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Sammanfattning/Abstract 

Denna undersökning syftar till att undersöka vilka anpassningar rektor och lärare gör 

inom matematikundervisningen för elever med annat modersmål då antalet elever 

med annat modersmål har ökat de senaste åren till följd av den ökade invandringen. 

Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring matematikundervisningen 

för dessa elever då språk, kultur och andra metoder för uträkningar kan ställa till det 

för dem. Forskningen visar även att elever som lär sig grunderna i matematiken på sitt 

andraspråk har sämre betyg än både elever med svenska som modersmål och elever 

som hunnit gå i skola i sitt hemland. I denna undersökning har rektorer och lärare på 

tre skolor i en mellanstor kommun intervjuas för att belysa hur olika skolor anpassar 

matematikundervisningen för dessa elever. För att få fram vilka faktorer skolorna inte 

kan påverka och vilka anpassningar de sedan gör användes begreppsverktyget 

frirum, yttre gränser och inre gränser. Resultaten visar att det verkar som att 

rektorerna till största del gör anpassningar mot alla ämnen men som även påverkar 

matematikundervisningen. När det gäller lärarnas anpassningar så verkar det finnas 

ett samband mellan deras möjligheter att undervisa enligt tidigare forskning och deras 

undervisningsmetoder samt vilket läromedel de använder.  
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Kapitel 1 - Inledning 

Den ökade invandringen i Sverige har lett till att det finns alltfler elever som inte har 

svenska som modersmål i de svenska skolorna. Läsåret 2015/16 var drygt 25 % av 

samtliga elever berättigade till modersmålsundervisning, sju år tidigare låg denna 

siffra på 18 % vilket visar att det skett en markant ökning (Skolverket, 2016). Detta har 

även fortsatt öka då det antalet nyanlända elever, alltså som flyttat till Sverige inom 

de senaste fyra åren, ökat med 19 % 2017 jämfört med 2016 (Skolverket, 2018). Då det 

står i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2017, s. 

8) innebär detta en stor utmaning för skolorna runt om i landet.  

       Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring matematik-

undervisningen för elever med annat modersmål. Dels kan det vara svårt att lära 

barnen de matematiska begreppen då läraren oftast inte kan elevens modersmål och 

en förenklad förklaring på svenska inte ger en djupare förståelse för begreppet 

(Norén, 2008). Andra svårigheter kan vara att eleverna inte klarar prov och 

textuppgifter för att de inte förstår frågan på grund av språksvårigheterna eller 

kulturkrockar (Bernardo och Calleja, 2005). McGraw och Rubinstein – Ávila (2009) 

menar även att det kan finnas svårigheter i själva undervisningen då dessa elever ofta 

kommer från ett annat land och en annan undervisningskultur vilket till exempel kan 

göra att de inte förstår att det inte är meningen att de snabbt ska få rätt svar i 

problemlösning utan det är meningen att de ska resonera sig fram till ett svar. Enligt 

den läroplan vi har just nu i Sverige är matematiken också ”ett kommunikativt ämne 

med fokus på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer” 

(Skolverket, 2017b, s. 8). En stor del av forskningen visar på att det är viktigt att låta 

eleven använda sitt modersmål i undervisningen (McGraw och Rubinstein – Ávila, 

2009; Norén, 2008; Norén, 2015), även om forskarna ger olika förslag på hur och när 

modersmålet ska användas. Petersson (2017) menar att det kan vara ett problem om 

eleverna kommer till Sverige i tidigare åldrar då detta innebär att modersmålet inte 

heller är så starkt och Bengtsson (2012) menar däremot att undervisningen bör vara på 

svenska. Forskningen är alltså oeniga om hur matematikundervisningen ska anpassas 

på bästa sätt för elever med annat modersmål. Det verkar även som att det är en 

nackdel att lära sig grunderna i matematik på sitt andraspråk (Petersson, 2017). 

       Läroplanen och forskningen är riktad mot undervisningen men hela ansvaret 

ligger inte på lärarna då det är en del av rektorns arbete är att vara en pedagogisk 

ledare. Detta innebär att hen ska se till att eleverna får den undervisning de har rätt 

till och att skolan uppfyller lärandemålen och eventuella direktiv från högre led i 

beslutskedjan som exempelvis kommun eller huvudman (SOU 2015:22). Skolorna kan 

dock lösa dessa utmaningar på olika sätt. Berg (2011) skriver om frirummet, vilket är 

det spelrum där skolorna kan göra egna anpassningar där de inre begränsningarna är 

skolans förutsättningar gällande elever, personal etc. och de yttre begränsningarna är 

det krav som staten sätter upp genom läroplan och lagar. Det är således intressant att 

undersöka hur olika skolor anpassar matematikundervisningen för elever som inte 

har svenska som modersmål samt om det är någon skillnad beroende på om skolan 

har en längre erfarenhet av att undervisa ett större antal elever eller om de har kortare 
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erfarenhet och ett fåtal elever ur denna grupp. Därför riktas denna undersökning mot 

hur tre skolor anpassar sitt frirum för att anpassa matematikundervisningen till elever 

med annat modersmål på bästa sätt. Förhoppningen är att detta ska tillföra något till 

att lösa den problematik som finns inom detta område.  
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Kapitel 2 - Bakgrund 

Detta kapitel avser att ge en bakgrund till denna undersökning. Den kommer således 

lyfta den senaste forskningen kring matematikundervisningen och hur den bör 

anpassas till elever med annat modersmål än svenska. Till sist förklaras även 

styrkedjan och rektorns roll.  

Forskning kring matematikundervisningen  
Tidigare forskning visar att det är samma framgångsfaktorer inom 

matematikundervisningen för elever med annat modersmål som för alla elever, d.v.s. 

att anpassa undervisningen så att eleverna har möjlighet att skapa en djupare 

förståelse genom bland annat problemlösning, användandet av olika 

representationsformer samt kommunikation och resonemang (Bengtsson, 2012; 

Hansson, 2011; Jonsson, Liljekvist, Lithner och Norqvist, 2014; McGraw och 

Rubinstein – Ávila, 2009). Dessa teorier verkar baseras på Brousseaus teorier då både 

Hansson (2011) och Jonsson, Liljekvist, Lithner och Norqvist (2014) lyfter detta och 

Hansson tar även upp Vygotskij och Bruner som en bakgrund till Brousseau. Det 

Brousseau alltså kommit fram till är att bästa sätt att undervisa matematik är genom 

att låta eleven konstruera kunskap själv genom att skapa adidaktiska situationer där 

eleven arbetar med problemlösning för att den vill hitta lösningen på problemet och 

inte för att i första hand lära sig matematik. Enligt Brousseau kan det motsatta 

innebära ett hinder för motivation och för att få en förståelse för hur matematiken kan 

användas utanför klassrummet (Brousseau, 1997, i Hansson, 2011). Enligt egen 

erfarenhet finns det fortfarande många lärare som arbetar efter läroboken, samtidigt 

som det rimligtvis också finns lärare som arbetar med enligt Brousseau och aktuell 

forskning. Detta verkar vara något även Hansson uppmärksammat då hon i början av 

sin avhandling gjort en generalisering av dagens matematikundervisning. Hansson 

menar att det finns två olika sorters matematikklassrum. I det ena klassrummet så 

arbetar eleverna individuellt i sin lärobok där de kan arbeta i sin egen takt och med 

individanpassade uppgifter. I detta klassrum får eleverna ta mycket eget ansvar för 

sitt lärande och lärarens uppgift är att gå runt i klassrummet och hjälpa de elever som 

fått problem. I det andra klassrummet är läraren ansvarig för lärandet genom att 

skapa förutsättningar för eleverna att jobba dels i grupper, dels med strukturerat eget 

arbete. Lärarens uppgift i detta klassrum är att skapa förutsättningar för lärandet samt 

att inte hjälpa eleverna så fort de ber om hjälp utan låta dem fundera och motivera 

dem att själva hitta en lösning på problemet. Hansson lyfter dock att det så klart inte 

är riktigt så svart eller vitt i verkligheten men det går ändå att känna igen sig i denna 

generalisering. För att återgå till Brousseau är alltså det andra klassrummet i 

generaliseringen att föredra.  

      Förutom motivationsbrist och brist på förståelse för matematikens användning kan 

en läromedelsstyrd undervisning även leda till att svagare elever inte får ta del av alla 

begrepp och metoder (Petersson, 2017). Många läroböcker är upplagda så att varje 

avsnitt börjar med en grundkurs och sedan blir uppgifterna succesivt svårare. Det 

brukar även finnas fördjupningsuppgifter i slutet av varje avsnitt eller kapitel. 

Peterssons undersökning riktar sig mot elever med annat modersmål och den visar på 

att den största skillnaden i resultat mellan elever med svenska som modersmål och 
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elever med annat modersmål är i uppgifter som handlar om begrepp som 

förekommer sällan eller endast i fördjupningen. Författaren menar att det därför är 

viktigt att lärare som använder läroböcker som är upplagda på detta vis tänker på att 

se till att dessa elever får ta del av de delar som inte finns med i grundkursen. 

Petersson (2017) menar därför att det är viktigt att tänka på hur man använder 

läroboken. Undersökningen gällde elever med annat modersmål men detta är något 

att ha i baktanke då det rimligtvis gäller alla svagare elever. En annan sak att ha i 

åtanke vid undervisning baserat på läroboken är att nästan alla textuppgifter eleverna 

möter i skolan är stereotypa och direkta vilket kan göra att eleverna inte knyter dem 

till sin vardag och världen utanför klassrummet (Greer, 1993; Reusser och Stebler, 

1997; Verschaffel et al., 1994 i Bernardo och Calleja, 2005)   

Matematikundervisning till elever med annat modersmål 

Det som däremot är utmärkande för elever med annat modersmål än 

undervisningsspråket är att man tänker på att dessa elever får använda sig av hela sin 

språkliga repertoar när de ska förklara hur de tänker och att de får använda sitt 

modersmål när de tänker och resonerar. Vid problemuppgifter är det viktigt att 

eleverna förstår att syftet inte är att snabbt få fram rätt svar utan att tanken är att de 

ska diskutera och resonera sig fram. Detta kan vara extra viktigt att förklara för elever 

som kommer från en annan kultur då de många gånger inte är vana vid detta 

arbetssätt (McGraw och Rubinstein – Ávila, 2009). Denna undersökning är gjord i 

U.S.A. men det gäller även i Sverige då det står i vår kursplan att eleven vid 

problemlösning ska ”reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 

och resultat” (Skolverket, 2017a, s. 56). 

      Att språket är viktigt är således klart, däremot finns det olika syn på hur språket 

ska användas. Ett sätt är att undervisningen ska ske på undervisningsspråket men att 

läraren istället är tydlig, använder konkretiseringsmaterial samt låter eleverna 

kommunicera och diskutera (Bengtsson, 2012). Bengtsson har undersökt en skola med 

goda resultat; 95,7 % av eleverna i åk. 5 når godkänt trots att 70 % av eleverna har 

annat modersmål än svenska. Författaren lyfter de framgångsfaktorer hon upptäckt 

och det är bland annat att de låter eleverna stanna kvar i klassrummet och istället 

försöker de anpassa undervisningen så att alla förstår samt att de arbetar mycket lite 

med läroboken. Bengtsson menar även att det är viktigt att läraren har höga 

förväntningar på eleverna och ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet genom att 

inte ha det svenska språket, kulturen och räknemetoder som norm. Det andra sättet är 

att undervisa på undervisningsspråket men lyfta de flerspråkiga elevernas modersmål 

på ett sätt så att alla kan ta lärdom av det och man kan exempelvis jämföra olika 

begrepp eller hitta likheter i språken (Norén, 2015). Det tredje sättet är en flerspråkig 

undervisning där både elever och lärare talar samma språk och där det är fritt att byta 

mellan språken och man använder förstaspråket till att skapa en bättre förståelse på 

andraspråket (McGraw och Rubinstein – Ávila, 2009; Norén, 2008). Det kan dock vara 

svårt i svenska kommunala skolor att få ihop en hel klass med samma modersmål 

samt en lärare med samma modersmål. Detta har Norén (2008) löst genom att i sin 

undersökning ta hjälp av modersmålslärarna och eleverna fick ha halva 

matematikundervisningen på svenska i helklass och den andra halvan med sin 

modersmålslärare på sitt modersmål. Resultaten i Noréns (2008) undersökning talar 
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emot tidigare forskning som menar att andraspråksundervisning ger utanförskap, då 

hon menar att hennes undersökning visar att det är tvärtom. När eleverna får 

använda sitt modersmål i matematikundervisningen så känner de att matematik är 

även för dem och att deras språkliga och kulturella bakgrund är av värde. Norén 

(2008) kommer även fram till fler fördelar med att eleverna får ha delar av 

matematikundervisningen med en lärare som talar deras modersmål och förstår deras 

kultur. Bland annat att de kan förklara de svenska begreppen mer precist och direkt 

än om en svensktalande lärare försöker göra förenklade förklaringar. Dessutom ger 

det eleverna en chans att kommunicera matematiskt när de känner sig trygga med 

språket. Norén (2008) menar till och med att språket kan bli en barriär för lärandet 

överlag. Författaren menar att denna språkbarriär kan rivas genom att låta eleverna 

använda både svenska och modersmålet i sitt lärande. Lärarna i undersökningarna 

använde sig bland annat av modersmålet för att beskriva svenska matematiska 

begrepp. 

     Det är dock inte bara i undervisningen språket kan vara till problem, det kan också 

göra så att dessa elever får sämre resultat på prov. Både Petersson (2017) och Bernardo 

och Calleja (2005) har uppmärksammat att elever med annat modersmål oftare svarar 

blankt eller på ett sätt där det syns att de inte förstått frågan rent språkligt på 

textuppgifter som är på deras andraspråk. Bernardo och Calleja menar att detta kan 

endera bero på svårigheter i själva språket eller i kontexten då den är baserad på en 

annan kultur. Petersson har dock ytterligare en förklaring då han uppmärksammat att 

det finns skillnader mellan elever som invandrat tidigt och de som invandrat senare 

och att elever som invandrar sent har fler felaktiga svar inom begrepp som 

förekommer sällan i läroboken, exempelvis median. Detta menar författaren antagligen 

beror på att de ”invandrat efter att undervisningen om ett sällan förekommande 

begrepp är avklarad för det skolåret” (Petersson, 2017, s. 123). Däremot har de som 

invandrat sent och som gått i skola i sitt hemland bättre resultat på uppgifter där 

språket inte är i fokus än vad elever som invandrat tidigt har, exempelvis 12-23+9. 

Författaren menar att denna sorts uppgifter ofta finns med i fördjupningsdelen och att 

resultatet kan bero på att dessa elever kanske har svårt med matematiken och väljer 

att hoppa över fördjupningen. Peterssons undersökning visade också att elever som 

invandrat sent hade ”högre lösningsproportion på provuppgifterna i matematik än de 

tidigt anlända andraspråkarna” (Petersson, 2017, s. 123). Han menar att detta styrker 

tidigare forsning som visat att verkar vara svårt att lära sig grunderna på sitt 

andraspråk och att det därför är viktigt att dessa elever får extra stöd från första dagen 

i svensk skola. Då dessa elever många gånger inte heller har ett starkt modersmål 

problematiserar det övrig forskning som nämnts då den till övervägande del visat på 

att användning av modersmålet på något sätt är att föredra. 

Styrkedjan och rektorns betydelse 
Den tidigare forskningen inom detta område är främst riktad till undervisningen och 

lärarna. Lärarna är dock inte ensamma i denna utmaning och inte heller helt fria i 

upplägget av undervisningen. Rektorn har även en stor del i detta och vilka 

förutsättningar hen ger lärarna att anpassa sin undervisning samt vilka krav hen 

ställer på sin personal. Men inte ens rektorn kan här arbeta fritt utan måste förhålla sig 

dels till vilka förutsättningar hen har utifrån sin egen skola, organisation. Dels de yttre 
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gränser som sätts upp genom lagar och läroplaner från statens håll samt budget och 

kommunala inriktningar från kommunens håll.  

 

Styrkedjan 

I skollagen 2 kap. 9 § (2010:800) står det att rektorn ska leda och samordna det 

pedagogiska arbetet och utvecklingen av utbildningen. Enligt skollagen 2 kap 8 § är 

sedan huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer gällande 

föreskrifter. Detta innebär att rektorn är ansvarig för den egna skolan och det 

pedagogiska arbetet där, men det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att 

utbildningen uppfyller de krav den har på sig. De som ställer dessa krav är i sin tur 

staten. Detta leder till något som kallas styrkedjan; staten - huvudmannen - den 

kommunala nämnden - förvaltningschefen - eventuella övriga chefer över rektorn - 

rektorn - lärarna. (SOU 2015:22, s. 185). Enligt betänkandet kan många av rektorns 

utmaningar kopplas till svagheter i styrkedjan och att dialogen mellan de olika 

nivåerna i styrkedjan är otydlig vilket kan leda till att man inte kommer fram till en 

gemensam strategi för hur den enskilda skolan ska nå de nationella målen.   

 

Rektorns roll 

Enligt betänkandet (SOU 2015:22) är det vanligt att dela in rektorns arbetsuppgifter i 

tre delar; administrativa, sociala och pedagogiska. I läroplanen står det att ”den 

dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt” (Skolverket 2017a, s. 11), där det är 

den dagliga pedagogiska ledningen som poängteras, det är alltså meningen att den 

pedagogiska ledningen ska vara närvarande varje dag. Längre ner i läroplanen under 

rubriken övergripande mål och riktlinjer finns även ett eget avsnitt med rektorns 

ansvarsuppgifter i en punktlista med 16 punkter där det bland annat framkommer att 

rektorn är ansvarig för skolans arbetsformer, arbetsmiljö, extra anpassningar och 

särskilt stöd till elever, upprätta kontakt mellan skola och hem, att undervisningen är 

ämnesövergripande genom att integrera ämnes övergripande kunskapsområden, 

kompetensutveckling för personalen, att skolbiblioteket används i undervisningen 

och mycket mer. Enligt betänkandet (SOU 2015:22) är det även en del av rektorns 

arbetsuppgifter att ha medarbetarsamtal, lägga schema, ekonomi, rekrytering, 

fastigheter, kvalitetsredovisning till huvudman och mycket, mycket mer. Det framgår 

även tydligt i betänkandet att många rektorer anser sig ha tidsbrist. Rektorn får dock 

delegera vissa uppgifter till en anställd som har tillräcklig kompetens och erfarenhet 

(SOU 2015:22).  
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Kapitel 3 - Begreppsramverk 

För att kunna få svar på forskningsfrågorna och synliggöra de anpassningar skolorna 

gör behöver det som är anpassningar och det som skolorna inte kan påverka 

separeras. För att göra det kommer jag att använda mig av Bergs (2011) frirum då det 

gör att man synliggör det utrymme skolorna har att arbeta med genom att lyfta ut de 

inre och yttre gränserna. I detta kapitel kommer det begreppsramverk som används i 

framställningen av resultatet samt analysen att beskrivas. De tre huvudsakliga 

begreppsverktygen som kommer att används är; yttre gränser, inre gränser samt frirum.  

Frirum, yttre och inre gränser 

Begreppet frirum kommer ur ett synsätt där man ser skolan både som institution och 

som organisation. Med institution menar man att skolan är en etablerarad inrättning i 

samhället och med organisation menar man den enskilda skolenheten (Berg, 2011). 

Enligt författaren är institutionen de yttre gränserna där ”skolan är en institution som 

på statens mandat bedriver verksamhet i samhället” (Berg, 2011, s. 41), där han menar 

att stat och samhälle påverkar varandra och tillsammans legitimerar skolans 

verksamhet. Utifrån detta har begreppet frirum och dess inre och yttre gränser 

utvecklats där frirummet blir det utrymme som skolorna har möjlighet att arbeta med 

och göra de anpassningar som krävs för att öka måluppfyllelsen. Författaren har gjort 

en metafor för att förtydliga detta där han liknar skolan med ett lagspel, i detta fall 

fotboll (Berg).   

      I Bergs liknelse så är de yttre gränserna själva fotbollsplanen, d.v.s. ”arenan där 

spelet äger rum – är, eller förväntas vara uppbyggt” (2011, s. 14), det är alltså skolan 

som institution. Sedan kommer även spelreglerna, d.v.s. lagar och läroplan och 

domarna, d.v.s. skolinspektionen.  

     De inre gränserna blir sedan spelarna, d.v.s. skolpersonalen och eleverna. Det är de 

personer som finns med i laget som du har att arbeta med, du har den laguppställning 

du har helt enkelt och det kan du inte påverka. I skolans värld finns det många inre 

begränsningar. Dels de människor som finns på skolan; elever, lärare, 

specialpedagoger, kurator o.s.v. Men det finns även andra faktorer som inte går att 

påverka som är en del av de inre gränserna så som lokaler, placering och 

upptagningsområde. Även den rådande kulturen och attityden på skolan hör till de 

inre gränserna. Laget styrs av en lagledare vilket då blir rektor eller skolledare. 

Dennes uppgift blir att styra spelarna enligt spelreglerna så att spelet når högsta 

möjliga kvalitativa nivå. Här blir alltså spelet frirummet. Lagledaren förväntas vara 

lojal mot både spelreglerna, spelarna och övriga intressanter, exempelvis 

vårdnadshavarna som liknas med supportrarna. Precis som rektorn förväntas vara 

lojal mot både de statliga direktiven, elever och personal samt vårdnadshavare.  

I detta arbete kommer begreppen frirum samt inre och yttre gränser att lyftas ut 

och ses som yttre gränser som man måste hålla sig inom samt inre gränser som är de 

förutsättningar man har att utgå från. Detta leder till det frirum man har att arbeta 

med. Detta kommer ses ur rektorns perspektiv och sedan ur lärarnas perspektiv där 

lärarnas yttre gränser dels är samma som rektorns, dels är de direktiv de får från 

rektorn.   
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Kapitel 4 - Syfte och frågeställning  

 

Som det framkommer i kapitel 2 så finns det alltså en problematik kring 

matematikundervisningen av elever med annat modersmål än svenska och 

forskningen är inte entydig gällande vad som är den bästa lösningen. Enligt det 

ramverk som finns i kapitel 3 så har skolorna möjlighet att arbeta med detta på olika 

sätt utifrån sina förutsättningar. Det är även intressant att ta reda på om det är någon 

skillnad beroende på vilka förutsättningar och erfarenheter de har av att undervisa 

elever med annat modersmål än svenska. 

      Syftet med detta arbete är alltså att belysa hur svenska skolor arbetar med och 

anpassar matematikundervisningen för elever som inte har svenska som modersmål 

samt om det är någon skillnad beroende på vilken erfarenhet de har eller hur många 

elever det finns på skolan. För att ta reda på mer om detta ska jag i min undersökning 

försöka svara på frågorna; 

 
- Vilka stöd och insatser sätter rektorn in inom matematikundervisningen för elever 

med annat modersmål än svenska?  

 

- Hur anpassar lärarna sin matematikundervisning för att nå elever med annat 

modersmål än svenska? 

 

- Finns det några direktiv för hur elever med annat modersmål än svenska ska 

hanteras, antingen på skolan eller från andra delar av styrkedjan? 
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Kapitel 5 - Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts i undersökningen. Kapitlet börjar 

med en förklaring av urvalet samt en presentation av deltagande skolor och 

informanter. Därefter förklaras hur själva undersökningen gick till och till sist 

kommer ett avsnitt gällande hur resultatet sedan kommer att analyseras. 

Urval  
I denna undersökning har tre skolor i en mellanstor kommun i norra Sverige deltagit. 

Dessa skolor valdes ut med tanken att det skulle vara en skola med lång erfarenhet av 

att ha många elever med annat modersmål än svenska, en skola som alltid haft få 

elever med annat modersmål än svenska och en skola som haft få elever men som på 

den senaste tiden fått en rejäl ökning. Tanken med det var att detta skulle belysa 

huruvida skolorna arbetade annorlunda beroende på antalet elever med annat 

modersmål än svenska samt hur lång erfarenhet de har av att undervisa dessa elever. 

Utifrån egna slutsatser baserat på skolornas upptagningsområden valdes tre skolor ut. 

Vid en första kontakt med dessa rektorer bekräftades dessa slutsatser av rektorerna 

där rektorn i skolan med låg erfarenhet menade att ”antalet elever med annat 

modersmål i svenska är ganska begränsat på skolan och det finns 12 elever totalt 

bland nio klasser”. I den skola där de fått en ökning förklarade rektorn att de för 5 ½ 

år sedan hade två barn med annat modersmål på skolan och att de idag har cirka 10 % 

och 13 olika språk. Den skola med lång erfarenhet av många elever med annat 

modersmål än svenska har idag runt 70-75 % och cirka 33 språk på skolan. Även i 

denna skola har antalet elever med annat modersmål än svenska ökat på senare år 

men de har ändå lång erfarenhet av att undervisa dessa elever. Samtliga tillfrågade 

skolor valde att delta i undersökningen.   

      I dessa tre skolor lades fokus på mellanstadiet och åk. 4-6 då det är denna 

åldersgrupp som är av intresse för mitt framtida yrkesutövande. Detta innebar att det 

fanns ett begränsat antal lärare inom de utvalda skolorna. Urvalet begränsades 

ytterligare i och med kravet på att de ska undervisa i matematik. Utifrån ett önskemål 

om att intervjua 2-3 matematiklärare inom mellanstadiet bollade rektorerna detta 

vidare till lärarna.  

 

Deltagande skolor 

Här presenteras de tre skolor och informanter som deltagit i undersökningen. 

Brinkmann och Kvale (2014) menar att det är viktigt att intervjupersoner samt 

institutioner är konfidentiella och därför avidentifieras skolor och informanter i denna 

undersökning.  De kommer därför att få andra namn i denna uppsats som även dessa 

presenteras i detta kapitel. För tydlighetens skull kommer informanterna från en skola 

börja på samma bokstav som det namn skolan får. Detta för att det ska vara enklare 

att veta vilken informant som hör till vilken skola i resultat och diskussionsdelen.   

Skola 1 

Denna skola är den skola som har ett lågt antal elever med annat modersmål än 

svenska. Skolan kallas från och med nu för Lågskolan i denna undersökning, dock inte 

att förväxla med lågstadie då fokus ligger på mellanstadiet i alla tre skolorna. Skolans 
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upptagningsområde ligger i ett ”ganska homogent svenskt villaområde” (rektor). Idag 

går det enligt rektorn 12 stycken elever med annat modersmål än svenska i 

årskurserna 4-6 i denna skola. Enligt lärarna har det ändå blivit en viss ökning de 

senaste åren då de menade att det förut var en eller kanske två elever med annat 

modersmål på hela skolan. På skolan är det en stor spridning på vilka språk eleverna 

talar; ”allt från tyska och finska till tigrin, persiska och arabiska” (rektor), men 

arabiska är den största gruppen även om denna grupp ändå inte är så stor.  

      I denna skola var det meningen att det skulle delta fyra informanter; tre lärare 

samt rektor. Tyvärr var det en av lärarna som hade förhinder vilket innebär att det 

deltog två lärare samt en rektor. Rektorn som vi kan kalla Leif har arbetat på denna 

skola i ett år. Lärarna är två kvinnor som arbetar på skolan en längre period. Båda 

arbetar som klasslärare och undervisar matematik i sin egen klass. Den ena läraren 

kan vi kalla Lena och hon har två elever med annat modersmål i sin klass, den ena är 

född i Sverige och den andra har varit i Sverige i 3-4 år. Den andra läraren kan vi kalla 

Louise och hon har tre elever med annat modersmål än svenska. En som är född i 

Sverige, en som varit i Sverige i 4 år och en som varit här i 2 år.   

Skola 2 

Denna skola har haft ett lågt antal elever med annat modersmål men har de senaste 

fem åren fått en ökning. Skolan kallas från och med nu för Ökningsskolan. Skolans 

upptagningsområde är en ungefär lika stor del villaområde och lägenhetsområde. 

Enligt rektorn var det för 6 år sedan endast två barn med annat modersmål på denna 

skola och idag är det runt 20 elever med annat modersmål i mellanstadiet. Vid en 

första kontakt uppgav rektorn att det finns 13 olika språk på skolan. Det är en viss 

spridning av vilka språk som talas, bland annat portugisiska, tigrinja, persiska och 

engelska men arabiska är den största gruppen. 

      De informanter som deltog var rektorn som vi kan kalla Örjan och som har arbetat 

på skolan i 6 år samt två lärare. Den ena läraren var en kvinna som vi kan kalla Öline. 

Hon undervisar i flera klasser men har matematik i en klass i åk. 6 och där finns det en 

elev med annat modersmål och denna elev har bott i Sverige i cirka 1 ½ år. Öline är 

relativt nyexaminerad lärare och har arbetat på denna skola i snart en termin. Hon 

håller även på att utbilda sig till speciallärare. Den andra informanten är en man som 

vi kan kalla Östen. Östen har även han arbetat på denna skola i snart en termin men 

har arbetat tidigare på högstadiet i en skola i en annan större kommun där antalet 

elever med annat modersmål var liknande Ökningsskolan. Östen har även erfarenhet 

av att vara klasslärare till en klass med fyra nyanlända elever. I Ökningsskolan 

undervisar Östen matematik till två klasser i åk. 4 och där finns det en elev som är 

nyanländ och den eleven har bott i Sverige i cirka 1 ½ år. Båda lärarna uppger att de 

har fler elever med annat modersmål men att de andra är födda i Sverige.  

Skola 3 

Denna skola har en lång erfarenhet av att undervisa elever med annat modersmål än 

svenska. De har dessutom en längre erfarenhet av att ha ett stort antal elever med 

annat modersmål på skolan samt att de är som en slags mottagningsskola vilket 

innebär att de har många nyanlända elever. Denna skola kommer därför att kallas för 

Storskolan i denna undersökning. Skolans upptagningsområde är till största delen 
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lägenhetsområde men det finns även mindre villaområden. Rektorn själv menar att 

skolan ligger i ”det socioekonomiskt tuffaste området i hela kommunen”. På denna 

skola går det idag mellan 70 - 75% elever med annat modersmål. Enligt rektorn ändas 

denna siffra hela tiden. De har runt 33-34 språk på skolan och arabiska är det största 

språket, det är till och med större än svenska. Förutom arabiska är även tigrinja och 

dari stora språk. Denna skola har även en längre erfarenhet av elever med annat 

modersmål, till exempel sa en av lärarna att det förut var vanligt med de slaviska 

språken och enligt statistiska centralbyrån (2018) var det en kraftig ökning av 

asylsökande från forna Jugoslavien i början av 90-talet. Detta visar på att denna skola 

har en lång erfarenhet av elever med annat modersmål även om antalet elever som 

inte har svenska som modersmål har ökat de senaste åren.  

      De informanter som deltagit från denna skola är en rektor och två lärare. Rektorn 

som vi kan kalla Sten har varit rektor sedan 2011 men arbetat som rektor på denna 

skola sedan våren 2017. Båda lärarna som deltog har arbetat på skolan under en 

längre period och den ena av dem är en kvinna som vi kan kalla Stina. Stina är mentor 

för en klass i åk. 5 och det är även i den klassen hon undervisar i matematik. I denna 

klass finns det 27 elever och 20 av dem har annat modersmål än svenska. Den andra 

läraren kan vi kalla Stefan och han undervisar matematik i sin mentorsklass i åk. 6. I 

Stefans klass är det cirka 16 av 24 elever som har annat modersmål än svenska. I båda 

klasserna finns det en viss spridning av språk. Arabiskan är störst och sedan persiska 

och dari. Stina har några elever från afrikanska länder med olika modersmål och 

Stefan har några som pratar tigrinja. I båda klasserna är det även en spridning av 

antalet år i Sverige, från elever som är födda i Sverige till helt nyanlända.   

Genomförande 
I denna studie har det genomförts tre enskilda intervjuer med vardera rektor samt tre 

gruppintervjuer med två lärare från varje skola. Anledningen till att en kvalitativ 

undersökningsform valdes är att vilka anpassningar man gör inom skolan och av 

undervisningen inte är en enkel fråga som går att besvara på ett tillfredsställande sätt 

genom en enkätundersökning. Tvärtom är det väldigt komplext och varje skola har 

olika förutsättningar, olika inre gränser och olika frirum att arbeta med för att göra 

dessa anpassningar. Då undersökningen riktar sig både mot ett styrningsperspektiv 

av de anpassningar skolorna gör samt ett undervisningsperspektiv och de 

anpassningar lärarna gör var det viktigt att få intervjua både rektor och lärare. Då 

detta arbete görs under en begränsad tid valde jag att göra en gruppintervju av 

lärarna för att ha möjligheten att få med fler perspektiv och för att undersöka om även 

lärarna anpassar sin undervisning på olika sätt eller om de har olika syn kring 

matematikundervisningen av dessa elever. Intervjuerna var halvstrukturerade vilket 

innebär att man utgår från förbestämda frågor men sedan ställer följdfrågor beroende 

på de svar man får av respondenten (Brinkmann och Kvale, 2014). Författarna menar 

att det är viktigt att intervjuaren har kunskap om ämnet samt insikt om vad hen vill ta 

reda på. I detta fall hade jag insikt i forskningen kring ämnet men hur det faktiskt 

fungerar i verksamheten och de yttre gränserna var något jag lärde mig under 

intervjuernas gång, vilket även ledde till nya frågor.  

       Intervjuerna genomfördes i den ordning som informanterna hade tid;  

1. Lågskolans rektor 
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2. Ökningsskolans rektor 

3. Långskolans rektor 

4. Långskolans lärare 

5. Lågskolans lärare 

6. Ökningsskolans lärare 

 

      Efter varje intervju har inspelningarna transkriberats ordagrant samt 

avidentifierats. Brinkmann och Kvale (2014) menar dock att detta är artificiella 

konstruktioner som varken lever upp till det muntliga samtalet eller den formella 

skriften. I denna första transkription finns alla ljud med som hm…, ja… eller 

trepunkter för pauser. Brinkmann och Kvale menar att en sådan detaljerad 

transkription passar om syftet är att exempelvis göra en språklig analys. Då det inte är 

syftet med dessa intervjuer så togs dessa bort från de citat som finns med i uppsatsen. 

Transkriberingarna är annars ordagranna och jag vill därför påminna om skillnaden 

mellan talspråk och skriftspråk då detta är något Brinkmann och Kvale menar är 

viktigt ur en etisk aspekt. Författarna menar även att man kan skicka 

transkriberingarna till informanterna, detta har dock inte gjorts.  

 

Metodernas för- och nackdelar 

Som det framkommer ovan i avsnittet urval så valdes dessa skolor ut utifrån deras 

upptagningsområden. Därefter tog jag kontakt med rektorerna på de tre skolorna, 

vilka bekräftade att antalet elever med annat modersmål än svenska stämde överens 

med det antagna antalet. Därefter var det rektorn som tog kontakt med lärarna. Detta 

innebär att rektorn hade möjlighet att välja ut vilka lärare hen ville fråga, deltagandet 

var dock så lärarna hade möjlighet att tacka nej om de av någon anledning inte ville 

delta. Att rektorn var länken mellan mig och lärarna innebär att det finns en möjlighet 

att denne valde ut de lärare som hen ansåg arbetade på ett sätt som passar in på hens 

egna tankar eller som hen anser passar bäst för att representera skolan inom detta 

område. Det finns även en möjlighet att lärarna kände att de var tvungna att delta då 

de blev tillfrågade av rektorn även om de fått ta del av missivbrevet där det tydligt 

framgår att deltagandet var frivilligt. I Storskolan och Lågskolan bad rektorerna om 

ett missivbrev som de kunde visa upp för lärarna vid tillfrågning och i Ökningsskolan 

vidarebefordrade rektorn missivbrevet i det mail genom vilket jag fick kontakt med 

Öline. Vid intervjutillfällena bad jag även om tillåtelse att få spela in informanterna, 

vilket alla gav sitt samtycke till.  

       Den valda metoden att göra halvstrukturerade intervjuer kan vara en nackdel i 

detta fall då det här är ett nytt område för mig så lär jag mig nya saker för varje 

intervju. Då tanken med en semistrukturerad intervju är att ställa lämpliga följdfrågor 

kan detta påverka vilka följdfrågor som ställs. Därför lyftes även i vilken ordning 

intervjuerna genomfördes i avsnittet ovan.  

Analys/bearbetning 
För att bearbeta, presentera och analysera den insamlade datan användes 

begreppsramverket och begreppsverktygen; frirum, yttre gränser samt inre gränser för 

att ta reda på vilka inre och yttre begränsningar skolorna har, vilket frirum de har 

samt på sätt de utnyttjar detta frirum för att skapa en så bra matematikundervisning 
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som möjligt för elever med annat modersmål än svenska. Som ett första steg gjordes 

en kategorisering genom en begreppsbestämd kodning (Gibbs, 2007).  I denna del av 

bearbetningen analyserades och kategoriserades transkriberingarna skolvis där de 

delades in i fem grupper; 

 

1. Information om skolan - information om skolan och informanterna lades med 

syftet att använda i presentationen.   

2. Yttre gränser - det som tog upp skolans yttre gränser. Med underrubriken yttre 

gränser för lärarna som syftar till rektorns direktiv till lärarna då detta blir 

något som lärarna har att förhålla sig till men inte något som skolan som 

institution måste hålla sig till,  

3. Inre gränser – det som tar upp de inre gränserna skolan har att utgå från. Med 

underrubriken speciella svårigheter för elever med annat modersmål där de 

speciella svårigheter som de olika informanterna sett kring dessa elever finns 

med,  

4. Frirum – det skolan gör för att förbättra undervisningen utifrån sina inre 

gränser  

5. Önskeanpassningar – den sista frågan i varje intervju där informanterna fick 

göra en önskeanpassning inom matematikundervisningen till elever med 

annat modersmål. 

 

I indelningarna kan samma stycke finnas med under flera rubriker. Detta då ett och 

samma stycke kan innehålla delar som hör till olika områden men hela stycket behövs 

för att få en förståelse för sammanhanget.   

      I nästa steg gjorde jag en databaserad kodning inom de olika rubrikerna (Gibbs, 

2007).  Detta innebär att jag gick igenom det som fanns under varje rubrik och försökte 

se vad som framkommer i intervjun utan att ha några förutfattade meningar. Gibbs 

menar dock att man inte kan vara helt neutral men att man ska försöka vara så 

opåverkad som möjligt av tidigare forskning. I detta steg försökte jag hitta områden 

som alla hade tagit upp och sedan se likheter och skillnader. Jag satte dock inga 

speciella koder på detta utan skrev ner det i text direkt. Det som jag fått med i texten 

markerades sedan med en färg för att jag skulle kunna se vad det är som jag fått med 

och vad som är kvar. Kvar blev sedan utstickarna som bara en informant lyft. Till sist 

gjordes an bearbetning av texten där fokus låg på att lyfta ut relevant resultat som 

kunde besvara forskningsfrågorna. 

Etik och god forskningssed 
Enligt vetenskapsrådet finns det olika aspekter kring etik och god forskningssed och 

de har sammanfattat detta i åtta punkter; 

 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 

och arkivering. 
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7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 8). 

 

Förutom att informanternas konfidentialitet lyfts i samband med presentationen av 

dem under rubriken deltagande skolor är detta inte utskrivet. I detta arbete har dock 

alla dessa delar tagits i beaktande vilket syns i utformandet av texten och 

underökningen. 
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Kapitel 6 - Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkom i undersökningen. Resultaten har 

strukturerats enligt den kategorisering som användes i bearbetningen; yttre gränser, 

inre gränser och frirum. Frirummet har sedan underrubriker utifrån de koder jag 

hittat i denna gruppering. 

Yttre gränser 
De yttre gränserna är de samma för alla tre skolorna då de har samma statliga direktiv 

och ligger i samma kommun, alltså samma kommunala direktiv. De yttre gränser som 

framgått i denna undersökning är att skolorna inte får några kommunala direktiv 

angående matematikundervisningen för elever med annat modersmål. De får däremot 

ett extra ekonomiskt stöd för att stötta dessa elever. Det stöd som skolorna får är 

räknat per elev där det finns en grundsumma som sedan ökas på om eleven har rätt 

till SvA (svenska som andraspråk) och ytterligare om eleven än nyanländ. Enligt Sten 

finns det även en extrapeng om skolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. 

     När det gäller de statliga direktiven finns det däremot några. För det första ska alla 

skolor genomföra en lagstiftad kartläggning dels inom språk och språkutveckling – 

litteracitet, dels en inom matematik – numeracitet. Dessa ska göras inom två månader 

från att eleven börjat i svensk skola. För det andra finns det en studiehandledning som 

nyanlända elever rätt till de första två åren i svensk skola. Efter dessa två år kan man 

söka om förlängning en termin i taget. Syftet med studiehandledningen är att eleverna 

ska få stöd på sitt modersmål genom att klassläraren bestämmer vad det är eleven 

behöver hjälp med och sedan går eleven iväg med studiehandledaren och arbetar med 

detta. Detta brukar oftast vara inom NO och SO men även inom matematik. 

Studiehandledaren är ofta samma person som modersmålsläraren men detta är två 

skilda saker. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och har en egen kursplan. 

Denna har eleverna även hela grundskolan om de får detta beviljat av rektorn. Detta 

innebär att utöver studiehandledningen så har lärarna ingen möjlighet att ta hjälp av 

modersmålsläraren i undervisningen. Enligt rektorerna finns inget krav på att 

studiehandledarna ska vara utbildade utan det är språket som är i första hand.  

Örjan menar också att det finns en lagstiftning som säger att skolorna själva ska 

omvandla betygen från andra länder till kunskap och att detta är svårt. Han menar att 

läraren då måste ta fram ett material, börja någonstans och fortsätta därifrån. Han 

fortsätter sedan med att lagen även säger att eleverna ska få följa med i 

kunskapsutvecklingen medan det lär sig språket, samtidigt som det dessutom har ett 

extra ämne i modersmålet. Detta innebär en stor belastning för barnet och då har 

skolorna möjlighet att anpassa deras timplaner en viss period.  

       Lärarna på Storskolan lyfte även den nya läroplanens betydelse och de menar att 

de känner en tidspress sedan den nya läroplanen Lgr 11 kom; ”… det är mer som ska 

in, alltså det var mindre, man blev mer styrd på något sätt kan jag tycka och varje 

minut är viktig” (Stefan). Stefan och Stina menade även att detta gjort att de inte 

längre har tid för att hålla lektioner utomhus eller göra projekt som exempelvis en 

kokbok med mat från de olika länderna där de jämförde de olika måttenheterna.  
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Inre gränser 

De inre gränserna innebär de förutsättningar som skolorna har att arbeta utifrån. I 

detta avsnitt kommer det som framkommit inom detta område förutom det som 

redan finns med i presentationerna av de olika skolorna i kapitel 5. Då eleverna och 

deras svårigheter är en del av de inre gränserna avslutas detta avsnitt med rubriken 

Problematik kring matematikundervisningen för elever med annat modersmål . 

Ingen av de tre skolorna har någon speciell kultur kring matematikundervisningen 

för elever med annat modersmål. Det som de alla gör däremot är att diskutera och 

bolla med varandra samt tipsa varandra om metoder och material som fungerat bra.  

Inställningen och attityden är också en del av de inre gränserna och rektor Leif menar 

att lärarna på Lågskolan är väldigt drivna och att de ”sätter väldigt stort fokus på 

eleven och elevens utgångspunkter” (Leif). På Ökningsskolan anser rektor Örjan att 

det är berikande med elever från andra länder; ”man har med sig erfarenheter, man 

har med sig kunskaper och att få det mötet i lärandesituationer, det är jätteberikande 

anser jag” (Örjan). Denna attityd verkar också påverka lärarna då de menar att elever 

med annat modersmål är en läranderesurs. Storskolans attityd var dock inget som 

framgick tydligt i intervjun.  

      Storskolans inre gränser skiljer sig en del från de andra skolorna. Enligt rektorn 

kan deras elevantal ändras från vecka till vecka, vilket även lärarna diskuterar; 

 

Stina: Nej de kommer ju liksom bara i en veckas, i bästa fall med en veckas 

förvarning. 

Stefan: Och vissa kan ju bara stå här egentligen utanför expeditionen och bara – 

Hej! Nu tänker jag börja i skolan! Okej… Och så är det igång liksom. […] 

Stina: Men det är samma sak åt andra hållet. För helt plötsligt så kan en elev säga 

att imorgon då flyttar jag. Så att då vet vi ingenting heller.  

 

Det kan alltså flytta in och ut elever utan större förvarning. Skolan har även elever 

med olika bakgrund och hemförhållanden. Rektorn menar att ”det är ett tuffare 

område än de andra så att det är många som behöver stöd och hjälp” (Sten). De elever 

som kommer från andra länder kommer även de med olika bakgrund; vissa ”kommer 

med familj, ibland är man ensamkommande. En del kommer från relativt bra 

förhållanden, andra med trauman, en tredje med väldigt bristande 

utbildningstradition” (Sten). Men enligt lärarna kan skolans mångfald också vara 

väldigt positivt; 

 

Stina: Om du tänker dig att komma in här så är det ju så otroligt mycket olika så 

att det är ju liksom ingenting som är någon standardnivå. Utan standarden är ju 

att allting är olika. Du kan ju gå alltifrån klädsel, hudfärg, religion, bakgrund, 

levnadsförhållanden, kunskaper, så är det ju! Det finns ju många barn som har 

flyttat till den här skolan, både svenska och andra barn som har haft problem på 

andra skolor därför att de inte har fått haft de kläder de ha velat haft, de har inte 

fått haft den frisyren, de har inte fått tyckt det de tycker därför att där har de 

varit, de har haft det svårt därför att de andra har inte accepterat det. 

Stefan: Utstötta verkligen! Men här har man bara stormtrivts. Vilket har gjort att 

föräldrar har ju flyttat över syskon och alla möjliga… där man pendlar ganska 
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långt för att skjutsa hit barnet just till den här… Så att det finns, det tycker jag inte 

riktigt kommer fram att… 

 

Alla olikheter gör det alltså okej att vara olika och att det är normen. Detta har gjort att 

elever som varit utstötta i andra skolor har trivts väldigt bra på Storskolan och Stefan 

avslutar med att detta inte riktigt kommer fram.   

 

Problematik kring matematikundervisningen för elever med annat modersmål 

I de inre gränserna ingår även de olika utgångspunkterna för elever med annat 

modersmål. Om man ska generalisera så blir problematiken kring dessa elever den 

samma oavsett vilken skola de går på. Därför kommer svaren från samtliga 

informanter att sammanställas under denna rubrik.  

     Louise, Lena, Örjan, Östen, Sten, Stina och Stefan menar samtliga att vilka 

svårigheter eleverna har beror på vilket land de kommer från. Förutom Östen så tog 

de andra även upp att det i många länder handlar mer om tyst mekanisk räkning och 

att de inte har någon förståelse för det de gör. Örjan menar även att Sverige har mer 

problemlösande, diskussioner och eget tänkande än vad de har i många andra länder 

vilket gör att de kan ha lite svårt med dessa delar. Detta tar även Stina och Stefan upp 

och de menar att det ofta är viktigt att komma fram till rätt svar och att de kan ha 

svårt att förstå varför de ska komma fram till flera olika lösningar när de redan fått 

fram rätt svar. Östens erfarenhet är däremot att eleverna har ”varit duktigare eller haft 

fler strategier för att lösa problem” än de svenska eleverna. Han säger även att de 

områdesmässigt varit starkare i algebra.  

    Örjan tar upp något som gäller mer allmänt och det är att det tar tid för en nyanländ 

elev att lära sig bra svenska. Han menar att det tar ”ungefär tre år i svenska 

skolsystemet för att bygga upp en hyffsad skolsvenska […] och upp till sju år att 

bygga upp ett bra skolspråk” (Örjan). Han lyfter dock att det så klart varierar från 

person till person. Örjan menar att detta är viktigt att tänka på så att man inte stressar 

eleverna eller sig själv. Han fortsätter med att många elever från andra länder är 

väldigt flitiga och tacksamma. Detta är även något som Östen är inne på då han menar 

att de han träffat varit väldigt studiemotiverade och att de flesta lagt ner väldigt 

mycket tid på skolan och även Stina och Stefan menar att generellt så är skolan väldigt 

viktig för dessa elever och att de har stor respekt, tillit och motivation. När det gäller 

språket så menar lärarna på Lågskolan att det är viktigt att tänka till om man har 

elever som lär sig svenska väldigt fort. Båda har erfarenhet av elever som talat bra 

svenska utan brytning och att det då är viktigt att tänka på att även om eleven talar 

väldigt bra svenska så finns det fortfarande begrepp som de inte har med sig. Just 

begreppen var även Leif inne på att det kunde vara ett problem, han ansåg sig dock 

inte ha tillräckligt med erfarenhet inom detta område för att säga något mer.  

     Stina och Stefan menar även att det kan bli en kulturkrock då många tror att de ska 

få bra betyg genom att lära sig saker utantill eller att de borde få ett A om de får alla 

rätt på provet. Vilket också kan vara svårt att förklara för föräldrarna ibland. En annan 

kulturkrock kan vara att många skolor i andra länder bedömer och rankar eleverna 

och då kan både elever och föräldrar vara intresserade av att veta hur de ligger till i 

jämförelse med andra elever. Stina menar att det även kan bli en krock på 

disciplinsidan och att eleverna tror att de ska slå dem.  
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    En annan svårighet som både lärare och rektor på Storskolan lyfter är hur elevernas 

bakgrund påverkar dem. Sten menar att hur mycket undervisning de fått i sitt 

hemland kan variera väldigt mycket beroende på situationen där.  Även Stefan menar 

att bakgrunden är extremt viktig. Det är ju stor skillnad om du exempelvis invandrar 

från Finland mot för om du bott på gatan. 

 

Stefan: Alltså jag har haft elever som har varit barnsoldat. Alltså det finns ju olika 

och bakgrunden är ju jätteviktig! Vad har du gjort av ditt liv hitintills? 

Stina: Ja det är ju mer avgörande än… 

Stefan: Har du aldrig suttit vid en, jag har ju haft elever som aldrig har gått i 

skolan. Aldrig, aldrig, aldrig! De vet ju inte hur man sitter på en stol! Vadå ska jag 

sitta i 40 minuter? Det är helt omöjligt! Det går inte. 

Stina: Sedan har jag haft elever som inte har kunnat sitta med stolen mot bänken 

för att de har alltid varit beredd på att rätt vad det är måste jag fly, rätt vad det är 

så måste jag sticka. Alltså kan jag inte sitta låst så att säga med benen under 

bordet, det går inte! Så att jag menar det finns så otroligt mycket som ligger 

bakom. Och innan man har förstått allt det där så är det väldigt lätt att man – 

vadå hur svårt kan det vara att sitta en stund?! 

Stefan: Och vad har du i ditt bagage? Vissa elever har ju haft liksom en, ja de har 

åkt med en gummibåt över hela medelhavet. Vissa har legat under en lastbil i tre 

dagar, på vintern. Det är sådana här grejer att det går inte att tänka sig in i hur… 

pappa dog på vägen, vi såg när han ramlade av. De sköt honom… Alltså... Jag 

hade en elev som kom en dag med ett ganska stort pannband. Och då hade han 

varit hos läkaren och gjort en operation. Jaha vad har du opererat då? Nej men de 

tog bort granatsplitter ur min panna. 

 

Stina och Stefan har alltså sett att dessa elever kan ha väldigt olika bakgrund vilket 

påverkar hur de beter sig i klassrummet. 

Frirum 
I detta avsnitt kommer de anpassningar som skolorna gör inom frirummet att 

presenteras. Detta är uppdelat i rektorernas anpassningar och lärarnas anpassningar.  

  

Rektorernas anpassningar 

Ingen av rektorerna har låtit göra en handlingsplan för matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål. Sten och Leif har inte heller några speciella direktiv till 

lärarna inom matematiken, vilket däremot Örjan har; 

 

Vi har en inriktning och det är att arbeta med den svenska matematiken, och den 

är viktig. Men understödja att alla lärare är språkutvecklare, alltså att extra 

uppmärksam och ta till vara på barnets språkutveckling. Alltså hjälpa det att 

bena ut begrepp, erövra begrepp i matematiken, för matematikspråket är så pass, 

ganska isolerat på så sätt (Örjan). 

 

Direktiven är alltså att arbeta extra med de matematiska begreppen eftersom många 

matematiska begrepp inte används någon annanstans än i matematikundervisningen. 

I citatet syns även en utgångspunkt i att alla lärare är språkutvecklare och detta 
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arbetar även Storskolan med. De håller även på att arbeta fram en vision de kallas VIS 

– Värdegrund, Inkludering och Språkutveckling som även den är ämnesövergripande. 

De utbildningar lärarna på Storskolan går på är därför riktade mot dessa och inte 

specifikt mot matematik. I arbetet mot VIS har rektorn även satt in rastvakter som 

håller i aktiviteter riktade mot visionen. Lärarna menar att detta har hjälpt även 

dem; ”vi har ju fått stöd på rasterna i och med att vi har rastaktiviteter så då […] kan 

vi planera lektioner eller då kan vi koppla av bara, avsluta och bara den biten” 

(Stefan). Rastvakten blir alltså en insats som hjälper även lärarna. När det gäller 

språket menar Sten att han vill att lärarna ska undervisa på svenska då det svenska 

språket är nyckeln in i samhället. Detta gäller även de lärare som talar arabiska, 

däremot kan de förklara på arabiska om det behövs. Även Örjan håller med om detta 

då han menar att det är det svenska sättet och den svenska kursplanen som är i fokus. 

Sedan kan eleven behöva stöd i modersmålet för att lära sig detta. Örjan säger att 

lärarna inte ska koppla till modersmålet då de oftast inte kan språket, men om det 

finns en lärare som kan elevens modersmål så får den använda det då den ska ”ta till 

alla sätt för att lära barnet” (Örjan).  

      Både Örjan och Sten försöker få in personal som kan elevernas språk och även 

Lena har tidigare haft en elev som fick en resurs som kunde elevens modersmål. Örjan 

och den tidigare rektorn på Lågskolan har gjort anpassningar på individnivå och 

försökt hitta resurser som kan de nyanlända elevernas modersmål och Sten har gjort 

anpassningar på gruppnivå då han har personal som kan olika språk och tar emot 

personer genom arbetsförmedlingen för att få in fler språkkunniga. Av alla 

extraresurser som lärarna får så är det en som är utbildad matematiklärare och det är 

en person som arbetar tillfälligt på Storskolan medan han lär sig svenska. Samtliga 

rektorer gör även anpassningar på gruppnivå där de prioriterat fler specialpedagoger 

och på Ökningsskolan finns en klassrumsstödjare en gång i veckan som även det blir 

på gruppnivå. Storskolan har ett tvålärarsystem vilket innebär att det finns två 

utbildade lärare i alla teoretiska ämnen. Även Lågskolan arbetar mot ett fullt utvecklat 

tvålärarsystem.  

      Samtliga skolor har tillgång till inläsningstjänst, som är en tjänst där läromedlet 

läses upp endera på svenska eller på modersmålet. Örjan menar att anpassningarna 

måste vara individuella; 

 

Det är ju individuell anpassning. Det kan ju vara ordlista med. Det kan vara en 

egen dator där man kan jobba med översättningar. Det kan vara, beroende på hur 

mycket svenska man har erövrat, om man ska ha ett mattematerial med mindre 

text i. Just i ett visst läge så att man får upprätthålla kunskapandet utan att fastna 

för mycket på språket. Men att vi har sett ganska tydligt att det inte är liksom att 

få en mattebok på arabiska och jobba med det, det är inte det som är lösningen 

för det handlar ju om det svenska skolsystemet. (Örjan) 

 

Det stöd Örjan kan ge till lärarna kan alltså vara till exempel ordlistor, dator eller ett 

tillfälligt material med mindre text om det behövs för att kunskapsutvecklingen inte 

ska stoppas alltför mycket utav språket. Örjan menar även att det inte är en lösning att 

låta eleven arbeta med en lärobok på sitt modersmål. Sten menar däremot att 

anpassningarna på Storskolan måste vara på gruppnivå när det finns så många elever 
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med behov av hjälp och stöd. Leif lyfter inte någon specifik anpassning men han 

uttrycker sig så här; 

 

I och med att man inte har alla begrepp på språket så blir det ju svårare helt klart! 

Men det är ju frågan hur vi löser det så att vi... för vi har ju som 

specialpedagoger, vi har speciallärare, vi har SvA-läraren som är förstelärare, så 

vi har ju så att säga en bra koll på var eleverna står och vad de behöver för stöd. 

Jag ser inget problem med att skulle det behövas då måste vi på något sätt ordna 

så att det kommer en resurs eller att det blir något som gör att vi kan lösa det här 

problemet (Leif). 

 

Här syns det dels att det är begreppen som kan vara svårt för eleverna, men även att 

det finns en problemlösande inställning. Det framkommer även anpassningar som 

redan finns vilka är specialpedagoger, speciallärare samt SvA-läraren som också är 

förstelärare.  

     Även Storskolan har en SvA-lärare som förstelärare och på Ökningsskolan fanns en 

person med SvA i sin legitimation som kontaktperson till personalen och fungerade 

som en handledare kring att individualisera undervisningen för dessa elever. Denna 

person skötte dock sitt arbete så bra att huvudmannen ville anställa henne centralt och 

nu håller Örjan på att utbilda en ny person som kan ta över detta arbete. Örjan har 

även utbildat två speciallärare riktad mot elever med annat modersmål under de sista 

1 ½ åren. Ingen av skolorna har någon möjlighet att erbjuda samarbete med någon 

modersmålslärare förutom under de två åren med studiehandledning då detta ligger i 

de yttre gränserna. Det dock som att lärarna kan samarbeta med SvA-läraren på ett 

liknande sätt som studiehandledningen;  

 

Ja, SvA har vi i, men det är en timme i veckan och då har hon en grupp. Och då 

riktar hon ju sig inte nödvändigtvis mot matematiken utan det kan ju vara där 

behoven finns i vilket ämne som helst (Louise).  

 

Detta visar på att det går att få ett stöd liknande studiehandledningen när 

eleverna har SvA, förutom att det inte blir med hjälp av modersmålet. Även 

lärarna på Ökningsskolan menar att eleverna kan arbeta med matematiska 

begrepp som de inte förstår på SvA-undervisningen.  

    När det gäller utbildningar för lärarna gällande dessa elever så var det ingen av 

dem som skickade sina lärare på någon utbildning som var specifikt inriktad mot 

matematik, utan det var i så fall språket som var i fokus eller allmändidaktiskt till 

elever med annat modersmål. Örjan menar att han har försökt att följa med i 

samhällsutvecklingen men att det inte går att skicka alla lärare på utbildning bara för 

att landet väljer att ha ett stort intag. Han menar tvärtom att det är viktigt är lärarna 

själva ser behovet innan han skickar dem på någon utbildning samt att de ”tar det lite 

pö om pö”. 
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Lärarnas anpassningar  

Matematikundervisningen 

När det gäller den generella matematikundervisningen så utgår både lärarna på 

Lågskolan och på Storskolan från läroboken och arbetar till störst del med den även 

om de gör andra aktiviteter med så som spel, mini white-boards, övningar på dator 

och laborationer. På Ökningsskolan försöker båda lärarna arbeta utanför läroboken i 

matematikundervisningen. Östen jobbar med genomgångar och sedan räkna i boken 

men han brukar även arbeta mycket med problemlösning och muntligt med mini 

white-boards. Öline arbetar med läroboken endast en gång i veckan och i övrigt 

jobbar hon mycket muntligt och i helklass med uppgifter från läroboken och mini 

white-bords. Hon brukar även jobba mycket i grupper både i undervisningen och vid 

examinationer.  

       Det framgår inte tydligt vilken lärobok Lågskolan och Storskolan använder sig av 

men man får en skymt av Låskolans lärobok när Lena förklarar hur hon anpassar 

undervisningen för elever med annat modersmål; 

 

Efter genomgången så kan jag vara tydlig med, ja men vi har fyra olika spår i 

6ans bok och många elever går direkt till spår 2 och börjar jobba på spår 2. Och så 

säger jag till att det här är något som är helt nytt för alla, det är bra om ni börjar 

med spår 1 så att ni får med grunden där också. Och hinner man då inte in på 

spår 4 den här gången så är det viktigare att du har grunden med dig för annars 

blir det svårt om du hoppar direkt in på spår 2. Så kan man ju göra, att man visar 

att det här är svårt för ALLA (Lena). 

 

Det verkar alltså som att de använder sig av en lärobok där spår 1 är enklast och 

sedan blir uppgifterna svårare och svårare för varje spår. Däremot framgår det att 

Ökningsskolan använder en lärobok som heter Koll på matematik och att denna är 

uppdelad i olika metoder; 

 

Kapitlet tar upp 3-4 metoder att räkna addition på. Man går igenom de olika fyra 

metoderna och eleverna får testa på dem och sedan i slutet på kapitlet då 

kommer det en mängd olika additionsuppgifter där eleverna får välja den metod 

som de känner passade dem bäst. (Öline). 

 

Läroboken är alltså uppdelad i olika metoder och inte en stegvis ökning i svårighet. I 

det sista avsnittet får eleverna sedan välja vilken metod de vill använda. 

Anpassningar till elever med annat modersmål     

Utifrån sin grundsyn på matematikundervisningen gör lärarna sedan anpassningar 

till elever med annat modersmål. Ingen av lärarna menar att de gör några speciella 

tester förutom kartläggningen - numeraciteten för att ta reda på hur dessa elever 

ligger till, utan de utgår från det de ser i klassrummet. Lärarna på Storskolan lyfter 

dock vikten av att snabbt få en bild av hur eleverna ligger till så att de inte får för 

svåra eller för enkla uppgifter. Gällande kartläggningen finns två motpoler inom 

respondenterna. Öline trycker mycket på denna och menar att hon utgår från denna 

när hon anpassar undervisningen. På Storskolan är de däremot inte lika positiv och 



 

24 
 

varken Stina eller Stefan tycker så mycket om kartläggningarna. Stina menar att det 

finns ett glapp mellan kartläggningen och hur man sedan ska arbeta vidare. Båda två 

anser även att det är svårt att göra de anpassningar som kartläggningarna visar då de 

har så många elever som detta skulle gälla för; ”vissa har ju extrema svårigheter med, 

det ska vara väldigt tydligt och inramat och allting klart. Helst ska det vara 26 då 

unika planeringar och olika material” (Stefan). Så även om det fanns färdigt material 

så skulle de sitta med olika material och planeringar till nästan alla elever. De menar 

att det då är bättre att ha läroboken som grund för alla och istället göra anpassningar 

med något extrahäfte till de som behöver. Stina och Stefan lyfter en problematik kring 

material. Stina menar att ”det är mycket svenska i matteböckerna också som de styper 

på”. Stefan menar dock att anpassade läromedel kan bli struligt då det blir en helt 

annan bok och eleverna sitter och arbetar på olika sidor. Han menar att det blir för 

många hinder för en 10-12 åring som kan ha svårt att ”överhuvudtaget få upp 

matteboken” (Stefan). Stina menar även att det inte är så enkelt att det bara är att 

ändra och anpassa då det finns en risk att man lägger sig på för låg nivå istället. Det 

finns alltså för- och nackdelar både med läroboken och med anpassat material.  

      På Lågskolan brukar båda lärarna gå fram till dessa elever efter en genomgång och 

kolla om de förstått. Som det framgår i citatet gällande läroboken så brukar Lena 

uppmuntra alla elever att börja räkna på spår 1 när de gått igenom något nytt för att 

alla ska få med sig grunderna, vilket hon ansåg var viktigare än att alla hinner med de 

sista delarna. Hon brukar också vara tydlig med att det är nytt och svårt för alla 

elever. En annan anpassning som de lyfte var en elev som fått sitta och arbeta i en 

mindre grupp för att ha möjligheten att snabbt få uppgifter upplästa och förklarade 

för sig när det behövdes. Annars menar Louise att det snarare är svårigheter inom 

matematik de behöver göra anpassningar för och inte svårigheter inom språket. 

Lärarna menar att de försöker tänka på att undervisningen ska vara bra för hela 

gruppen och att det alltid finns flera som tycker att det är svårt, inte bara de med 

annat modersmål. Därför förklarar de nya begrepp som om ingen i klassen kan dem.   

          På Ökningsskolan arbetar de extra med begreppen enligt direktiven men i övrigt 

gör de inga extra anpassningar. Öline menar att det är en anpassning att se till att de 

kan delta i undervisningen. Båda lärarna ser eleverna med annat modersmål som en 

tillgång i undervisningen där alla elever kan lära sig av varandra. Dels genom att 

hjälpa varandra och förklara för varandra då det gynnar både den som får hjälp och 

den som hjälper då den som förklarar verkligen måste ha förstått för att kunna 

förklara för någon annan. Dessutom kan eleverna lära sig olika sätt att räkna av 

varandra om eleven med annat modersmål använder sig av andra metoder. Öline och 

Östen brukar då lyfta den nya metoden så att alla får prova på den precis som de 

testar olika metoder i läroboken.  

        På Storskolan menar de att de har ett ”eget sållsystem, så när konstiga svåra ord 

dyker upp så finns det i oss att vi hela tiden förklarar. Vi vet att det här kommer större 

delen inte att förstå” (Stefan). De anpassar alltså sitt språk redan i genomgångar och 

förklarar ord som de vet att många inte förstår direkt. Lärarna på Storskolan menar 

även att just matematikämnet är snällt på det sättet att det går att komma långt utan 

att kunna språket samt att det är repeterande och samma område återkommer varje år 

vilket gör att du inte har missat något område helt även om du börjar i svensk skola i 

åk. 4. Stina lyfter att de har inläsningstjänst där datorn läser upp uppgiften endera på 

svenska eller elevens modersmål. Stina säger att hennes elever också brukar gå in på 
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Youtube för att se föreläsningar och att eleverna då brukar söka på svenska 

föreläsningar även om de skulle kunna välja sitt modersmål. 

      Samtliga lärare menar att de gör lika när de ska förklara för en elev som inte 

förstår oavsett vilket modersmål de har och det är att använda praktiskt material, rita 

bilder, försöka visa ett annat sätt att lösa problemet och använda sig av de olika 

problemlösningsstrategierna. Både Stina, Lena och Louise menar att det oftast är 

andra ord som de har svårt med som respektive eller skillnad och Lena lyfter även att 

de kan ha svårt att koppla exempelvis ordet skillnad till subtraktion. Alla tre menar 

dock att detta är ord som man måste förklara för alla barn. Både lärarna på 

Ökningsskolan och lärarna på Storskolan ser positivt på att eleverna hjälper varandra, 

både på svenska eller på elevernas modersmål om de talar samma språk. 

Kulturkrock 

Både lärarna på Lågskolan och på Ökningsskolan anser att det är enkelt att se om 

eleverna har svårt med språket eller matematiken. Öline menar att det syns tydligt på 

kartläggningen och samtliga lärare menar att de märker detta ganska fort utifrån de 

frågor eleven ställer samt om eleven kan räkna ut svaret bara den förstår frågan eller 

om den behöver stöd med själva uträkningen också. Louise förklarade detta; ”om jag 

jämför mina två elever. Om killen (som är starkare) får förklarat det ord han inte 

förstår så kan han ju säga direkt hur han ska lösa det. Det kan ju inte tjejen (som är 

svagare)”. Det är alltså vilka frågor eleven ställer samt hur den svarar på den hjälp 

den får som visar detta. Öline menar dock att man kan bli lurad och tro att eleven har 

svårt med matematiken om det är någon symbol som man använder olika och eleven 

inte vet vad det är meningen att den ska räkna ut. På Storskolan är lärarna däremot 

överens om att detta är väldigt svårt och att det var något de diskuterade hela tiden; 

 

Vi vet ju att eleven inte förstår, det kan vi ju se, och inte kan. Men är det språkligt 

eller är det matematiskt eller är det något annat? Det är ju en… Och det är 

egentligen inte bara med annat modersmål heller, vad är det det beror på? Vi 

pratade om det här igår, idag är det som bortblåst… (Stefan). 

 

Stefan menar alltså att det är svårt att förstå varför eleven inte förstår det som de går 

igenom och att det även gäller elever med svenska som modersmål. Däremot är alla 

lärare överens om att det finns elever som har lättare och svårare med matematiken 

bland elever med annat modersmål, precis som det finns bland elever med svenska 

som modersmål.   

       En annan kulturkrock är inom metoder, där många elever använder andra 

metoder i uträkningar eller uppställningar. Lärarna på Lågskolan har erfarenhet av att 

elever från andra länder kan ha andra metoder vid uträkningar och att det kan bli en 

matematisk kulturkrock.  

 

Lena: Det är ju en kulturkrock om man tänker utifrån matten. Så var det ju mer 

att vi försökte lära dem att räkna så att vi också förstod och så att de fick hjälp 

utav boken så att de skulle förstå hur vi räknar. Men det var ju inte…  

Louise: Det gäller ju liksom att få dem att inse att deras sätt är ju inte fel, så att 

man inte nedvärderar dem utan visar på att i förlängningen kan det ju vara bra 

att veta att i Sverige gör vi så här. Ditt sätt fungerar också. 
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Det framgår här att lärarna brukar lära eleverna den metod som läroboken 

lyfter men att de får fortsätta räkna med den tidigare metoden om de vill. I 

intervjun framkommer det även att eleverna själva brukar vilja lära sig det 

svenska sättet då det blir enklare för dem att förklara för sina klasskamrater 

samt att det är enklare för dem att förstå och få hjälp av exemplen i läroboken 

om de räknar med som det står där. På Ökningsskolan ser lärarna denna 

matematiska kulturkrock som ett lärandetillfälle där de lyfter den nya metoden 

för klassen så att de kan lära sig den och kunna se att de egentligen räknar ut 

samma sak men att de tar en annan väg för att komma till svaret. Ingen av 

lärarna på Ökningsskolan ser någon problematik kring 

matematikundervisningen för dessa elever. Östen skulle i så fall säga att det 

beror på vilken skolbakgrund de har.  

Användning av modersmålet 

Öline på Ökningsskolan arbetar mycket med att språk föder språk vilket är något hon 

fått med sig i utbildningen till speciallärare. Detta innebär att hon låter eleverna 

använda sitt modersmål i undervisningen. Öline menar att det är viktigt att låta 

eleven blanda språken under utvecklingen av det svenska språket samt att det är 

viktigt att släppa spärren som gör att det känns jobbigt att inte förstå vad eleven säger.  

Hon menar att detta också känns lugnare om man har en resurs som förstår elevens 

modersmål som kan förklara vad eleven sa. Östen har ingen utbildning angående 

detta men har av erfarenhet märkt att det varit bra att använda språket till dessa 

elever. Östen berättade att när han arbetade på högstadiet använde han en metod där 

eleven fick använda sitt modersmål trots att han själv inte kunde språket. Detta gick 

till så att efter genomgångarna gick Östen fram till eleven och hade en extra liten 

genomgång. Eleven fick sedan skriva ner det den lärt sig på sitt modersmål och 

därefter läste den upp texten för Östen. Detta gjorde att eleven fick använda båda 

språken och koppla ihop dem, dessutom blev det mycket repetition. Han menar dock 

att detta inte passar på alla elever då han provade samma arbetssätt med elevens 

syskon men då fungerade det inte alls då det inte bara var språket som den eleven 

hade svårt med. På den tidigare skolan har Östen även varit med om att ha fyra elever 

med samma språk i samma klass. Då fick de ”jobba och hjälpa varandra, prata och 

diskutera. Och det har ju varit på deras modersmål” (Östen). De fick sedan förklara 

för honom vad de kommit fram till på svenska. 

     Lärarna på Storskolan vill däremot inte att eleverna ska föra matematiska 

diskussioner på modersmålet även om de har flera elever i klassen som talar samma 

språk. Detta beror dels på att de vill förstå vad de säger ur en bedömningssynpunkt 

och dels på att de vill att eleverna ska träna det svenska språket. Innan den nya 

läroplanen kom hade lärarna på Storskolan ibland projekt där de tog del av varandras 

kulturer.  

     På Lågskolan använder lärarna inte sig av elevernas modersmål på något sätt i 

undervisningen och de tror inte att eleverna skulle vilja det heller då de vill vara som 

alla andra. De ser inte heller något behov av att koppla till modersmålet i 

undervisningen när eleverna varit i Sverige under en längre period, utan det är främst 

när eleven är nyanländ. Detta håller även Stina och Stefan med om och Stina menar att 
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om det skulle behövas kan de prata med modersmålsläraren och be den hjälpa 

tillfälligt.   
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Kapitel 7 - Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer det som framkommit i resultatet att analyseras och 

relateras till syfte, tidigare forskning och den teoretiska ramen. Därför börjar detta 

kapitel med att sätta resultaten i relation till tidigare forskning och sedan undersöks 

om forskningsfrågorna besvarats. Utifrån detta och en sammanfattning av studiens 

viktigaste resultat kommer ett avsnitt gällande vidare forskning. Därefter diskuteras 

undersökningens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis lyfts några viktiga 

didaktiska konsekvenser av studien.  

Tidigare forskning 

Rektorernas anpassningar 

Ingen av rektorerna har låtit göra en handlingsplan för matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål. Sten och Leif har inte heller några speciella direktiv till 

lärarna inom matematiken, vilket däremot Örjan har då han vill att de ska arbeta extra 

med de matematiska begreppen eftersom dessa elever oftast inte möter dessa begrepp 

någon annanstans än i matematikundervisningen. Att det är just begreppen som dessa 

elever har svårt med lyfter även övriga informanter, vilket även Norén (2015), Norén 

(2008) samt Petersson (2017) tar upp i sina undersökningar. Det är alltså relevanta 

direktiv som Örjan ger sina lärare.  

      Samtliga rektorer vill att lärarna ska undervisa på svenska, vilket också kan ses 

som direktiv. Dessa tillsammans med de yttre gränserna gör att det inte går att 

undervisa matematik på det sätt som McGraw och Rubinstein – Ávila (2009) samt 

Norén (2008) anser är bäst, d.v.s. på elevernas modersmål, förutom i de fall där 

läraren kan elevens modersmål och använder detta för att förklara något eleven inte 

förstått. Utan det är snarare Norén (2015), där läraren kan göra kopplingar till 

elevernas modersmål eller Bengtsson (2012) som menar läraren ska undervisa på 

svenska, använda konkretiseringsmaterial samt låta elever diskutera som går att 

genomföra. När en elev är nyanländ och har studiehandledning blir det däremot mer 

likt det som Norén (2008) tar upp eftersom eleven är med på lärarens 

matematikundervisning och får sedan extra stöd av studiehandledaren på sitt 

modersmål. 

Samtliga rektorer har en SvA-lärare som förstelärare eller handledare som lärarna 

kan få hjälp och stöd från. Enligt SOU 2015:22 är det också meningen att rektorerna 

ska delegera lämpliga uppgifter för att minska deras arbetsbörda, vilket dessa alltså 

gjort.  

Örjan visade tydligt sin positiva attityd mot att få en ökning av elever med annat 

modersmål, med andra kunskaper och kulturer då han menade att detta var väldigt 

berikande på många sätt och även i lärandesituationerna. Även om Örjan var väldigt 

tydlig med detta medan de andra två rektorerna inte var det så innebär det inte att de 

andra två inte är lika positiva, det kan vara så att de var mer sakliga och inte visade 

sina egna åsikter på samma sätt. Men av det som framgick av intervjuerna så har 

Örjan en mer positiv attityd än de Sten och Leif då han anser att elever med annat 

modersmål är berikande och ger något till alla andra på skolan och något som 

förbättrar lärandet. Denna positiva attityd syns även på lärarna på Ökningsskolan då 

de menar att elever med annat modersmål är en tillgång i undervisningen. Bengtsson 
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(2012) menar att det är viktigt att lärarna har en positiv attityd till flerspråkigheten 

genom att inte ha det svenska språket och sättet som norm, vilket de då arbetar efter 

på denna skola.   

      Lärarna på Storskolan lyfte även att den nya läroplanen har gjort så att de har 

mindre tid över för att variera lektionerna. De menar att Lgr 11 gjort dem mer styrd 

och att varje minut nu är viktig. Enligt Berg (2011) är den nuvarande läroplanen mer 

styrd än den tidigare vilket innebär att det är möjligt att deras upplevelse av att vara 

mer styrda och att ha en tidspress kan vara korrekt. Det går dock att analysera detta 

mot kursplanen och kommentarmaterialet i matematik. Det är korrekt att det finns 

många delar som ska hinnas med, däremot finns inga direktiv kring hur eleverna ska 

lära sig detta. Vilket innebär att det finns en möjlighet för lärarna att anpassa 

undervisningen och göra dessa utstickare som de gjorde förr om man ser till att de är 

effektiva, innehållsrika och, ur tidsaspekten, helst ämnesövergripande vilket även 

läroplanen förespråkar (Skolverket, 2017). Rektor Sten har även gjort en anpassning 

där det finns rastvakter vilket gör att lärarna får mer tid till planering och 

förberedelser. Denna anpassning skulle alltså kunna göra så att lärarna har tid till att 

planera innehållsrika och ämnesövergripande utstickare.  

 

Lärarnas anpassningar 

Matematikundervisningen 

Hansson (2011) gjorde en generalisering kring matematikundervisningen och menade 

att det finns två olika matematikklassrum. Ett där elever arbetar med läroboken och 

lärarna hjälper de som behöver hjälp och ett där läraren ansvarar för lärandet och 

eleverna får arbeta i grupper eller med problemlösning. Denna undersökning stärker 

Hanssons generalisering då lärarna på Lågskolan och på Storskolan arbetar till störst 

del med läroboken. Medan Öline nästan inte alls låter eleverna arbeta själv med 

läroboken, utan de får arbeta i grupper eller i helklass med gemensamma uppgifter. 

Detta är så klart inte helt svart eller vitt, precis som också Hansson lyfter. Lärarna på 

Storskolan och Lågskolan arbetar inte bara med läroboken utan de gör andra 

aktiviteter också och Östen arbetar varierat där han arbetar lite mer med läroboken än 

Öline men också mycket med problemlösning. När det gäller 

matematikundervisningen är det alltså lärarna på Ökningsskolan som arbetar mest 

enligt det tidigare forskning visat på är positivt för lärandet (Bengtsson, 2012; 

Hansson, 2011; Jonsson, Liljekvist, Lithner och Norqvist, 2014; McGraw och 

Rubinstein – Ávila, 2009). 

      Det framgår inte tydligt vilken lärobok Lågskolan och Storskolan använder sig av 

men från lärarna på Lågskolan verkar det som att de använder sig av en lärobok där 

spår 1 är enklast och sedan blir uppgifterna svårare och svårare för varje spår. Lena 

menar att det är viktigare att alla räknar på språk 1 för att få med sig grunderna än att 

alla hinner med de svårare delarna. Detta stärker Petersson (2017) teori om att de som 

inte räknar fort missar fördjupningar och uttryck som finns i de svårare delarna av 

läroboken. Enligt Petersson blir det därför viktigt att lärarna på Lågskolan tänker på 

att elever som inte räknar så fort, däribland många med annat modersmål även får ta 

del av metoder och begrepp som inte finns med i de första spåren i läroboken. 

Huruvida de gör det framgår dock inte av intervjuerna. Däremot framgår det att 
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Ökningsskolan har en annorlunda lärobok där kapitlen är uppdelade i olika metoder 

och i sista delen får eleverna själva välja den metod som de tycker passar dem bäst. En 

sådan lärobok skulle eventuellt kunna lösa den problematik Petersson tar upp.  

 

Anpassningar till elever med annat modersmål 

Östen berättade om en anpassning som han gjorde på skolan där han arbetade 

tidigare där eleven fick en extra genomgång på svenska, sedan fick den skriva ner det 

den lärt sig på sitt modersmål och till sist förklara det den skrivit ner på svenska för 

Östen. McGraw och Rubinstein – Ávila (2009) menar att det är viktigt att låta eleverna 

använda sitt modersmål när de tänker och resonerar och i detta arbetssätt får eleven 

koppla ihop det den lärt sig med sitt modersmål och få en beskrivning på båda 

språken. Östen menar dock att detta inte fungerar med alla, till exempel undervisade 

han ett småsyskon till denna elev där metoden inte fungerade alls. Han menade att 

detta berodde på att det inte bara var språket det yngre syskonet hade problem med. 

Kulturkrock 

På frågan hur lärarna kunde veta om eleven hade svårt med matematiken eller 

språket var det stor skillnad mellan lärarna på Lågskolan och Ökningsskolan och 

lärarna på Storskolan. På Lågskolan och Ökningsskolan ansåg de att detta var enkelt 

medan lärarna på Storskolan tyckte att det var väldigt svårt. Troligtvis beror detta på 

att lärarna syftar till olika saker då lärarna på Storskolan menar att detta är svårt med 

alla elever. Det skulle även kunna bero på att lärarna på Storskolan har svårare att se 

vad det är varje elev har svårt med då de har så många i behov av stöd. Eller så har 

lärarna på Storskolan stött på en kulturkrock som de andra inte har.  

     En kulturkrock som lärarna uppmärksammar är en krock inom metoder, där 

många elever använder andra metoder i uträkningar eller uppställningar. Bengtsson 

(2012) menar att det är viktigt att lärarna har ett positiv förhållningssätt till 

flerspråkighet samt att de inte har de svenska språket, kulturen eller räknemetoderna 

som norm. På Lågskolan förklarar lärarna att eleverna med annat modersmål oftast 

väljer att räkna som de visar i läroboken. Detta skulle kunna bero på att eleven känner 

att den metod läroboken visar är bättre än den egna eller så gör eleven så för att passa 

in i normen och göra som alla andra. Då eleverna själva känner att det är bäst att lära 

sig räkna som de andra så kan det betyda att lärarna inte riktigt lyckats med detta 

förhållningssätt. På Ökningsskolan verkar de däremot ha ett förhållningssätt som mer 

liknar det Bengtsson lyfter då de ser kulturkrocken som ett lärandetillfälle och lyfter 

de nya metoderna. Troligtvis underlättas detta också av deras arbetssätt och att de 

inte följer läroboken på samma sätt. Huruvida detta påverkar resultaten och elevernas 

attityd framgår däremot inte i denna undersökning och inte heller i Bengtsson, vilket 

gör det till ett intressant område att undersöka vidare. 

       McGraw och Rubinstein – Ávila (2009) kommer i sin undersökning fram till att 

elever från andra länder kan ha svårt med problemlösning och diskussioner då de är 

vana vid att snabbt komma fram till rätt svar. Detta stärks i denna undersökning då 

informanterna menar att eleverna har olika svårigheter och fördelar beroende på 

vilket land de kommer från. I många länder arbetar med mer mekanisk räkning utan 

någon djupare förståelse för varför de gör som de gör. Örjan menade även att Sverige 

har mer problemlösning och diskussioner än många andra länder, vilket även Stina 

och Stefan hade uppmärksammat och de har sett att eleverna tycker att det är viktigt 
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att komma fram till rätt svar istället för att undersöka och hitta olika lösningar. Östens 

erfarenhet är däremot att dessa elever är starkare inom algebra och att de har fler 

strategier för att lösa problem. Detta stämmer även med Petersson (2017) som sett att 

ryska och turkiska elever är relativt starka i just algebra. 

 

Användning av modersmålet 

Norén (2008) menar att begreppen som kan vara svåra att lära elever med annat 

modersmål då en svensk förenklad förklaring inte ger en djupare förståelse för 

begreppet. Ingen av informanterna ser dock några svårigheter i att lära eleverna nya 

matematiska begrepp. Till exempel menar lärarna på Storskolan att det inte är några 

problem då de får hjälp av studiehandledaren. Detta ger då den kombination mellan 

svenskan och modersmålet som Norén förespråkar. Lärarna menar dock att de brukar 

prata på en enklare svenska i genomgångar vilket kan betyda att de som inte har 

studiehandledning får denna förenklade förklaring som Norén inte anser är tillräcklig. 

Då ingen av lärarna har möjlighet att samarbeta med modersmålsläraren efter 

studiehandledningen (se yttre gränser), innebär detta att de som gått i svensk skola i 

mer än två år får lära sig nya begrepp på samma sätt som elever med svenska som 

modersmål. Petersson (2017) menar att det är en större del av eleverna som kommer 

till Sverige i yngre åldrar som har svårt med matematiken och att det verkar som att 

det finns en svårighet i att lära sig ämnet på sitt andraspråk. Detta var dock inget som 

någon av informanterna i denna undersökning lyfte utan flera av lärarna menade 

tvärtom; att det finns lika stora skillnader i hur lätt eller svårt eleverna har i 

matematiken som det finns mellan elever med svenska som modersmål.   

Sammanfattning 
Det som alltså framkommit i denna undersökning är att rektorerna oftast sätter in 

insatser på olika nivåer, även om de alla påverkar matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål. För alla elever i alla ämnen har rektorerna anställt 

specialpedagoger och speciallärare samt fler lärare för att få ett tvålärarsystem eller 

klassrumsstödjare. Till denna grupp hör även inläsningstjänst. Rektorerna har även 

satt in anpassningar riktat mot elever med annat modersmål men mot alla ämnen, så 

som utbildningar gällande undervisning av andraspråkselever och extra resurser som 

kan elevernas modersmål. De anpassningar som är speciellt riktat mot 

matematikundervisningen till elever med annat modersmål är direktiv att arbeta extra 

med matematiska begrepp samt individanpassat material.  

      Gällande lärarnas anpassningar så framkommer det att de inte gör några egentliga 

anpassningar mot elever med annat modersmål då de istället försöker lägga upp 

undervisningen så att den passar alla elever. De anpassningar de gör är istället 

individanpassade som exempelvis extrahäften eller få textuppgifter upplästa och 

förklarade. Det har också framkommit en skillnad gällande möjligheten att se 

elevernas olika erfarenheter som en tillgång. Detta verkar inte vara beroende på antal 

elever med annat modersmål eller erfarenhet utan snarare på hur man lägger upp 

matematikundervisningen överlag. Med hänsyn till tidigare forskning verkar det 

därför vara en fördel att arbeta så lite som möjligt med att eleverna räknar själva i 

läroboken och att man istället arbetar mycket med problemlösning, diskussioner och 

grupparbeten.  
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        Det har även tydliggjorts en del direktiv gällande matematikundervisningen för 

elever med annat modersmål än svenska inom styrkedjan även om de inte är många. 

Utöver styrdokumenten finns alltså numeraciteten och två år med studiehandledning 

från statligt håll. På kommunnivå finns inga särskilda direktiv i denna kommun utan 

de hjälper istället med ekonomiskt stöd. På rektornivå finns mer allmänna direktiv 

gällande elever med annat modersmål snarare än direkt riktade mot matematik, även 

om det också förekommer och då var det att arbeta extra med matematiska begrepp. 

Sammanfattningsvis verkar attityd och arbetssätt vara viktigare när det gäller att 

anpassa matematikundervisningen för elever med annat modersmål enligt tidigare 

forskning än antalet elever med annat modersmål eller erfarenhet av att undervisa 

dessa.  

Vidare forskning 
Det tydligaste resultatet i denna undersökning är att det verkar finnas ett samband 

mellan arbetssätt och möjligheterna att se dessa elevers bakgrund som en tillgång. Då 

forskningen inom matematikundervisning både gällande alla elever samt de riktade 

mot elever med annat modersmål visar att det bästa är att arbeta utanför läroboken är 

det intressant att undersöka vad det är som gör att 4/6 plus Östen som även han 

arbetar med läroboken även om han också arbetar med problemlösning, vad är det 

som gör att dessa lärare ändå arbetar så pass mycket med läroboken? Detta trots att 

två av dem vill arbeta utanför den och uppskattade det när de provade genom 

mattelyftet. Därför är det intressant att undersöka vad det är som gör att dessa lärare 

väljer att låta undervisningen styras av läroboken. Möjligtvis beror det på att det är en 

trygghet eller så kanske det är brist på tid för planering som gör det. Detta är dock en 

mindre undersökning så därför vore det också intressant att undersöka om det 

verkligen finns ett samband mellan arbetssätt och hur man arbetar med elever med 

annat modersmål. Samt om detta påverkar resultatet och elevernas attityd.  

        Det verkar även som att läromedlet är av betydelse men eftersom jag inte tagit del 

av läromedlen som lärarna använder så kan jag inte göra en rättvis bedömning av 

dessa. Därför skulle det vara intressant att utveckla detta och undersöka läroböcker 

och analysera dessa för att se hur de är uppbyggda samt om det är någon av dem som 

passar bättre till att arbeta med dessa elever så som forskningen säger, d.v.s. inte ha 

det svenska sättet, kulturen och språket som norm. Då Petersson (2017) menar att det 

är viktigt att elever med annat modersmål får ta del av de uppgifter som inte ingår i 

det han kallar grundkursen samt att denna fråga inte fanns med i intervjufrågorna 

vore det intressant att ta reda på mer om detta och se om det finns något samband 

mellan elevernas resultat och hur man arbetar med läroboken. Därför skulle det 

dessutom vara intressant att undersöka om det är någon skillnad i resultat beroende 

på vilken lärobok man använder eller hur man använder den.   

      En annan del som skulle vara intressant att forska vidare kring är att man 

tydligt kan se i denna undersökning och både i skolverkets direktiv och deras 

hemsida att fokus ligger på nyanlända. Efter dessa fyra år finns inget stöd från 

skolverket eller speciella anpassningar för elever med annat modersmål. Här tror jag 

att det är viktigt att forska vidare med tanke på det som Örjan sa; att det tar cirka sju 

år att bygga upp en bra skolsvenska. Dessutom kan det vara som Louise och Lena sa 

att det finns elever som pratar bra svenska utan brytning men som ändå kan misstolka 
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vissa begrepp. Denna undersökning samt tidigare forskning visar att 

begreppsförståelsen och kulturkrocken är de största svårigheterna i 

matematikundervisningen samt att det verkar som att det finns en svårighet att lära 

sig grunderna på sitt andraspråk. Därför anser jag att det behövs mer forskning och 

mer fokus på elever med annat modersmål men som inte längre är nyanlända, utöver 

en vidare forskning av undervisning för nyanlända. 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Brinkmann och Kvale (2014) så innebär reliabilitet i en kvalitativ undersökning 

dels om intervjuarens reliabilitet och dels om kategoriseringen av intervjupersonernas 

svar. När det gäller intervjuarens reliabilitet så har det redan lyfts några 

tillkortakommanden i kapitel 5 då jag inte har full kunskap inom ämnet innan 

intervjuerna startades och att jag lärde mig saker under intervjuernas gång. Detta 

innebär att eventuella följdfrågor inte blir de samma och att det inte finns svar från 

alla informanter inom alla områden. Författarna menar även att det finns en risk för 

att intervjuaren ställer ledande frågor omedvetet och det är mycket möjligt att jag gjort 

detta, även om de förberedda frågorna lästes upp så har följdfrågorna varit en del av 

samtalet och det är då möjligt att jag tagit med mig tidigare erfarenheter och 

kunskaper när jag ställt dessa. Författarna menar att det är en konst att intervjua och 

att det är något man lär sig genom att intervjua. Då detta var första gången jag 

intervjuade i forskningssyfte finns det således en hel del jag kunnat göra bättre. Till 

exempel missade jag en väldigt viktig sak gällande reliabiliteten och validiteten och 

det är att ställa kritiska frågor för att kontrollera intervjupersonernas svar. Detta gör 

då så att det går att säga något om huruvida de skulle ge samma svar vid ett annat 

tillfälle eller av en annan intervjuare (Brinkmann och Kvale). 

        Brinkmann och Kvale (2014) menar att man kan öka reliabiliteten av 

transkriptionerna så kan man låta en annan person transkribera intervjuerna och 

sedan jämför dessa med de egna. Detta har dock inte gjorts i denna undersökning. 

Den andra delen av reliabiliteten enligt Brinkmann och Kvale är kategoriseringen. I 

detta anser jag att den valda metoden fungerat bra då det blivit tydligt vad det är som 

informanterna haft möjlighet att förändra och vad som ligger utanför deras 

ansvarsområde. Nackdelen har snarare varit presentationsmässigt då det blivit ett 

väldigt stort arbete med områden som inte är direkt relevant för frågeställningen 

eftersom både de inre och de yttre gränserna lyfts även om de inte är några 

anpassningar. Jag anser dock att både intervjufrågor och kategorisering har lett fram 

till tydliga svar på forskningsfrågorna.  

I en kvalitativ undersökning är arbetets validitet något som genomsyrar hela 

undersökningen (Brinkmann och Kvale, 2014). En del som författarna tar upp är 

gällande undersökningspersonernas tillförlitlighet och som nämnts i kapitel 5 så är 

det en nackdel att rektorerna tog kontakt med lärarna då det gjorde att de hade 

möjligheten att välja vilka lärare de vill ska vara med i undersökningen. Dessutom 

kan detta gjort att lärarna känner sig tvungna att delta även om det framgått att 

deltagande är frivilligt eller att lärarna svarat det de vill att rektorn sedan ska läsa. Ett 

sätt att komma runt detta hade varit att endast tagit kontakt med lärare utan att 

rektorn vetat om det, men det fanns samtidigt ett syfte med att intervjua både rektor 

och lärare från samma skola och det är att se hur hela skolan anpassar 
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matematikundervisningen till dessa elever. Jag valde även att göra gruppintervjuer av 

lärarna även om det finns en risk att de påverkar varandras svar men då det finns en 

tidsbegränsning så gjorde detta att jag hann få ta del av fler lärares erfarenheter och 

tankar kring anpassningar av matematikundervisningen för elever med annat 

modersmål.  

Didaktiska konsekvenser 

Denna undersökning visar att möjligheterna att se elever med annat modersmål som 

en läranderesurs för alla elever påverkas också av hur man arbetar inom 

matematiken. Är undervisningen väldigt låst kring läroboken blir det svårt att lyfta in 

något nytt och det blir även svårt för eleverna att använda sig av andra metoder än de 

som finns med i läroboken. En stark läromedelsbaserad undervisning blir därför lätt 

med det svenska sättet, språket och kulturen som norm, vilket är tvärtemot det som 

Bengtsson (2012) lyfte som framgångsfaktorer. Undersökningen visade även att det är 

viktigt som matematiklärare att se över det läromedel man använder. Dels på grund 

av de skillnader som framkommer i undersökningen och dels på grund av de 

svagheter som eleverna får om de inte fått ta del av alla delar i läroboken genom att de 

inte hinner med fördjupningar och svårare avsnitt (Petersson 2017). 

Lärarna på Lågskolan lyfter en viktig aspekt kring huruvida eleverna själva vill att 

läraren ska lyfta deras bakgrund och modersmål eller inte. Deras erfarenhet är att 

dessa elever vill vara som alla andra. Detta är så klart väldigt viktigt att ha i tanken 

som lärare, men det är ändå frågan om detta kan bero på just om man har det svenska 

sättet och språket som norm eller inte och vilket klimat man har i klassrummet. 

Lärarna på Storskolan lyfte även en viktig del gällande elevernas bakgrund och vikten 

av att en förståelse för att elevernas bakgrund kan påverka hur de beter sig i 

klassrummet.  

      En sista viktig sak att ha med sig är att hålla sig uppdaterad med tekniken. Alla 

skolor i undersökningen har tillgång till inläsningstjänst och lärarna på Storskolan 

lyfte dels att deras elever brukar söka föreläsningar på Youtube och dels att högstadiet 

på deras skola fått ett läromedel där hela boken finns även på datorn tillsammans med 

olika föreläsningar. På Skolverkets hemsida står det att  Ronneby kommun har 

utvecklat ett program som kallas BIU online och som går ut på att ge elever med annat 

modersmål handledning online som kompletterar den vanliga undervisningen. Denna 

handledning finns just nu riktad till nyanlända och utlandsfödda elever i åk. 7-9, 

gymnasiet samt vuxenutbildningen. De menar att växelvis guidning på svenska och 

modersmålet utvecklar elevernas förmåga att lära sig. Programmet fungerar så att 

man kopplar upp sig via smartphone, dator eller surfplatta till ett virtuellt klassrum 

där det finns en handledare på elevens modersmål (skolverkets hemsida, 2018). Detta 

är något som jag anser skulle vara otroligt bra att vidareutveckla så att det fungerar 

för alla åldrar och så att det fungerar för alla kommuner i landet. Som det 

framkommer i undersökningen så kan det vara svårt för kommunerna att få utbildad 

personal på elevernas modersmål och detta skulle kunna vara svårt att få att fungera 

både ekonomiskt och personalmässigt men om det däremot läggs på en statlig nivå 

tror jag att det skulle vara lönsamt och lättare att få behörig och kompetent personal 

på alla modersmål då det är en internetbaserad tjänst och då handledaren kan sitta 

vartsomhelst i världen så är kompetensen viktigare än fysisk placering.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Missivbrev - Information om en undersökning gällande 

matematikundervisningen för elever med annat modersmål än svenska 

 

Hej! Jag heter Pernilla Nilsson och jag läser till grundskolelärare åk. 4-6 på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag läser nu termin 7 av 8 och ska skriva min första C-uppsats på 15 hp. Fokus i 

detta arbete är ämnet matematik och jag ska fördjupa mig i matematikundervisningen för 

elever som inte har svenska som modersmål.  

 

Syftet med min undersökning är att belysa hur svenska skolor löser problematiken kring 

matematikundervisningen med elever som inte har svenska som modersmål samt om det är 

någon skillnad beroende på vilken erfarenhet de har eller hur många elever med annat 

modersmål det finns på skolan.  

 

I denna studie vill jag därför undersöka olika skolor med olika erfarenheter av denna grupp 

elever. För att samla in data till min undersökning skulle jag vilja göra en enskild intervju med 

rektor samt en gruppintervju med 2-3 matematiklärare i åk 4-6. Jag skulle helst vilja göra en 

ljudinspelning av intervjuerna så att jag kan göra en så rättvis transkribering av dem som 

möjligt.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 

Mittuniversitetet kommer informanterna och skolorna att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer eller skolor.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan nås 

på:  

  

Mail: pern1500@student.miun.se 

Mobil: 076-765 07 54 

Handledare: Pia Heidtmann, Pia.Heidtmann@miun.se  

 

Din skola och ditt deltagande i denna undersökning skulle vara väldigt värdefull och därför 

tillfrågas ni härmed om deltagande i denna undersökning. Hoppas på ett positivt svar!  

 

Med vänliga hälsningar Pernilla   

 

 

 

 

mailto:pern1500@student.miun.se
mailto:Pia.Heidtmann@miun.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Rektor 
- Hur många elever som inte har svenska som modersmål går det i denna 

skola idag? Vilken spridning har ni inom dessa gällande åldersgrupper, antal 

språk och antal år i Sverige? Har ni bedömt deras kunskaper inom matematik 

på något sätt?  

 

- Enligt din erfarenhet, har de andra sorts kunskaper om de gått i skola i sitt 

hemland i jämförelse med de svenska eleverna?  

 

- Enligt din erfarenhet, hur ligger dessa elever till kunskapsmässigt i 

jämförelse med svenska elever när de kommer hit till Sverige?  

 
- Finns det någon policy eller handlingsplan eller liknande kring 

matematikundervisningen för elever med annat modersmål på den här 

skolan?  
Hur implementeras denna? 

 

- Får ni några direktiv “uppifrån” angående detta?  
Hur implementeras dessa?  
Får ni några resurser eller ekonomiskt stöd för att genomföra dessa? Är detta 

stöd isf kopplat till någon variabel, ex. antal elever, antal språk etc? 

 

- Finns det några övriga anpassningar eller insatser riktat mot 

matematikundervisningen för elever med annat modersmål än de som tagits 

upp hitintills?  

Extra personal? 
Samarbete med modersmålsläraren? 
Utbildning av lärare? 
Klassrumsobservationer av rektorn eller andra, och stöd till läraren? 

 
Ser du några speciella svårigheter för dessa elever inom matematik? Finns det 

någon problematik kring undervisningen? 

 
- Om du fick fri tillgång, vilka anpassningar skulle du göra isf? 
Vad är det som hindrar dig från att göra detta? 
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Lärare 

- Hur många elever med annat modersmål än svenska har ni i varje klass och 

hur många olika språk talar de? (Varje klass, endast åk 4-6) 
Och hur länge har de varit i Sverige?  
Har ni testat elevernas matematikkunskaper? 
 

- Enligt era erfarenheter, om eleverna har gått i skola i sitt hemland, anser ni 

att de då har andra förmågor än svenska elever inom matematiken? 
Anser ni att de ligger bättre eller sämre till inom matematiken jämfört med 

jämnåriga svenska elever när de kommer? 

 
- Har ni fått några direktiv från rektor angående matematikundervisningen 

för elever med annat modersmål?  
Hur implementerar ni dessa i praktiken? 

 
- Har ni fått stöd från rektorn med dessa elever? 
Extra personal? 
Samarbete med modersmålsläraren? På vilket sätt isf? Kommer hen till 

klassrummet eller förklarar hen vissa delar på modersmålsundervisningen 

eller har hen en del av matematikundervisningen på modersmålet? 
Assistent/er som kan de olika språken i klassen? 
Textbok eller arbetsmaterial på elevernas modersmål?  
Utbildning?  
Klassrumsobservationer av rektorn och stöd av rektor? 

 
Har ni något systematiskt kvalitetsarbete där undervisningen av 

andraspråkselever ingår på något sätt? 

 

- Har ni inom arbetslaget någon speciell kultur kring undervisningen av dessa 

elever?  
Har ni ett gemensamt arbetssätt?  
Delar ni med er av material? 
Hjälps ni åt på något sätt? 
Involverar ni de svenska eleverna på något sätt? 

 
- Hur undervisar ni i matematik? 
Om ni skulle säga på ett ungefär hur ni lägger upp undervisningen, hur stor 

del av tiden under ett läsår lägger ni på t.ex. Textbok, konkret material, 

problemlösning, diskussioner, övningar eller annat? (Procent eller bråk) 

 

- Gör ni några speciella anpassningar till andraspråkselever?  
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Vad gör ni när eleverna inte förstår och är det någon skillnad mot hur ni gör 

när svenska elever inte förstår? 
Hur hanterar ni kulturkrocken? 
Hur gör ni för att ta reda på om det är själva matematiken eleven har problem 

med eller om det är språket/ kulturen som är problemet? 
Använder ni elevernas modersmål på något sätt?  

Hur gör ni när ni lägger upp undervisningen för dessa elever? har ni tagit del 

av elevernas kartläggning eller utgår ni från det ni ser i klassrummet, eller hur 

gör ni?  

 
- Ser ni några speciella svårigheter för dessa elever inom matematik? Finns det 

någon problematik kring undervisningen? 

 

- Om ni fick bestämma fritt, vilka anpassningar till dessa elever skulle ni vilja 

göra då? 
Vad är det som hindrar er från att göra dessa? 

 


