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Abstract 

Detta är en kvalitativ intervjustudie som utförts på en 7-9 grundskola. Studien syftar till 

att ge en fördjupad syn av hur andraspråkselever upplevde matematikundervisningen i 

sina forna hemländer och i jämförelse med den svenska matematikundervisningen de 

möter. Syftet är även att söka svar på hur andraspråkseleverna skulle vilja bli stöttade 

för att nå högre måluppfyllelse. Statistik från Skolverket visar att elever med utländsk 

bakgrund har svårare att nå målen i matematik än elever med svensk bakgrund. 

Undersökningen visar att eleverna har problem med det svenska språket vilket i sig är 

ett hinder när de ska lära sig matematik men de tycker samtidigt att de svenska 

matematiklärarna är duktiga på att förklara så att de förstår. I undersökningen berättade 

några elever som hade en längre svensk skolgång bakom sig att matematiken hade 

börjat bli svårare nu när deras kunskaper och förståelse för begreppsbildning, metoder 

och räknesätt som de hade lärt sig i sina hemländer inte räckte till. Därför är det viktigt 

att matematiken stöttas upp med studiehandledning på deras modersmål så att 

andraspråkselevers förståelse för begreppsbildning, metoder och räknesätt inte stannar 

av bara för att undervisningsspråket är på svenska. Avslutningsvis kan man säga att när 

man jämför de nio intervjuade ungdomarnas matematikundervisning från sina forna 

hemländer med den svenska undervisningen är det primärt längden och kvalitén av 

deras matematikundervisning som skiljer och det visar sig vara en salig blandning av 

skolbakgrunder. 
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1 Inledning 

Jag har jobbat som lärare i drygt 11 år och undervisat i matematik på mellan- och 

högstadium i olika skolor. Under de senaste åren har antalet elever med utländsk 

bakgrund ökat markant i svenska skolor och detta gäller även på den skola där jag 

jobbar. Det är en utmaning att undervisa elever med annat modersmål än svenska just på 

grund av språket. Ibland är det också svårt att veta om elever med utländsk bakgrund 

har inlärningssvårigheter i matematik eller om det helt enkelt beror på att 

undervisningsspråket svenska är svårbegripligt för dem. Under denna höst när detta 

examensarbete skrivs är flyktingströmmarna stora i Europa. De dominerande inslagen i 

riksnyheter och dagspressen handlar om människor som flyr krig och svält och det 

livskaos flyktingarna befinner sig i. Flyktingströmmarna till Europa har blivit stora när 

det är krig i Syrien och folket flyr sitt hemland för en tryggare framtid i Europa. I EU 

förhandlar man om flyktingkvoter så att alla EU:s medlemsländer ska hjälpa till att ta 

emot flyktingar. Många människor ser ingen framtid i sina hemland och flyr därför till 

ett land där de kan skapa sig en meningsfull framtid. I den nystarten ingår utbildning 

och senare ett jobb med inkomst. 

  

Till Sverige kommer många asylsökande, 149028 personer hade sökt asyl till och med 

2015-12-01 (Migrationsverket, 2015). Många av de asylsökande flyktingarna är barn (0-

17 år) och ensamkommande barn som vi möter på skolorna runt om i Sverige. 

Ensamkommande barn definieras av Migrationsverket som ”en person under 18 år som 

kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.” 

(Migrationsverket, 2015, s. 1) Av de 149028 personerna som hittills i år sökt asyl var 

63568 personer barn och av dessa var 32180 ensamkommande barn.  

 

Skolverkets (2013a, 2014a, 2015a, 2015b) statistik visar att elever med utländsk 

bakgrund har svårare att nå målen i matematik i år 9 vilket i förlängningen blir ett 

problem då de inte kan studera vidare på gymnasiet. Det tar tid för dem att bli 

självförsörjande personer när vi inte kan stötta eleverna så att de når målen. Jag vill med 

denna studie intervjua elever med utländsk bakgrund för att höra deras tankar och 

berättelser om egenupplevd matematikundervisning från sina forna hemländer och 

numera här i Sverige. Vilka skillnader beskriver ungdomarna när det gäller den 

undervisning de har mött? Är det bara språket som gör undervisningen så svårbegriplig 

för dem här i Sverige, eller vad är det som gör att andraspråkselever inte når målen i 

samma utsträckning som en elev med svensk bakgrund? Hur anser de intervjuade 

eleverna att vi i skolan kan hjälpa andraspråkselever till bättre måluppfyllelse i 

matematik? 
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2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att beskriva andraspråkselevers syn på den 

matematikundervisning de hade i sitt hemland samt på den matematikundervisning de 

möter i Sverige. Syftet är även att ge en bild av elevernas eventuella hjälpbehov i 

matematik samt beskriva på vilket sätt dessa elever anser att hjälpen bör vara utformad 

för att ge största måluppfyllelse. 

 

2.1.1 Forskningsfrågor 

 Hur beskriver andraspråkselever den matematikundervisning de tidigare haft i 

sina hemländer och hur beskriver de skillnader/likheter med den undervisning 

som de möter idag? 

 Vad beskriver eleverna som lätt respektive svårt i matematik när de jämför 

undervisningen från deras forna hemländer med den svenska 

matematikundervisningen? 

 Utifrån sina erfarenheter av matematikundervisning från olika länder samt 

utifrån sina erfarenheter som andraspråkselev, vilken hjälp anser eleverna vara 

bäst för att öka måluppfyllelsen i matematik för andra ungdomar i samma 

situation?  

 

 

2.1.2 Definitioner 

I denna studie förekommer ett antal begrepp som är viktiga för området och jag har valt 

att redan här förklara dessa. 

 

Nyanländ avses person som har varit bosatt utomlands men nu är bosatt i Sverige och 

har påbörjat sin skolgång efter ordinarie skolstart vid sju års ålder (SFS 2010:800). 

Minoritetselev avser elever som har ett annat modersmål än majoritetsspråket 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

Modersmål är det språk barnet lär sig först i hemmet. Många barn lär sig mer än ett 

språk redan som liten och har således mer än ett modersmål som de behärskar, de kallas 

då för två- eller flerspråkiga (Norén, 2006).  

Andraspråk kallas det språk som etableras efter modersmålet (Norén, 2006). I denna 

studie räknas svenska som elevernas andraspråk.   

Andraspråkselev är en minoritetselev som undervisas på ett språk de inte fullt ut 

behärskar (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

Utländsk bakgrund definieras den som antingen är född i Sverige och har två föräldrar 

födda i ett annat land, eller att eleverna är utlandsfödda och båda deras föräldrar är 

födda utomlands. Svenska är inte modersmålet (Norén, 2010).  
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3 Bakgrund 

I det följande avsnittet presenteras ett urval av relevant litteratur och aktuell forskning 

inom området andraspråkselever och matematikundervisning.  

 

3.1 Styrdokument för grundskolan 

Alla barn som är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd omfattas av 

skolplikt och rätten till utbildning. Nyanlända barn som är asylsökande eller har 

tillfälligt uppehållstillstånd omfattas inte av skolplikt men har rätt till utbildning i 

grundskolan i den kommun som barnet stadigvarande vistas i (Skolverket, 2014b). 

 

När en kommun tar emot asylsökande barn och ungdomar ska de tas emot i skolan 

senast en månad efter ankomsten till kommunen. Rektor beslutar om det behövs 

undervisning i svenska som andraspråk för de elever som har ett annat språk än svenska 

som modersmål. Svenska som andraspråk ska också ordnas, enligt rektorns beslut, för 

invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. Undervisning i svenska som andraspråk kan ersätta undervisning i 

svenska (Skolverket, 2014b). 

 

I skollagen står att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform” (SFS 2010:800, 1 kap. 9§) oavsett var i Sverige den anordnas. Detta betyder 

inte att undervisningen ska utformas lika för alla elever då utbildningen ska ta hänsyn 

till alla elevers olika behov. Skolan har i uppgift att uppmärksamma alla elevers behov 

av stöd i skolans olika ämnen. 

 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.” (SFS 2010:800, 3 kap, 3§) 

 

Det är viktigt att skolan tar reda på vilka kunskaper nyanlända elever har. Ofta har de 

varierande skolbakgrund och därför bör man göra en kartläggning. Efter kartläggningen 

kan man anpassa undervisningen utifrån deras kunskapsnivå. Kartläggningen bör 

spridas till alla undervisande lärare så att alla berörda ska kunna planera och anpassa 

undervisningen. I alla ämnen sker språkinlärning och därmed ger alla lärare ett bidrag 

till den processen. Rektorn beslutar om stödinsatser som kan vara studiehandledning på 

modersmål för den nyanlända eleven (Skolverket 2014c). 

 

I skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, 4§) fastslås att en elev ska få 

studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Studiehandledning på 

modersmål är en åtgärd där syftet är att nyanlända elever får fortsätta med en 

åldersadekvat kunskapsutveckling istället för att de bromsas i väntan på att lära sig 
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svenska. Ju äldre eleverna är när de anländer till Sverige desto viktigare är 

studiehandledning (Skolverket, 2014b). 

 

3.2 Lagändringar gällande nyanlända  

Regeringen menar att det finns ett behov med en tydlig definition av begreppet 

nyanländ.  På så sätt blir det tydligt vilka som omfattas av begreppet nyanländ och de 

regleringar som gäller och det är viktigt för att värna elevernas rättssäkerhet (Prop. 

2014/15:45). Vidare ville regeringen ändra skollagen (SFS 2010:800) då regeringen såg 

att behovet fanns för ett särskilt regelverk för mottagande av och skolgång för 

nyanlända elever och att det saknades i befintlig lagstiftning. Skollagsändringarna 

trädde i kraft den 1 januari 2016 och nedan redovisas huvuddragen av ändringarna. 

 

En definition av begreppet nyanländ har skrivits in och avses den som: 

 

1. ”har varit bosatt utomlands, 

2. nu är bosatt i landet, och 

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår 

då han eller hon fyller sju år. ”(SFS 2010:800, 3 kap, 12a§) 

 

När en elev har gått skola fyra år i Sverige anses eleven inte vara nyanländ längre (SFS 

2010:800) 

 

En bedömning, kartläggning, av en nyanländ elevs kunskaper ska göras inom två 

månader från det att eleven har tagits emot i skolan. Rektorn ansvarar för att 

bedömningarna blir gjorda. Regeringen eller annan myndighet som regeringen 

bestämmer får ge ut underlag till kartläggning (SFS 2010:800). Skolverket har gett ut ett 

kartläggningsmaterial till landets skolor från 1 jan 2016 (Skolverket, 2016). 

Kartläggningen av en elevs kunskaper i olika ämnen ska göras i syfte att placera eleven 

i rätt årskurs och undervisningsgrupp utifrån dennes kunskaper (Skolverket, 2016). 

 

Den nyanlända eleven ska också inom två månader placeras i en årskurs som är lämplig 

med hänsyn till hans eller hennes ålder, förkunskaper som kommit fram genom 

kartläggningen och i övrigt personliga förhållanden. Rektorn är den som beslutar om 

årskursplacering (SFS 2010:800). 

 

Inom två månader ska också eleven placeras i en undervisningsgrupp. Saknar den 

nyanlända eleven tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna följa och 

tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska han eller hon delvis få undervisas i 

förberedelseklass. När elevens kunskaper i ett visst ämne bedöms tillräckliga ska 

elevens undervisning i det specifika ämnet i förberedelseklassen avbrytas för att kunna 

delta i den ordinarie undervisningen i ämnet (SFS 2010:800). 
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3.3 Andraspråkselevers måluppfyllelse 

Matematik är ett kärnämne vilket betyder att det krävs att eleverna har godkänt betyg i 

matematik när de går ut grundskolan, för att bli behöriga till gymnasieskolan. Engelska, 

svenska eller svenska som andraspråk krävs det också godkända betyg i, därutöver är 

det fler ämnen som det krävs godkänt i men de är inte specificerade (Skolverket, 

2015b).  

 

I betygsstatistik från skolverket framkommer att elever med utländsk bakgrund har 

betydligt sämre måluppfyllelse i matematik än elever med svensk bakgrund. Som 

framgår av tabell 1 (Skolverket, 2013a, 2014a, 2015a) är det 17,8 % av eleverna med 

utländsk bakgrund som fick F (inte godkänt) i slutbetyg läsår 2014/2015 och detta kan 

jämföras med elever med svensk bakgrund där siffran var 6,2. De senaste årens 

måluppfyllelse har försämrats år från år, och resultatetnedgången är större för elever 

med utländsk bakgrund än elever med svensk bakgrund. Elever med svensk bakgrund 

har från läsåret 2012/2013 till läsåret 2014/2015 försämrat sin måluppfyllelse i 

matematik med 1,0 procentenheter medan elever med utländsk bakgrund under samma 

tid försämrat sin måluppfyllelse med 3,5 procentenheter (Skolverket, 2013a, 2014a, 

2015a). 

 

Tabell 1 Andel elever som har F i grundskolans stutbetyg i matematik  

    Läsår   

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Samtliga elever i grundskolan 7,1 % 8,1 % 9,1 % 

Elever med svensk bakgrund 5,3 % 6,0 % 6,3 % 

Elever med utländsk bakgrund 14,3 % 15,7 % 17,8 % 

 

 

Elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse än elever med svensk 

bakgrund men Skolverkets (2015b) betygsstatistik visar bland annat att elevernas ålder 

vid invandrartillfället och åren i svensk skola påverkar måluppfyllelsen. Det blir tydligt 

att elever med utländsk bakgrund som har kommit till Sverige före den ordinarie åldern 

för skolstart har i princip lika goda resultat som elever med svensk bakgrund. I 

statistiken ser man också att elever som har anlänt till Sverige efter sjuårsåldern uppnår 

målen i lägre utsträckning än övriga elever och om eleven vid invandrartillfället är ännu 

äldre och därmed tillbringar mindre tid i svenska skolan tenderar elevens resultat att 

vara sämre och de eleverna är i lägre utsträckning behörighet till ett nationellt program i 

gymnasieskolan (Skolverket, 2015b). 
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3.4 Svårigheterna har olika orsaker 

Hur kommer det sig då att så många elever med utländsk bakgrund i mindre 

utsträckning når de nationellt uppsatta målen? Rönnberg och Rönnberg (2001) har på 

uppdrag av Skolverket gjort en genomgång av dokumenterad forskning kring 

minoritetselever och matematikutbildning. Forskningsgenomgången visar på olika 

faktorer i undervisningssituationen som har betydelse för hur elever med utländsk 

bakgrund kan tillgodogöra sig matematikundervisningen. En viktig faktor är naturligtvis 

hur eleverna behärskar det svenska språket men också vilka tidigare erfarenheter av 

matematiska begrepp de har och från vilken kultur de kommer. 

 

3.4.1 Språket behövs för matematikinlärningen 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, (Skolverket, 2011) finns kursplanerna för skolans 

undervisningsämnen. Där kan man läsa att syftet med matematikundervisningen är att 

den ska organiseras så att eleverna utvecklar förmågan att kommunicera och resonera 

matematiken som ryms i deras vardag. 

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom 

undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 

om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (Skolverket 2011, 

s. 47)  

 

McIntosch (2008) påtalar att en av de viktigaste uppgifterna inom 

matematikundervisningen är att eleverna befäster god taluppfattning, god 

problemlösningsförmåga och kommunikativa förmågor. Matematiken återfinns på 

många områden i dagens samhälle och det är viktigt att matematikundervisningen 

skapar tillfällen att utveckla dessa förmågor hos eleverna. Laborativa övningar med 

gemensamma diskussioner och samtal är viktiga moment som kan rekommenderas för 

den matematiska utvecklingen (McIntosch, 2008). 

 

För att utveckla begrepp i matematik är det nödvändigt att bearbeta det språkligt och det 

sker genom reflektion och kommunikation i matematik (Pimm, 1989; Alrø & 

Skovsmose, 1999). När man ska lära in matematik krävs ett utvecklat tänkande och det 

görs bäst på det språk som man behärskar. Undervisningsspråket är därför en av 

faktorerna som har avgörande betydelse när eleverna ska lära sig matematik. Är 

undervisningsspråket på elevens andraspråk blir inlärningen betydligt svårare i 

matematik eftersom det inte bara är svårt för eleven att språkligt förstå undervisningens 

innehåll utan elevens kommunikation blir också begränsad (Rönnberg & Rönnberg, 

2001).  
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3.4.2 Matematiska begrepp- på modersmål och andraspråk 

När en elev undervisas på ett språk den inte behärskar och för eleven helt obekanta 

matematiska begrepp introduceras måste eleven inte bara kämpa med språket utan även 

med det obekanta begreppet. Detta gör att lärandet är mycket komplicerat och svårt för 

en andraspråkselev (Kilborn, 1991). En allmänt rådande uppfattning är att ämnet 

matematik är enkelt att fortsätta lära sig på ett andraspråk för att det matematiska 

språket är relativt lika på alla språk. Den uppfattningen stämmer inte fullt ut eftersom 

begrepp som en elev inte har stött på i sitt modersmål blir kognitivt mycket svårt för 

eleven att förstå innebörden av (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

 

Oftast försöker andraspråkseleven relatera till sitt modersmål och sin hemkultur för att 

förstå och öka sitt lärande menar Planas och Civil (2013), något som blir svårt ifall 

eleven inte har stött på begreppet i sitt hemland och på sitt modersmål. 

Andraspråkseleverna bör kunna förstå och uppfatta matematiska begrepp på åtminstone 

sitt modersmål eller på sitt andraspråk för att kunna kommunicera och behärska 

begreppen och därigenom nå skolframgång. Om en andraspråkselev får problem med att 

uppfatta matematikundervisingen på ett andraspråk beror det ofta på att eleven saknar 

motsvarande begrepp på sitt modersmål och har då ingenting att referera till (Löwing & 

Kilborn, 2008). 

 

För en andraspråkselev är det viktigt att begreppsutvecklingen i matematik inte avbryts 

på elevens modersmål eftersom det tar lång tid att bygga upp ett funktionellt 

matematiskt andraspråk som eleven kan lära och kommunicera matematik med 

(Hyltenstam  & Tuomela, 1996). ”Under tiden är det viktigt att eleven kan fortsätta sin 

begreppsutveckling på modersmålet som är elevens instrument för att erinra sig och 

kommunicera alla tidigare, informella, erfarenheter av matematik.” (Löwing & Kilborn, 

2008, s. 39). När en elev har byggt upp en bra begreppsapparat på sitt modersmål kan 

eleven utan större problem översätta det till sitt andraspråk när det språket är 

färdigutvecklat (Löwing & Kilborn, 2008, 2010). 

 

Längden på elevernas skolgång i det forna hemlandet kan ha en avgörande betydelse för 

att få en lyckad utveckling i matematik. Undervisningen bör om möjligt anknyta till de 

kunskaper och erfarenheter som individen har utvecklat tidigare för att fortsätta att lära 

och utvecklas i matematik (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

 

Modersmålet är av stor vikt för all inlärning och det gäller även vid inlärning av 

matematik eftersom begreppsuppfattningen kräver språklig förståelse. Det är skillnad 

för en andraspråkselev i inlärningen av matematik än en elev med svenska som 

modersmål eftersom en andraspråkselev måste lära sig matematiska begrepp från ett 

språk och en kultur till ett annat språk och kultur. Om en individ inte har och kan sitt 

modersmål påverkas kunskaperna i matematik då begreppsuppfattningen är styrd av 

språket (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 
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3.4.3 Kontexten och kulturen från ett annat land 

Det matematiska grundläggande tänkandet börjar tidigt utvecklas hos det lilla barnet, 

det gäller i alla kulturer och på alla språk. Matematik är således en global företeelse men 

det är knutet till det egna språket och erfarenheter från närmiljön där man växer upp. 

Svensk matematikundervisning utgår från ett västerländskt medelklassperspektiv och 

det innebär att kontexten, sammanhanget i matematikuppgifterna utgår från vår kultur. 

Detta kan uppfattas som främmande för en elev som kommer från en annan kultur och 

har andra erfarenheter. Den svenska matematikundervisningens kontext kan då innebära 

att det blir problematisk då andraspråkselever inte kan referera till sin egen kultur 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

Norén (2008) har presenterat ett antal resultat från ett tvåspråkigt 

matematikundervisningsprojekt. Där framkom att undervisningen skedde blandat på 

svenska och elevens modersmål. I artikeln har hon visat på hur kulturinbäddade 

textuppgifter (uppgifter som berör ett områdes kultur) kan hindra elever som inte har 

svensk kulturbakgrund när de arbetar med matematikuppgifter från en svensk lärobok. 

Exempelvis saknade somaliska elever bakgrundskunskaper när uppgiften utgick ifrån 

sagan Prinsessan på ärten. Eleverna fick tvåspråkig undervisning och textuppgiften 

översattes till modersmålet somaliska. Matematiskt var uppgiften förhållandevis enkel 

att lösa men översättningen kunde inte hjälpa utan det var pojkarnas kulturella 

bakgrundskunskaper som saknades (Norén, 2008). Parszyk (1999) belyser också det 

faktum att andraspråkselever kan uppfatta kontexten i matematikuppgifter som 

problematiskt och hon påtalar vikten av att förstå sammanhanget i uppgiften för att 

lyckas lösa den. 

 

3.4.4 Vardagsspråk och matematikspråk 

Det hävdas ibland att matematik är ett språk och att det är likadant internationellt sett. 

Löwing och Kilborn (2008) menar att det matematiska akademiska språket är i stort sett 

detsamma världen över men inte skolmatematikens språk. Tecken som +, -, och = 

betyder detsamma men man läser och uttrycker beräkningar på olika sätt i olika länders 

skolor. 

  

När man använder ett verbalt språk för att kommunicera matematiska begrepp och idéer 

benämner man det som användande av det matematiska registret. I allmänhet är det 

matematiska registret svårt att lära sig eftersom flera ord kan ha olika betydelser, 

vardagsord kan ha en speciell teknisk betydelse i matematiken (Pimm, 1989). Axel och 

volym är exempel på ord som betyder olika saker på vardagsspråket eller på det 

matematiska språket (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 
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När man ska lära och tillgodogöra sig ämnesundervisning i skolan krävs andra 

språkkunskaper än den vardagliga språkförmågan. Vardagsspråksformen benämns 

internationellt BISC, Basic Interpersonal Communicative Skills. Språkkunskaper som 

krävs för att tillgodogöra sig undervisning i skolan benämns internationellt CALP, 

Cognitive Academic Language Proficiency. Matematikspråket är abstrakt och det saknas 

ofta information i kontexten som kan underlätta förståelsen. Det är ofta svårt att ändra 

på innehållet för att underlätta förståelsen då den egentliga betydelsen kan gå förlorad 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

Rönnberg och Rönnberg (2001) har refererat till Johnsen-Höies (1990) som anser att 

matematik fungerar som ett främmande språk för den som ska lära sig matematik. När 

ett främmande språk ska läras in kräver det översättning av begreppen, till sitt 

modersmål, för att inläraren ska ha möjlighet att associera till sin egen begreppsvärld. 

Detta innebär att då andraspråkselever undervisas i matematik på ett språk de inte 

behärskar så är det egentligen två språk som de ska utveckla förståelse för, det svenska 

språket och det matematiska språket (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

3.5 Framgångsfaktorer andraspråkselever och 

matematikundervisning 

Skolinspektionen (2009) har granskat utbildning för nyanlända elever och redovisat 

resultatet i en rapport där fokus har legat på nyanlända elevers rätt till en god utbildning 

i en trygg miljö som stimulerar utveckling och lärande. I rapporten har 14 kommuner 

granskats och inriktningen har varit nyanländas kunskapsutveckling och 

utbildningsresultat. Skolinspektionen (2009) har uppmärksammat att nyanlända elever 

inte alltid får den utbildning de har rätt till och då ges eleverna inte möjlighet att nå de 

nationella målen fullt ut. 

 

3.5.1 Kartläggningar och individualiserad undervisning 

En framgångsfaktor för nyanländas kunskapsutveckling är att de får ett tidigt och 

adekvat stöd utifrån varje enskilt fall (Skolverket, 2014b). I skolinspektionens (2009) 

rapport ser man att skolorna skulle behöva genomföra mera omfattande kartläggning av 

nyanlända elevers skolbakgrund och kunskaper. Vid kartläggningen är det bra om man 

kan fastställa hur långt en elev hunnit i sin kunskapsutveckling för att kunna planera och 

organisera undervisningen utifrån individuella kunskaper. Viktigt är sedan att 

undervisningen verkligen individualiseras och inte är lika för alla som det lätt kan bli i 

en förberedelseklass eller introduktionsklass (Skolinspektionen, 2009). En 

framgångsfaktor för skolan som tar emot nyanlända elever är att ha höga förväntningar 

på eleverna förmåga och inte standardisera utbildningen utan möta elevernas olika 

behov (Skolverket, 2014b). 
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3.5.2 Studiehandledning 

En annan viktig faktor som har uppmärksammats av skolinspektionen (2009) är att 

nyanlända elever inte får studiehandledning på sitt modersmål och då blir det svårt för 

dem att utveckla sina kunskaper i de olika ämnena. De menar vidare att det är en 

vedertagen uppfattning inom forskningen på området att kunskapsutvecklingen för 

nyanlända gynnas av att begrepp som används i matematikundervisningen befästs på 

både elevens modersmål och det svenska språket. Om eleven får studiehandledning på 

modersmålet kan eleven utveckla sina kunskaper i skolans alla ämnen trots att eleven 

inte behärskar det svenska språket. Uteblir studiehanledningen riskerar eleven att halka 

efter i kunskapsutvecklingen. Goda kunskaper i modersmålet är en faktor för att nå god 

kunskapsutveckling inom skolans ämnen (Skolinspektionen, 2009). 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Det finns olika teoretiska perspektiv att utgå ifrån när man ska studera lärande i en 

pedagogisk verksamhet. Teorierna kan ha gemensamma utgångspunkter och kan 

komplettera varandra men belyser och fokuserar olika faktorers betydelse för lärande.  

Vilken inlärningsteori forskaren väljer är beroende av den synvinkel som väljs till 

utgångspunkt för att undersöka lärandet (Dysthe, 2003).  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Utgångspunkten för den sociokulturella teorin är att det mesta som vi lär oss, lär vi oss 

som deltagare i sociala sammanhang (Dysthe, 2003).  Fokus ligger på samspelet mellan 

människor, samtalet, kommunikationen och språket som individen utvecklar. 

Kunskapsutveckling och lärande sker i samspelet mellan människor. Genom språk och 

kommunikation interagerar individer med sin omgivning och skapar förståelse för olika 

saker (Säljö, 2000; Imsen, 2006). 

 

Språket ses som mycket betydelsefullt för individers kunskapsutveckling i 

sociokulturell kultur. Genom språket kan man kommunicera med varandra och då blir 

det ett redskap för tänkande och lärande. Det talade och skrivna språket är verktyget och 

lärandet är en process där kunskap skapas hos individen (Säljö, 2000). 

 

Språket har i högsta grad relevans för lärande i matematik vilket bör beaktas i 

undervisningen av ämnet. När matematik ska läras kan kunskapsutveckling ske i 

interaktionen mellan pedagogen och eleven men även mellan elev och elev. Vid 

kommunikationen med pedagogen och andra elever underlättas de tankeprocesser som 

måste utföras i matematikinlärningen (Imsen, 2006). Det är viktigt att verklighetsbasera 

matematikundervisningen eftersom det matematiska språket, liksom andra språk, ska 

kunna sättas in i ett sammanhang för att få en förståelse. (Säljö, 2000). 

 

4.1.1 Matematik som kommunikativ praktik 

När Skolverket (2003) frågade elever i sin nationella utvärdering av grundskolan (NU-

03) vilka lärare som undervisar bra i matematik svarade de att det är lärare som har en 

mera kommunikativ undervisning. Läroboksarbete varvas med gruppdiskussioner och 

andra arbetsmetoder. Elever som inte når målen i matematik finns också i dessa 

undervisningsgrupper men andelen elever med högre slutbetyg är signifikant flera när 

de hade denna typ av matematikundervisning (Skolverket, 2003). 

 

Matematik beskrivs enligt Ahlberg (2001) som ett matematiskt symbolspråk och i allra 

högsta grad ett kommunikativt ämne i skolan. Matematikundervisningen ska syfta till 
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att utveckla elevernas förmåga att kommunicera med matematiskt språk och 

matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2011) vilket också gäller andraspråkselever. 
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5 Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod, hur urval och datainsamling gått till samt 

hur materialet bearbetats och analyserats. Nedan presenteras också forskningsetiska 

principer som har tagits hänsyn till. 

 

5.1 Fallstudie 

Fallstudier i samhällsvetenskaplig forskning är numera en vedertagen och ofta använd 

modell för empiriinsamling. Vid en fallstudie riktar man sökarljuset mot enbart en 

undersökningsenhet som forskaren kan undersöka på djupet och som i ett senare skede 

kan belysa det generella (Denscombe, 2000). Den studie som redovisas i denna rapport 

genomförs på en enda skola och syftet är att söka värdefulla och unika åsikter av ett 

urval elever på denna skola vilket är i enlighet med fallstudiens syfte enligt Denscombe 

(2000).  

 

Fördelen med en fallstudie är att forskaren kan använda flera olika metoder och källor 

för att djupgående undersöka relationer och processer som man finner intressanta. 

Istället för att bara redovisa resultaten kan fallstudien kartlägga någonting i detalj, den 

kan ge utförligare svar på varför vissa händelser kan uppstå (Denscombe, 2000). 

 

5.2 Val av undersökningsmetod 

Kvalitativ och kvantitativ forskning är termer som beskriver forskarens utgångspunkt 

vid forskning inom samhällsvetenskaperna. Insamlingens karaktär när det gäller 

forskning beror på om man vill samla ytlig information från ett stort antal människor 

eller samla mer detaljerad information från ett mindre antal människor. Kvalitativ 

forskning associeras ofta med småskaliga studier, där omfånget ofta är begränsat och 

relativt få människor eller situationer involveras. Syftet är att få en ingående 

beskrivning av detaljerade händelser eller människors beteendemönster. Vid analyser av 

det insamlade materialet omvandlas det till ord i form av utskrifter, fältanteckningar och 

beskrivningar. Kvantitativ forskning associeras ofta med storskaliga studier där man 

strävar efter att mäta företeelser som kan omvandlas till siffror för att senare analyseras 

med hjälp av ett dataverktyg. Forskaren vill att så många enheter som möjligt ska ingå i 

en storskalig studie för att sannolikheten ska bli större att resultatet går att generalisera. 

Då ökar möjligheten att man kan dra statistiska slutsatser från forskningen (Denscombe, 

2000). 

 

5.2.1 Intervju 

I denna studie söktes en djupare förståelse för andraspråkselevers syn på den 

matematikundervisning som de har mött i sina forna hemländer samt på den 



 

14 
 

matematikundervisning de möter i Sverige. Jag ville höra dem berätta om deras 

situation att komma från ett annat land med mer eller mindre skolbakgrund och sedan 

börja skolan i ett land där de inte behärskar undervisningsspråket.  Jag ville också 

analysera om nyanlända elever anser sig ha svårigheter med den svenska 

matematikundervisningen och hur vi kan hjälpa dem till högre måluppfyllelse.  Utifrån 

dessa utgångspunkter valdes kvalitativ forskningsintervju som undersökningsmetod. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en teknik för att samla in information som ska 

skapa en djupare förståelse för individers upplevelser och uppfattning av sig själva. 

Intervjun är den mest använda metoden när forskaren söker efter de intervjuades 

erfarenheter, och avsikten är att tolka deras mening.  Intervjun liknar ett samtal men det 

är forskaren som definierar, presenterar ämnet och kontrollerar situationen utifrån sitt 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.3  Planering av intervjuerna 

Många har föreställningen om att forskningsintervjun är enkel att genomföra eftersom 

man kan få intrycket av att det är ett vardagssamtal. Denscombe (2000) beskriver dock 

intervjun som ett hantverk som noggrant måste planeras och då ingår att planera vilka 

informanterna ska vara, vilka frågor som ska ställas, hur intervjusituationen ska 

arrangeras och hur intervjumaterialet ska analyseras. 

 

5.3.1 Intervjuguide 

Beroende på vilken kontroll forskaren vill ha över frågorna och svaren i intervjun så 

utformas olika typer av forskningsintervjuer; strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Vid den strukturerade intervjun vill forskaren ha en stark 

kontroll över frågornas utformning och intervjun liknar i själva verken ett frågeformulär 

som besvaras av respondenten. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren 

fortfarande en färdig lista, intervjuguide, med ämnen som respondenten ska svara på 

men forskaren är öppen för den intervjuades egna idéer och beskrivelser. Vid en 

ostrukturerad intervju har forskaren i princip inga färdiga frågor som ska besvaras utan 

vill att den intervjuade ska berätta runt ett tema eller ett ämne och den intervjuade är 

tillåten att utveckla sina idéer och tankegångar (Denscombe, 2000).   

 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer eftersom avsikten var att eleverna i 

studien skulle få berätta om sina egna erfarenheter men ändå sökte jag svaren på vissa 

frågor. Jag utarbetade i enlighet med Denscombe (2000) en intervjuguide (Bilaga 2) 

utifrån forskningsfrågorna som skulle söka besvaras men jag var inställd på att vara 

flexibel när det gällde frågornas ordningsföljd. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuguiden är likt ett manus forskaren skapar för att försöka besvara 

forskningsfrågorna.  
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När man förbereder intervjufrågorna bör man ta i beaktning hur man kommer att 

analysera sitt material. Om man tänker använda sig av kodning av svaren bör man under 

intervjun söka svaren med hänsyn till de kategorier man kommer att använda i 

kodningen (Kvale & Brinkmann, 2009). I föreliggande studie ställdes frågorna upp i 

teman som sökte svar på forskningsfrågorna och detta skulle sedan underlätta analysen 

av resultatet.   

 

5.3.2 Urval 

I planeringen av forskningsintervjuer är det ett noggrant arbete att välja vilka 

informanterna ska vara. Forskaren kan välja sina informanter slumpmässigt men oftast 

väljs informanterna medvetet för att de har något speciellt att bidra med som är 

självupplevt eller har med deras beteende att göra. Undersökningens syfte styr oftast val 

av informanter (Denscombe, 2000). Syftet styr också hur många personer som ska 

intervjuas och hur djupgående intervjuerna ska vara (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Denna studie inriktar sig mot en bestämd grupp elever med specifika erfarenheter vilket 

gör att det sökta elevunderlaget blir väldefinierat. Valet av ändamålsenliga informanter 

gjordes med utgångspunkt (Kvale & Brinkmann, 2009) i tre förutbestämda kriterier.  

 

 Det första kriteriet var att eleverna skulle definieras som nyanlända så att deras 

kunskaper i svenska språket inte skulle vara så utvecklat. Deras skolgång i 

hemlandet skulle också på det viset vara i färskare i minnet. 

 

 Eleverna skulle också vara mellan 13-16 år så att de kunde beskriva sin 

skolbakgrund i matematik från sitt forna hemland eftersom de då 

förhoppningsvis haft möjlighet att gå i skola samt att deras skolerfarenhet varit 

längre. 

 

 Sista kriteriet var att eleverna skulle vara möjliga för mig att intervjua med 

anledning av att vissa har ett för mig helt främmande modersmål vilket i det 

fallet givetvis omöjliggjort en intervju.  

 

Eleverna skulle också vara lättillgängliga för mig att intervjua vilket gjorde att jag valde 

elever, informanter, på ett högstadium i en närbelägen skola i norra Sverige. I klassen 

fanns vid studiens genomförande 10 elever och alla eleverna i denna förberedelseklass 

räknades som nyanlända då ingen har varit längre än 4 år i klassen. Eleverna har gått i 

förberedelseklassen och har haft matematikundervisning i olika tidsomfattningar, allt 

från några månader till 2 år och 2 månader. Samtliga 10 elever var vid studiens 

genomförande mellan 13-16 år. Sista kriteriet för intervjuerna gjorde att jag var tvungen 

att utesluta en av eleverna eftersom det vid tillfället för studien inte fanns någon tolk 
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och elevens kunskaper i det svenska språket var för knapphändiga för att jag skulle 

kunna göra en meningsfull intervju med eleven. Svenskakunskaperna hos de resterande 

nio eleverna var vitt skilda men tre av eleverna kunde jag intervjua på svenska och två 

av eleverna kunde intervjuas på engelska. I fyra av elevintervjuerna kunde tolk 

användas, i form av deras studiehandledare på modersmålet. Jag var noga med att 

informera tolken om att översätta informationen så noggrant som möjligt utan att lägga 

till eller dra ifrån information (Denscombe, 2000). 

 

5.3.3 Presentation av eleverna i studien 

Nedan presenteras de nio eleverna som stämde in på mina kriterier. Av de nio eleverna 

är två flickor och sju pojkar. Informanterna har getts fingerade namn i bokstavsordning, 

Ahmed, Bao, Chinh, Daahir, Elmira, Faardin, Guhaad, Hajira och Irfan. Flickorna är 

Elmira och Hajira och resterande informanter pojkar.  Namnen sökte jag på internet 

utifrån kön och frekvent använda namn i informanternas hemländer. Nedan presenteras 

informanterna i bokstavsordning utifrån hur länge de har gått i förberedelseklass i 

Sverige. 

 

Tabell 2 Informanternas fingerade namn, ålder, tid i Sverige och tid i förberedelseklass 

  
Namn Ålder I Sverige Tid i FBK   

 

Ahmed 15,5 år 2 år, 2 mån 2 år, 2 mån 

 

 

Bao 15 år 1,5 år 1,5 år 

 

 

Chinh 15 år 1 år, 2 mån 1 år, 1 mån 

 

 

Daahir 15 år 10 mån 9 mån 

 

 

Elmira 15 år 1 år 8 mån 

 

 

Fardin 13 år 8 mån 6 mån 

 

 

Guhaad 15 år 7 mån 4-5 mån 

 

 

Hajira 15 år 6 mån 1 mån 

 
  Irfan 14 år 5 mån 1 mån   

 

 

Ahmed, Bao och Chinh har varit så länge i Sverige att deras språkliga förmåga gör att 

de har matematikundervisning både i förberedelseklass med en lärare men även med 

den klass där de är placerade och då har de en annan matematiklärare. Daahir, Elmira, 

Faardin, Guhaad, Hajira och Irfan har ännu bara matematikundervisning i 

förberedelseklassen, då deras svenskakunskaper är för knapphändiga för att kunna ingå i 

matematikundervisning i den ordinarie klassen de är placerade i. 

 



 

17 
 

5.4 Studiens genomförande 

Nedan beskrivs hur jag genomförde studien från förarbetet till analysen av 

intervjumaterialet. 

 

5.4.1 Förarbete 

Inledningsvis togs personlig kontakt med mentorn i förberedelseklass så att jag kunde 

vara säker på att hon tillät mig att intervjua eleverna under skoltid/lektionstid. Rektorn 

för den aktuella skolan informerades om studiens syfte och jag fick också hennes 

godkännande att utföra studien. Mentorn tillfrågades om vilka elever som kunde väljas 

utifrån de uppställde kriterierna. Därefter togs personlig kontakt med de utvalda 

eleverna varvid studiens syfte presenterades. Missivbrev skickades hem med eleverna så 

att deras vårdnadshavare fick information och därefter kunde skriva under och ge sitt 

samtycke. En lokal ordnades för att genomföra intervjuerna och då passade jag också på 

att prova inspelningsprogrammet på I-paden så att jag skulle kunna spela in 

intervjuerna. 

 

När man som forskare ska intervjua är det viktigt att spela in intervjun i sin helhet för att 

senare kunna transkribera och analysera materialet. Enligt Denscombe (2000) är 

ljudupptagning en standardmetod för att göra en fullständig dokumentation av det som 

sägs under intervjun. Det man som forskare måste tänka på är att utrustningen ska ge 

tillräckligt god återgivning av ljudet och att man innan intervjun säkerställer att 

utrustningen fungerar. Intervjun är en engångsföreteelse och svår att komma ihåg i 

detalj om inspelningsapparaten inte skulle fungera. Detta är viktiga faktorer att beakta 

liksom att inspelningsutrustning kan ha hämmande effekt på respondentens sätt att svara 

(Denscombe, 2000). Fördelarna övervägde då jag skulle ha möjlighet att lyssna igenom 

intervjuerna vid flera tillfällen och verkligen bli förtrogen med materialet och kunna 

transkribera intervjuerna ordagrant. 

 

5.4.2 Pilotintervju 

När intervjuguiden (Bilaga 2) var utformad utifrån studiens syfte och forskningsfrågor 

genomfördes en pilotintervju med en nyanländ elev som inte ingick i gruppen som 

skulle intervjuas i studien. Jag valde även att genomföra pilotintervjun i den utvalda 

lokalen för att se att det skulle fungera.  I pilotintervjun fick jag även chansen att testa 

inspelning via I-pad. Jag uppmärksammande att i min intervjuguide fanns det några 

frågor som i princip besvarades med samma svar, jag valde i alla fall att låta frågorna 

står kvar då jag utifrån intervjuns utveckling valde passande fråga för att besvara 

forskningsfrågorna.  
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5.4.3 Intervjuerna 

Tiderna för intervjuerna bokade jag med mentorn för förberedelseklassen. Hon visste 

när tolken/modersmålsläraren fanns tillgänglig att delta för att översätta intervjuerna 

mellan eleven och mig. Samtliga intervjuer är genomförda på den aktuella skolan under 

skoltid.  

 

Varje intervju inleddes med att jag påminde om att eleverna skulle förbli anonyma i 

rapporten. Jag informerade också om inspelning av intervjun på iPaden för att sedan 

kunna transkribera intervjun och detta gav respondenterna sina medgivanden till. Jag 

ville skapa en avslappnad intervju och placerade mig i 90 graders vinkel till den 

intervjuade för att han/hon inte skulle hamna i ett slags förhörsläge som Denscombe 

(2000) menar är obekvämt för den som intervjuas. Jag informerade om ungefärlig 

tidslängd av intervjun, 15-25 minuter och sedan försökte jag inta en öppet intresserad 

hållning och agerade lugnt för att respondenten skulle känna att den hade tid att berätta 

(Denscombe, 2000). 

 

När vi satt på plats och jag hade informerat respondenten inleddes intervjun med några 

enkla frågor. Respondenterna fick berätta hur gamla de var och från vilket land de kom. 

Vid varje intervjutillfälle användes intervjuguiden som underlag och det var sedan den 

intervjuades situation/bakgrund som fick avgöra hur strikt intervjuguiden styrde mig. 

Det visade sig att några av frågorna var omöjliga för vissa att svara på och då hoppade 

jag bara över de frågorna. När vi närmade oss slutet av intervjun och jag tyckte att allt 

hade täckts in ur studiens diskussionsområden (Denscombe, 2000) frågade jag om 

respondenten hade något mera att tillägga. Jag tackade sedan för deras medverkan i 

intervjuen och meddelade att som tack för deras berättelser skulle jag bjuda på fika när 

alla intervjuer var klara. 

 

5.5 Databearbetning och analys 

När man har genomfört sina intervjuer skall materialet analyseras. En utskrift, 

transkribering, av intervjuerna är vanligt att man gör och det innebär att det muntliga 

samtalet omvandlas till text (Denscombe, 2000). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

redan vid transkriberingen börjar det egentliga analysarbetet. Utskriften kan återges 

ordagrant eller med ett mer formellt skriftspråk, detta beror på forskarens syfte och hur 

intervjun ska analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkribering är en rätt 

tidskrävande process men när det är gjort är det ovärderligt för kommande 

resultatanalys (Denscombe, 2000). 

 

Transkriberingarna av mina intervjuer gjordes för att lättare kunna analysera resultatet 

och dessutom berika rapporten med elevcitat. Intervjuerna lyssnades igenom en gång 

och jag började då skriva stödanteckningar och tidsangivelser för när respondenten 
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pratar och när jag ställer frågorna. Sedan lyssnades intervjuerna igenom ytterligare en 

gång och nu skrev jag ned vad respondenterna sagt. Vissa uttalanden ändrade jag 

meningsbyggnaden på och likadant ändrades några uttalade ord som blivit fel på grund 

av informantens bristfälliga språkkunskap i svenska.  

 

5.5.1 Analys 

Innan man kan börja analysera en kvalitativ studie måste data organiseras. 

Referenskodning av rådatautskrifterna är en form av organisering där man kodar 

utskrifterna för att snabbt kunna återvända till rätt information i materialet (Denscombe, 

2000). Kvale och Brinkmann (2009) pekar på att göra en djupare tolkning, 

meningstolkning, av intervjutexterna där ”uttolkaren går utöver det direkt sagda för att 

utveckla strukturer och relationer som inte framträder direkt i en text”. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 223) 

 

När man analyserar en kvalitativ studie är det vanligt att forskaren inriktar sig på att 

analysera och undersöka egenskaper och upptäcka okända eller kända företeelser. 

Forskaren inriktar sig på att identifiera teman och samband mellan undersökningens 

syfte och frågeställningar i den kommande analysen av utskrifterna (Denscombe, 2000). 

 

Utskrifterna av intervjuerna i denna studie färgkodades för att kunna klippa ut vissa 

frågor och teman och enkelt kunna urskilja genom färgen vilken av respondenten som 

svarat vad. Frågorna och de intervjuades svar samlade jag i samma ordning som i 

intervjuguiden för att lättare kunna analysera varje frågeställning för sig och då kunna 

finna teman och samband. Jag gjorde meningstolkningar som jag skrev ned i 

marginalerna på intervjuutskrifterna. Sedan gjordes ett analysschema med kategorier för 

informanternas åsikter. Jag markerade informanternas ståndpunkter vid de olika 

kategorierna vilket sedan underlättade tolkningen av resultatet. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

När man utför forskning är det viktigt att skydda individerna som ingår i forskningen. 

Detta görs genom att följa de fyra allmänna huvudkraven i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002), informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

5.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera informanterna om deras villkor 

för deltagande. Dels ska de upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Mina informanter informerades vid det första 

inledande samtalet när jag frågade om de ville vara med i en intervjustudie. Då 
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informerade jag de om undersökningens syfte och utformning. Jag informerade om att 

deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Detta 

informerades också i missivbrev (Bilaga 1) som skickades hem till informanterna och 

deras vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Rektorn på undersökningsenheten tillfrågades och gav sitt samtycke till intervjustudien. 

Likaså tillfrågades mentorn till eleverna, som också gav sitt samtycke till studien. 

 

5.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska tillfråga undersökningsdeltagarna om 

deras samtycke till att ingå i studien. Detta beror naturligtvis på 

undersökningsdeltagarnas aktivitet i studien, men är det en aktiv insats, typ intervju, ska 

samtycke alltid inhämtas. Är dessutom de som ska intervjuas under 15 år och/eller att 

undersökningen är av etisk känslig karaktär ska dessutom samtycka inhämtas från 

föräldrar/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I denna studie tillfrågades uppgiftslämnarna och de gick med på att medverka i 

intervjuerna varvid samtyckeskravet uppfylldes. Eftersom eleverna som skulle 

intervjuas är under 15 år skickades ett missivbrev ut med eleverna. Därigenom fick 

vårdnadshavarna också ge sitt samtycke eller möjlighet att motsätta sig elevernas 

medverkan. 

 

5.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla ingående undersökta personer ska ges 

anonymitet, utomstående ska inte kunna identifiera intervjuade personer i studien. 

Intervjuade personers namn ska inte utnämnas i studien likväl som den aktuella skolan 

inte heller ska nämnas i redovisningen av studien. Allt material som samlas in ska lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att inga utomstående personer kan identifiera 

undersöknings-personer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I min studie nämns inte den aktuella skolans namn och inte heller det intervjuade 

personernas namn. När sedan intervjuerna transkriberas så förblir personerna anonyma 

genom att inga namn skrivs ut och i rapporten används fingerade namn. 

 

5.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet för forsknings ändamålet inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). I min studie har de inspelade ljudfilerna av intervjuerna och 
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utskrifterna sparats på en lösenordsskyddad PC så ingen obehörig kan komma åt dem. 

Materialet kommer endast att användas för denna forskningsstudie. 

 

5.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i en studie innebär att någon annan ska kunna genomföra en liknande 

studie och komma fram till någorlunda samma resultat och dra samma slutsatser. 

 

5.7.1 Validitet 

Validiteten anger om intervjustudien undersöker det den var avsedd att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuer är det svårt att veta om informanten talar 

”sanning” men om man använder några kontroller kan man i högre grad lita på de data 

som intervjuerna ger. En av kontrollerna för att öka validiteten i en studie kan vara att 

man använder flera forskningsmetoder som kan komplettera varandra för att se saker ur 

olika perspektiv och/eller bekräfta resultaten (Denscombe, 2000). De två metoder som 

har använts är att jag har kontrollerat intervjuerna med annan forskning inom området 

och där sett att många av uppgifterna verkade stämma överens.  

 

Forskaren bör analysera informanternas trovärdighet när de väljs ut så att de förväntas 

ha kunskap om de ämnesområden som studien avser. För att kontrollera intervjuernas 

validitet bör forskaren också göra så många intervjuer som behövs för att teman och 

liknande åsikter ska framträda ur fler än en intervju (Denscombe, 2000). I denna studie 

valdes informanter som med egna livserfarenheter hade upplevt matematikundervisning 

i ett annat hemland än Sverige. Vidare hade de upplevelser som nyanländ elev i svensk 

matematikundervisning. Informanterna hade med andra ord upplevda erfarenheter om 

det som studien avsåg att undersöka. För att se gemensamma teman och åsikter i 

intervjuerna gjordes nio intervjuer. 

 

Det var varierande svenska språkkunskaper bland eleverna i studien och för att 

säkerställa att jag förstod elevernas åsikter korrekt under intervjuerna bestämde jag mig 

för att genomföra fyra intervjuer med tolk, två av eleverna intervjuades på engelska och 

resterande på svenska.  

 

5.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver i vilken utsträckning en studie är repeterbar och hur tillförlitligt 

det presenterade resultatet är (Kvale & Brinkmann, 2009). Genomförandet av studien 

har presenterats med noggrannhet, vilket gör att en annan forskare skulle kunna repetera 

arbetet. Intervjuerna spelades in i avsikt att viktig information eller mening inte skulle 

gå förlorad. Intervjuerna har sedan transkriberats och tolkats av samma person vilket 

ökar reliabiliteten 
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6 Resultat 

Resultatet av intervjuerna presenteras med utgångspunkt i de frågeställningar som 

formulerades i syftesbeskrivningen. De intervjuade andraspråkselevernas fingerade 

namn, ålder, hemland, skolgång i hemlandet och tid i svensk förberedelseklass 

presenteras nedan: 

 

Tabell 3 Informanternas fingerade namn, ålder, hemland, skolgång i hemlandet och tid i 

förberedelseklass 

Namn Ålder Tid i FBK Hemland Gått i skola i hemlandet 

Ahmed 15,5 år 2 år, 2 mån Afghanistan, Iran Ja, 5 år i Iran 

Bao 15 år 1,5 år Kina Ja, från 6 års ålder kontinuerligt 

Chinh 15 år 1 år, 1 mån Syrien Ja, från 7 års ålder i 4-5 år 

Daahir 15 år 9 mån Somalia Lite skola, koranskola,  

Elmira 15 år 8 mån Afghanistan Nej, läste bara koranen hemma 

Fardin 13 år 6 mån Afghanistan Ja, i 3 år 

Guhaad 15 år 4-5 mån Somalia Nej, läste koranen ingen matematik 

Hajira 15 år 1 mån Afghanistan Ja, 2 år i Iran då hon var 10-12 år 

Irfan 14 år 1 mån Afghanistan Ja, i 6 år 

 

6.1 Andraspråkselevers syn på sin matematikundervisning 

De nio intervjuade elevernas skolbakgrunder var av varierande slag, både vad gäller 

antal år i skolan och beskriven kvalité av den matematikundervisning de mött. Två av 

eleverna hade inte gått någon skola alls i sina hemländer och hade därför ingen 

matematikundervisning att relatera till. Resterande sju elever hade gått skola i allt ifrån 

”väldigt lite med ingen direkt matematikundervisning” till 7 år i skola med ”ordentlig” 

matematikundervisning.  

 

6.1.1 Matematikundervisningen i deras hemländer 

Det var endast två av de nio intervjuade eleverna som menade att de haft bra 

matematikundervisning i sitt hemland. Alla som hade haft matematikundervisning i sina 

hemländer, dvs sju av de intervjuade, beskrev sin undervisning som  

”katederundervisning” med en lärare som hade genomgångar inför eleverna. Ett citat 

från Fardin får illustrera detta: 

 

… läraren skrev på tavlan och hon berättade först till eleverna och sedan fick 

vi räkna i vår räknebok… 
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Sex av eleverna beskrev lärarna de haft som auktoritära. Det var bara läraren som fick 

prata, eleverna fick fråga men då var det väldigt viktigt att räcka upp handen och vänta 

på ordet. Efter lärarens genomgång av dagens uppgifter vid tavlan fick eleverna som 

regel fortsätta med uppgifter ur boken. Bao, Fardin och Irfan berättade om en väldigt 

sammanhållen undervisning där läraren gick igenom ett moment i matematik, sedan 

frågade läraren om alla hade förstått. Om då en elev inte hade förstått så gick läraren 

igenom momentet igen på tavlan inför alla. Detta upprepades tills alla kunde momentet, 

vilket de fick visa på ett papper med uppgifter. Läraren rättade uppgifterna under 

lektionen och såg till att alla hade förstått och kunde dagens moment, Bao berättar: 

 

...läraren repeterade tills vi förstod….när läraren avslutade frågade läraren 

om alla förstod och om en inte förstod så tog läraren om allt igen tills alla 

förstod… 

 

I deras berättelser kan man urskilja olika syn på de lärare som de har haft, Ahmed säger: 

 

…det var inte så bra lärare…hon kunde inte så bra matematik...hon kunde lära 

oss lite och sedan kunde vi träna själva… 

 

Irfan har en annan uppfattning om sin matematiklärare, som han tyckte var bra och 

undervisade bra: 

 

…i mitt land där jag läste matte min lärare förklarade på tavlan och visade hur 

man skulle göra på en fråga… 

 

6.1.2 Matematikundervisning de möter i Sverige 

Fem av de nio intervjuade menade att de förstår ganska mycket av de uppgifter de möter 

här i den svenska matematikundervisningen. De känner igen siffrorna och räknesätten 

men det är när det blir problemlösningsuppgifter med text som det blir svårt. Ahmed 

förklarar att när man kommer som nyanländ så är det ingen som förstår det svenska 

språket men matematiken har sitt sifferspråk och räknesätt som han i alla fall kunde 

känna igen: 

 

Ahmed:…första året förstår ju ingen texten…men i matematik finns det ju 

siffror man förstår och sedan står det högst upp hur man ska räkna och då 

förstår man vad man ska göra… 

 

Fardin: …jag känner igen plus och minus…tittar på siffrorna och förstår vad 

jag ska räkna… 

 

Flertalet av eleverna, åtta av nio, menar att de förstår matematiken här i Sverige 

eftersom lärarna förklarar så bra för dem. 
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Fardin:…det går jättebra när läraren förklarar för mig då jag inte förstår…  

 

Dahir:…läraren är bra…han gör så jag förstår…han skriver på tavlan och 

efter det förstår jag… 

 

Hajira:…om jag inte förstår frågan så frågar jag läraren och han förklarar så 

jag förstår, det är mycket bra… 

 

Tre av eleverna som säger att läraren är bra betonar ändå att deras inlärning beror på 

dem själva och deras arbetsinsatser. Av dessa tre var det två som pratade mycket om 

sina svårigheter med att lära sig matematik och att de måste jobba hårt för att lära sig. 

Elmira har ingen skolbakgrund från sitt hemland och hon tycker därför att matematiken 

är ”jättesvår”. Hon har fått börja från grunderna i matematiken och hon menar att nu är 

det hon som måste lägga ned tid på matematiken: 

 

…jag vet inte hur ni ska hjälpa mig…jag måste jobba hårt… 

 

Chinh berättar att han har haft inlärningssvårigheter i matematik genom hela sin 

skolgång, både i sitt hemland och här i Sverige. Han betonar att undervisningen, hjälpen 

i matematiken och lärarna är bra här i Sverige men att det beror på honom själv att han 

tycker att matematiken är så svår: 

 

…i denna skolan dom hjälper jättemycket men jag känner att jag har ett 

problem ...jag kan inte spara det som läraren säger till mig…jag kan inte 

spara i mitt huvud…så om läraren berättar idag så kanske jag förstår allt idag 

och kan spara det men imorgon kommer jag inte ihåg det… 

 

6.1.3 Andraspråkselevers jämförelse av matematikundervisningen från deras 

hemländer och Sverige  

Det som skiljer mest när det gäller matematikundervisningen för de nio intervjuade 

ungdomarna när undervisningen i sina gamla hemländer jämförs med den svenska 

undervisningen är det primärt längden och kvalitén som skiljer. Som redan påpekats är 

det två av de nio intervjuade ungdomarna som inte har haft någon 

matematikundervisning över huvud taget i sina hemländer. Resterande sju har haft 

matematikundervisning men med varierande kvalité. Det är tre av eleverna som 

berättade att deras lärare undervisade på att auktoritärt sätt, med lärargenomgångar och 

likadana uppgifter som alla skulle klara innan läraren gick vidare med nästa moment. 

Det var också mycket hemläxa som eleverna skulle göra och lämna in. Läraren kunde 

också visa sin auktoritet genom att slå sina elever till tystnad, Ahmed berättar:  

 

 …vi var kanske 40 elever i klassrummet och det var tyst… läraren fick slå 

eleverna…vi fick inte säga du till läraren… 
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Bao:… läraren frågar en gång till så att alla förstår…när läraren avslutar 

frågar läraren om alla förstår och om en inte förstår så tar läraren om igen 

tills alla förstår …vi måste skriva mycket text och prov… sedan gå hem och 

skriva mycket läxa… 

 

Irfan:…om det var 10 uppgifter visade läraren på tavlan hur man ska göra 1 

uppgift och frågade om eleverna förstod, annars visade läraren en gång till 

och  kanske en tredje gång tills alla förstod….då fick vi göra de andra 

frågorna i boken…sedan lämnade eleverna in papperna till läraren, som tittar 

på svaren om det är rätt eller fel… Om någon har fel så visar läraren igen tills 

alla har alla rätt…alla förstod då hur man skulle göra... sedan fick vi en 

hemläxa, tex 3-4 frågor som vi skulle göra hemma… 

 

Irfan känner sig besviken på den svenska matematikundervisningen då han tyckte den 

undervisning som han mötte i sitt hemland var bättre. Han gillade att läraren visade 

lektionens uppgifter/metoder på tavlan tills alla förstod och sedan räknade alla likadant. 

Nu tycker han inte att läraren har så mycket genomgångar på tavlan och han upplever 

att matematik är mycket svårt eftersom han inte förstår språket och inte hellre vet hur 

han ska utföra uppgifterna. 

 

…här kan läraren bara dela ut ett papper och utan att förklara ska man bara 

göra de uppgifterna. Jag blir väldigt besviken, jag förstår inte…en svensk elev 

kanske förstår men jag är en afghansk elev och förstår inte svenska… 

 

…men det är inte bara språket…jag vill att läraren ska förklara en uppgift för 

mig innan jag börjar räkna själv…jag behöver hjälp från läraren med 

metoderna, hur jag ska göra…först då kanske jag kan klara mig själv med 

några uppgifter… 

 

6.2 Andraspråkselevers berättelser om svårighetsgraden de upplever 

i matematik 

När det gäller denna forskningsfråga kommer jag att presentera resultatet för varje 

respondent då de nio ungdomarna har väldigt olika skolbakgrunder. 

 

6.2.1 Ahmed 

Ahmed har gått i svensk skola i 2 år och 2 månader och har matematikundervisning 

både i år 9 och i förberedelseklass. Han har tidigare gått skola i Iran i 5 år. Han 

beskriver den skolgången som ”ingen riktig skola och inga riktiga lärare men bättre än 

ingenting”. Han tyckte inte att matematikundervisningen var bra men han hängde med 

och kunde lära sig, han sa inte att det var lätt och inte svårt hellre.  
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…som jag sade det var inte så bra lärare...hon kunde inte så bra 

matematik...hon kunde lära oss lite och sedan kunde vi träna själva på papper 

och tavla.  

 

…nä, där gick det inte så bra…men, det var bättre än ingenting…det var inte 

så bra skola...  

 

När Ahmed sedan berättar vad han tycker om matematiken här i Sverige blir det tydligt 

att han tyckte matematiken var lätt här i Sverige så länge han kunde relatera till 

metoderna och begreppen som han hade lärt sig i sitt hemland. När han nu, efter drygt 

två år i svensk skola, möts av ”nya” metoder och begrepp har han svårt med förståelsen 

eftersom kunskaperna i svenska språket fortfarande ligger på ”vardagspratnivå”. Dock 

tycker han att matematik är relativt lätt i motsats till andra ämnen där textmassorna är 

betydligt större.  

 

…för två år sedan  när jag kom hit, var matematiken ganska lätt för mig för att 

jag kände igen…jag hade gjort litegrann i Iran…men i år har det blivit lite 

svårare, för jag har inte läst det i Iran så jag kan inte direkt börja på svenska, 

svenska språket är svårt också… 

 

…matematiken upplever jag i alla fall som ganska lätt då jag ser siffrorna och 

kan tänka hur det ska räknas men andra ämnen med mycket text går inte bra… 

 

6.2.2 Bao 

Bao har gått i svensk skola i 1 år och 6 månader och har matematikundervisningen både 

i år 9 och i förberedelseklass. Han kommer från Kina och har gått i skola där från han 

var 6 år tills han kom till Sverige. Han upplevde matematiken som lätt i Kina och när 

jag frågade om han var duktig i Kina svarade han med ett skrattande ”sådär”. Bao tycker 

fortfarande att matematiken är lätt och han känner igen metoder och begrepp från den 

undervisning som han redan har haft. Språket gör ibland att han tycker det är svårt, när 

det är textuppgifter, men då översätter han själv på I-paden. 

 

…det går bra i matematik…jag känner igen det som undervisas... 

 

…jag översätter ibland då jag inte förstår…det gör jag själv på I-paden… 

 

6.2.3 Chinh 

Han har gått 1 år och 3 månader i svensk skola och har matematikundervisningen både i 

år 9 och i förberedelseklass. Han kommer från Syrien och har gått 4-5 år i skola där, 

men har också hunnit jobba i två år istället för att gå i skolan. Chinh upplever matematik 

som svårt både under sin tidigare skolgång och nu, han berättar att han inte kommer 

ihåg vad han har lärt sig från en dag till en annan. 
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…jag menar % och dom här grejerna, jag hade aldrig dom här grejerna i 

Syrien…i Syrien dom lärarna säger att ni måste lära er dom här, men jag 

förstod ingenting…så därför blir det här också att jag inte förstår någonting… 

 

…ja, jag kan inte spara lärarens undervisning i min hjärna…spara på papper 

är inte som att spara  i huvud…läraren har också sagt att jag ska spara på 

papper men då förstår jag ändå ingenting då jag kommer hem…nä, det är jag 

som har problem… 

 

Chinhs problematik att komma ihåg metoder och räknesätt är detsamma om han var i 

sitt hemland eller här i Sverige. Han upplever nog i alla fall att det är bättre här i Sverige 

då han får mera förklaringar från läraren. 

 

Nej, …och det spelar ingen roll om det är mitt språk eller svenska, jag förstår 

båda och jag tycker om svenska…jag förstod ändå ingenting av matte i Syrien 

så det blir bättre för mig att börja med matte på svenska… 

 

6.2.4 Daahir  

Daahir har gått i svensk skola i 9 månader och han har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Han är från Somalia och har gått i ”koranskola” men är osäker på hur 

länge. Han säger att han har haft lite matematikundervisning och det var mest grunderna 

i plus och minus, vilket han tyckte var lätt. Nu i den svenska matematikundervisningen 

har han börjat med grunderna och han tycker det går bra, fast inte då det blir text. 

 

…det går bra, jag förstår…men inte då det är text… 

 

6.2.5 Elmira 

Elmira har gått i svensk skola i 8 månader och hon har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Hon är från Afghanistan och har inte gått i någon skola alls i sitt 

hemland och har hellre ingen matematikundervisning haft. Hon upplever matematik 

som svår då hon inte har något att relatera till. 

 

…det är jättesvårt…jag har fått börja från grunderna med läraren…svårt för 

att jag inte har någon bakgrundskunskap… 

 

6.2.6 Fardin  

Fardin har gått i svensk skola i 6 månader och han har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Han är från Afghanistan och har gått skola i ca 3 år i sitt hemland, 

därefter har han jobbat innan han kom hit till Sverige. I Afghanistan lärde han sig lite 

matematik, men det var mest plus och minus och räkneord. Det tyckte han var lätt. 
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Fardin tycker att det går bra nu också och han lär sig mycket men ibland är det svårt 

med språket. 

 

…svenska är svårt att förstå men då läraren förklarar så kan jag förstå…det är 

bättre här…jag har lärt sig mycket här, utvecklats mycket… 

 

6.2.7 Guhaad 

Guhaad har gått i svensk skola i 4-5 månader och han har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Han är från Somalia och har inte gått i någon skola alls i sitt hemland 

och har ingen matematikundervisning hellre haft. Nu när han har börjat få svensk 

matematikundervisning inser han hur svårt det är då han inte har några 

bakgrundskunskaper i matematik. Han säger själv att matematik måste man börja lära 

från grunden och det är det han har börjat med nu. Han säger att det går lättare och 

lättare men att det ibland är svårt. 

 

…nu när jag undervisas blir det lättare och lättare men …ibland lätt ibland 

svårt…eftersom matematik bygger på varandra är det lättare om man har 

börjat med grunderna i tidig ålder… 

 

6.2.8 Hajira 

Hajira har gått i svensk skola 1 månad och hon har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Hon är från Afghanistan och har gått 2 år i skola i Iran när hon var 

10-12 år gammal. Den matematikundervisning hon hade tyckte hon var lätt och hon bad 

att få ta hem och räkna då hon ville lära sig mera. Hajira är väldigt intresserad av 

matematik och har tittat i sin brors läroböcker sedan hon kom till Sverige. Hon har 

därigenom försökt lära sig själv och tagit hjälp av sin bror som har varit lite längre här i 

Sverige. Hajira har lätt för sig i matematik och tycker det går bra, ibland tar hon hjälp av 

läraren som förklarar och då förstår hon. 

 

…jag är mycket intresserad av matematik och har tittat i min brors 

matematikbok medans jag inte fick gå i skolan här i Sverige…även i mitt 

hemland fick jag ta hem och räkna hemma… 

…om jag inte förstår frågan så frågar jag läraren och han förklarar så jag 

förstår, det är mycket bra… 

 

6.2.9 Irfan 

Irfan har gått i svensk skola 1 månad och han har matematikundervisning i 

förberedelseklass. Han är från Afghanistan och har gått 6 år i skola där. Han tyckte att 

han var bra i matematik i sitt hemland och att det var lätt dels på grund av språket men 

också för att läraren hade en strikt undervisning som byggde på att alla skulle förstå 

innan läraren gick vidare. 
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…om det var 10 uppgifter visade läraren hur man ska göra 1 uppgift och 

frågade om eleverna förstod, annars visade läraren en gång till, kanske en 

tredje gång tills alla förstod… 

…i mitt hemland där de pratade mitt språk var det lätt men här är det svårt då 

jag inte kan svenska…här får jag bara ett papper och läraren förklarar inte 

hur jag ska göra då han inte skriver på tavlan… 

 

6.3 Vilken hjälp anser andraspråkselever vara bäst för att öka 

måluppfyllelsen 

När intervjuerna genomfördes hade två av de nio ungdomarna godkänt eller bättre betyg 

i matematik från VT 2015.  

 

6.3.1 Språket 

Åtta av de nio intervjuade eleverna upplever svårigheter med att förstå det svenska 

språket, och därmed tillgodogöra sig undervisningen i matematik. Eftersom ingen av de 

intervjuade eleverna får studiehandledning i modersmål på matematiken har de inget att 

relatera till men de tror att det skulle vara en bra hjälp ifall de fick det stödet. Eleverna 

har istället olika strategier för att förstå mera. Två av eleverna berättar att de översätter 

ofta på I-paden i något översättningsprogram så att de förstår ord och fraser på sitt 

modersmål. Matematikundervisningen tycker åtta av de nio eleverna går relativt bra att 

förstå genom att läraren förklarar mycket för dem både som en genomgång vid tavlan 

och sedan individuell hjälp.  

 

Hajira:…läraren hjälper mig när jag behöver hjälp, främst med ord och 

översättning… metoderna förstår jag bra… 

 

Fardin:…svenska är svårt att förstå men då läraren förklarar så kan jag 

förstå… 

 

6.3.2 Läraren 

Åtta av de nio eleverna anser att det går relativt bra i matematik då läraren förklarar för 

dem muntligt, och att inte läraren ger sig utan förklarar igen om de inte förstår. På 

elevernas berättelser märks hur viktiga de tycker att läraren är och hur mycket tid 

läraren kan ge dem i form av genomgångar och muntliga förklaringar. När läraren 

förklarar bra tycker de inte det är lika viktigt med språket och översättning. Fardin 

svarar på frågan vad han gör då han inte förstår?  

 

…då säger jag till läraren en gång till som då förklarar igen och då förstår 

jag… 
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Två av eleverna skulle vilja ha en mer auktoritär undervisning av lärarna med mera 

förklaringar och genomgångar vid tavlan. Dessa två elever menar att de lär sig mycket 

när läraren förklarar och då är inte språket lika viktigt. Matematikens språk som de har 

mött i sina hemländer känner de igen och därför tycker de att de kan följa med 

undervisningen även om de inte riktigt förstår alla ord som läraren säger. 

 

Irfan:…jag vill att läraren ska förklara en uppgift på tavlan för mig innan jag 

börjar räkna själv. Jag behöver hjälp från läraren med metoden först då 

kanske jag kan klara mig själv med några uppgifter.  

 

Fardin:…en bra hjälp som jag saknar är att läraren kan skriva på tavlan och 

förklara för alla så att vi förstår mera… 

 

Irfan ger även förslag hur han skulle vilja ha undervisningen för att lära sig mera. Han 

skulle vilja dela förberedelseklassen så att en lärare kunde var med de som är nyanlända 

för att kunna ”nivågruppera” undervisningen. Han ser att de är på så olika 

kunskapsnivåer i förberedelseklass och han menar att med ”nivågruppering” kunde 

läraren ha gemensamma genomgångar som Irfan är van från Afghanistan. Läraren 

kunde då ha: 

 

…mera genomgångar på tavlan…förklaringar från läraren…skriva ned 

begrepp på tavlan…sådant som läraren ska prata om… 

 

Irfan menar också att det är en ”plikt att läraren ska ge hemläxa för att man varje dag 

ska lära sig och utvecklas mera”. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

I det följande sammanfattas de mest framträdande och relevanta resultaten vilka sedan 

kommer att behandlas i diskussionsavsnittet. Nedanstående tre stycken sammanfattar 

resultatet utifrån forskningsfrågorna. 

 

Den bild som de intervjuade andraspråkseleverna ger av den matematikundervisning de 

tidigare haft i sina hemländer är i många fall en auktoritär undervisning där läraren 

pratar och eleverna lyssnar. Undervisningen fokuseras på att alla elever ska förstå och 

göra lektionens uppgifter. Några av eleverna tyckte inte att de hade haft ”riktiga” lärare 

i sina hemländer medan några tyckte att läraren hade undervisat bra. I den 

matematikundervisning som andraspråkseleverna möter idag beskriver de svårigheter 

med problemlösningsuppgifter med mycket text. Andraspråkseleverna betonade att de 

tyckte lärarna förklarade så bra för dem när de behövde hjälp och då tyckte de att det 

gick bra för dem i matematik. Eleverna berättade också att de kände igen siffrorna och 

räknesätten från sin tidigare skolgång som de kunde använda sig av när de undervisas 
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på ett för dem främmande språk. Några av eleverna betonar att deras 

matematikinlärning beror på dem själva och deras arbetsinsatser. De tycker att lärarna i 

Sverige undervisar bra men de säger att det beror på dem själva hur det går i ämnet 

matematik. 

 

De intervjuade andraspråkselever som har hunnit gå i svensk skola längre tid beskriver 

undervisningen som lätt så länge de känner igen metoder och begrepp som de lärt sig 

från den undervisning som de haft i sina hemländer. Det blir tydligt att de elever som 

tyckte att matematik var lätt i sina gamla hemländer även tycker det är lätt här i Sverige. 

Har däremot eleven haft svårigheter med matematiken i sitt eget hemland, så följer det 

eleven även till Sverige och eleven tycker matematik är svårt även här. Två av eleverna 

har ingen skolbakgrund från sina hemländer och dessa två elever beskriver matematiken 

som jättesvår eftersom de inga grundläggande kunskaper har i matematik. Så länge en 

andraspråkselev inte behärskar det svenska språket är det naturligtvis en svårighet när 

det blir textuppgifter och eleven inte förstår hur de ska tänka när de ska lösa uppgiften. 

 

En viktig faktor när andraspråkseleverna berättar om vilken hjälp de anser vara bäst när 

de ska öka måluppfyllelsen i matematik är läraren och hans/hennes matematiska 

förklaringar. Om läraren är duktig att förklara både på tavlan och att ge individuell 

hjälp så tycker de allra flesta eleverna att det är den bästa hjälpen för deras utveckling. 

Eleverna menar att matematikens språk som de har lärt sig i sina hemländer känner de 

igen och därför kan de följa med i lärarens förklaringar även om de inte förstår alla ord 

som läraren säger. Språket är naturligtvis en svårighet för eleverna men de har olika 

strategier för att försöka förstå mera. I-paden med översättningsverktyg fungerar bra för 

några av eleverna men de tror att studiehandledning i modersmål även på 

matematiklektionerna skulle vara bra. Några av eleverna förespråkar den auktoritära 

undervisningen som de mötte i sina forna hemländer, de tycker att läraren ska förklara 

varje delmoment och nya räknemetoder för dem framme vid tavlan för att det ska bli 

lättare för dem att förstå matematiken.  
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva andraspråkselevers syn på den 

matematikundervisning de hade i sitt hemland samt på den matematikundervisning de 

möter här i Sverige. Arbetet har också haft till syfte att ge en bild av elevernas 

eventuella hjälpbehov i matematik samt beskriva på vilket sätt dessa elever anser att 

hjälpen bör vara utformad för att ge största måluppfyllelse. Nedan presenteras först en 

analys och diskussion av resultatet på de tre forskningsfrågorna i relation till rapportens 

bakgrunds- och teoriavsnitt och därefter en metoddiskussion. 

 

7.1 Resultatanalys och diskussion 

Med hänsyn till undersökningens syfte och forskningsfrågor avser den följande 

analysen och diskussionen att reflektera kring delar av studiens resultat och relevant 

refererad bakgrund och teori. Eftersom forskningsfrågorna och dess resultat vävs in i 

varandra görs ingen strikt rubricerad indelning men framställningen disponeras i 

huvudsak efter de tre forskningsfrågorna som är: 

 

 Hur beskriver andraspråkselever den matematikundervisning de tidigare haft i 

sina hemländer och hur beskriver de skillnader/likheter med den undervisning 

som de möter idag?  

 Vad beskriver eleverna som lätt respektive svårt i matematik när de jämför 

undervisningen från deras forna hemländer med den svenska 

matematikundervisningen? 

 Utifrån sina erfarenheter av matematikundervisning från olika länder samt 

utifrån sina erfarenheter som andraspråkselev, vilken hjälp anser eleverna vara 

bäst för att öka måluppfyllelsen i matematik för andra ungdomar i samma 

situation?  

 

De nio elever som ingår i denna studie har anlänt till Sverige efter sjuårsåldern och vid 

studiens genomförande hade endast två av informanterna betyg i matematik. Detta är i 

linje med Skolverkets (2015b) statistik som har visat att elever med utländsk bakgrund 

som har anlänt till Sverige efter sjuårsåldern i lägre utsträckning når måluppfyllelse.  

 

Precis som Rönnberg och Rönnberg (2001) pekar på så har längden på elevernas 

skolgång i hemlandet en avgörande betydelse för hur elevernas måluppfyllelse blir i 

Sverige. Eleverna i denna studie visade på en varierad skolbakgrund både i längd av 

deras skolgång och på kvaliteten på deras undervisning. Skolinspektionen (2009) har 

uppmärksammat att skolorna skulle behöva genomföra mera omfattande kartläggningar 

av nyanlända elevers skolbakgrunder och kunskaper i ämnena. Detta för att kunna 

undervisa elever på något så när rätt kunskapsnivå och kunna sätta in adekvat stöd 

utifrån varje enskilt fall. Skolinspektionens resultat styrks också i denna studie vilket 
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visar att det är viktigt att snabbt ta reda på vilken kunskapsnivå i ämnena de nyanlända 

har för att kunna fortsätta kunskapsinhämtningen från den nivån.   

 

Studien visade att elevernas uppfattning av sin matematikundervisning i sina forna 

hemländer i många fall var en auktoritär undervisning där läraren hade genomgångar 

och eleverna lyssnade tills alla förstod. Eleverna vågade inte säga något utan att först 

räcka upp handen och jag fick även höra berättas om att lärarna slog eleverna. Ingen av 

informanterna pratade om kommunikativa samarbetsövningar i de forna hemländernas 

klassrum. Detta blir naturligtvis en stor ”krock” gällande undervisningskulturen när de 

kommer till Sverige och dess relativt fria undervisningssätt som syftar till att organisera 

undervisningen så att eleverna utvecklar förmågan att kommunicera och resonera 

vardagsmatematiken (Skolverket, 2011). Min tolkning var att några av eleverna kände 

sig trygga med att undervisas med genomgångar på tavlan och att läraren skrev upp 

begrepp och metoder på tavlan och att inte läraren gick vidare i materialet förrän alla 

elever hade förstått. De eleverna uttryckte svårigheter med att inte mötas av samma 

undervisningssätt och auktoritära lärare här i Sverige. En elev var mycket besviken på 

det svenska undervisningssystemet och han var tydlig med att han ville ha mycket mera 

genomgångar framme vid tavlan och att läraren skulle skriva upp viktiga begrepp på 

tavlan och han tyckte att det var en plikt att läraren skulle ge läxa. Han och några flera 

upplevde en riktig krock mellan två olika undervisningsmetoder, från den auktoritära 

undervisningsmetoden till den friare individuella undervisningsmetoden. Det kan ju 

faktiskt vara något att tänka på som lärare och speciallärare att inte förändra 

undervisningen allt för mycket för de nyanlända eftersom det är så mycket annat som är 

nytt och förändrat för dem. 

 

I studien framkom att andraspråkseleverna var mycket nöjda med lärarna här i Sverige 

och de tyckte att lärarna gav bra och tydliga förklaringar på uppgifterna vilket gjorde att 

de tyckte det gick förhållandevis bra i matematik. Några av informanterna menade att de 

inte hade haft ”riktiga” lärare i sina forna hemländer men här i svensk skola tyckte de att 

lärarna var mycket bra på att undervisa och duktiga på att förklara när de inte förstod. 

För att erhålla bra kunskapsutveckling och lärande sett ur det sociokulturella 

perspektivet ska fokus ligga på kommunikation och samspel mellan människor (Säljö, 

2000; Imsen, 2006). Det har framgått i Skolverkets (2003) stora utvärdering (NU-03) att 

elever som tycker lärarna undervisar bra i matematik har en mera kommunikativ 

undervisning vilket även styrks av andraspråkseleverna i denna studie. Jag delar 

ungdomarnas uppfattning och tänker mig i likhet med Pimm (1989) och Alrø och 

Skovsmose (1999) att det är nödvändigt för alla elevers reflektion och utveckling av 

matematiska begrepp att man som lärare och även speciallärare kommunicerar och 

diskuterar muntligt matematiska begrepp och metoder både mellan lärare och elev och 

att man skapar diskussioner mellan elever. 
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Det finns en rådande uppfattningen att ämnet matematik är enkelt att fortsätta lära sig på 

ett andraspråk eftersom det matematiska språket är relativt lika på alla språk men detta 

menar Rönnberg och Rönnberg (2001) inte stämmer fullt ut. Eleverna i studien tyckte 

visserligen att matematik var relativt enkelt i motsats till andra skolämnen eftersom de 

kände igen siffror och räknesätt och kunde använda sig av det när de kom till Sverige 

och möttes av undervisning på ett för dem främmande språk. Men som Rönnberg och 

Rönnberg (2001) påpekar blir det svårt för andraspråkselever att förstå innebörden av 

nya begrepp som de inte har stött på i sitt modersmål. Detta ”fenomen” berättar några av 

eleverna i studien som varit lite längre tid i svensk skola. 

 

Ahmed berättar att han tyckte matematiken här i Sverige var lätt så länge han kunde 

relatera till metoderna och begreppen som han hade lärt sig i sitt hemland. Nu när han 

har gått några år i svensk skola räcker inte hans bakgrundskunskaper i matematik från 

sitt forna hemland och språk. Han möter nu nya begrepp och metoder och han tycker att 

det har blivit mycket svårare då han inte kan relatera dessa nya begrepp till det som han 

lärde sig i sitt forna hemland. När gränsen var nådd för kunskaperna på modersmålet 

blev matematiken mycket svårare eftersom Ahmed varken förstod begreppen på 

svenska eller sitt modersmål.  Detta överensstämmer med forskningens (Hyltenstam & 

Toumela, 1996; Löwing & Kilborn, 2008) syn att om begreppsutvecklingen i matematik 

avbryts på elevens modersmål tar det mycket längre tid att bygga upp ett funktionellt 

matematiskt andraspråk som behövs när eleverna ska lära matematik. Guhaad 

reflekterade också över hur viktigt det var med bakgrundskunskaper i matematik. Han 

menade att i matematik bygger kunskaperna på varandra och det blir lättare att lära om 

man har börjat med grunderna i tidig ålder. Han är från Somalia och har inte haft någon 

matematikundervisning i sitt hemland och nu när han har fått börja med matematik här i 

Sverige berättar han hur svårt det är när han ska lära allt från grunden. 

 

Den slutsats jag drar av ovanstående resonemang och detta ”fenomen” som jag 

diskuterat, är att det är mycket viktigt för andraspråkselever att de får ta del av 

studiehandledning på modersmål även i matematik. Detta för att begreppsinlärningen 

och förståelsen för metoder och räknesätt i matematik ska fortgå. Precis som Planas och 

Civil (2013) menar så försöker oftast en andraspråkselev relatera till och skapa sig 

förståelse på sitt modersmål för att sedan kunna översätta förståelsen till det svenska 

språket. I skolförordningen (2011:185, 5kap, 4§) är det fastställt att eleverna ska få 

studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Eleverna i denna studie har 

alla kommit till Sverige relativt sent i sin skolgång och då skriver Skolverket (2014b) att 

det är desto viktigare med studiehandledning på modersmålet. 

 

 Flera av informanterna menade att läraren var ett mycket viktigt hjälpmedel för dem för 

att nå måluppfyllelse i matematik. Jag håller med informanterna om att läraren är viktig 

för eleverna men tolkar det också som att de flesta inte har nått till ”gränsen” 

(fenomenet) när de inte känner igen räknesätten och metoderna. I min analys av 
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elevernas berättelser och deras längd i svensk skola ser jag att de elever som inte har 

varit så länge i svensk skola inte hellre har stött på ”fenomenet” att inte förstå 

begreppen och räknesätten på sitt modersmål. Dessa elever kan fortfarande följa med 

när läraren förklarar metoder och begrepp eftersom de fortfarande kan översätta och 

göra förståelsen på sitt modersmål. Med anledning av detta kan jag i likhet med 

Skolinspektionen (2009) se den stora vinsten med studiehandledning på modersmål där 

eleverna får förklarat ord, begrepp och räknesätt på sitt modersmål. Denna person som 

utför studiehandledning och kan deras modersmål är inte till fullo utbytbar mot en I-

pad, även om det finns bra översättningsverktyg i den. Några av eleverna säger att de 

översätter på I-paden och skapar förståelse för vissa ord eller uppgifter. Detta är 

naturligtvis ett bra hjälpmedel men översättningen kanske inte klarar att ge eleven 

förståelse för begreppet, metoden eller räknesättet. Det blir i princip som när eleverna 

inte förstod uppgiften som Norén (2008) berättade om, den kulturinbäddade uppgiften 

som faktiskt blev översatt av modersmålslärare men eleverna kunde ändå inte förstå den 

eftersom de inte hade bakgrundskunskaper från vår kultur. 

 

Utmaningen för svensk skola verkar vara att kunna erbjuda studiehandledning på 

modersmål för att andraspråkselevers begreppsapparat i matematik ska utvecklas. När 

begreppsapparaten är utvecklad på sitt modersmål kan eleven översätta det till sitt 

andraspråk skriver Löwing och Kilborn (2008, 2010). Eftersom eleverna i studien inte 

har studiehandledning på modersmål i matematik hade de utvecklat egna strategier för 

att få förståelse och ibland var det genom att översätta ord och meningar på I-paden. 

Detta är en fungerande strategi ibland men vissa ord är ändå svåra att översätta eftersom 

eleverna inte har all begreppsförståelse på sitt eget språk och då blir orden svåra att 

förstå även på deras modersmål. Vissa ord har även dubbla betydelser och betyder olika 

saker beroende på om det är det matematiska språket eller vardagsspråket, exempelvis 

axel och volym (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Vid översättning kan det bli fel 

betydelse som översätts och förståelsen blir då helt fel. Det är som Rönnberg och 

Rönnberg (2001) menar att matematikspråket är abstrakt och det saknas ofta 

information i kontexten, sammanhanget, som kan underlätta förståelsen vilket gör att 

den egentliga betydelsen av matematiken går förlorad för att man inte har förstått 

begreppet. 

 

För mig var det ett tämligen överraskande resultat att det framkom att några elever 

lägger skulden till deras svårigheter helt på sig själva. De tyckte att lärarna undervisar 

bra men de säger att det beror på dem själva hur det går i ämnet matematik. En av 

eleverna har, enligt min tolkning, riktigt dåligt självförtroende och han menar att det 

beror bara på honom själv att han inte kan lära sig matematiken. Han menar att lärarna 

är duktiga, de försöker hjälpa honom men han känner att hans huvud inte räcker till när 

han ska spara lärarens undervisning i sin hjärna. Han understryker att matematiken var 

svår för honom i sin tidigare skolgång och han tycker matematik är svårt nu också. En 

annan elev, som också lägger all skuld på sig själv, betonar verkligen att den enda hjälp 
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hon kan komma på för att hon ska lära sig mera är att hon ska jobba hårdare. Jag tolkar 

dessa elevers inställning och motivation till skolarbete och utbildning som mycket 

framträdande. Jag tycker också att jag möts av flera ödmjuka ungdomar i min studie 

som är tacksamma för att få gå i skola och utbilda sig. 

7.2 Metoddiskussion 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa forskningsintervjun den bästa 

metoden när man vill göra en djupgående undersökning vilket var syftet med denna 

studie. Jag ville samla detaljerad information från ett mindre antal människor och få en 

ingående beskrivning av detaljerade händelser från dem. 

 

Avsikten med studien var att undersöka, beskriva och tolka andraspråkselevers 

upplevelser och erfarenheter och då var urvalet givetvis andraspråkselever. Jag anser att 

den metod jag valde var framgångsrik och uppfyllde den målsättning jag hade för 

studien. 

 

De informanter som deltog i studien och skulle intervjuas hade olika språkliga förmågor 

i det svenska språket. Några av eleverna kunde jag intervjua på svenska och det gick 

bra. Fyra av eleverna intervjuades med hjälp av en tolk. Min känsla var att hon var en 

kompetent och duktig tolk som översatte både svenska och persiska bra. Man kan aldrig 

veta om tolken förvränger och förändrar översättningen (Denscombe, 2000) men jag 

fick uppfattningen att hon inte gjorde det. Risken med en tolk är att forskaren går miste 

om den värdefull information som forskarenkan kan få när den ställer viktiga följdfrågor 

och erhåller nyanserade bekräftade förstahandssvar (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag 

försökte att ställa följfrågor som tolken också översatte till informanterna för att 

bekräfta deras åsikter men naturligtvis blir det ett extra led när man har tolk vilket 

försämrar informationshämtningen. 

 

Två elever intervjuade jag på engelska och lite svenska där den ena var mycket bra på 

engelska så vi kunde genomföra intervjun med för mig värdefull information. Den andra 

av dessa två var svår att intervjua då han inte hade så mycket svenskakunskaper och inte 

hellre de engelska språkkunskaper som jag trodde från början. Jag försökte dock fråga 

de viktigaste frågorna och han gav kortfattade svar. Den intervjun gav inte så utförlig 

information till resultatet men jag fick ändå med en del intressanta åsikter. 

 

För att kunna transkribera och tolka den information som eleverna gav, var det mycket 

bra att jag hade spelat in intervjuerna så att jag kunde spela upp dem och lyssna om och 

om igen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genom intervjuer av andraspråkselevernas undervisande lärare i matematik hade 

eventuellt elevernas nuvarande matematikundervisningssituation kunnat berika studien. 
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Nu var inte syftet med studien att undersöka lärarens situation att undervisa 

andraspråkselever varför det inte var aktuellt i denna studie. 

 

En möjlig ändring av kriterierna av urvalet är att eleverna gärna skulle ha varit i svensk 

skola minst ett läsår för att jag då tror att jag skulle ha fått ut mera information av vad 

de tyckte om matematikundervisningen här i Sverige. Det jag hellre inte vet är vilka 

som ligger någotsånär på en åldersadekvat undervisning. Det enda jag vet är att två av 

eleverna har haft betyg VT-15.  

 

7.3 Slutsats 

Jag anser att jag har fått svar på mina forskningsfrågor genom denna studie och det som 

verkligen har kommit i dagen för min egen del är hur olika skolbakgrunder de 

nyanlända kan ha. Mitt urval av informanter visade sig vara en salig blandning av 

skolbakgrunder med olika längd och olika kvaliteter. Det kan inte vara en lätt uppgift att 

komma som 14-15 åring till Sverige och i princip inte någonsin ha gått i skolan i sitt 

forna hemland. Med anledning av detta, tycker jag att det är viktigt att skolorna måste 

genomföra kartläggningar av nyanländas kunskapsnivå i olika ämnen enligt skollagens 

riktlinjer från 2016-01-01 (SFS 2010:800). Jag tycker att kartläggningarna ska 

genomföras av en specialpedagog eller speciallärare som är insatt i 

kartläggningsmaterial och som har insikt i specialpedagogiska frågor. 

 

Det mest tydliga för min egen del var att så långt som en andraspråkselev känner igen 

räknemetoder och begrepp från sitt hemland så långt går det bra att på något sätt 

översätta siffror, räknemetoder och begrepp. Eleven kan förstå lite även om 

undervisningsspråket är på svenska så länge eleven kan göra förståelsen för metoderna 

och begreppen på sitt modersmål. Men när förståelsen på det egna modersmålet inte 

räcker till för ett begrepp eller en räknemetod så blir det så mycket svårare och även om 

orden, begreppen översätts så saknas förståelsen eftersom eleven inte har något att 

referera till i sitt eget modersmål. Av den anledningen är det viktigt att eleven får 

fortsätta sin begreppsutveckling på sitt modersmål, för att sedan kunna översätta till 

svenska och få en förståelse för den svenska förklaringen. Det tar många år innan 

andraspråkselever kan förstå och lära in på det nya språket, i detta fall svenska. Det 

finns fina översättningsverktyg i elevernas I-pad som de kan använda för att översätta 

ord och meningar men har man inte förståelsen för begreppen eller räknemetoderna så 

blir det ändå svårt. Egentligen pratade inte eleverna i studien så mycket om 

studiehandledning på modersmål som hjälpmedel för att nå högre måluppfyllelse. 

Eleverna lät istället nöjd med läraren som förklarar så att de förstår. Jag tror det berodde 

på att de inte har studiehandledning i matematik så de har inte det att referera till och 

sedan var för många av eleverna i studien så nyanlända att de inte hade kommit till 

gränsen när deras forna kunskaper inte räckte till. 
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Denna avsaknad av studiehandledning på modersmålet kan bero på att många lärare och 

personal i skolan tycker att andraspråkselever klarar matematiken förhållandevis bra då 

det inte är så mycket svensk text som eleverna ska förstå. Andraspråkseleverna känner 

igen räknesätten och siffrorna, men efter ett tag når de gränsen när de skulle ha behövt 

begreppsinlärning och metodinlärning på sitt modersmål för att skapa förståelse. Då har 

andraspråkseleven klarat sig relativt lång tid i svensk skola så då sätter man inte in 

någon studiehandledning på modersmålet. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

En annan ingång till forskning inom området är ju naturligtvis att undersöka lärarnas 

situation att undervisa elever med utländsk bakgrund. Det vore intressant att få ta del av 

framgångsrika undervisningsmetoder för nyanlända elever. En av svårigheterna när 

eleverna börjar sin skolgång senare i Sverige, och inte har haft matematik i sina forna 

hemländer, är att försöka komma ikapp sina jämnåriga svenska klasskamrater i 

matematikkunskaper.  

 

Studien har visat på detta ”fenomen” som jag diskuterat i diskussionsavsnittet, att 

kunskaperna som andraspråkseleverna har med sig når en gräns och då blir det helt 

plötsligt mycket svårare när de inte känner igen räknemetoder och begrepp. Detta skulle 

jag vilja forska mera på och kanske titta på en grupp andraspråkselever som har haft 

modermålsstöd i matematik och jämföra dem med en grupp som inte har haft 

modermålsstöd. Eleverna bör då ha haft matematikundervisning först i sitt hemland så 

att vissa grundkunskaper finns i matematik. Sedan bör de ha varit en längre tid i svensk 

skola så att de har nått gränsen när deras grundkunskaper inte räcker till.  
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Hej!                                                                                                                                Bilaga 1 

 

Jag läser till speciallärare med inriktning matematik på Umeå universitet och den här sista 

terminen skriver jag ett examensarbete. Jag har valt att fördjupa mig om andraspråkselevers 

upplevelser av matematikundervisning och av den anledningen vänder jag mig nu till Er. 

 

Syftet med studien är alltså att undersöka hur andraspråkselever upplever den svenska 

matematikundervisningen. Jag är också intresserad av hur vi kan hjälpa elever med utländsk 

bakgrund till högre måluppfyllelse i matematik, det vill säga hur skolan skall kunna hjälpa dem 

att klara ett godkänt betyg i matematik. 

 

Jag har tänkt intervjua elever och då tar jag givetvis hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om eleven skulle vilja 

så kan eleven när som helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Intervjuerna kommer 

som sagt handla om matematikundervisning och skolfrågor, inga känsliga personliga frågor 

ställs.  

 

Intervjun är konfidentiell vilket innebär att det bara är jag och min handledare vid universitetet 

som kommer att ha tillgång till det som sägs under intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in 

och analyseras efteråt. Insamlat material förvarar jag så att det är åtkomligt endast av mig och 

sedan förstör jag det när den tid som föreskrivs för arkivering av forskningsuppgifter har löpt ut. 

 

I den slutliga rapporten kommer såväl skolan som alla intervjupersoner att vara 

avidentifierade, så att varken skolan eller någon enskild elev går att identifiera. Deltagande 

elever blir således helt anonyma och svaren de lämnar kommer inte att kunna kopplas samman 

med någon enskild elev. 

 

 

SAMTYCKE 

 

Jag vill vara med i studien och genom att skriva under denna blankett ger jag mitt samtycke. 

  

 

Underskrift elev:………………………………………………………………………….. 

 

Enligt Vetenskapsrådets samtyckeskrav bör även samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Jag 

ber därför även vårdnadshavare skriva under detta informationsbrev och således ger ni även ert 

samtycke till intervju-undersökningen. Har Ni frågor eller synpunkter går det bra att kontakta 

mig via telefon eller e-post.  

 

Underskrift vårdnadshavare:……………………………………………………………… 

 

Lämna igen detta brev med underskrift senast 2 oktober 2015 till undertecknad. 

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Liselotte Sjögren 
Mobil: XXX 

Mail: XXX 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Vem är du? 

 Hur gammal är du? 

 Från vilket land kommer du? 

 Hur länge har du varit i Sverige? Hur länge har du gått i svensk skola och haft 

svensk matematikundervisning? 

 

 

Tidigare undervisning 

 Har du gått i skola i ditt hemland?  

 Kan du berätta hur matematikundervisningen var på din ”gamla” skola? 

 Tycker du att du var bra i matematik i ditt hemland? 

 Känner du att du behärskade den matematik som du hann lära dig i ditt 

hemland? 

 Var siffrorna, metoderna och ”läroböckerna” densamma som här i Sverige? 

 Hade ni hemläxa i matematik? 

 

 

 

Nuvarande undervisning 

 I vilken grupp/klass är du på matematiken? 

 Berätta hur din nuvarande matematikundervisning ser ut?  

 Tycker du att du är bra i matematik nu? Känner du att du behärskar den 

matematik som du nu undervisas?  

 Kan du se likheter och skillnader i förhållande till din undervisning som du 

mötte i ditt hemland? 

 Får du studiehandledning på modersmål i matematik? 

 Har ditt sätt att arbeta med matematikämnet förändrats sedan du kom hit till 

Sverige? Jobbar du mer, mindre (arbetsinsats) 

 Får ni läxa i matematik? 

 

 

Hur hjälpa? 

 Händer det att du inte förstår matematikundervisningen? Vad gör du då du inte 

förstår? 

 Kan du berätta vad det är som blir svårt?  

 Vad tycker du att du behöver hjälp med i matematik? 

 Känner du att du får hjälp när du inte kan eller förstår det du ska göra under 

matematiklektionerna? 

 Vilken hjälp skulle du behöva för att nå betyg/högre betyg? 

 Har du betyg i matematik? Tror du att du kommer gå ut 9:an med betyg i 

matematik? 
 

 

 


