråksläraren går snabbt och fyra elever som ser glada och 

positiva ut springer på rast. 

 

Andraspråksläraren beskriver arbetet med eleverna som utmanande och väldigt roligt. Den 

positiva stämningen och frekventa feedbacken i form av beröm och peppning genomsyrar 

lektionen. Undervisningen karakteriseras också av ständigt pågående interaktion och samtal 

mellan elev - lärare och elev – elev. Vikten av språk och kommunikation beskriver SVA-

läraren på följande sätt. 

”...jag tror inte att vi på skolan har kommit fram till vikten av språket. Då spelar det 

ingen roll om det är SVA elever eller svenska elever... Men man skulle ju önska att 

tiden gavs mer till grundläggande språk.” 

SVA-läraren uppmuntrar eleverna att ta hem och visa föräldrarna vad de lärt sig och 

utvecklingen konkretiseras även genom att tillsammans med eleven räkna hur många vokaler 

de nu behärskar osv. Eleverna beskrivs som motiverade och engagerade i undervisningen och 

läraren berättar om en elev som tackar efter varje undervisningstillfälle. ”Det är ganska 

fantastiskt tycker jag, då tycker man ju att man fått hjälp eller jag tolkar det så i alla fall.” 

(SVA-läraren) 
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Varken Andrea, Bianca eller Claudia har undervisning i spanska som modersmål. Det är inget 

ovanligt. Undervisningen är valfri och det är upp till vårdnadshavaren att begära undervisning 

i modersmål. I studerad verksamhet deltar bara drygt 30 % av berättigade elever i 

modersmålsundervisningen. Det är mindre än landet som helhet, där ca hälften av eleverna 

deltar i undervisning i sitt modersmål. SVA-läraren tror att en orsak till detta är att föräldrarna 

vill bryta med det som varit men att det kan få negativa konsekvenser i förlängningen. 

 

Jag kan säga att det är en hel del föräldrar som tackar nej ((till 

modersmålsundervisning) och det är av olika orsaker men en kan ju vara att man vill 

stänga dörren till det där som var. Jag kanske har berättat för dig om pappan som hade 

fruktansvärda upplevelser och bara ville glömma hela livet där borta. Men det funkar ju 

inte så. Du är ett med språket, kultur och språk hör ju ihop i allra högsta grad. Det sätt 

du kan uttrycka dig på som du inte behöver anstränga dig över heller det är ju 

modersmålet. Och kan du inte det så är du ganska... (SVA-läraren) 

 

För att få en uppfattning om hur undervisning i modersmål organiseras bestäms träff med en 

av skolans modersmålslärare för observation av en lektion i arabiska. 

...i modersmålsundervisning 

I personalrummet pekar en av skolans pedagoger ut ungefär var modersmålsläraren har sin 

lektion och jag följer korridoren. Efter ytterligare förfrågningar utan klara svar, hjälper till slut 

en liten kille som har modersmålsundervisning i arabiska mig att hitta till klassrummet som 

visade sig ligga intill det personalrum jag nyss lämnat. Klassrummet är ett grupprum som är 

knappt tre meter brett och fem meter långt. Det finns ett litet bord vid fönstret där två elever, 

en flicka och en pojke sitter. I andra änden av rummet finns ett skrivbord och en dator och på 

väggarna sitter en tallinje, några enstaka planscher med matematiska termer och skrivregler på 

svenska. På en hurts intill eleverna ligger en plansch med de arabiska bokstäverna. 

 

Under den 40 minuter långa lektionen ska eleverna hinna med att läsa, skriva och räkna på 

arabiska. De är födda i Sverige, kan tala arabiska, och ska nu lära sig läsa, skriva och räkna på 

sitt modersmål. Modersmålsläraren står mellan eleverna som arbetar i var sin bok. Det övar 

arabiska vokaler. Boken påminner om en typisk arbetsbok i svenska med bilder och rader där 

ord ska skrivas in. Skillnaden är att bokstäverna är sirliga och enligt min mening vackra men 

säger mig i övrigt ingenting. Undervisningen utgår från läromedel och modersmålsläraren 

instruerar eleverna fortlöpande under hela lektionen. Eleverna pratar inte med varandra utan 

kommunicerar endast med pedagogen. Konversationen förs på arabiska men ibland ges 

enstaka instruktioner och förklaringar på svenska. 

 

När undervisningen övergår till matematik löser eleverna uppgifter på ett arbetsblad. 

Uppgifterna är lästal på arabiska och omfattar subtraktionsuppgifter utan tiotalsövergångar i 

talområdet upp till 100. Eleverna arbetar individuellt med uppgifterna då plötsligt pojken 

brister i gråt. MM-läraren förklarar efter lektionen att eleven inte har svårigheter i matematik 

men att det blev jobbigt eftersom han ännu inte behärskar de arabiska siffertecknen. Pojken 

får stöttning av modersmålsläraren som visar och förklarar med svenska siffror istället. 

Förutsättningar för samarbete mellan modersmålsläraren och ansvarig matematikläraren 

beskrivs vara i stort sett obefintligt och matematikinnehållet på modersmålslektionerna har 

ingen direkt koppling till det eleven arbetar med under övrig matematikundervisning.  
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Modersmålsläraren beskriver hur hon i vissa fall blir inkopplad för att hjälpa elever som 

hamnat i svårigheter eller i samband med att åtgärdsprogram upprättas. Modersmålslärarens 

uppgift blir då att bland annat stötta eleven genom att översätta. 

”...det blir arabisk lektion men med samma ämne som det han behöver hjälp med. 

Problemet är att hinna med, om jag ska ställa upp och hjälpa, gärna men jag ska också 

ha tid för min undervisning i arabiska... men bara att han hör det ((arabiska)) är bra det 

också. ” 

Eleverna har 40 minuters modersmål/vecka och MM-läraren beskriver att det är lite tid. Under 

morgonen undervisade hon en grupp elever i föskoleklass och skolår 1 och beskriver 

motivationen och glädjen hos eleverna. ”De här eleverna tycker mycket om att ha modersmål 

och skulle gärna stanna flera timmar”. 

Möjligheter till utveckling 
Här följer pedagogernas uttryck för hur verksamheten kan utvecklas för att bättre tillgodose 

andraspråkselevernas lärande och kunskapsutveckling med avseende på språk och matematik. 

Resultatet har kategoriserats i två områden som är relevanta för studien, dessa är 

Lärandekontext och undervisningens utformning samt Språk och matematik. Resultatet avser 

besvara studiens tredje forskningsfråga. 

Lärandekontext och undervisningens utformning 

Forskning visar på ett samband mellan en lärandekontext som karakteriseras av en positiv 

miljö som tar tillvara elevens kulturella och språkliga bakgrund och andraspråkselevers 

skolframgång. På följande sätt formulerar och beskriver pedagogerna sina erfarenheter av 

rådande verksamhetsorganisation där eleverna är inkluderade i klasser i jämförelse med hur 

undervisningen tidigare organiserades med såkallade förberedelseklasser. Förberedelseklassen 

är en särskild undervisningsgrupp där eleverna ges möjlighet att lära sig svenska språket i en 

mindre grupp, för att därefter kunna ta till sig undervisningen i en vanlig svensk klass. 

 

SVA-läraren beskriver fördelarna med att eleverna inkluderas och kommer in i 

skolgemenskapen. 

”Jag upplevde alltid förut när vi hade förberedelseklassen att det blev den här klicken 

av barn som aldrig kom in i gemenskapen med svenska barn. Jag menar att när det var 

dags efter 1 - 1 ½ år att gå till sin klass, då gick andraspråkseleverna ändå tillbaka till 

den där gruppen där man visste att förberedelseklassen hade sin rast. Så på något vis 

blev de aldrig accepterade tycker jag.” 

SVA-läraren berättar också hur stämningen på skolan förbättras med minskat antal konflikter 

mellan svenska elever och andraspråkselever när eleverna nu placeras i en klass direkt. Nu 

uttrycker eleverna det som positivt att det kommer nyanlända elever i motsats till tidigare. 

”Ibland blir det nästan för mycket omhändertagande men bättre det än att man möts av ett 

motstånd”, säger SVA-läraren. Fördelen med att i förberedelseklass kunna jobba intensivt 

med svenska uppvägs av att eleverna idag mår bättre och får vistas i en språkmiljö där korrekt 

svenska används. 

 

MA-läraren uttrycker andra fördelar med förberedelseklass då detta gav eleverna mer tid att 

lära sig svenska jämfört med dagens praktik där eleverna får lite tid med SVA-läraren. Nu 

ligger ansvaret på att lära eleverna svenska på alla pedagoger något som MA-läraren beskriver 

som frustrerande och svårt.  
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SVA-läraren talar om förändringar i förhållningssätt som ett resultat av fortbildning till 

andraspråkslärare. Den viktigaste lärdomen utbildningen gav, var förståelse för 

andraspråkselevernas livssituation och bakgrund. En insikt som SVA-läraren bedömer skulle 

kunna bidra till utveckling i verksamheten. 

Språk och Matematik 

Både kommunikation och modersmål beskrivs i forskning utgöra viktiga faktorer för 

kunskapsutveckling generellt men speciellt i matematik, ett ämne där en stor andel 

andraspråkelever hamnar i svårigheter och måluppfyllelsen är bristande. Möjligheter till 

utveckling inom dessa men också andra områden beskriver pedagogerna enligt följande. 

 

Tid och tillfällen att lära sig svenska genom samtal och kommunikation beskriver SVA-

läraren på följande sätt. 

SVA-läraren: Ja alltså tid. Man behöver tid för att lära sig språk. Och sen tror jag också 

att man behöver få vara i en liten grupp, ibland ensam, som ex.. som jag hade själv 

((syftar på Andreas lektion)). Så jag kan ägna henne full uppmärksamhet 100 % och 

kanske speciellt i början. ((Visar kommunikation med händerna)) 

Intervjuaren: Att få tillfälle att prata? 

SVA-läraren: Ja absolut att det är det och så att man kan vidareutveckla det att ta in det 

i en större grupp men då måste de vara en bit på väg. 

Matematikläraren beskriver också behovet av att variera undervisningen, prata och resonera 

kring matematiska begrepp för att utveckla både språk och kunskaper i matematik.  

”Det är ju genom mycket resonemang, kommunikationen är ju jätteviktig för att språket 

ska utvecklas. Sitter de och räknar algoritmer hela tiden så utvecklar du ju inte språket 

och det försöker vi faktiskt göra.” 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd i matematik upprättas åtgärdsprogram. Enligt 

MA-läraren syftar åtgärderna i programmen främst till att eleverna ska tillgodogöra sig 

matematikspråket, vilket bekräftas av SVA-läraren.  

 

Matematikläraren ger också uttryck för vad ökade lärarresurser och utbildning för att bättre 

bemöta elever från andra länder ges också som exempel på möjligheter att utveckla 

andraspråkselevernas möjligeter att nå nationella mål. 

 

Modersmålets betydelse beskrivs av alla tre pedagoger. MM-läraren säger att, ”Det är 

jätteviktigt för dem att få kunskap och utvecklas på sitt modersmål, för det kommer att hjälpa 

dem i framtiden, också på svensklektionen och allt möjligt i deras framtida liv”. SVA-läraren 

delar uppfattningen och säger med ett skratt, ”Önskedrömmen vore ju att vi hade stationerade 

modersmålslärare på skolan, vilken dröm” och belyser vikten av att bekräfta elevernas 

modersmål. Vidare beskrivs flerspråkighet som en möjlighet och att ”man har ju haft den 

uppfattningen att det inte går att lära sig två språk samtidigt vilket är helt galet”(SVA-

läraren). MA-läraren utrycker en personlig uppfattning om att modersmålet är viktigt för 

eleverna men att ”Det är som att skolan inte tycker att det är så jätteviktigt. Vi vill väl på 

något sätt att vår egen undervisning och de ämnen vi ansvarar för ska går före...”. 

 

Det är SVA-läraren ansvar att kartlägga elevernas kunskaper när de börjar skolan, det sker 

dels genom samtal med vårdnadshavare men också genom olika tester och diagnoser. När det 

gäller kartläggning av kunskaper i matematik säger andraspråksläraren. 
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”Det är många gånger vi gör felbedömningar. Jag kan nästan säga att det är jobbigast i 

matematik. Många gånger tänker man att det blir ett likhetstecken mellan att de inte kan 

bokstäver och läsa och att de inte kan matte. Det är ju det dummaste man tror. För de 

kan ju kunna jätte jätte mycket matte.” 

SVA-läraren utrycker behov av att utveckla dessa kartläggningsmetoder. Även 

modersmålsläraren belyser vikten av att eleven får utbildning utifrån rätt kunskapsnivå då 

många andraspråkselever saknar skolbakgrund när de kommer till Sverige. MM-lärarens 

erfarenhet är att elever många gånger hamnar på fel nivå i skolsystemet som sorterar eleverna 

efter ålder och inte kunskaper. Alternativet, uttrycker MM-läraren, kunde vara att elever får 

möjlighet att ”gå på någon sorts specialskola”. MA-läraren har erfarenheter av tidigare 

andraspråkselever som haft mycket goda kunskaper i matematik och legat på en betydligt 

högre kunskapsnivå än jämnåriga elever och att undervisningen även behöver anpassas för 

dessa elever. Dock kvarstår språkliga hinder.  

Resultatanalys 
Här följer studiens resultatanalys utifrån studiens tre forskningsfrågor. 

Hur undervisningen organiseras i språk och matematik för andraspråkselever?    

Andrea, Bianca och Claudia är liksom övriga andraspråkselever i verksamheten inkluderade i 

klasser med jämnåriga elever. Samtliga tre flickor, men speciellt Andrea som kategoriseras 

som nyanländ, befinner sig i en lärandesituation som Haglund (2004) beskriver som komplex 

då hon förutsätts lära ett nytt språk och samtidigt lära på detta språk. Ingen av flickorna deltar 

i modersmålsundervisning, vilket enligt Cummins (2000), Norén, (2010), Thomas & Collier 

(2002) , begränsar möjligheter till fortsatt kunskapsutveckling på modermålet under tiden en 

språklig nivå som motsvarar undervisningsspråket etableras.   

 

I den aktuella lärandemiljön formar och förhandlar flickorna sina identiteter genom samspel 

och kommunikation med pedagoger och andra elever. Det finns en stark samhörighet mellan 

flickorna och Ladberg (2000) beskriver hur språk och kommunikation utgör en grundfunktion 

i identitetsskapande och gruppgemenskap. Att dessa tre andraspråkselever tillhör en speciell 

grupp i kontrast till svenska elever blir tydligt vid några tillfällen då uttalanden som ”...du 

som är svensk...” eller ”vi är inte svenskar” fälls. Detta överensstämmer med 

Skolinspektionens granskning (2009) som visar att skolor har svårt att integrera och inkludera 

andraspråkselever i verksamheten och att eleverna som grupp kan uppleva sig kränkta. Då 

inga elevintervjuer genomförts i den här studien kan dock inga slutsatser dras om detta. SVA-

läraren uttryckte att andraspråkseleverna nu i högre grad än tidigare kommit in i 

elevgemenskapen. 

 

Samtliga pedagoger beskriver hur viktig modersmålet är för andraspråkseleverna även om det 

inte bekräftas eller inkluderas i alla undervisningsformer. I SVA-undervisningen bekräftas 

modersmålet frekvent men i treornas klassrum finns ett förbud mot att tala spanska för att 

uppmuntra flickorna, speciellt Andrea, att tala svenska. Ladberg (2000) beskriver hur språk, 

kultur och identitet är nära sammankopplade. Nedvärderas språk eller kultur kan detta få 

negativa konsekvenser för identitet och självkänsla och följaktligen kan förutsättningar för 

lärande påverkas(a.a.).  

 

MA-läraren beskriver hur skolan inte verkar prioritera modersmålsundervisningen. 

Samarbetsmöjligheter för pedagogerna är begränsade och det rum MM-läraren hade till sitt 
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förfogande skulle med avseende på hur den var utformad kunna ge uttryck för hur ämnet 

värderas i verksamheten. 

 

Elever skapar även en matematisk identitet i skolan, något som beskrivits av Kling Sackerud 

(2006), Mendick (2006), Norén (2010). Om undervisningen främst utgår från ett läromedel 

som inte inkluderar andraspråkselevernas språk och kultur och anpassningar till 

andraspråkselevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisningsspråket inte beaktas, innebär 

det sämre förutsättningar för skolframgång och kan medföra en sämre självbild och negativ 

identitetsprocess (Rönnberg & Rönnberg, 2001; Parszyk, 1999).  

 

Undervisningen i studerad verksamhet domineras och utgår främst från läroboken även om 

undervisningen i vissa fall varieras med andra inslag. Denna utformning kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv sägas utgöra en del av en historisk kontext där ämnet karaktäriseras 

som en färdighetspraktik. Uppgifter ska lösas i en bok och läraren beskriver hur svårt det kan 

vara att övertyga eleverna om att andra aktiviteter också är matematik. MA-läraren beskriver 

hur andraspråkseleverna delar majoritetselevernas uppfattning om att matematik är det som 

görs i matematikboken. Säljö (2000) menar att historiska kontexter, i detta fall skolans 

utformning av matematikundervisningen, kan vara svåra att förändra. De uppgifter som 

eleverna arbetade med under observerade matematiklektioner kan enligt Cummins fyrfältare 

till viss del kategoriseras som situationsoberoende då eleverna inte får stöd i 

lärobokskontexten när dessa ska lösas. De algoritmuppgifter eleverna arbetade med hade 

varierande kognitiv svårighetsgrad men kan inte sägas utgöra del i en språkutvecklande 

praktik. 

 

MA-läraren använder konsekvent matematikord, så kallade terminologiord, något Malmer 

(2002) framhåller som viktigt, för att eleverna ska införliva dessa termer i sitt ordförråd. 

Vidare beskrivs (a.a.) vikten av att läraren med fördel kan vara ”tvåspråkig” och förtydliga 

dessa termer. Matematiska begrepps betydelse är något både MA-läraren och SVA-läraren 

uppmärksammar och det finns riktlinjer i verksamheten för viktiga ord som ska bearbetas i 

undervisningen.  

 

Kling Sackerud (2009) beskriver i sin avhandling möjligheter och hinder möblering och 

organisering av klassrummet innebär för matematikundervisningen. Elevernas arbetsplatser är 

i treornas klassrum utplacerade en och en vilket ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

inte underlättar interaktion och kommunikation mellan eleverna. Enligt Säljö (2000) är detta 

ett uttryck för synen på lärande och kunskap som något som ska förmedlas till eleven och 

organisationen i klassrummet ska underlätta överföringen av information. Formen för 

kommunikation karaktäriseras av läraren som sändare och eleven som mottagare (a.a.). Denna 

syn kan sägas vara del av en historisk kontext där skolans lärandesyn påverkats av lärteorier 

som behaviorismen och kognitivismen men också som del av en kommunikationskontext.  

 

När det gäller att anpassa undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå och tidigare 

erfarenheter, något som både i sociokulturell lärandeteori och enligt Cummins (2000) är 

förutsättningar för kunskapsutveckling, beskrev SVA-läraren vissa svårigheter med detta. 

Kartläggningen omfattar tester och diagnoser som inte är anpassade efter andraspråkseleverna 

och kartläggning i matematik upplevs svår. Undervisningen anpassas i övrigt främst genom 

att SVA-läraren förbereder arbetsmaterial och jobbar med vissa begrepp för att öka elevernas 

språkliga förståelse. Enligt Skolverket (2009) som granskat skolors kartläggning av 
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andraspråkselevernas kunskaper, är dessa ofta bristfälliga. Kartläggningen kan därmed inte 

utgöra en grund för elevens individuella planering vilket i sin tur medför att undervisningen 

inte blir ändamålsenlig (a.a.). Enligt Säljö (2000) och Cummins (2000) utgör undervisning på 

”fel nivå” ingen kognitiv utmaning och bidrar därmed inte till kunskapsutveckling.  

Språkutvecklande arbetssätt som iakttas i verksamheten 

I verksamheten uppmärksammas vissa språkutvecklande arbetssätt. Vad som utgör 

språkutvecklande arbetssätt har exemplifierats i litteraturgenomgång och studiens teoridel. I 

resultatet har tre lärandekontexter beskrivits, treornas klassrum, SVA-klassrummet och 

modersmålsklassrummet. Det är endast SVA-klassrummet som speglar att det där bedrivs en 

verksamhet med deltagarna från världens alla hörn, en mångkulturell verksamhet. SVA-

läraren ger uttryck för lärandemiljöns betydelse för andraspråkseleverna vilket också 

framkommit i forskning (Cummins, 2000; Norén, 2010; Thomas & Collier, 2002). I 

nuvarande organisation beskrivs eleverna som mer inkluderade och delaktiga i verksamheten. 

Konflikter mellan andraspråkselever och elever med svenskt ursprung har minskat och 

andraspråkseleverna upplevs må bättre. SVA-läraren menar att förutsättningarna för lärande 

är gynnsammare nu, i jämförelse med tidigare när eleverna placerades i förberedelseklass, 

även om undervisningens utformning inte omfattar intensiv träning i svenska i samma 

utsträckning. Skolverket (2003) menar att elevens motivation och lust att lära påverkas 

positivt av en lärandemiljö där elever kan känna sig trygga och delaktiga. 

 

Modersmålet används i delar av den studerade verksamheten som resurs för lärande i svenska. 

I andra situationer förbjuds eleverna använda sitt modersmål vilket kan få negativa effekter 

för elevernas självkänsla, identitet och motivation enligt Ladberg (2000). Även för 

andraspråkseleven som ska utveckla sitt modersmål kan svenska språket utgöra en resurs. 

Detta exemplifieras när modersmålsläraren använder de siffror (svenska) som eleven känner 

sig trygg med för att skapa förutsättningar att lära de arabiska siffrorna. Det är dock ovanligt 

att modersmål nyttjas som en läranderesurs i skolan, konstaterar SOU (1997) i sin granskning 

och forskningsöversikt. 

 

Cummins (2000) belyser vikten av kommunikativa praktiker där språket används i olika 

former och sammanhang i interaktion med omgivningen.  Två av pedagogerna belyser också 

kommunikationens betydelse för lärandet. Någon kvantitativ studie av fördelning av 

talutrymmet har inte genomförts men pedagogerna upplevs dominera talutrymmet. Samtliga 

tre pedagoger instruerar och förklarar i längre meningar medan eleverna ger korta och 

fåordiga svar. I vilken grad andraspråkseleverna, i detta fall Andrea, är aktiv och deltar i 

kommunikationen sker detta i större omfattning hos andraspråksläraren än i helklass. Dock 

skiljer sig förutsättningarna för kommunikation åt i de olika klassrummen beroende på 

undervisningens utformning och gruppstorlek.  

 

Enligt Black m.fl., (2003) vars studie av undervisningspraktiker kan den frågeteknik 

pedagoger använder i olika grad uppmuntra till kommunikation. Igenkännande hos både MA-

läraren och andraspråksläraren är att slutna frågor av typen Vad är det...? Hur mycket blir..? 

ställs till eleverna som ger kortfattade svar. Den här typen av frågor uppmuntrar inte eleven 

att utveckla sina svar utan är av kontrollerande karaktär med avseende på elevernas kunskaper 

och förståelse (a.a.). I denna del av resultatet bortses från modersmålslärarens frågeteknik då 

arabiska inte behärskas av observatören. Säljö (2000) menar att de kommunikationsmönster 

som brukas i skolverksamhet är en del av en kommunikativ kontext. Formen för samtal 

beskrivs vidare som unik i sitt slag och återfinns inte i andra delar av samhället. Som tidigare 
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nämnts är dessa mönster svåra att förändra då de medieras och bibehålls av deltagarna i 

kontexten, i detta fall pedagoger och elever (a.a.).  

 

Kommunikationens betydelse för kunskapsutveckling i matematik tydliggörs i både forskning 

och styrdokument (Malmer, 2002; Skolverket, 2003). Dock utgör kommunikativa praktiker en 

liten del av undervisningen enligt Skolverket (a.a.). Detta stämmer överens med de 

kommunikativa inslag som observerats under matematikundervisningen i studerad 

verksamhet. Detta får negativa konsekvenser för både elevernas förståelse och 

motivationsnivå, liksom tillfällen att utveckla den språkliga förmågan (a.a.).  

Vilka möjligheter för utveckling av andraspråkselevernas lärandemiljö med avseende 

på språk och matematik uttrycker pedagoger i verksamheten  

Pedagogernas beskrivningar av utvecklingsmöjligheter stämmer till viss del överens med vad 

studier och forskning visat ge positiva effekter för andraspråkselevernas lärandesituation. 

SVA-läraren beskriver förändringar i sitt pedagogiska förhållningssätt efter utbildningen i 

svenska som andraspråk. Den viktigaste lärdomen var förförståelse för andraspråkselevernas 

livssituation och bakgrund. En insikt SVA-läraren bedömer skulle kunna bidra till utveckling 

i verksamheten om fler pedagoger delade den. SVA-läraren beskriver vikten av att undvika att 

komma med pekpinnar och istället så frön för att påverka andra pedagoger. Axelsson m.fl. 

(2005) skriver med hänvisning till Cummins att,  

”...majoritetsgruppens värderingar genomsyrar allt inom undervisningen...Den enskilde 

läraren påverkas också och kommer därmed i sin relation till de flerspråkiga eleverna 

att med sig vissa antaganden, förväntningar och mål in i undervisningen.” (s. 203).  

I ett sociokulturellt perspektiv, är våra handlingar del av den kontext de utspelas i och 

upprätthålls av deltagarna, i detta fall både lärare och elever (Säljö, 2000). 

 

Det flesta andraspråkseleverna deltar inte i modersmålsundervisningen och olika orsaker till 

detta har presenterats i resultatdelen. Skolverket (2009) beskriver hur utveckling av 

modersmål i en lärandemiljö där eleven är i minoritet ger mindre stimulans eftersom språket 

används i begränsad omfattning. SVA-läraren säger att det vore en dröm att alltid ha 

modersmålsläraren på skolan och MM-läraren konstaterat uppgivet svårigheten att hinna med 

att utveckla kunskaper i modersmål när undervisningen endast omfattar 40 minuter/vecka. 

Modersmål i undervisning och pedagogisk praktik kan bidra till andraspråkselevernas 

kunskapsutveckling (Cummins, 2000; Norén, 2010; Thomas & Collier, 2002), eftersom det 

fyller flera viktiga funktioner. Dels kan modersmålet utgöra en resurs för kunskapsutveckling 

men även som del av en sociokulturellt stödjande lärandemiljö och elevernas 

identitetsskapande spelar det en viktig roll (a.a.). Axelsson m.fl., (2005) förordar utifrån 

nationella studier att modersmålet integreras i det dagliga arbetet och att organisationen skall 

möjliggöra samarbete mellan pedagoger med olika kompetenser i verksamheten. 

 

Utveckling av matematikundervisningen, genom att stärka ämnets kommunikativa praktik, 

ses som en möjlighet för ökade måluppfyllelse i språk och matematik enligt MA-läraren. 

Detta skulle enligt Skolverket (2003) och Malmer (2002) bidra till ökad motivation och högre 

kunskapsnivå. Det överensstämmer även med en sociokulturell syn på lärande och 

kunskapsutveckling enligt Säljö (2000). 
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Diskussion 
Studiens syfte har varit att med utgångspunkt i aktuell forskning beskriva och förstå 

andraspråkselevers förutsättningar att lära matematik och språk i en pedagogisk verksamhet. 

Genom observationer och intervjuer har studiens forskningsfrågor besvarats. Undervisningens 

organisation med avseende på språk och matematik har beskrivits, liksom språkutvecklande 

arbetssätt i verksamheten. Informanterna i studien har förmedlat sin syn på hur lärandemiljön 

och undervisningspraktiken kan utvecklas för att bättre tillgodose andraspråkselevernas 

kunskapsutveckling. I förhållande till detta har andraspråkselevernas förutsättningar för 

lärande ställts. Arbetet har en yrkesrelevans då vi ständigt får rapporer om 

andraspråkselevernas bristande måluppfyllelse som ett resultat av skolans bristande förmåga 

att kompensera andraspråkselevernas språkliga och kulturella bakgrund. Tidigare forskning 

har gett en vetenskaplig grund till vad som karakteriserar en utvecklande lärandemiljö som 

skapar förutsättningar för kunskapsutveckling inom språk och matematik. Detta har 

tillsammans med en sociokulturell teori om lärandet utgjort studiens teoretiska ramverk.  

 

Den avslutande delen av rapporten innehåller resultatdiskussion som behandlar studiens syfte 

i relation till resultaten som presenterats, studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Jag kommer även reflekterar över studiens yrkesrelevans och de insikter jag fått 

genom detta arbete.  

 

Metoddiskussion omfattar den kvalitativa studiens trovärdighet (validitet), tillförlitlighet 

(reliabilitet) och generaliserbarhet. I vilken utsträckning man undersökt det som avsågs 

påverkar studiens trovärdighet. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie påverkas av att 

forskaren utgör en del av forskningsinstrumentet genom observationer. Frågan att ställa är om 

en annan forskare skulle presentera samma resultat? I vilken utsträckning resultatet kan sägas 

vara en generell beskrivning av pedagogisk verksamhet handlar om studiens 

generaliserbarhet. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom området. 

Resultatdiskussion 
Att undervisa flerspråkiga elevgrupper utgör en pedagogisk vardag för många lärare eftersom 

18 % av grundskolans elever har sitt ursprung i andra länder (Skolverket, 2010a). Den 

mångfald som elever utgör med tanke på social, kulturell och etnisk bakgrund, ställer krav på 

verksamheten samtidigt som den skapar möjligheter. Lagar och riktlinjer för 

skolverksamheten är tydliga och det är en rättighet för alla elever att aktivt kunna delta och få 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisning i skolan. Andraspråkselevernas förutsättningar att 

göra detta är begränsade, vilket i förlängningen får demokratiska konsekvenser, då eleverna 

saknar verktyg att tolka och förstå sin omgivning och därmed inte kan påverka och aktivt 

delta i en samhällsgemenskap (SOU, 1997). 

 

Resultatet av den här studien, vars syfte var att beskriva och förstå andraspråkselevernas 

förutsättningar att lära språk och matematik, visar en verksamhet som i mångt och mycket 

överensstämmer med hur pedagogisk verksamhet beskrivits i tidigare forskning och 

skolverkets granskningar. Undervisningens utformning kan beskrivas som en ”typisk 

pedagogisk verksamhet” med karakteristiska drag med avseende på hur kommunikation 

används i verksamheten liksom kännetecken för en kunskapssyn som något som ska 

förmedlas till eleverna. Möjligheterna att anpassa undervisningen till andraspråkselevernas 

förutsättningar och tidigare kunskaper beskrivs som komplicerat av pedagogerna. 

Matematikundervisningen domineras av läroboken men tid avsätts för gemensamma 

genomgångar och till vis del för lekar och spel, för att skapa variation i undervisningen. 
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Kommunikationsformerna ses som typiska utifrån det Säljö (2000) beskriver som 

kommunikationskontext, där läraren ställer frågor som eleverna besvarar. Vikten av att 

kommunicera ord och begrepp ses i verksamheten som en möjlig väg till utveckling, liksom 

andra undervisningsformer exempelvis grupparbeten för att stimulera detta.  

 

I studerad verksamhet finns inslag av språkutvecklande arbetsmetoder och förhållningssätt 

men även handlingar som har direkt motsats effekt har observerats och förmedlas via 

intervjuer. Modersmålets roll och användning har i flertalet studier (Cummins, 2000; Norén, 

2006, 2010; Thomas & Collier, 2002; Parszyk, 1999) visat inverka på andraspråkselevernas 

språk- och kunskapsutveckling. Gemensamt för pedagogerna är deras beskrivning av 

modersmålet som viktigt och betydelsefullt för andraspråkseleverna, dock används det inte i 

alla situationer som en resurs i skolarbetet. I SOU (1997) konstateras detta med hänvisning till 

följande citat, hämtat ur Pirjo Lahdenperäs doktorsavhandling om åtgärdsprogram som 

upprättats för barn med invandrarbakgrund.  

 
Ytterst få lärare värderar barnets modersmål eller hemspråk som resurser för skolan 

eller för samhället. De uppfattas i stället ofta som ett hinder i skolarbetet eller i 

inläringen [sic]av svenskan. Frågan är om det svenska språket övervärderas på 

bekostnad av barnets modersmål eller hemspråk. (SOU, 1997, s. 42) 

 

Min åttaåriga dotter sa en dag: – Mamma, du vet Jana i min klass hon kan flera språk. Hon kan 

persiska och arabiska och jag tycker det låter så fint. Men sen kan hon ju svenska också, och i skolan 

ska vi få lära oss engelska och kanske något mer språk också. Då kan ju hon jättemånga språk! Jag 

kunde ana en viss avundsjuka i min dotters röst. Kan en åttaåring inse fördelar med att 

behärska många språk borde det finnas förutsättningar att förändra den enspråkiga norm som 

råder i Sverige, där flerspråkighet ses som ett hinder istället för en möjlighet. 

Skolinspektionen (2009) uppmärksammar den nya språklag som började gälla den 1 juli 2009. 

Lagen framhåller att, ”alla som är bosatta i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda svenska språket. Vidare anges att den som har ett annat modersmål än svenska ska 

ges möjlighet at[sic] utveckla och använda sitt modersmål.” (a.a., s. 23).  

 

Förhoppningsvis kan språklagen bidra till att höja modersmålets status, liksom forskning kan 

bidra med goda exempel på utvecklande lärandemiljöer. Språk är en tillgång och en viktig 

resurs i samhället och Europeiska gemenskapernas kommission (2005) rekommenderar att 

EU´s medborgare ska behärska två främmande språk utöver sitt modersmål. Följaktligen är 

behovet av språkutvecklande undervisning dubbelt, dels tillgodose andraspråkselevernas 

lärandesituation men även samhällets behov av språkkunniga och flerspråkiga medborgare.  

 

Pedagogen i svenska som andraspråk uttryckte behovet att förstå andraspråkselevernas 

bakgrund, en uppfattning jag delar. Elevernas livsberättelser som även om de inte innehåller 

trauman och kriser innebär att eleverna och deras familjer befinner sig i en ny livssituation 

med allt vad det innebär. Ny kultur, nytt språk, nytt samhälle och en ny skolorganisation. 

Dessa faktorer inverkar på elevernas lärandesituation och innebär att verksamheten behöver 

kompensera för dessa bakgrundsfaktorer för att skapa likvärdiga förutsättningar för lärande 

(Skollagen, 1kap, 2 §) .  

 

Det är viktigt att komma ihåg att en språkutvecklande lärandemiljö omfattar flera delar av 

andraspråkselevernas lärandemiljö. Även om andraspråkseleven tillgodogör sig svenska 
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språket och kan tillgodogöra sig undervisningen kvarstår andra påverkansfaktorer i 

skolkontexten. Jag menar att även om andraspråkseleven har en språklig CALP-nivå 

motverkas skolframgång om undervisningsmiljön inte är inkluderande och sociokulturellt 

stödjande eftersom elevens självbild och motivation kan påverkas negativt (Ladberg, 2000; 

Stier, 2003; Wagner m.fl. 2010; Wellros, 1998).   

Metoddiskussion 
Valet av metoder i studien, observationer och intervjuer, gjordes eftersom det bedömdes ge en 

bättre inblick i den pedagogiska verksamheten och bidra till en större förståelse än vad 

exempelvis en kvantitativ enkätstudie hade gjort. Johansson & Svedner (2010) menar att 

observation är en bra metod för att studera undervisningsprocesser och beteenden i 

skolverksamhet. Intervju är enligt Denscombe (2009) en lämplig metod när syftet är att skapa 

insikt om människors uppfattningar och erfarenheter. Valet av metod bedöms därför bidra till 

studiens validitet. Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan vara svår att säkerställa men genom 

att använda olika metoder skapas en fullständigare bild av det som studeras (a.a.). Jag 

eftersträvade ett pedagogperspektiv i studien, därför var det viktigt att etablera kontakt och få 

tillfälle till samtal med pedagoger som arbetar med andraspråkselever i sin dagliga 

verksamhet. Den skola som studerats har lång erfarenhet av arbete med andraspråkselever och 

en stor andel av skolans elever har annat modersmål än svenska. Detta kan påverka studiens 

generaliserbarhet då andelen andraspråkselever i verksamheter varierar. Även i vilken grad 

resultatet kan generaliseras med avseende på hela skolans verksamhet kan ifrågasättas 

eftersom studien endast omfattar en klass och tre pedagoger. Det faktum att olika 

undervisningspraktiker observerats och pedagoger med olika roller i verksamheten 

intervjuats, är en form av informanttriangulering. Detta bidrar till att trovärdigheten 

(validiteten) i upptäckter kan kontrolleras enligt Denscombe (2009).   

 

Det finns många faktorer som påverkar det resultat som erhålls genom observation och 

inledningsvis beskrevs hur detta påverkar studiens tillförlitlighet. Det faktum att jag som 

observatör har lite erfarenhet av forskningsmetoden påverkar också tillförlitligheten, liksom 

en begränsad vana av att genomföra, transkribera och analysera intervjuer. Oförutsedda 

händelser och begränsningar i tid resulterade i en kort och ofullständig intervju med 

modersmålsläraren. Tyvärr fanns inget tidsutrymme att genomföra intervjun vid något senare 

tillfälle. Både observationer och intervjuer innebär att jag tolkar det jag ser och hör. I 

samband med analysen har resultaten kategoriserats utifrån givna premisser och även detta 

arbete innebär att mina tolkningar och urval påverkar resultatet. Både intervju- och 

observationssituationen påverkar informanterna och vid några tillfällen var MA-läraren 

märkbart påverkad av min närvaro, även detta påverkar studiens resultat. 

 

För en än tydligare bild av elevernas förutsättningar för lärande hade intervju med rektor gett 

ytterligare perspektiv. Ett elevperspektiv på lärandeförutsättningarna och intervjuer med 

andraspråkselever hade även det komplettera resultatet. En annan möjlighet för att öka 

studiens generaliserbarhet hade varit att observera undervisningen i fler klasser. 

Slutord 
Inledningsvis berättade jag om Halime, de svårigheter hennes lärare uttryckte i samband med 

undervisning och den nyfikenhet mötet väckte hos mig. Hur skulle jag utforma 

undervisningen i en flerspråkig elevgrupp? Det här arbetet har gett mig inblick i en 

verksamhet jag tidigare saknade erfarenhet av. Jag har träffat pedagoger med flera års 

erfarenhet av arbete med andraspråkselever och tagit del av deras dagliga verksamhet. Dessa 
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pedagoger har förmedlat dilemman med att tillgodose andraspråkselevernas behov. De har 

beskrivit en känsla av otillräcklighet och frustration, då resurser ska fördelas i en verksamhet 

där behoven är mycket stora. Samtidigt beskrivs glädje och fördelar med att arbeta med 

andraspråkselever. Ett stort tack till de pedagoger som ställt upp i den här studien och genom 

att försätta sig i en utsatt och i vissa fall obekväm position, bidragit med kunskap och 

erfarenheter.   

 

Jag känner mig nu bättre förberedd på uppgiften att arbeta i en flerspråkig och mångkulturell 

lärandemiljö, där utvecklingsmöjligheterna av andraspråkselevernas lärandesituation är 

många. I min framtida yrkesroll som speciallärare i matematik hoppas jag kunna införliva och 

använda språkutvecklande undervisningsmetoder i matematik men också bidra till en generell 

språkutvecklande lärandemiljö. Min uppfattning är att kommunikationens betydelse för 

lärande behöver få en mer framträdande och betydelsefull roll, liksom modersmål och 

lärandekontext. 

 

Studien har gett insikt i att det inte är någon enkel uppgift att förändra en verksamhet som är 

formad av historiska, sociala och kulturella mönster och åtgärder måste omfatta samtliga 

nivåer i verksamheten. Genom att, som SVA-läraren uttryckte det, så frön och skapa en 

medvetenhet hos ansvariga pedagoger och skolledare är jag övertygad om att verksamheten 

på sikt kommer att utvecklas. Förhoppningsvis kan det här arbetet vara till inspiration för 

någon och jag kan varmt rekommendera den litteratur som används i studien.  

 

Det är viktigt att belysa det faktum att även enskilda individers handlingar och 

förhållningssätt kan påverka och förändra en verksamhet. Förändringar som inte alltid 

behöver vara speciellt omfattande utan i mångt och mycket handlar om att kritiskt granska 

och uppmärksamma det egna arbetet. Lesson Study är en japansk arbetsform där pedagoger 

samverkar för att utveckla den pedagogiska praktiken. Kanske en liknande praktik för att 

utveckla lärandemiljön för andraspråkselever kunde vara aktuell för undervisning i 

flerspråkiga elevgrupper. 

 

Det här är en kvalitativ studie av andraspråkselevernas förutsättningar att lära. En kvantitativ 

studie på området skulle kunna utgå från och komplettera de beskrivningar den här studien 

presenterat. Förslagsvis kunde en studie av andraspråkselevernas TOT-effekt (Time-on-task) 

(Sjöberg, 2006) i matematik, men även andra ämnen, ge en fullständigare bild av 

undervisning och lärandesituation. Ytterligare sätt att angripa forskningsområdet skulle vara 

en aktionsforskning där effekten av språkutvecklande arbetsmetoder i matematik studeras 

närmare. 

 

Häromdagen var Halime hemma hos oss. Jag satt och skrev på den här rapporten och hörde 

flickorna leka i rummet intill. Det var dansuppvisningar och idolframträdanden som 

bedömdes efter konstens alla regler. Plötsligt blev jag avbruten av min dotter som ropar: 

Mamma, vet du, Halime har lärt oss dansa på arabiska! Jag låter det uttalandet som i sin 

enkelhet beskriver språkets otroliga mångfald och oändliga möjligheter till uttryck avsluta 

detta arbete. 
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Observationsmanual   Bilaga 1 

Här beskrivs så kallade critical moments som ska observeras i verksamheten. 

Språkanvändning 

Pedagogens roll som samtalsledare. Hur organiseras undervisningen map språkanvändning? 

Pedagogen observeras när det gäller hans/hennes 

 Frågeteknik, vilken typ av frågor ställs – observeras vid genomgång samt vid 

interaktion med andraspråkselever 

 Hur används kommunikation i undervisningen, i vilka former och i vilken omfattning. 

Hur aktiva och delaktiga är andraspråkseleverna. 

 Anpassas språket till andraspråkselevernas förutsättningar ex genom att ord och 

begrepp tydliggörs. 

 

Interaktion i undervisningen, ex grupp eller pardiskussioner. Hur organiseras dessa? I vilken 

omfattning får eleverna möjlighet att prata matematik. 

Matematik 

 Innehållet i undervisningen (målen) beskrivs liksom undervisningens utformning. 

 Vilket stöd har eleverna av kontexten för att förstå innehållet? 

 Hur kognitivt krävande är uppgifterna? 

 Anpassningar både språkliga och praktiska (nivågrupperingar, läromedel) 

 Är undervisningen i matematik språkutvecklande med avseende på följande faktorer, 

lärandemiljön, kommunikation och modersmål.  

 

Elevfall  

En specifik elev beskrivs, om möjligt i olika undervisningsmiljöer (i klass, i 

modersmålsundervisningen samt andraspråksundervisning) 

Regelbundna observationer, var femte minut, av andraspråkselevernas förehavanden. 

Interaktion med pedagogen observeras utifrån de critical moments som nämnts ovan. 

Lärandemiljön 

 Beskriv lärandemiljön tydligt, hur eleverna är placerade osv. 

 Beskriv om miljön är sociokulturellt stödjande genom exempelvis modersmålets roll, 

hur elevernas kulturella och språkliga bakgrund bekräftas och inkluderas i 

undervisningen och lärandemiljön.  

 Stämningen i gruppen 
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Observationsprotokoll                                 Bilaga 2 

 

Tid/aktivitet Läraren Elev/eleverna Elevexempel 
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Intervjuguide – matematikläraren    Bilaga 3 

Inför intervjun: Upplys informanten om anonymitet i studien, be om tillstånd att spela in 

intervjun samt informera om att all inspelat material kommer att raderas när studien är 

avslutad och arbetet godkänt. 

 

Inledande frågor om... 

- Pedagogisk bakgrund/utbildning/erfarenhet 

- Antal år på nuvarande skola 

Skolans förhållningssätt/arbete med elevers kulturella och språkliga bakgrund. Hur 

bejakas elevernas bakgrund, hur görs nyanlända elever delaktiga i verksamheten? 

På skolan finns många nationaliteter representerade och i alla klasser finns 3-4 elever med 

utländskt ursprung... 

- Vad utmärker arbetet på skolan i jämförelse med skolor med få eller inga 

andraspråkselever? 

Mottagandet av nyanlända elever (generellt)   

Beskriv tillvägagångssättet när det kommer en nyanländ elev till skolan/din klass. 

- Mottagande, föräldrakontakt, första tiden i skolan 

- Samarbete mellan pedagoger (klasslärare, sv 2, modersmål) 

- Kartläggning av elevens kunskaper, om och hur görs detta 

- Stöd, fortbildning till pedagoger, har du fått någon speciell fortbildning? 

 

Språkutvecklande arbetssätt 

Det är viktigt för den nyanlända eleven att lära sig svenska vilket kan innebära en stor 

utmaning för den nyanlända eleven men även för dig som pedagog,  

(ev visa på citat från kursplanen i svenska, sva???) 

- Utifrån din erfarenhet med andraspråkselever, vad är viktigt att tänka på när det 

gäller elevernas språkutveckling? 

- Hur påverkar det din undervisning (generellt), planering och genomförande? 

- Hur ser samarbetet ut med läraren i svenska som andraspråk? 

- Finns en gemensam, uttalad språkpolicy på skolan? 

 

Beskriv din undervisning i matematik,  

- (arbetssätt, följa upp med fördelning i tid mellan olika moment, ex i hur stor 

utsträckning arbetar eleverna i grupp/par, använder dialog, problemlösning, 

laborativt arbete osv) 

- Vilket material använder du i undervisningen (lärobok, laborativt material, 

dataprogram etc) 

Hur anpassar du undervisningen i matematik när du har andraspråkselever i gruppen? 

- Är det några områden/moment som du upplever att andraspråkselever generellt har 

svårare med i matematik? Hur hanterar du i det? 

- Språk och uttryckssätt  
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Du använder många matematiska termer och begrepp i din undervisning. 

Upplever du att andraspråkseleverna får problem med matematiska begrepp/ord i 

större utsträckning än elever med svenska som modersmål?  

Matematiska ord/begrepp som betyder något annat i vardagsspråk, hur hanterar du 

det?(ex rymmer, volym, skillnad, axel, udda, minst) 

Upplever du att kulturell kontext i matematikuppgifter kan skapa svårigheter för 

andraspråkselever, (begrepp/beskrivningar som kan vara obekant för 

andraspråkseleven då de förutsätter en kulturell förförståelse) (EX sagor, högtider, 

områden t ex fjällvärlden) 

- Hur gör du för att förklara och förtydliga ord/begrepp? (stödmaterial osv) 

- Görs någon form av kartläggning av den nyanlända elevens tidigare erfarenheter 

och kunskaper i matematik?  

- Skolverket skriver ”Språkutveckling i svenska bör ske i alla ämnen i skolan” 

Hur kan språkutvecklande undervisning i matematik se ut?  

- Utifrån din erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i matematik, vad är 

viktigt att tänka på? 

Hur upplever du att det är att undervisa andraspråkselever i matematik i jämförelse med andra 

ämnen? (lättare/svårare, motivation, elevens självkänsla, kulturell kontext) 

Får A, B, C (och andraspråkselever generellt) undervisning i matematik på modersmål? 

- Samarbetar du med modersmålsläraren?  

- Hur bestäms innehållet i matematik på modersmål? 

- Utgå från elevens tidigare erfarenheter och kunskaper 

Du har tidigare nämnt att du inte vill att eleverna ska använda sitt modersmål i klassrummet, (även 

exempel från observationer, där eleverna påminner/uppmanar varandra att tala svenska, inte tala 

spanska) syftet är att uppmuntra dem att tala och utveckla kunskaperna i svenska.  

Kan det någon gång vara motiverat att eleverna får tala sitt modersmål om det kan 

hjälpa dem tillgodogöra sig kunskaper? Möjligheter och hinder med detta? 

Ang stöd och åtgärdsprogram för andraspråkseleverna 

- Vem ansvarar för att upprätta åtgärdsprogram till andraspråkselever som inte 

bedöms nå målen?  Hur görs bedömning och kartläggning av elevens behov? 

- Ge exempel på åtgärder som sätts in för att tillgodose elevens behov när det gäller 

språk och matematik. 

 

Möjligheter till utveckling 

- Vilka behov bedömer du är störst i verksamheten för att ni i högre utsträckning ska 

kunna tillgodose andraspråkselevernas möjligheter att nå målen i matematik och 

språk? 
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Intervjuguide – svenska som andraspråk   Bilaga 4 

 

Inledande frågor 

- Pedagogisk bakgrund/utbildning/erfarenhet 

 

Vad karaktäriserar skolans arbete med tanke på att ni har en stor andel 

andraspråkselever och har lång erfarenhet av det? 

- Hur bejakas och bekräftas elevernas olika språkliga och kulturella bakgrunder i 

undervisningen? 

 

Språkutvecklande undervisning 

- Strategier/upplägg på undervisningen för att eleverna ska lära sig svenska? 

- Du bejakar elevernas modersmål, frågar vad saker heter på deras modersmål osv... 

- Vad är din uppfattning om modersmålets betydelse för andraspråkseleverna? 

- Förutom möjlighet att få modersmålsundervisning, hur bejakas elevernas kulturella 

och språkliga bakgrund för övrigt i verksamheten? (Bibliotek, allmänna utrymmen, 

handledning på modersmål) 

”Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 

lärandet...” (Citat ur kursplan sv2) 

- Vilka råd skulle du ge mig för att arbeta språkutvecklande i matematik? 

- Jobbar ni med matematik på dina lektioner? I så fall vad? 

- Finns gemensamt förhållningssätt (språk policy) på skolan för att undervisningen ska 

vara språkutvecklande? 

Angående anpassning av undervisning, stöd och åtgärdsprogram för andraspråkselever 

- Beskriv hur kartläggning av en nyanländ elev går till? 

- Upprättande av åtgärdsprogram, kartläggning, innehåll osv. i svenska och matematik. 

 

Vilka behov bedömer du är störst i verksamheten för att ni i högre utsträckning ska 

kunna tillgodose andraspråkselevernas möjligheter att nå mål i matematik och språk? 

 

Avslutande frågor 

- Finns det något annat som du anser viktigt att belysa när det gäller arbetet med 

andraspråkselevernas utveckling i språk och matematik? 

 

- Vilken är den största fördelen med att undervisa mångkulturella/flerspråkiga 

elevgrupper? 
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Intervjuguide – modersmålsläraren                    Bilaga 5 

 

Inför intervjun: Upplys informanten om anonymitet i studien, be om tillstånd att spela in 

intervjun samt informera om att all inspelat material kommer att raderas när studien är 

avslutad och arbetet godkänt. 

 

Inledande frågor om... 

Pedagogisk bakgrund/utbildning/erfarenhet 

Antal år på nuvarande skola/tjänst 

Undervisningens utformning/utvecklingsbehov 

Beskriv ditt arbete som modersmålslärare, (även samarbete med klasslärare, 

andraspråkslärare, specialpedagoger) 

 

Hur upplever du elevernas inställning till att få undervisning på modersmål? (Andra 

lärares inställning till modersmålsundervisningen) 

 

Hur upplever du elevernas inställning till att få undervisning i matematik på modersmål?  

 

Beskriv din undervisning i matematik, hur bestäms innehållet och upplägget, material, 

hjälpmedel i undervisningen? 

 

Utifrån din erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i matematik, vad är viktigt att 

tänka på för andra undervisande lärare? 

 

Är du delaktig i de eventuella åtgärdsprogram som eleverna har? 

 

Vilka behov bedömer du är störst i verksamheten för att tillgodose andraspråkselevernas 

möjligheter att nå målen i matematik och språk? 

 

Språkutvecklande undervisning 

Hur bedömer du skolans förmåga att ta tillvara bejaka andraspråkelevernas kulturella och 

språkliga bakgrund (tror du andraspråkseleverna känner ett utanförskap) 


