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Sammanfattning 

Under de senaste årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot 

nyanlända elever. Det ställer höga krav på lärare att kunna möta de nyanlända eleverna utifrån 

deras olika förutsättningar och bakgrund. I den här kvalitativa studien har vi valt att intervjua 

elva nyanlända elever i två olika kommuner. Syftet med studien är att undersöka nyanlända 

elevers uppfattningar om mötet med matematikundervisningen i Sverige. Resultatet redovisas 

med hjälp av tematisk innehållsanalys. I studien beskriver informanterna skillnader och 

likheter mellan matematikundervisning i hemlandet och i Sverige och hur de försöker anpassa 

sig till den svenska klassrumskulturen. Det framkommer i denna studie att samtliga 

informanter som intervjuats skulle varit hjälpta av att ha blivit mer grundligt kartlagda i ämnet 

matematik innan skolstarten i Sverige. Kartläggningens resultat kan då användas för att 

planera elevernas undervisning på rätt nivå. Resultatet visar också att om informanterna gavs 

större möjlighet att förstå undervisningsspråket i matematik, skulle det vara möjligt för fler 

nyanlända elever att kunna följa undervisningen på en högre nivå än de gör nu. Vi ser att vår 

studie kan vara ett kunskapsbidrag till att föra dessa erfarenheter vidare så att lärare ges 

möjlighet att få en tydligare bild av hur matematikundervisningen för nyanlända elever bör 

organiseras. 

Nyckelord: nyanlända elever, matematik, specialpedagogik, kartläggning, intervjustudie 
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1 Inledning 

Under de senare årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot 

nyanlända elever. Vi lärare behöver kunna möta dem utifrån deras olika förutsättningar och 

bakgrund. Det finns en risk att lärare som undervisar i matematik missar att eleven kan ha 

gedigna kunskaper i ämnet matematik, eftersom eleven inte kan uttrycka det han eller hon kan 

på svenska (Löwing & Kilborn, 2010).  

När de nyanlända eleverna börjar i svensk skola ligger ett stort fokus på att eleverna ska lära 

sig att behärska ord och begrepp på svenska. Löwing och Kilborn (2010) menar att det är 

viktigt med en språkutveckling inom ämnet, men också att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att visa sina kunskaper i ämnet. Detta kan de bara göra om de får visa sina 

kunskaper på det språk de behärskar bäst eller med bred didaktisk förståelse av läraren. 

Vidare menar Norén (2010) att den språkutvecklande diskursen av det svenska språket med 

fokus på ords betydelse, ibland tar över och gör att fokus på själva matematiken och förståelse 

av den kommer i skymundan. Löwing och Kilborn (2010) tar även upp att det är viktigt att vi 

inte tar för givet att skolmatematiken ser likadan ut i olika länder och visar på faktorer som 

kan underlätta kulturella möten i undervisningen av matematik. De anser att lärare gör ett stort 

jobb med att möta nyanlända elever, men att de flesta saknar utbildning för detta svåra arbete.  

Att göra en kartläggning av elevernas kunskaper är viktigt, men framför allt krävs 

kartläggning för att lärarna ska få information om elevernas tidigare skolgång och förståelse 

för hur lärandet har gått till. Detta är grunden för att ett bra mottagande och inkludering ska 

kunna ske (Bouakaz & Bunar, 2015). Speciallärare med inriktning matematik behöver 

kunskaper för att kunna handleda kollegor i deras matematikundervisning av nyanlända, men 

också kunskaper för att kunna arbeta med nyanlända elever inom ämnet matematik.  

Det saknas forskning om de nyanlända elevernas villkor i skolans vardag, som bland annat 

utgår från strukturella hinders påverkan, exempelvis bristtänkande, utanförskap, 

stigmatisering och innehåll i läromedel. Bunar (2010) tar upp att det särskilt behövs studier 

som utgår från elevernas perspektiv och framför allt studier under en längre period. Detta för 

att kunna identifiera och analysera vad som påverkar de nyanlända elevernas möte med skolan 

och matematikundervisningen.   

Det är viktigt att nyanlända eleverna tror på sina möjligheter att nå kunskapskraven i 

matematik. Matematiken kan både öppna och stänga dörrar till gymnasiet och därmed också 
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till högre utbildning. Svensson (2014) betonar vikten av att de nyanlända eleverna får komma 

till tals och ge sitt perspektiv på undervisningen. Vi ser att vi genom att intervjua nyanlända 

elever, kan få viktig information kring deras upplevelser och erfarenheter av 

matematikundervisningen de mötts av i Sverige. 

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är undersöka nyanlända elevers uppfattningar om mötet med 

matematikundervisningen i Sverige. Eleverna har tidigare erfarenhet av 

matematikundervisning i sitt hemland eller i ett annat land. Det är intressant att få ta del av de 

nyanlända elevernas berättelser om hur de upplever den matematikundervisning de fått och 

får här i Sverige i jämförelse med deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning. Vi är 

också intresserade av hur eleverna upplever att deras tidigare kunskaper i matematik tas 

tillvara när de börjar i svensk skola och hur de ser på sina möjligheter att tillgodogöra sig nya 

kunskaper, inom ämnet matematik i Sverige.  

Utifrån detta syfte ställs följande frågor: 

• Hur uppfattar nyanlända elever att deras skolstart i Sverige har påverkat deras 

kunskapsutveckling i matematik?  

• Hur uppfattar nyanlända elever den matematikundervisning de möter i svensk skola 

jämfört med deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning i sitt hemland 

och/eller i ett annat land?  

• Hur upplever nyanlända elever sina möjligheter att visa sina matematikkunskaper? 
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3 Litteraturgenomgång  

Inledningsvis tas några begrepp upp som är centrala i denna studie. Vi presenterar också de 

val vi har gjort, gällande användandet av vissa begrepp och ord. Därefter görs en genomgång 

av relevant litteratur och aktuell forskning kring nyanlända elever, flerspråkighet med 

koppling till matematik.  

3.1 Centrala Begrepp  

I denna uppsats har vi gjort några val, beträffande begrepp som vi använder och som 

förtydligas här.  

Nyanländ elev – en elev som varit bosatt i Sverige kortare tid än fyra år. Se mer under 

rubriken Nyanlända elever.  

Hemland – när vi skriver informantens hemland, avser vi det land eller de länder som eleven 

bott i och gått i skola i innan de kom till Sverige. Det behöver inte vara elevens födelseland.  

Förberedelseklass – vi väljer att skriva att eleven har gått i förberedelseklass även om eleven 

gått i en mottagningsskola eller en annan form av skola för nyanlända.  

Undervisningsspråk – det språk en elev undervisats på i hemlandet eller ett annat land. Det 

behöver inte vara elevens modersmål, utan kan vara ett annat språk. 

Studiehandledning på modersmålet – elever som inte klarar att följa undervisningen på 

svenska har rätt att få studiehandledning. När vi skriver studiehandledning, kan eleven ha fått 

detta på sitt modersmål eller på ett annat språk de fått undervisning på tidigare.  

Svenska som andraspråk eller Sva – är det ämne eleven fått undervisning i när eleven börjat i 

svensk skola. Svenska behöver inte vara elevens andra språk, utan kan även vara ett tredje 

eller fjärde språk de mött.  

3.2 Nyanlända elever 

Skollagens (SPS 2010:800) definition av vem som räknas som en nyanländ elev, är den elev 

som har varit bosatt utomlands, men som nu är bosatt i Sverige. Eleven har påbörjat sin 

utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En 

elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i Sverige (Skolverket, 

2016). 
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Nyanlända elever är en heterogen grupp, som vistas i Sverige av olika anledningar och under 

olika förhållanden (Skolverket, 2016). Dessa elever saknar kunskaper i svenska språket och 

kan ha olika skolbakgrund. Svenska kommuner är ansvariga för skolgången för de elever som 

invandrat till Sverige, oavsett om de är asylsökande eller har permanent uppehållstillstånd 

(Bunar, 2015). 

Att prata om de nyanlända eleverna som är en heterogen grupp, i syfte att de har olika 

kulturella, religiösa och språkliga skillnader, är relativt ointressant i matematik-

undervisningen. Det är däremot intressant att få veta hur mycket och vilken typ av matematik 

den nyanlända eleven har läst innan de kom till Sverige. Därför är det viktigt att kartlägga 

elevens bakgrund och matematikkunskaper (Abduka, 2017). 

3.2.1 Kartläggning  

Löwing och Kilborn (2010) påpekar att många av de nyanlända eleverna har studerat 

matematik på en mer avancerad nivå än sina jämnåriga kamrater i Sverige och att det finns en 

fara att svenska skolan blandar samman deras kunskaper i matematik med deras 

språkkunskaper i svenska. De anser vidare att detta kan bromsa upp elevernas utveckling av 

matematikkunskaper. Om undervisningen av nyanlända bygger på elevernas tidigare 

förvärvade kunskaper och en djupare förståelse av elevers skolbakgrund, ökar elevers 

förmåga att överföra kunskap från ett sammanhang till ett annat (Bunar, 2015).  

Kartläggning av nyanlända elevers tidigare skolgång och kunskaper är en av de viktigaste 

pedagogiska åtgärderna som lyfts fram i forskningen kring nyanlända (Bouakaz & Bunar, 

2015). Detta har tidigare varit en underutvecklad praktik som bedrivits utan vetenskaplig 

grund och när kartläggning har gjorts, har resultatet inte tagits till vara i planeringen av 

verksamheten. Bouakaz och Bunar (2015) skriver att nyanlända elevers kunskaper är kodade i 

deras modersmål och att lärare måste undervisa på ett sätt som främjar överföring av begrepp 

och färdigheter från modersmålet till svenska. Lärare behöver därför ha bakgrundskunskap 

om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna planera sin undervisning 

(Bouakaz & Bunar, 2015). 

Sedan april 2016 ska en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper göras senast 

inom två månader från det att eleven börjat skolan (Skolverket, 2016; SKOLFS 2016:10). I ett 

första steg kartläggs elevens språk och tidigare erfarenheter av skola. I steg två görs en 

kartläggning dels inom litteracitet, där elevens förmåga att läsa och förstå texter prövas och 
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dels inom numeracitet, där elevens grundläggande matematiska kunskaper kartläggs. Det 

tredje steget i kartläggningen av nyanlända, kartläggning i svenska grundskolans ämnen, är 

inte obligatoriskt (SKOLFS 2016:10). I februari 2017 blev kartläggningsmaterialet i ämnet 

matematik som används i steg tre klart och eleverna kartläggs inom områdena algebra, 

geometri, sannolikhet och statistik samt taluppfattning, tals användning och problemlösning 

(Skolverket, 2018).  

Resultatet av de två första kartläggningsstegen ligger som grund för det beslut som rektor 

fattar om den nyanlända elevens fortsatta skolgång, gällande vilken årskurs eleven ska gå och 

i vilken omfattning eleven kan följa den ordinarie undervisningen eller om eleven delvis ska 

gå i en förberedelseklass eller liknande (Skolverket, 2018).  

3.2.2 Förberedelseklass och direktintegrering  

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever som går i svensk skola, 

exempelvis skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, elevhälsa, ledning och stimulans samt 

skolans kompensatoriska uppdrag. Det finns även några bestämmelser som riktar sig specifikt 

till nyanlända elever. Bland annat skall en nyanländ elev placeras i en lämplig årskurs, med 

hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. Eleven kan delvis 

undervisas i förberedelseklass, längst i två år (Skolverket, 2016).  

Ett sätt att ta emot och introducera nyanlända elever i svensk skola är att eleverna går i så 

kallade förberedelseklasser, där eleverna får lära sig grundläggande svenska i en trygg miljö, 

får en introduktion till den svenska skolkulturen och får studiehandledning på sitt modersmål. 

Ibland har nackdelar med förberedelseklasser lyfts fram. Bunar (2015) menar att eleverna blir 

fysiskt isolerade från övriga skolan, ibland tenderar eleverna att gå för länge i 

förberedelseklasserna och att elever med helt olika förutsättningar placeras i en och samma 

grupp enbart baserat på att de är nyanlända. Ett annat sätt att ta emot nyanlända elever är det 

som ibland brukar kallas direktintegrering. Då placeras eleven från första början i en ordinarie 

klass, efter kartläggning och eventuellt en kortare introduktion i en mottagningsenhet (Bunar, 

2015). 

Enligt Juvonen (2015) säger forskningen att en framgångsrik integration verkar bestå av att 

den nyanlända eleven arbetar i en förberedelseklass under en begränsad period (6-12 

månader), att förberedelseklassen har sin fysiska placering i skolans byggnad, att ett nära 

samarbete med den ordinarie klassen inleds från början där eleven kan delta i aktiviteter då 
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kravet på språkliga kunskaper i majoritetsspråket inte är så stort samt att en satsning görs på 

tillgång till tvåspråkig personal såväl i förberedelseklass som i ordinarie klass. Bunar (2015) 

skriver vidare om vikten av att eleven i förberedelseklass från början får tillgång till läromedel 

baserad på forskning och annat relevant undervisningsmaterial, samt att det görs en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Trots att många kommuner försökt tillgodogöra sig 

denna forskning, har det visat sig att utrikesfödda presterar sämre i grundskolan än jämngamla 

skolkamrater födda i Sverige. Allt fler kommuner har för att komma tillrätta med dessa 

problem börjat tillämpa direktintegrering. Den normativa diskursen är att se språket som 

nyckeln till en snabbare språkutveckling som i sin tur leder till skolframgång och integrering. 

Men för att nå dessa framgångar för nyanlända som placeras direkt i ordinarie klass krävs 

resurser att kunna individanpassa för att ge rätt stöd. Stödet kan bestå av såväl lärare i svenska 

som andraspråk som modersmålslärare och studiestöd på modersmålet (Juvonen, 2015).  

Nilsson och Axelsson (2013) beskriver nyanlända elevers olika upplevelser av att placeras i 

förberedelseklass eller att de integreras direkt i ordinarie klass. De har sett att den språkliga 

utvecklingen är hög i början i en förberedelseklass, men att utvecklingen stagnerar om elevens 

placering i förberedelseklassen blir för lång. Samtidigt riskerar nyanlända elever att 

misslyckas då de placeras direkt i en ordinarie klass, eftersom många lärare saknar kunskaper 

att möta andraspråkselever. Nyanlända elever beskriver enligt Nilsson och Axelsson (2013) 

hur de blir uttråkade, och känner ett utanförskap när det är brister i den pedagogiska hjälp som 

de erbjuds i den ordinarie klassen. Nilsson och Axelsson (2013) påpekar också att skolans 

uppdrag är att få nyanlända elever att kunna ta in kunskaper och känna socialtillhörighet i en 

ordinarie klass. Löwing och Kilborn (2010) hävdar att det finns en risk att läraren i den 

ordinarie klassen hamnar i en nedåtgående spiral där han eller hon minskar på antalet svåra 

ord i undervisningen och förkortar texter istället för att stötta i eleven att utveckla språket. 

Detta menar de leder till en bristande kommunikation i klassrummet och att nivån på 

undervisningen sjunker (Löwing & Kilborn, 2010).  

Axelsson (2015) menar att om mottagandet av nyanlända elever ska fungera, krävs en flexibel 

organisation där eleverna både får stöttning och utmaning. Skolan behöver organisera 

undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov, samtidigt som lärarna har höga 

förväntningar på eleverna och respekterar deras språkliga och kulturella bakgrunder 

(Axelsson, 2015).  
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3.2.3 Ett specialpedagogiskt perspektiv på nyanlända elever  

Nyanlända elever har rätt till kompensatoriskt stöd, precis som alla elever som går i svensk 

skola. Detta innebär att de har rätt till stöd för att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket, 2016).  

Bunar (2010) skriver i sin forskningsöversikt att elever med utländsk bakgrund ofta får stå för 

det ”avvikande” i den svenska skolan, medan elever med svensk bakgrund får stå för det 

”normala”. Det finns en strävan av försvenskning och homogenisering, vilket leder till att 

elever med utländsk bakgrund behandlas utifrån vad de saknar och vilka kunskapsluckor de 

har, inte utifrån deras styrkor och de kunskaper de har med sig. Ibland kan elever med ett 

annat modersmål betraktas som avvikande och ”språksvaga”. Vidare tar Bunar (2010) upp 

flera exempel på hur elever med utländsk bakgrund i svensk skola ständigt reduceras till 

kategorin ”invandrare” och där tillhörande brister och tillkortakommanden. De jämförs med 

elever som har svenska som sitt modersmål och tanken blir därmed att ”invandrarbarnen” 

behöver lära sig det svenska språket, för att kunna möta framtiden i det svenska samhället 

(Bunar, 2010). 

När man har ett kategoriskt förhållningssätt läggs fokus på individen och bristande förmågor 

hos denna. Eleven ses som bäraren av problemet och dessvärre är kategoriseringar vanligt 

förekommande. Lösningarna är specifika och åtgärder riktade mot individen (Nilholm, 2007). 

I ett relationellt förhållningssätt, betonas miljöaspekten och problemen anses ligga på 

samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Stor vikt läggs på individers delaktighet på 

ett fysiskt, pedagogiskt och socialt plan, därför är inkludering ett viktigt begrepp. Det är 

skolan och dess miljö som ska anpassas till eleven och inte tvärt om för att skapa 

förutsättningar för lärande. De olika organisatoriska eller pedagogiska problem som uppstår 

ses inte som individuella utan problemen beskrivs ligga i omgivningen, i miljön (Nilholm, 

2006). 

3.3 Nyanlända elever och språk  

Språket har stor betydelse för oss människor och därför är det viktigt att en individ ges bra 

förutsättningar att utveckla sitt språk, oavsett om det är ett förstaspråk eller ett andraspråk. 

Det är med språkets hjälp som människor bland annat kan tänka, lära sig, lösa problem, 

utveckla idéer (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014).  
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3.3.1 Modersmål och förstaspråk 

Termerna modersmål och förstaspråk brukar likställas eftersom modersmålet är det språk en 

person först lär sig. Detta behöver inte innebära att modersmålet är en elevs starkaste språk, 

utan det kan lika gärna vara andraspråket om detta är majoritetsspråket i det samhälle eleven 

lever i (Abrahamsson, 2009). Modersmålets roll har stor betydelse för flerspråkiga barn, inte 

bara för att de ska utveckla sin identitet och självkänsla, utan även för deras 

andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. Flerspråkiga elever använder sina olika 

språk i olika sammanhang och i olika situationer och med olika personer. Språken behöver 

inte utvecklas parallellt utan kompletterar snarare varandra (Lindberg, 2006).   

Det är svårt att lära sig nya kunskaper på ett språk som man inte tillfullo behärskar. Det är 

skillnad på att kunna kommunicera på ett språk i vardagliga situationer och att effektivt kunna 

använda språket för kunskapsinhämtande. Modersmålsundervisning kan då vara ett stöd för 

att flerspråkiga elever ska kunna ta del av dessa kunskaper, eftersom språket är ett viktigt 

instrument för kunskapsinhämtande och skolframgång (Hyltenstam, 2007).  

3.3.2 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet 

Idag är forskare överens om att modersmålet har stor betydelse för flerspråkiga barns språk- 

och kunskapsutveckling (Sundgren, 2017). Elever som deltar i modersmålsundervisning, ges 

möjlighet att utveckla sitt modersmål samt lära sig mer om sin egen kultur, vilket samtidigt 

underlättar för eleverna att lära ett nytt språk och få förståelse för en ny kultur (Löwing & 

Kilborn, 2010).  

När modersmålsundervisning infördes i den svenska skolan på 70-talet, då kallat 

hemspråksreformen, var grunden att det svenska samhället stöttade invandrarelevens 

utveckling av aktiv tvåspråkighet. Idag formuleras skälen till modersmålsundervisningen 

utifrån tre olika aspekter, modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen, modersmålet 

som ett av de flerspråkiga elevernas språk och modersmålet som ett verktyg för utveckling 

och lärande (Otterup, 2014).  

Enligt Skolförordningen (SFS 2011:185) ska en elev som behöver studiehandledning på sitt 

modersmål få det. För elever med annat modersmål och svaga kunskaper i svenska ska 

skolorna planera och genomföra en undervisning som ger dem förutsättningar att utveckla 

kunskaper i skolans alla ämnen parallellt med att de lär sig det svenska språket. 
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Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa elever förutsättningar 

att följa undervisningen (Skolverket, 2015). 

Barwell (2003) argumenterar för att elever behöver stöd på sitt modersmål när de studerar 

matematik och att skolor har ansvar att möta detta behov. Kästen-Ebeling och Otterup (2014) 

hävdar att studiehandledning på modersmålet underlättar, men att det också kräver att 

studiehandledaren har kunskaper i det aktuella ämnet. Axelsson (2015) menar att om eleverna 

ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen krävs att de får rätt utmaningar och 

samtidigt rätt stöttning för att inte misslyckas eller bli uttråkade. I stället för att urvattna 

innehållet i undervisningen bör man med stöttning av modersmålslärare ge en språklig 

stöttning, scaffolding, så att eleverna kan lösa ålagda uppgifter (Löwing & Kilborn, 2010).  

3.3.3 Vardagsspråk och skolspråk  

Vardagsspråket lärs informellt och i kommunikation med andra, i hemmet och i samtal med 

kompisar, medan skolspråket är det språk elever möter i skolan och som lärs i mer formella 

sammanhang, exempelvis under lektioner i olika ämnen. Kunskaper inom olika ämnen ses i 

detta sammanhang som språkligt konstruerade och undervisningen ska genomföras så att 

elever ges möjlighet att bygga upp ett för ämnet relevant språkbruk parallellt med kunskaper i 

ämnet (Magnusson, 2008). Inom ämnet matematik finns exempelvis en hel del ord och 

begrepp som eleverna använder i vardagsspråket och som får en helt annan betydelse när 

eleverna möter dem i skolspråket, vilket kan leda till förvirring (Skolverket, 2015). Exempel 

på sådana begrepp är volym, rymmer och längre. I det matematiska språket ingår också 

matematikens ämnesspråk och symboler (Norén, 2018). 

För att de nyanlända elevernas skolspråk ska utvecklas, krävs explicit undervisning i de olika 

ämnena. För att explicit undervisning ska fungera på bästa sätt, behövs ett nära samarbete 

mellan ämneslärarna och andraspråkslärarna, som tillsammans kan visa på det komplexa och 

specialiserade sätt som skolans ämnen formulerar sin kunskap (Axelsson, 2015). I detta 

samarbete kan ämneslärare och andraspråkslärare hjälpas åt att förutse de språkliga 

svårigheter som kan uppstå i matematikundervisningen av nyanlända elever (Norén, 2018). 
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3.4 Nyanlända elever och matematik 

Elever med annan språklig bakgrund än svenska, är beroende av den kultur som är knuten till 

modersmålet. De nyanlända eleverna förväntas kunna följa undervisningen i matematik, 

samtidigt som de ska bygga upp ett funktionellt matematikspråk. För att kunna utveckla ett 

andraspråk, med vars hjälp eleven ska kunna lära och kommunicera matematik, krävs att 

eleven kan fortsätta sin begreppsutveckling på modersmålet (Löwing & Kilborn, 2008).  

Löwing och Kilborn (2008) tar upp att ett samarbete mellan modersmålsläraren, läraren i 

svenska som andraspråk och matematikläraren, med eleven i centrum, är det bästa för att 

eleven ska lära sig en svenska med vars hjälp eleven sedan kan lära matematik. Ett samarbete 

som inte alltid finns på skolorna (Löwing & Kilborn, 2008). 

Att matematik är ett språk och att detta är internationellt är bara delvis sant. Tecken som +, - 

och = har samma betydelse i olika länder, lika så tecknas en ekvation och en funktion på 

samma sätt. Detta betyder inte att man läser eller uttrycker beräkningar på samma sätt i olika 

länders skolundervisning (Löwing & Kilborn 2008).  

3.4.1 Benämna tal och förståelse av begrepp 

Elever som inte behärskar sitt undervisningsspråk, svenska, kan upplevas ha svårigheter att 

förstå och använda matematiska begrepp i rätt sammanhang. Svårigheterna blir tydliga där 

begreppen är svåra att tolka eller har en annan betydelse än användningen av dem i vardagen. 

Exempel på sådana matematiska begrepp är volym, axel, rymma, och andel. Detta är ord som 

ofta får fel betydelse vid översättning till elevens modersmål (Abduka, 2017).  

Det finns stora skillnader i hur räkneorden konstrueras i olika kulturer, vilket kan leda till 

språklig förvirring. När barn utvecklar en grundläggande taluppfattning, är vissa delar 

genetiskt nedärvda och utvecklas i tidig ålder (Löwing & Kilborn, 2010). Andra är mänskliga 

konstruktioner, som behöver övas in på ett sådant sätt att de förankras i barnets minne. När 

barn tillägnar sig en taluppfattning, görs det inte i ett språkligt och kulturellt vakuum. 

Exempelvis uttrycks talraden på olika sätt beroende på vilket språk eleven talar. Detta i sig 

behöver inte ställa till problem för eleven, men om de samtidigt ska lära sig en ny matematisk 

operation, kan problemen bli stora (Löwing & Kilborn, 2010).  
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3.4.2 Kodväxling  

De nyanlända elever som har erfarenhet av matematikundervisning från sina hemländer har 

lärt sig olika strategier och lösningsmetoder som de tar med sig när de börjar läsa matematik 

på det nya språket. I matematikundervisningen i sitt nya hemland får eleven börja bygga på 

sitt matematikregister på det nya språket, men också försöka ta stöd av tidigare kunskaper och 

erfarenheter. I denna övergång använder sig eleven ofta av kodväxling d.v.s. den växlar 

mellan modersmål och svenska (Abduka, 2017). Om uppgifterna är mer avancerade, är eleven 

mer beroende av tidigare kunskaper och erfarenheter och det tar dessutom längre tid att lösa 

uppgifterna där eleven kodväxlar.   

Det finns fördelar för elever när de får använda sig av kodväxling i matematikundervisningen. 

Exempelvis behöver eleven inte lära sig nya lösningsmetoder, om eleven redan har en 

fungerande metod, och eleven kan hjälpa andra elever att utveckla sina lösningsmetoder 

(Abduka, 2017). Om en elev upplever att läraren ser positivt på att eleven kodväxlar och 

använder elevens tidigare kunskaper som en resurs i klassrummet, hjälper det eleven att stärka 

elevens självkänsla (Norén, 2010). 

3.5 Matematikundervisning i Sverige  

I skolans matematikundervisning har språket fått en ökad betydelse under senare år. 

Fokuseringen på problemlösning och att eleverna ”talar matematik” har fått ett allt större 

utrymme i svensk skola (Löwing & Kilborn, 2008). Att vara nyanländ med stora ambitioner 

och samtidigt inte förstå vad som händer i klassrummet kan skapa problem. Dels kan 

problematiken härledas till svaga kunskaper i undervisningsspråket, men också att eleven 

tidigare har lärt sig andra matematiska metoder och när eleven ber om hjälp hemma så får den 

hjälp just enligt dessa metoder. Det uppstår en konflikt vid inlärningen som eleven har svårt 

att förstå. En avgörande betydelse här är en samverkan mellan modersmålsläraren och läraren 

i svenska som andraspråk (Löwing & Kilborn, 2010).  

3.5.1 Kommunikation i matematikklassrummet 

Löwing och Kilborn (2008) tar upp komplexiteten kring kommunikationen i 

matematikklassrummet. Kommunikationen följer olika språkliga mönster som är olika i olika 

kulturer. I Sverige har det skett en omsvängning från innehållsorienterad till elevorienterad 

kommunikation. Löwing och Kilborn (2008) men ar att hur lärare och elever kommunicerar i 
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klassrummet styrs av tysta regler, som kan vara svåra att upptäcka för nyanlända elever. 

Lärare i svensk skola idag, fungerar mer som en handledare vid elevernas inlärning, men är 

ändå den som sätter normen för det språk som används i klassrummet (Löwing & Kilborn, 

2008).  

Bouakz och Bunar (2015) anser att elever som kommer från länder, bland annat mellanöstern, 

har med sig normer, inlärningsstilar och relationsmönster som i Sverige idag anses vara 

konservativa och bakåtsträvande. Lärarna i elevernas hemländer betraktas som en absolut 

auktoritet och eleverna deltar inte i några diskussioner om hur deras lärarande ska gå till. Det 

finns en stor tillit till de examinationsinstrument som finns i dessa länder, där stor vikt läggs 

på att memorera fakta, inte på att reflektera och diskutera i grupper, vilket står i kontrast till 

den pedagogik eleverna möter i Sverige (Bouakz & Bunar, 2015). 

3.5.2 Läromedel  

Rönnberg och Rönnberg (2006) ser att de flesta matematikböcker som används i svenska 

skolor utgår från en kontext som grundar sig i svensk kultur och tradition. Detta gör att 

textuppgifterna känns svårtillgängliga för många av de nyanlända eleverna, då de präglas av 

den svenska kulturen. De påpekar vidare att forskningen säger att nyanlända elever lyckas 

bättre om de får känna att deras språk och kultur är viktig. Detta innebär att om uppgiftstexten 

innehåller obekanta fenomen så blir den inte lättare att lösa även om den översätts till elevens 

modersmål (Norén, 2010). 

3.5.3 Lärarens förväntningar 

Matematiken är kulturstyrd och ser inte likadan ut i hela världen. Lärarna bör vara medvetna 

om detta för att kunna möta de nyanlända på bästa sätt (Löwing & Kilborn, 2010). De sociala 

relationer som skapas i matematikklassrummet och lärarnas höga förväntningar påverkar de 

nyanlända eleverna så att de kan identifiera sig som engagerade och lärande individer i 

matematik (Noren, 2010).  

3.6 Framgångsfaktorer i matematikklassrummet 

Nyanlända elevers kunskaper är kodade på deras modersmål, tidigare erfarenheter om skolan 

och om hur lärandet sker (Bunar, 2015). Lärare bör därför undervisa på ett sätt som stödjer 

överföring av begrepp och färdigheter från elevens modersmål till svenska. Detta sätt att 
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arbeta över språkgränserna i skolsammanhang, stödjer elevens kunskapsutveckling (Bunar, 

2010). 

Även om nyanlända elever är en mycket heterogengrupp när det gäller erfarenheter och 

kunskaper i matematik, så är det viktigt att se dem som en resurs i mångkulturella och 

flerspråkiga klassrum. Detta ställer stora krav på lärarna i att kunna ta tillvara elevernas 

tidigare kunnande och erfarenheter att våga arbeta friare utanför läroboken, som innehåller 

många kulturbundna ord. Lärare kan hjälpa elever att sortera bort ord som är icke 

matematiska och ersätta dem med ord som eleven känner till innan de går vidare och visar sitt 

kunnande i matematik (Abduka, 2017).  

Abduka (2017) anser att den viktigaste delen för att nå framgång i matematikundervisning av 

nyanlända är att det råder ett bra samspel mellan elev och lärare. Genom att läraren 

uppmuntrar eleven till att ta tillvara på sina tidigare matematikkunskaper och att läraren ser 

och bekräftar dessa kunskaper med en positiv inställning gör att elevens möjligheter att lyckas 

ökar. Abduka (2017) påpekar att matematik är ett kommunikationsämne där språket både kan 

utgöra ett hinder och vara ett medel för att lära sig.   
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4 Metod 

I detta avsnitt redovisas metodansatsen och perspektiv som ligger till grund för studien. 

Vidare beskrivs tillvägagångssätt för urval, datainsamlingsmetoden, genomförande och 

analys. Slutligen förs en diskussion kring etiska överväganden och metod.  

4.1 Val av ansats  

Vår studie har genomförts som en kvalitativ studie. Om forskaren är intresserad av att förstå 

människors upplevelser, deras syn på verkligheter, deras sätt att resonera och att hitta mönster 

i detta, så är kvalitativa studier att föredra (Trost, 2010). I en kvalitativ forskningsansats blir 

forskarens tolkande arbetssätt och intresse för fördjupad kunskap om det datamaterial som 

analyseras viktigt. I processen finns forskarens kompetens och förhållningssätt, där både 

kritiskt och kreativt tänkande finns med (Fejes & Thornberg, 2015). I vår studie har vi använt 

oss av ett induktivt förhållningssätt, d.v.s. att vi har utifrån våra insamlade data försökt att 

komma fram till några gemensamma teman. Bryman (2011) menar att i den induktiva 

ansatsen görs försök till empiriska generaliseringar eller försök att formulera teorier utifrån 

insamlade data. Vid insamlandet av datamaterial har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011). Under en semistrukturerad intervju har forskaren valt ut vissa 

ämnen, som samtalet sedan riktas emot till skillnad från en intervju där informanten får 

berätta helt fritt utifrån sina livserfarenheter (Dalen, 2015).  

I studien har vi utgått från ett elevperspektiv. Att utgå från ett elevperspektiv innebär att 

uppmärksamheten riktas mot en förståelse av elever och elevers uppfattningar, erfarenheter 

och handlingar. Detta perspektiv kan jämföras med ett barnperspektiv vilket har sin grund i 

Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter, men även skandinavisk 

välfärdsmodell där barn ses som jämlika medborgare och där hänsyn tas till barnens tankar, 

känslor, åsikter och uppfattningar (Pramling, Samulesson, Sommer & Hundeide, 2011).  

Att utgå från ett barnperspektiv innebär att barn ges plats i vårt samhälle, men även vilka 

erfarenheter detta ger barn och hur barn uttrycker dessa erfarenheter. Det är forskaren som 

tolkar och därefter återger barnets perspektiv på ett fenomen (Halldén, 2003). Det fenomen 

som ur ett elevperspektiv varit aktuellt i denna studie, har varit nyanlända elevers uppfattning 

om matematikundervisning i Sverige.   
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4.2 Urval  

Eftersom vi vill undersöka hur nyanlända elever uppfattar sin skolstart i Sverige och den 

matematikundervisning de fått i svensk skola, valde vi att intervjua äldre elever i grundskolan. 

Genom att intervjua äldre elever ökar möjligheterna att de kan reflektera över sitt eget lärande 

i ord, att de har en metakognitiv syn på sitt eget lärande. Informanterna skulle vara nyanlända 

och ha haft matematikundervisning i ett annat land. De måste också ha varit i Sverige så länge 

att de kan uttrycka sina tankar på svenska, så att vi inte behövde vara beroende av tolkar i 

intervjusituationen.  

Studien utgår från det som Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval. Modersmålslärare och 

lärare som arbetar med nyanlända elever har varit behjälpliga vid urvalet av informanter. De 

har information om nyanlända elevers bakgrund och tidigare erfarenhet av skolgång i andra 

länder. Trost (2010) menar att de personer som tas fram genom ett bekvämlighetsurval är inte 

representativa i statistisk mening. Han anser vidare att vid en kvalitativ studie är det viktiga 

att hitta ett mönster, inte att veta hur många som uppvisar detta mönster. 

Sammanlagt har elva informanter intervjuats, alla flickor. Vid intervjutillfället gick två 

informanter i årskurs 6, fem i årskurs 7, två i årskurs 8 och två informanter gick i årskurs 9. 

Alla informanter utom en är födda i Syrien eller angränsande länder. Nio av informanterna har 

bott och/eller gått i skola i minst två olika länder, innan de kom till Sverige.  

Den skolgång informanterna haft innan de kommit till Sverige har sett olika ut. De har både 

gått i statliga/kommunala skolor och privata skolor, där man betalat pengar för att få gå. 

Några informanter har gått i skolor som startats för flyktingar och ett par av informanterna 

skriver att skolgången påverkats av kriget, medan andra säger att det inte var krig där de 

bodde.  

Alla informanter utom en har arabiska som modersmål. Sex av informanterna säger att de 

pratar minst ett annat språk förutom svenska. Språken har de mött när de gått i skolan eller 

bott i ett annat land än hemlandet.  

Av informanterna kom åtta till Sverige under läsåret 2015-2016 och tre kom till Sverige under 

höstterminen 2017. Informanterna har börjat sin skolgång i Sverige i fem olika kommuner 

runt om i hela landet. Flera av informanterna har flyttat under sin första tid i Sverige. 
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4.3 Genomförande 

Under våren 2018 genomfördes denna undersökning på tre olika skolor, i två olika kommuner 

i Sverige. 

För att få svar på hur nyanlända elever uppfattar den matematikundervisning de mött i 

Sverige, har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt från en 

intervjuguide. Användandet av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011; Dalen, 2015) och 

intervjuguide ger både en struktur och en flexibilitet som är viktig i mötet med barn (Bryman, 

2011).  

Dalen (2015) menar att alla teman och frågeställningar i intervjuguiden ska utgå ifrån syftet i 

frågeställningen, så att de har relevans för studien. Vid utarbetandet av vår intervjuguide (se 

bilaga 1), utgick vi från våra forskningsfrågor, arbetade med att hitta olika konkreta teman 

och underliggande frågor. Vi valde att ha tre teman i vår intervjuguide Bakgrund och språk, 

Skolerfarenhet och Matematikundervisning. Dalen (2015) anser vidare att det vid 

semistrukturerade intervjuer är bra att använda sig av ”områdesprincipen” där intervjuaren går 

från frågor som ligger mer i periferin mot mer centrala frågor och sedan avslutar med en mer 

allmän fråga. Det kan vara bra att låta de första frågorna vara av en mer avslappnad karaktär 

för att få igång ett bra samtal och sedan avsluta med en fråga av en helt öppen karaktär, 

berätta mer (Dalen, 2015). Vid våra intervjuer valde vi att ha två inledande frågor av en mer 

allmän karaktär och sedan avsluta med en fråga, där informanten själv fick möjlighet att 

komplettera om de ansåg att vi glömt fråga om något.  

Dalen (2015) menar att intervjuarna bör genomföra en eller flera provintervjuer då man testar 

intervjuguiden. Efter att vi utarbetat en intervjuguide, genomförde vi ett par provintervjuer. 

Därefter omarbetades intervjuguiden och följdfrågorna förtydligades. Trost (2010) anser att 

intervjuguiden även kan behöva korrigeras efter de första intervjuerna. Han ser serien av 

intervjuer som en process och processer är kännetecknade av förändringar.  

Studiehandledare och lärare som arbetar med nyanlända elever hjälpte till att hitta lämpliga 

informanter, utifrån de kriterier vi hade satt upp. Information om studien och samtyckesbrev 

(se bilaga 2 och 3) delades ut till de elever som var intresserade att delta. Samtyckesbrevet 

översattes av studiehandledare till arabiska. I samband med att samtyckesbrevet delades ut, 

fick eleverna även muntlig information om syftet med studien. Vi fick flera förslag på elever 
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som kunde vara aktuella att delta i studien, men tillslut blev det elva elever som ville ställa 

upp och där deras vårdnadshavare godkände att de deltog.  

När vi genomförde intervjuerna satt vi i ett enskilt rum där vi visste att vi inte skulle bli 

störda. Våra informanter var positiva till att bli intervjuade och tillfället valdes med omsorg, 

så att informanterna inte behövde känna någon stress av andra tider att passa. Vid två av 

intervjuerna var en person med, för att stötta informanten med språket vid intervjun. Dessa två 

informanter förstod de flesta frågorna, men tyckte det var lättare att få uttrycka svaren på sitt 

modersmål. Även om syftet med intervjuerna presenterats i samtyckesbrevet visade det sig att 

informanterna kände en viss oro för att vi skulle ställa svåra frågor som de inte kunde svaret 

på. Vi tog god tid till att gå igenom syftet igen, samt de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta också för att minska risken av missförstånd p.g.a. språket. Här kändes det extra 

viktigt att informanterna skulle känna sig trygga med att inspelningarna skulle användas till 

transkriberingar, att de skulle hållas helt anonyma och att vi inte skulle redovisa något för 

deras lärare i matematik. Intervjun dokumenterade vi med ett inspelningsprogram på våra 

mobiler. Intervjuerna varade mellan 20 och 35 min.  

4.4 Analys 

Vid bearbetningen av vårt insamlade datamaterial använde vi oss av tematisk innehållsanalys. 

Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk innehållsanalys ett sätt att hitta teman i insamlat 

datamaterial. De beskriver teman, som sammanhängande mönster i empirin, som är 

meningsfulla i relation till ställda forskningsfrågor. När materialet tolkas är det förståelsen av 

innehållet som är centralt (Westlund, 2015). Fejes & Thornberg (2015) anser att det ur en stor 

mängd data är en utmaning att urskilja meningsbärande mönster som är betydelsefulla för 

resultatet. I denna studie har informanternas egna ord vid intervjutillfällena tolkats och 

analyserats öppet.  

Bearbetningen enligt tematisk innehållsanalys sker enligt Braun och Clark (2006) i sex steg 

som inleds med att materialet läses igenom flera gånger samtidigt som idéer noteras. Vi 

började med att transkribera våra elva intervjuer. Eftersom vi intervjuat nyanlända elever 

fanns det ibland språkliga svårigheter. Vid transkriberingen tillät vi oss, att där så behövdes, 

för att få ett bättre flyt i språket ändra exempelvis ordföljd. Vi läste igenom våra 

transkriptioner flera gånger för att få en översikt och för att bekanta oss med materialet.  
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I det andra steget kodas materialet, vilket innebär att relevanta mönster i det insamlade 

datamaterialet kopplas till de forskningsfrågor som ställts (Braun & Clark, 2006). Vi lät koda 

varje fråga i vår intervjuguide i en färg och lät sen tillhörande svar i intervjuerna sorteras in 

efter denna färgkodning. Färgerna gav en tydlig översikt och underlättade när vi sen skulle 

leta teman eller underteman Vi använde oss av en empirinära kodning, med det konkreta 

språket från datainhämtningen. Det är viktigt att koden är konkret och håller sig nära det 

empiriska underlaget (Fejes & Thornberg, 2015). I steg tre sorteras och kategoriseras koderna 

för att hitta sammanhängande grupper som sedan kan utvecklas till teman (Braun & Clark, 

2006). Under vårt arbete att hitta teman skickade vi bilder av våra färgkodningar, tankar och 

dokument tillvarandra och samtalade på telefon för att komma fram till gemensamma teman 

och underteman. Braun och Clark (2006) betonar vikten av att det i arbetet med att finna olika 

teman ges lika stor uppmärksamhet till all data, för att finna mönster som är genomgående i 

all insamlad data. De skriver vidare att i steg fyra ska temana granskas så att de är tydliga och 

distinkt skilda från varandra. Vårt kodade material fördes samman till nio underteman som 

sedan bildade fyra teman, vilka vi såg som relevanta till våra frågeställningar. De två sista 

stegen i tematisk analys enligt Braun och Clark (2006) består av att namnge varje tema, 

beskriva varje temas innehåll och slutligen skriva en sammanhängande berättelse som 

beskriver empirin i förhållande till forskningsfrågorna. Vi namngav teman och vävde sedan 

samman informanternas citat och vårt resultat till en beskrivande text. 

4.5 Forskningsetiska principer  

Denna studie är genomförd i enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2017). Samtyckesbrev (se bilaga 2 och 3) skickades hem till informanternas vårdnadshavare, 

eftersom våra informanter är under 18 år. När barn används som informanter, är det extra 

viktigt att bevaka deras rättigheter, vilket oftast görs av föräldrarna (Dalen, 2015). I 

samtyckesbrevet beskrevs syftet med studien, att det var frivilligt att delta, vad det insamlade 

materialet skulle användas till och att informanterna hade rätt att avbryta sin medverkan om 

de skulle önska. Samtyckesbreven hade en översättning på vårdnadshavarnas modersmål och 

där det ansågs behövas kontaktades hemmet av studiehandledare från skolorna, som muntligt 

förklarade samtyckesbrevet. Alla vårdnadshavare och informanter fick ge sitt skriftliga 

samtycke till deltagande i studien. Därmed anser vi att informationskravet och 

samtyckeskravet enligt de forskningsetiska principerna är tillgodosett (Vetenskapsrådet, 

2017). 
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Vi såg vikt av att tydliggöra de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) för 

informanterna vid intervjutillfällena. Vi påminde informanterna om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och att deras identitet inte skulle avslöjas. Både vid intervjutillfället och i 

samtyckesbrevet betonades att informanternas namn inte kommer att skrivas ut, så att någon 

ska kunna avslöja deras identitet. Trost (2010) tar upp vikten av att vara försiktig med hur 

många direkta citat som redovisas ur en etisk synvinkel. Vi har valt att ändra citaten, så 

informanternas sätt att uttrycka sig inte avslöjar deras identitet eller ursprung. För att inte våra 

informanter ska kunna gå att identifiera, har vi även valt att inte skriva namn eller fiktiva 

namn vid citaten. De uppgifter som kommit fram har inte och kommer inte att användas i 

något annat syfte än för detta examensarbete. Därmed anser vi att anonymitetskravet och 

nyttjandetkravet enligt de forskningsetiska principerna är tillgodosedda (Vetenskapsrådet, 

2017). 

4.6 Metoddiskussion 

I kvalitativa studier värderas reliabilitet och validitet på ett annat sätt än inom kvantitativa 

studier och handlar då om att kunna beskriva att man samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt och rättvisande sätt (Fejes & Tornberg, 2016). Reliabilitet handlar om hur 

trovärdig en undersökning är (Bryman, 2011). Bryman (2011) påpekar vidare att det är svårt 

att uppnå hög reliabilitet vid kvalitativa undersökningar då informanternas svar kan påverkas 

beroende på vem som intervjuar dem. Vi kan här se en svaghet i att vi varit två som intervjuat. 

Trost (2010) menar att om en studie ska anses ha en god tillförlitlighet, ska intervjuarna ställa 

frågorna på ett liknande sätt och intervjusituationerna vara likadana. Därför har vi lagt stor 

vikt vid att vi att ha ett liknande fokus vid våra intervjuer och vi har haft kontinuerlig kontakt 

med vararandra under tiden då intervjuerna genomfördes. Trost (2010) anser vidare att 

trovärdigheten och öppenheten i de genomförda intervjuerna ökar om intervjuguiden består av 

frågor och följdfrågor och att den inte består av påståendefrågor. I vår intervjuguide har vi 

enbart använt oss av öppna frågor och följdfrågor. 

Vi har använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). När vi tog kontakt med 

modersmålslärare och lärare som arbetar med nyanlända elever, tillfrågades både pojkar och 

flickor om de ville delta i vår undersökning. Flera elever var intresserade och samtyckesbrevet 

delades ut till alla. När vi sedan samlade in de samtyckesbrev som vårdnadshavarna hade 

skrivit under, var det bara flickor som ville ställa upp. Några av pojkarna som var intresserade 

gick i årskurs nio och ansåg sig inte att ha tid för intervju, då de skulle ha nationella prov i 
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samma vecka som intervjuerna genomfördes. Om detta påverkar resultatet vet vi inte, men det 

är ändå värt att notera.  

Svensson (2014) menar att det kan vara svårt att få i gång ett bra samtal vid intervjuer av 

ungdomar. Vi upplevde att flera informanter var lite avvaktande i början. Ett par var oroliga 

att de inte skulle kunna svara på frågorna, eftersom de trodde att det fanns felaktiga och rätta 

svar. De blev lugnare när syftet med intervjun återigen beskrevs för dem och att vi ville höra 

deras upplevelser och erfarenheter av matematikundervisning i Sverige. Initialt fanns tankar 

om att i denna studie, genomföra intervjuer i grupp. Vi ser nu att var en fördel att genomföra 

intervjuerna individuellt, då varje informant fick utrymme och tid att formulera sig. 

Ibland upplevde vi att det var svårt att veta hur man bäst skulle bemöta informanternas svar 

för att inte verka ledande och samtidigt vara uppmuntrande så att de skulle känna sig trygg att 

berätta vidare. Dalen (2015) skriver att det är viktigt att visa intervjupersonen intresse genom 

att vara en god lyssnare, använda ögonkontakt, icke verbal kommunikation och verbala 

kommentarer. Vid intervjutillfällena försökte vi tänka på att ge informanten tid att tänka på 

svaren. Det kan vara svårt att hantera pauser, men pauserna kan göra så att informanten får tid 

att reflektera över den ställda frågan (Dalen, 2015). 

Validiteten, giltigheten är ett mått på att instrumentet mäter det som det är avsett att mäta. 

Kvalitativa intervjuer strävar efter att komma åt vad informanten menar, och har för 

uppfattningar av olika fenomen (Trost, 2010). När kvalitativ forskning genomförs på en liten 

grupp av individer, kommer resultatet att ha fokus på det unika i den verklighet som studeras 

(Bryman, 2011). Eftersom vår studie endast har utgått från elva intervjuer, kan inte resultatet 

generaliseras men förhoppningsvis kan resultatet ge en inblick i hur informanterna i studien 

upplever mötet med matematikundervisning i svensk skola. Vi vill också betona att våra 

informanter inte är representativa för alla nyanlända elever som kommer till Sverige. Det 

finns både likheter och skillnader i informanternas erfarenheter av skolgång från deras 

hemländer. Även inom Sverige finns olikheter som kan påverka hur informanterna svarar. 
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet från våra intervjuer med nyanlända 

elever i årskurs 6-9. Vi kommer att presentera resultaten enligt tematisk innehållsanalys, där 

har vi kodat fram fyra teman, Första tiden i svensk matematikundervisning, Anpassning till 

svensk matematikundervisning, Strävan mot att nå kunskapskraven samt Utmaningar på 

vägen till att nå gymnasiet. Till varje tema har vi kopplat underteman för att kunna ge en mer 

nyanserad bild av temat. 

Det första temat tar upp hur informanterna beskriver sin första tid i svensk 

matematikundervisning. Underteman till detta tema är uppföljning av en inledande 

kartläggning, matematikundervisning i förberedelseklass, matematikundervisning vid 

direktintegrering samt matematik på för lätt nivå. Det andra temat tar upp informanternas 

anpassning till svensk matematikundervisning. Underteman till detta tema är klassrumsroller 

och matematikundervisningens utformning. I det tredje temat tar vi upp informanternas 

strävan mot att nå kunskapskraven, där stöd som finns och önskas, nyanlända elevers 

strategier i matematikklassrum samt önskan om att träna ord och begrepp är underteman. 

Slutligen tas informanternas utmaningar på vägen att till att nå gymnasiet upp i det fjärde 

temat.  

5.1 Första tiden i svensk matematikundervisning  

Informanternas skolstart i Sverige har sett mycket olika ut. De flesta av våra informanter kom 

till Sverige innan januari 2016, då kartläggningen av nyanländas kunskaper blev obligatorisk. 

Flera av våra informanter beskriver en matematikundervisning där de arbetat på en lättare 

nivå än den de befinner sig på och att deras matematikkunskaper inte är kartlagda. Några 

informanter har börjat direkt i en ordinarie klass, men övervägande delen av informanterna 

har börjat i förberedelseklass eller någon form av mottagningsskola för nyanlända. Under 

detta tema tar vi upp hur våra informanter beskriver sina första kontakter med 

matematikundervisningen i Sverige.  

5.1.1 Uppföljning av en inledande kartläggning 

I vår intervjuguide hade vi inte någon direkt fråga om informanternas erfarenheter av 

kartläggning eller om deras matematikkunskaper kartlades i samband med att de skulle börja i 

svensk skola. Trots detta kommer ämnet upp i flera av våra intervjuer. Informanterna 

beskriver att deras erfarenhet är, att läraren gav dem lätta uppgifter i matematik för att läraren 
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trodde att de inte kunde. Detta visar att det inte är säkert att lärarna tar del av den kartläggning 

som görs eller inte heller gör egna tester för att se vilken nivå som eleven befinner sig på. 

En informant berättar att det gjordes tester när hon började i svensk skola. Hon säger att hon 

tror att testen gjordes för att hon skulle placeras i rätt årskurs.  

Dom gjorde sån där liten test först för att se vilken nivå det är, så de kan sätta dig i vilken klass. 

Informanten placerades i en förberedelseklass under ett halvt år och läste bara svenska där. 

Den test hon beskriver är inte en övergripande kartläggning utan en test främst i svenska och 

enklare grunder i matematik.  

En annan informant som har kartlagts i matematik vid en central mottagningsenhet, innan hon 

började i svensk skola, upplever att hennes matematiklärare inte vet mycket om hennes 

kunskaper i ämnet. Eleven ger uttryck för att hennes lärare inte tittar eller engagerar sig i det 

arbete hon utför på matematiklektionerna.  

Jag vet inte, han kollar inte. 

En annan informant nämner att matematiken i förberedelseklassen bestod av lätta saker. Hon 

beskriver en undervisning där hon mest tränar uppgifter inom aritmetik, som hon upplever att 

hon redan behärskar.  

Vi tränade lite men bara lite minus och plus, bara de saker som är lätta. 

Det betyder att det inte är säkert att informationen, som framkommit vid den grundläggande 

kartläggningen, går vidare och används av den undervisande läraren för att möta eleven på rätt 

nivå. 

5.1.2 Matematikundervisning i förberedelseklass  

Flera informanter beskriver stor variation i mötet med matematiken i förberedelseklassen. 

Några berättar att undervisningen i förberedelseklassen inte har haft fokus på matematik utan 

att det mest har varit fokus på svenska. Ingen informant beskriver att de fått en systematisk 

träning av matematiska begrepp i förberedelseklassen.  

Några gånger fick vi träna. Vi har inte koncentrerat på matte, vi har koncentrerat på svenska. 
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En informant berättar att hon inte haft någon matematikundervisning alls under sitt första 

halvår i förberedelseklass. Den undervisning hon fick hade fokus på att hon skulle lära sig 

svenska språket.  

Jag gick i förberedelseklassen först….kanske ett halvt år….men jag började liksom med matte i klassen 

(ordinarie klassen, vår anmärkning). 

Informanten beskriver vidare att det var skönt att bara koncentrera sig på ett ämne, svenskan. 

Hon minns inte om det under detta halvår ingick någon begreppsträning av matematikord. Det 

betyder att så länge elever befinner sig i förberedelseklass är det inte säkert att de får någon 

undervisning i matematik.  

Ett par informanter berättar att de fått listor på mattebegrepp, där begreppen ges på deras 

modersmål översatt till svenska. En informant berättar att detta gör att hon har lättare att 

förstå vad hon ska göra och förstå innehållet i uppgiften. En annan informant berättar också 

att läraren i förberedelseklassen, som var svensk och utbildad i matematik, gav eleverna en 

lista på matematiska begrepp översatta från arabiska till svenska.  

Ja, vi lärde oss ord för sånt som cirkel, rektangel…sånna saker lärde vi oss.  

Informanten beskriver detta, som att det var för att läraren var utbildad i matematik som de 

fick en begreppslista, inte för att de skulle ha matematik i förberedelseklassen. Hon säger 

vidare att hon nu skulle behöva en ny begreppslista med svårare begrepp i matematik.  

5.1.3 Matematikundervisning vid direktintegrering  

De informanter som börjat direkt i ordinarie klass uttrycker att de snabbt har lärt sig svenska. 

Eftersom de har hört svenska hela tiden, har de tvingats att träna och förstå det svenska 

språket.  

Dom (eleverna, vår anmärkning) pratar alltid svenska så svenskan bara går hela tiden i mitt huvud, så 

sen kunde jag prata och fatta. När jag lyssnar vad mina svenska kamrater säger så fattar jag. 

Detta betyder att en fördel med direktintegrering kan vara att de nyanlända eleverna får vistas 

i en svenskspråkig miljö, kan hjälpa dem att snabbare utveckla sina svenska språkkunskaper. 
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De informanter som börjat direkt i ordinarie klass beskriver också svårigheter med begreppen 

i undervisningsspråket. En informant beskriver hur hon upplevde matematiklektionerna innan 

hon förstod svenska. Hon uttrycker frustration över att inte förstå vad läraren undervisar om.  

Jag bara satt där och förstod inte vad hon sa, men när hon skrev på tavlan förstod jag lite. Jag förstod 

inget språk, jag bara kollade. Det var lite störigt. 

Informanten berättar vidare hur hon fick stöttning av sin matematiklärare, som använde både 

engelska och informantens modersmål för att förklara. 

När jag inte förstod, räckte jag upp handen och då kom hon (matematikläraren, vår anmärkning) sen och 

jag sa kan du berätta allting på engelska eller (nämner sitt modersmål, vår anmärkning). Sen gjorde hon 

det. 

En annan informant beskriver att hon tog hjälp av Ipad för att kunna arbeta med matematiken 

när hon började i ordinarie klass. Hon tog också hjälp av en klasskamrat med samma 

modersmål och att det ibland fanns tillgång till en lärare som pratade hennes modersmål. 

Det fanns en lärare som kommer från mitt land, som fanns i skolan…..så ibland hjälpte hon till. Men det 

gick en kille i klassen, som var från samma land, som jag, så ibland hjälpte vi varandra och kanske gick 

ensamma till ett rum, men sen klarade jag mig själv. 

Detta visar att vid direktintegrering tar eleverna hjälp på olika sätt för att klara av 

undervisningsspråket i matematik.  

5.1.4 Matematik på för lätt nivå 

De flesta informanterna beskriver, att matematiken de mötte i svensk skola, var på en lättare 

nivå än den de hade arbetat på tidigare i sitt hemland oavsett om de börjat i förberedelseklass 

eller i en ordinarie klass. De nämner att den första tiden fick de arbeta med en matematik med 

bara siffror och med sådant som de redan kunde. En informant säger att när hon tänker 

tillbaka på sin första matematikundervisning i Sverige, bestod den av mycket enkel räkning 

med bara siffror. Hon beskriver detta genom att ta ett exempel som 1+1.  

…ja, vi hade där (i förberedelseklassen, vår anmärkning), men det var 1+1 och så…det var lätt där (i 

förberedelseklassen, vår anmärkning). 

Det är inte så jättesvårt... Det är lite lättare här (i Sverige, vår anmärkning). 
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Flera informanter tar upp att de områden de jobbar med i matematiken här i Sverige, har de 

redan gjort i hemlandet när de var yngre.  

Det jag håller på att räkna, har jag redan i fjärde och femte klass. 

En informant som började läsa matematik direkt i en ordinarie klass beskriver de svårigheter 

hon upplevde i början. Hon uttrycker att det var svårt att förstå texter i matematikuppgifterna 

och att vänja sig vid att matematikböckerna var utformade på ett annat sätt än hon var van vid 

från sitt hemland. Hon beskriver också att hon i början koncentrerade sig på sifforna i 

uppgifterna för att kunna jobba på matematiklektionerna.   

Först så var det konstigt. Eftersom jag inte visste. Det var konstiga böcker. Jag visste inte vad jag skulle 

svara. Det är inte alltid siffror på matten. Man ska läsa. Så finns det frågor och sånt. Det var lite svårt 

faktiskt, men typ jag svarade på frågorna med siffror. Siffrorna hjälpte mig.  

Informanterna uttrycker att svårigheterna uppstod när de behövde läsa eller använda många 

begrepp i matematikuppgifterna.  

Sådana där frågor när det fanns mycket ord. Det är ganska svårt då. 

Flera informanter nämner att om de bara hade förstått språket så var matematiken lättare  

När jag fattade allt på mitt språk, (nämner sitt modersmål, vår anmärkning), så kunde jag. 

Många ord är svåra. Det är lätt om man förklarar till mig på (säger sitt modersmål, vår anmärkning).   

Detta betyder att det inte är säkert att de nyanlända får arbeta på rätt nivå i matematik när de 

börjar sin matematikundervisning i svensk skola och att informanterna uttrycker att 

svårigheter uppstår eftersom de saknar kunskaper i svenska språket.   

5.2 Anpassning till svensk matematikundervisning 

Under detta tema tar vi upp informanternas erfarenheter av kulturen i svenska 

matematikklassrum i jämförelse med deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning i 

hemlandet. I samband med detta beskriver vi informanternas erfarenheter av att anpassa sig 

till svenska matematikklassrum, deras förståelse av lärares och elevers olika roller och deras 

erfarenheter av hur undervisningen i matematik är uppbyggd i Sverige i jämförelse med deras 

hemland. Under temat beskrivs också olika strategier som informanterna använder för att 

försöka lyckas i den svenska matematikundervisningen. 
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5.2.1 Klassrumsroller 

Flera av informanterna beskriver lärarens roll som annorlunda i Sverige, jämfört med deras 

tidigare hemland. I Sverige, berättar flera, är läraren inte bara lärare, utan eleverna kan fråga 

läraren om andra saker också. I samband med detta beskriver också flera informanter att i 

Sverige får elever individuell hjälp på sin nivå. En informant nämner att hennes lärare 

förklarar tills hon förstår, så var det inte i hennes hemland. 

Läraren förstår att den här eleven har lite svårt. Läraren förstår hur den här eleven tänker och har för 

situation. Försöker hjälpa honom.  

Flera informanter beskriver på liknande sätt, att lärarna i Sverige har en vilja att hjälpa eleven 

på rätt nivå och att undervisningen mer bygger på en ömsesidig respekt än de varit vana vid 

tidigare. 

En informant beskriver att det betyder olika saker att räcka upp handen i hennes hemland och 

i Sverige. Hon berättar detta i samband med att hon beskriver hur undervisningen ser ut i ett 

matematikklassrum i hennes hemland jämfört med Sverige. 

I Sverige räcker man upp handen om man behöver hjälp i klassen. Det gör vi i (säger sitt hemland, vår 

anmärkning) också men inte lika. Här så…hur ska jag förklara…det mmm. Ja i Sverige så jobbar man 

själv. Men om man inte förstår frågan så kanske man kan räcka upp handen. 

Informanten beskriver vidare att om en elev räcker upp handen så får han eller hon individuell 

hjälp, men i hennes hemland svarar läraren på frågan inför hela klassen. 

Det framkommer också att elevernas roll är annorlunda. Undervisningen beskriver flera 

informanter, bygger inte på en ömsesidig dialog mellan lärare och elever och det finns heller 

inte tid för individuellt arbete i böcker för eleverna under skoltid. 

 ...man bara kanske sitter och skriver stödord så att man komma ihåg det viktiga och då när hon är klar 

med lektionen då ger hon oss läxa. 

Informanterna beskriver att de hade en stor respekt för lärarna i sitt tidigare hemland. I 

Sverige vågar de fråga lärarna mer och de har också möjlighet att fråga tills att de förstår. 

Några informanter beskriver också att deras erfarenhet är att den lägre respekten för svenska 

lärare utnyttjas av elever, som de upplever inte tar tillvara på sina lektioner och möjligheter 

till bra undervisning. 

Ja dom har ju en så bra skola och att lärarna kommer och hjälper och sånt. Dom har ju nån att prata 

med och sånt. Det har vi inte där (nämner hemlandet, vår anmärkning).  
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Även förmågan att kommunicera nämner några informanter som svårare. En informant säger 

att i hemlandet så räckte det att bara redovisa svaret.  

Här (i Sverige, vår anmärkning) måste man skriva hur man fått det annars så får man ingen poäng. Man 

behöver skriva hur man tänkte och så där. 

5.2.2 Matematikundervisningens utformning 

Flera informanter har liknande erfarenheter av skolgång i sina hemländer. Det är dock 

skillnad på om de gått i en privat eller en statlig skola.  

Några informanter beskriver att de gått i en skola med väldigt många elever i klassen. De 

uttrycker att när kriget kom tvingades många familjer att flytta inom landet och det gjorde att i 

en del skolor blev det trångt och klasserna blev stora.  

...när kriget började då kom många till vår stad. Därför blev vi ganska många, jättemånga i klassen 50-

55 stycken. 

En informant, som har gått i en privat skola i hemlandet, berättar att det inte var så stor 

skillnad på klasstorlekarna i hemlandet och i Sverige.  

Vi har två klasser, som en klass A och en klass B. Vi har 20 elever i klass A och i klass B 20 elever.  

Flera informanter nämner att skoldagarna i hemlandet var kortare, halva dagar, så lektionerna 

i matematik var inte så långa. Några beskriver att de gick en i skola där läraren höll 

genomgångar, som liknade föreläsningar stor del av lektionerna. Detta berodde både på att 

klasserna var stora och att lärare och elever hade helt olika roller jämfört med Sverige.  

Vi hade inget självjobb. Vi jobbade alla tillsammans med läraren.  

I hemlandet arbetade eleverna inte i böckerna i skolan, utan att de fick läxor och gjorde allt 

arbete individuellt hemma. I Sverige upplever de att har läraren en kort genomgång och sedan 

arbetar eleverna i sina böcker.  

Om eleverna ställde frågor till läraren i hemlandet, gick läraren igenom svaren inför hela 

klassen. 

Om nån frågade så förklarade läraren för alla och gick inte bara till honom och förklarade. 

Då säger jag, jag fattar inte. Då förklarar hon på tavlan och skriver. 

Läraren kanske förklarade för alla två gånger och behövde man mer hjälp fick man fråga en 

kamrat eller be om hjälp hemma. Ingen informant beskriver att det fanns något extra stöd att 
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få på skolan i deras hemland. Flera informanter berättar att familjen betalade en extra lärare 

som undervisade dem extra i hemmet. 

Mamma kan betala till en lärare som kan komma hem och förklara för mig. 

Flera informanter nämner att de har få läxor i matematik i Sverige, medan andra berättar att de 

fått få eller inga läxor i matematik i Sverige. 

I (nämner hemlandet, vår anmärkning) får vi typ läxa varje dag…men här kommer jag bara ihåg att vi 

fick läxa i matte för tre år sen. 

Däremot flera informanter uttrycker att de är vana att arbeta med skoljobb efter skolan och att 

de fortsatt även så i Sverige.  

Alla informanterna beskriver att i hemlandet fick eleverna prov en gång per termin. Vid 

provet på våren bestämdes om de hade tillräckliga kunskaper att fortsätta till nästa årskurs 

eller om de behövde gå om årskursen. 

Om man inte klarar hela året så får man gå tillbaka. 

Detta system beskrivs av informanterna som ett mycket nervöst sätt att bedöma elevernas 

kunskaper.  

Det var jättenervöst då. Man vill liksom bara gå till nästa klass. 

Informanterna som haft prov i Sverige, beskriver att man får prov efter varje kapitel. De 

tycker att det är lättare för det finns olika nivåer på frågorna. En infromant uttrycker att det är 

skönt att veta vad som är en E-fråga eller A-fråga och upplever att detta ökar hennes chanser 

att lyckas. Hon uttrycker att i hemlandet fanns det bara en nivå som alla skulle klara.  

Flera informanter uttrycker att de är förvånade över att eleverna i svensk skola får arbeta med 

miniräknare 

Miniräknare. Vi använder inte det alls i (nämner hemlandet, vår anmärkning).  

De ser på möjligheten att få använda miniräknare både som fördel och nackdel. 

Det är bättre utan miniräknare, så att man tränar utan miniräknare. Det är bättre, hjärnan jobbar. 
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En elev uttrycker att matematiken var svårare i hemlandet, för det är svårt att inte använda 

miniräknare vid stora tal. 

I (nämner hemlandet, vår anmärkning) är det svårt med matte. Det är svårt att inte använda miniräknare 

med stora tal. Så det är svårare än här för här får vi använda miniräknare. Om det är stora tal så är det 

bara att klicka på miniräknaren och se svaret. 

 

Genomgående för informanterna i de högre årskurserna är att de uttrycker att de ser att 

tillgången på miniräknare har gjort dem långsammare i huvudräkning och långsammare vid 

räkning av algoritmer. Samtidigt beskriver de att de gärna utnyttjar möjligheten att använda 

miniräknare när tillfälle ges.    

Våra informanter beskriver en skola i Sverige, som på många sätt skiljer sig från den skola de 

är vana vid i sina hemländer. Flera beskriver att de upplever att sättet som undervisningen 

bedrivs i Sverige, ger möjlighet till mer hjälp och att matematiken är på en enklare nivå än i 

deras hemländer. Flera av våra informanter nämner detta som en fördel, men några uttrycker 

också oro för att de ska förslappas i sitt tänkande 

…jag kan inte jämföra mig med dom…dom är duktigare än jag.  

Detta visar att informanter har en oro att komma efter i sitt matematiska kunnande jämfört 

med de som är kvar i hemlandet.  

5.3 Strävan mot att nå kunskapskraven 

Vi uppfattar att samtliga informanter i vårt intervjumaterial uttrycker en önskan om att lyckas 

i matematik i svensk skola för att kunna komma vidare till högre studier, vilket tas upp i detta 

tema.  

5.3.1 Stöd som finns och önskas  

I intervjuerna beskriver informanterna hur de i förberedelseklassen får olika tillgång till 

studiehandledare. Studiehandledaren nämns av de flesta informanterna först och främst som 

en hjälp i ämnen som SO och NO.  

Inte på matte. Jag hade bara på no och so. Annars är det bara matteläraren som har försökt att förklara 

för mig. 
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Det är inte studiehandledaren som hon har fått stöd av på matematiklektionerna, utan att det är 

den ordinarie läraren som har stått för det stödet.  

Några informanter uttrycker att de kan söka upp en studiehandledare och få hjälp i alla ämnen 

om de behöver, men att studiehandledaren oftast inte är med på matematiklektionerna. 

En annan informant nämner att hennes studiehandledare inte har kunskaper i matematik och 

att hon upplever att hon inte får den hjälp som hon vill ha.  

…kan inte så mycket matte. När (studiehandledaren, vår anmärkning) gör någonting, kollar vi bak om det 

är fel. 

Detta betyder att det inte är en självklarhet att eleverna erbjuds stöd av en studiehandledare på 

matematiklektionerna.  

Flera informanter tar upp att de får hjälp i hemmet av sina föräldrar. 

Min pappa berättar allt från matematiken. 

Jag hade inga problem när jag var i (nämner hemlandet, vår anmärkning). Sen här, pappa tränar mycket, 

med stora tal, gånger och division. Han tränar med oss själv hemma. 

En elev berättar hur hennes lärare har hjälpt henne och var intresserad av hur hon tänker och 

räknar matematik, trots att de inte kunde kommunicera på något språk.  

(Nämner lärarens namn, vår anmärkning) satt med mig och tittade på min uträkning, när jag omvandlade 

från kilo och så. Jag använde en trappa, så jag har visat (nämner lärarens namn, vår anmärkning) hur 

jag räknar. … Jag har ritat och visat (nämner lärarens namn, vår anmärkning) hur jag har räknat.  

Några informanter nämner att de skulle vilja ha mer hjälp att lära sig begrepp och att ordinarie 

läraren skulle ha mer tid att hjälpa till i textuppgifter vid problemlösning. En informant 

uttrycker att hon ibland kan bli sittande på matematiklektionerna i väntan på att läraren ska 

hinna med att hjälpa alla.  

Det finns bara en lärare i klassen, så ibland hinner inte läraren att säga med alla… det är lite tråkigt 

ibland. 

En informant som berättar att hon i förberedelseklassen fick en lista på mattebegrepp 

översatta till hennes modersmål. Hon uttrycker att detta var bra, men att begreppen blivit 

svårare nu och att listan inte räcker till. Informanten säger att hon kan söka upp en 

studiehandledare för att få mer hjälp, men att hon inte har gjort det. Informanternas 
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beskrivningar av det stöd de får eller önskar få, visar att flera av dem önskar mer stöd främst 

för att underlätta förståelse av textuppgifter och matematiska begrepp.  

5.3.2  Nyanlända elevers strategier i matematikklassrum 

Flera av informanterna beskriver strategier de skapat och använder för att klara av den 

svenska matematikundervisningen.  

Det framkom i flera av intervjuerna att en bra strategi för att klara av 

matematikundervisningen i Sverige innan de lärt sig tillräckligt mycket svenska, är att 

använda metoder de lärt sig i sitt hemland.  

Jag gick efter metoder, arbetsmetoder. Jag kommer ihåg hur jag räknade i (nämner hemlandet, vår 

anmärkning) så räknade jag här. 

Några av informanterna har skaffat sig strategier för att kunna lösa textuppgifter i matematik 

även om de inte förstår alla ord. En strategi som framkommer är att sikta in sig på siffrorna 

och använda dem och med hjälp av facit sen ta sig fram till hur siffrorna ska användas. 

Jag läser först och markerar under siffran och börjar tänka. Jag tittar på siffran t.ex. 5 gånger siffran. Så 

jag tänker först innan jag börjar skriva Sen tittar jag om det är fel och gör ett annat sätt, så jag får rätt 

svar. 

En annan strategi som ett par informanter delger är att lära sig att skilja ut viktiga ord t.ex. kan 

ord med stor bokstav sållas ut som namn. Det framkommer att det vore lättare om de 

textuppgifterna innehöll en mer neutral kontext, att t.ex. ord som är typiskt västerländska 

ersattes av internationella begrepp och namn. En informant nämner att det skulle vara enklare 

geografiska namn bara var kända städer och platser.  

En informant anser att man inte behöver så mycket svenska i matten  

Jag tycker om matte, så när någon förklarar för mig gör på det här sättet och förklarar bra…så man 

behöver inte så mycket svenska i matten. 

Informanterna uttrycker olika sätt att använda sina språk när de tänker matematik, särskilt vid 

lösning av textuppgifter. De informanter som varit kort tid i Sverige använder mest 

modersmålet, men efterhand som de blivit säkrare på svenska språket använder de det även 

när de tänker.  

Jag kanske brukar ta lite på (nämner modersmålet, vår anmärkning) först förut, men inte nu. Jag bara 

kör på svenska. 
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Flera informanter beskriver att de blivit så säkra på svenska att de oftast även tänker på 

svenska när de ska lösa problem. 

…om jag tänker på (nämner modersmålet, vår anmärkning) så kommer jag bort mig  

En informant beskriver sitt tänkande som att det beror på hur svår uppgiften är. Vid lättare 

uppgifter kan informanten använda sig av enbart svenska, men vid svårare texter översätter 

informanten uppgiften till modersmålet, tänker på modersmålet och översätter tillbaka till 

svenska. 

När det är riktigt svårt måste jag tänka på (nämner modersmålet, vår anmärkning) för att bli lite säkrare. 

Informanterna använder sig av olika strategier för att klara matematikundervisningen. Det är 

inte säkert att läraren i klassrummet, kan se vilken strategi används, utan att eleven blir 

tillfrågad hur han eller hon tänker och gör för att klara matematikuppgifterna.   

5.3.3 Önskan om att träna ord och begrepp  

Alla våra informanter återkommer under våra intervjuer flera gånger till att det är ord och 

begrepp som gör matematiken svår. De beskriver samtidigt att det går bra att göra matte när 

det bara är siffror i uppgifterna. 

…jag kunde inte prata svenska så jättebra så läraren bara förklarar, så jag började förstå och sen bara 

fortsatte jag. Så man behöver inte så mycket svenska i matten.  

Det var svårt med ord. Jag visste inte vad multiplikationsordet var. 

Några av informanterna beskriver att de har lätt för ämnet matematik och att det underlättar 

för dem även när de ska lösa textuppgifter. För dessa informanter är också erfarenheten att det 

går att lösa problem i matematiken även med svaga kunskaper i undervisningsspråket, men att 

de skulle kunna nå högre betyg med mer hjälp med ord och begrepp. 

Vår lärare hade ett papper, häfte, där det stod alla begrepp som vi behövde ha, använda på 

mattelektionen, så vi tränade på det. 

En informant upplever att hon vill ha hjälp med att lära sig mattebegrepp. Hon säger att hon 

inte vet hur, men att hon behöver träna ord, själva matematiken går bra. Svårigheterna med 

matematiska begrepp beskrivs på olika sätt av informanterna.  
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En informant uttrycker att hon förstår innebörden av många begrepp, men att en del begrepp 

är svåra att uttala och det försvårar vid muntliga övningar.  

Det jag gör mest fel på …..division, multiplikation, subtraktion (stakar sig lite, vår anmärkning). Jag vet 

dom när jag ser dom, men jag kan inte uttala dom faktiskt.  

Samma informant beskriver att detta kan ge svårigheter vid muntliga prov.  

Vi skulle inte säga gånger. Vi skulle säga multiplikation, vi glömde och sa gånger och gånger.  

En annan informant upplever svårigheter när läraren vid huvudräkningstester läser upp 

uppgifter som informanten ska lösa. Hon beskriver att det är lättare om hon samtidigt får se 

orden.  

Min lärare säger inte plus eller minus utan hela, så där som multiplikation, och jag måste tänka, ibland 

kunde jag inte. Så jag sa, jag förstår inte vad dom handlar om, när jag inte ser dom. Så läraren kör om 

med mig. 

Ingen av informanterna beskriver att de tränat matematiska begrepp, mer än på en 

grundläggande nivå. Några informanter nämner att de får god hjälp av den ordinarie läraren 

under lektionerna vid behov, men beskriver inte någon explicit träning av matematiska 

begrepp.  Det betyder att det inte är säkert att nyanlända elever får träna matematiska begrepp 

på den nivå som krävs för att informanten ska klara matematikundervisningen i den årskurs 

som är aktuell.  

5.4 Utmaningar på vägen till att nå gymnasiet 

De informanter som går i grundskolans senare år beskriver att de är förtrogna med 

matematikens förmågor. De funderar kring de nationella proven och att matematiken är viktig 

för att komma in på gymnasiet. Bland de yngre informanter visar sig inte alla vara lika säkra 

på vilka förmågor som de bedöms utifrån.  

Flera av informanterna betonar svårigheten med muntlig kommunikation, att kunna resonera. 

Någon säger att det är pinsamt att prata matematik inför klassen, men att det också hade varit 

lite jobbigt om det var på modersmålet. Ett par informanter beskriver att de helst inte räcker 

upp handen och pratar på matematiklektionerna och att det muntliga nationella provet i 

matematik var jobbigt att genomföra. 

…jag skriver bättre än när jag pratar matte…När jag skriver får jag idéer, men när jag pratar går allt 

bort. Jag vet inte, kanske blir jag nervös när jag pratar med en lärare, typ muntligt prov.  
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En informant, som upplevde sig själv vara duktig på matematik i hemlandet, säger att hon 

även tycker det är lätt i Sverige. Informanten vill ha svårare uppgifter i matematik här i 

Sverige.  

Jag vill ha fler lektioner i matte och svårare uppgifter. 

Informanten säger att när hon tänker på sina kompisar i hemlandet och jämför sig med dem, 

har de kommit mycket längre och lärt sig mer än vad hon har gjort här i Sverige. Detta oroar 

henne, eftersom hon har stora ambitioner att studera vidare på högskola och universitet, 

ambitioner som hon delar med flera av informanterna vi har intervjuat.  

  



38 

 

6 Diskussion  

I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten från vår studie. Det övergripande syftet 

med studien har varit att undersöka nyanlända elevers uppfattningar om mötet med 

matematikundervisningen i Sverige. Resultaten visar på erfarenheter nyanlända elever har av 

matematikundervisning i svensk skola. Vi ser att vår studie kan vara ett kunskapsbidrag till att 

föra dessa erfarenheter vidare så att lärare ges möjlighet att få en tydligare bild av hur 

matematikundervisningen för nyanlända elever bör organiseras och vad eleverna tänker är 

viktigt att fokusera på.  

6.1 Skolstartens påverkan på kunskapsutvecklingen i matematik  

I vår undersökning ser vi att informanternas skolstart i Sverige ser olika ut. Några informanter 

har börjat direkt i en ordinarie klass, medan den övervägande delen av informanterna har 

börjat i förberedelseklass eller någon form av mottagningsskola för nyanlända. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står att ”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov” (s. 8). Våra informanter har gått i skolor i fem 

olika kommuner runt om i Sverige och flera av informanterna har flyttat och bytt skola, några 

flera gånger. Det är endast enstaka informanter som börjat direkt i en klass och sedan gått 

kvar i den. Vi kan i vår undersökning se att informanternas skolgång har sett mycket olika ut i 

olika delar av landet.  

De flesta av våra informanter kom till Sverige innan det blev obligatoriskt att kartlägga 

elevernas erfarenheter och kunskaper inför skolstarten i svensk skola (Skolverket, 2016). 

Trots att vi inte ställt frågor direkt om kartläggning, kan vi utläsa av våra informanters svar att 

de upplever att de möts på fel nivå när de börjar sin matematikundervisning i svensk skola. 

Framför allt gäller det informanter som gått i förberedelseklass. En av de viktigaste 

pedagogiska åtgärderna som lyfts fram i forskningen av nyanlända elever är vikten av att 

elevernas tidigare skolgång och kunskaper kartläggs (Bouakz & Bunar, 2015). Det 

kartläggningsmaterial som finns i ämnet matematik (Skolverket, 2018) är idag inte 

obligatoriskt att använda. Av informanternas svar gör vi bedömningen att samtliga våra 

informanter skulle varit hjälpta av att ha blivit kartlagda i ämnet matematik, eftersom de då 

kunde ha fått ett bemötande och en undervisning på en nivå i ämnet matematik som är 

relevant för dem.  
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En informant nämner att hon har fått göra någon form av tester, men trots att hon själv 

upplever sig ha goda kunskaper i matematik, har hon placerats i förberedelseklass där 

undervisningen mest koncentrerades på svenska. Löwing och Kilborn (2010) tar upp att det 

finns en risk att lärarna blandar ihop de nyanlända elevernas kunskaper i matematik, med 

deras språkkunskaper i svenska (Löwing & Kilborn, 2010). Norén (2018) nämner att 

nyanlända elever som ständigt får uppleva att de inte behärskar svenska språket och utifrån 

det beskrivs som ”lågpresterande” i matematik, i jämförelse med sina språkliga och kulturella 

bakgrunder, lätt kan tappa självförtroendet. Detta kan kanske vara en orsak till att informanten 

placerades i förberedelseklass i stället för att få följa matematikundervisningen i en ordinarie 

klass.  

Vi kan i vår undersökning se att de nyanlända eleverna upplever att den undervisning i 

matematik de får i skolstarten inte alltid har en koppling till den årskurs de går i. Detta kan 

bero på att det är svårt för eleverna att följa undervisningen på ett språk som de inte tillfullo 

behärskar (Hyltenstam, 2007). För att nyanländas skolspråk ska utvecklas krävs explicit 

undervisning och då behövs ett nära samarbete mellan ämneslärarna och andraspråkslärarna 

(Axelsson, 2015). Norén (2018) menar att läraren i undervisningen ska använda sig av 

ämnesspecifika, formella ord och inte försöka förenkla genom att använda vardagsspråk, 

exempelvis använda begreppet ”summa” i stället för informella ordet ”svaret”. Matematikens 

språkliga begrepp behärskas bäst av matematikläraren medan en språklärare kan vara till god 

hjälp att se vilka svårigheter och fallgropar som kan dyka upp (Norén, 2018). 

Vi kan också i vår undersökning se att om informanterna gavs större möjlighet att förstå 

undervisningsspråket i matematik, skulle det vara möjligt för fler nyanlända elever att kunna 

följa undervisningen på en högre nivå än de gör nu. Om skolan organiserar undervisningen 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov, samtidigt som lärarna har höga förväntningar på 

eleven skulle detta kunna vara möjligt (Axelsson, 2015). Abduka (2017) tar också upp vikten 

av att det finns ett bra samspel mellan elev och lärare, genom att läraren ser och bekräftar 

elevernas tidigare kunskaper vilket underlättar för eleven att lyckas i skolan.  

6.2 Matematikundervisningen i Sverige och i hemlandet  

Adler (2001) tar upp att det är viktigt att kunna prata med elever och att fråga dem om hur de 

upplever sin situation i skolan. Informanterna i vår studie beskriver många skillnader, som de 

upplever när de jämför matematikundervisningen i Sverige med den matematikundervisning 
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de har haft i hemlandet. Lärare som undervisar nyanlända elever måste vara medvetna om de 

skillnader som finns inom matematikundervisningen mellan olika länder. För att minska 

missförstånd i undervisningen, behöver läraren ha kunskapen att lyfta fram likheter och 

skillnader i strukturen i det matematiska språket, så att läraren förstår de förutsättningar som 

finns när eleven ska gå till en högre begreppsnivå och samtidigt växla språk (Löwing & 

Kilborn, 2010). En förståelse som krävs om eleven ska kunna erbjudas undervisning på rätt 

nivå och efter deras behov. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att eleven får 

rätt kompensatorisk hjälp, att det finns specialpedagogisk kompetens att se om elevens 

svårigheter även kan komma från specifika matematiksvårigheter som finns oavsett vilket 

språk eleven undervisas på. 

Rönnberg och Rönnberg (2001) tar upp att i ett framgångsrikt klassrum får eleverna möjlighet 

att kommunicera om och reflektera över begrepp. Flera informanter beskriver att 

undervisningen de får i Sverige består av korta genomgångar och att sedan arbeta enskilt i 

sina böcker. Collier (1995) tar upp att elever utvecklar sitt språk mer i en undervisning som 

bygger på problemlösning och där eleverna interagerar med varandra. Detta kan bli en 

paradox, då flera av informanterna också uttrycker att det är jobbigt att arbeta med matematik 

där man måste interagera med elever som har svenska som första språk. Även om 

undervisningen bara bedrivs på ett andraspråk kan den genom medvetna strategier om hur 

interaktion i klassrummet organiseras, och genom utveckling av de arbetssätt som används, 

stimulera till en begreppslig och språklig utveckling (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Vi ser att 

våra informanter kunde ha varit hjälpta av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(Gibbons, 2013) där språket ständigt sätts i fokus. 

I matematiken blir de språkliga svårigheterna tydliga vid problemlösning av textuppgifter. 

Flera av våra informanter är medvetna om att de behöver kunna lösa problem i flera steg för 

att kunna nå högre betyg. Matematikundervisningen ställer höga krav på elevens språkliga 

förmåga oavsett om den utgår från elevens modersmål eller andraspråk. Textuppgifter har ofta 

ett kontextreducerat språk utan illustrationer, som ställer krav på elevens språkliga kunskaper. 

Det tar minst fem år för nyanlända elever att komma i kapp sina jämnåriga förstaspråkselever 

i denna typ av språkfärdigheter (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

Enligt Adler (2001) bör vi se det mångkulturella klassrummet, som ett klassrum fullt av 

möjligheter och glädje. Adler upplever att när hon undervisar flerspråkiga elever i matematik, 
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har hon tvingats vara mer explicit i sin undervisning och detta har gett henne en större 

förståelse för själva matematiken. Vi anser att vår studie kan bidra med kunskaper som hjälper 

lärare att känna trygghet och den glädje som Adler (2001) beskriver.  

6.3 Möjligheter att visa matematikkunskaper  

Flera av de informanter som fått någon form av stöttning av språket i ämnet matematik, 

verkar ha fått det mycket av en slump. Det framkommer att mycket är beroende av hur stort 

intresse och engagemang läraren eller studiehandledaren har, men det krävs också att 

studiehandledaren har kunskaper i ämnet (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014).  

De informanter vi har intervjuat uttrycker en önskan om att få träna ord och begrepp kopplade 

till den undervisning de får på en relevant nivå för deras ålder och den årskurs de går i. I några 

intervjuer framkommer denna önskan direkt uttalat, i några andra intervjuer uttrycker eleverna 

enbart att de tycker det är svårt med språket inom matematiken och därmed tolkar vi det som 

om de skulle vilja träna mer på detta. För att de nyanlända eleverna ska kunna befinna sig i 

den proximala utvecklingszonen, krävs att eleverna får rätt utmaning och samtidigt rätt 

stöttning för att de inte ska misslyckas eller bli uttråkande (Axelsson, 2015).  

Ett par av våra informanter beskriver hur de utvecklat strategier för att kunna lösa 

textuppgifter även om de inte förstår alla ord. Rönnberg och Rönnberg (2001) påpekar att 

kontexten i textuppgifter ofta har ett västerländskt perspektiv. Vi ser att små ändringar av 

formuleringarna i talens kontext, exempelvis genom att byta ut ovanliga geografiska namn, 

kan öka elevernas möjligheter att visa sina matematiska förmågor.  

Nästan alla informanterna berättar att de växlar mellan svenska, modersmålet eller ett annat 

språk, kodväxling, när de ska tänka matematik och följa matematikundervisningen. Som 

lärare kan detta vara en strategi som är svår att uppfatta i klassrummet. I en övergång 

använder eleverna ofta kodväxling som kan beskrivas i tre faser (Abduka, 2017). Först tänker 

elever på modersmålet och svarar på modersmålet. Därefter tänker eleven på modersmålet, 

men skriver på det nya språket. I den tredje fasen både tänker och svarar eleven på det nya 

språket. Det tar längre tid att lösa uppgifterna när eleven kodväxlar, något som det är viktigt 

att undervisande lärare är medveten om (Abduka, 2017). 

Alla våra informanter vill lära sig matematik och har ambitionen att nå högre studier. 

Nyanlända elever som tidigare studerat matematik på en mer avancerad nivå än sina 
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jämnåriga kamrater i Sverige, kan om de inte möts på rätt nivå bromsas upp i sin utveckling 

av matematikkunskaper (Löwing & Kilborn, 2010). Frustration kan uppstå när nyanlända 

elever med ambitioner att få höga betyg, upplever att deras förkunskaper, skolbakgrund och 

studiemotivation inte tas till vara av den svenska skolan. De kan uppfatta detta som ett hot 

mot deras yrkesambitioner (Bouakaz & Bunar, 2015). När vi i slutet av våra intervjuer bad 

våra informanter att ta upp saker som de upplevde att vi glömt att fråga om tog de just upp 

detta att de hade höga ambitioner, använde mycket fritid till skolarbete, men att de också 

upplevde att svenska elever inte utnyttjade de möjligheter som svensk skola erbjuder.  

7 Slutsatser och egna reflektioner 

Den svenska skolan ska genomsyras av allas lika värde och lusten att lära (Skolverket, 2011). 

I detta ligger tanken om inkludering och ett kompensatoriskt synsätt. En elevs självkänsla är 

starkt knutet till att lyckas. Vi kan se att våra resultat från vår studie kan bidra till att hjälpa 

nyanlända elever att lyckas i sin matematikundervisning. Detta kan också sättas i ett 

samhällsperspektiv. Det krävs att eleven har nått målen i matematik för att få söka till ett 

nationellt program på gymnasiet. På det sättet är matematiken en ”grindöppnare” för framtida 

studier. Nästan alla våra informanter beskriver att de har höga ambitioner och säger att de vill 

lyckas så de kan studera vidare. Vi har också sett i vår studie att våra informanter upplever att 

de har fått börja läsa matematik på en lägre nivå jämfört med i sitt hemland. Hur påverkar 

detta elevens självkänsla och hur tar vi vara på deras kunskaper och ambitioner? 

De flesta av informanterna vi har intervjuat har tyckt att matematik är roligt och lätt. Vi har 

sett att de upplever att lärarna inte alltid möter dem på rätt nivå och att de vill träna språket 

inom ämnet matematik på den nivå de befinner sig. När vi som speciallärare möter nyanlända 

elever som tycker att matematik inte är så roligt och kanske svårt, blir det extra viktigt att 

kartlägga och sedan möta dem utifrån deras erfarenheter och tidigare kunskaper. Har eleven 

svårt med matematiken på grund av att han eller hon är ny i Sverige och inte hunnit lära sig så 

mycket svenska än? Är det svårigheter med matematiken i sig som är problemet?  
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En informant berättar att hon under sin första tid i svensk skola, mestadels har fått räkna tal på 

en enkel nivå. Hon säger:  

Jag vill lära mig allting om matematik. Inte bara räkna. 

Om informanten inte får undervisning på rätt nivå, kan det finnas en risk att hon framöver 

kommer att behöva specialpedagogiskt stöd. Inte på grund av att hon har specifika 

matematiksvårigheter, utan att den undervisning hon har fått inte har utgått från hennes 

förutsättningar och behov. Nyanlända elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd, har 

precis som alla elever rätt att få det (Skolverket, 2016). Nyanlända är inte en homogengrupp, 

utan har i sitt hemland utvecklat ett skolspråk på olika nivå beroende på ålder och 

skolerfarenhet (Noren, 2018).  

Resultatet av vår studie anser vi kommer att vara ett kunskapsbidrag som kan användas i 

matematikundervisningen av nyanlända elever. Att både ha specialpedagogisk kompetens och 

kunskaper om nyanlända elevers behov, är tillgång för att både kunna planera undervisningen 

i matematik och planera vilka specialpedagogiska insatser den nyanlända eleven eventuellt 

kan behöva.  

7.1 Vidare forskning 

I vårt arbete med denna uppsats har vi sett hur olika de elever vi intervjuat har upplevt att 

deras erfarenheter och kunskaper har tagits tillvara när de börjat i svensk skola. Ett uppslag 

för framtida forskning skulle kunna vara att titta på hur olika kommuner följer upp och 

använder den obligatoriska delen av kartläggningen som ska göras av nyanlända elever. Det 

skulle även vara intressant att se hur många kommuner som använder den del av 

kartläggningen i ämnet matematik, som inte är obligatorisk och hur resultatet följs upp när 

matematiklärarna ska planera undervisningen för nyanlända. Allt som ett steg för att öka 

likvärdigheten i nyanlända elevers mottagning i svensk skola, för att ge dem förutsättningar 

för att lära och studera vidare.  
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     Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledning  

Syftet med intervjun  

• Förklara bakgrunden till varför vi ska ha intervjun. 

Anonymitetsskydd 

• Förtydliga att informanten inte kommer att nämnas vid namn och att ingen kommer att 

kunna känna igen informanten när vi skriver vårt arbete. Din mattelärare eller 

modersmålslärare kommer inte att få ta del av det som tas upp vid intervjun. Du kan 

när du vill välja att avsluta intervjun. Om du väljer att avsluta intervjun kommer det 

inte att påverka ditt matematikbetyg. 

Bakgrund/ Språk 

Födelseland, familjeförhållande, språkbakgrund,  

Skolerfarenhet 

Födelseland, andra länder, Sverige, beskrivning av tidigare skolgång (ämnen, skolmiljö, 

lärarkontakt….) 

 

Matematikundervisning 

• Var har du fått din matematikundervisning förberedelseklass/svensk klass/annat sen du 

kom till Sverige? 

 

• Berätta hur det var att börja läsa matematik i Sverige innan du kunde använda det svenska 

språket. 

 

• När du läser SVA använder ni tid till träning av matematikbegrepp/ord? Eller när har du 

tränat begrepp i matematik? 

 

• Har du haft tillgång till studiehandledare på matematiklektionerna? På vilket sätt har 

studiehandledaren i så fall stöttat dig? 

 

• Vad känner du igen från matematikundervisningen i landet du tidigare fått 

matematikundervisning jämfört med matematikundervisningen i Sverige (klassrumsmiljö, 

lärarens roll, läromedel, uppgifters utformning, läxor, prov)? 

 

• Vad känner du inte igen från matematikundervisningen ifrån landet du tidigare fått 

matematikundervisning jämfört med Sverige(klassrumsmiljö, lärarens roll, läromedel, 

uppgifters utformning, läxor, prov)? 
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• Hur tänker du när du löser en matematikuppgift? Översätter du begreppen till ditt 

modersmål? Tänker du på svenska direkt? 

 

• Vilka av dina matematikkunskaper har varit lätta att visa på matematiklektionerna? 

 

• Vilka av dina matematikkunskaper har varit svåra att visa på matematiklektionerna? 

 

• I Sverige är två av förmågorna som ska bedömas, kommunikation och resonemang. Hur 

upplever du dina möjligheter att visa dessa? 

 

• Hur upplever du att du lyckades med matematik i ditt hemland jämfört med Sverige? 

 

• Finns det något stöd i matematik du önskar som du inte har nu? I så fall vad. 

 

• Har du några råd att ge till oss som undervisar i matematik? 

 

Avslutning/Tillbakablick 

• Är det något vi glömt att fråga som du vill berätta? 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare och elever  

 

Hej! 

Jag heter Anna Fallberg och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Under våren 2018 kommer jag att skriva mitt examensarbete. Jag ska 

skriva om nyanlända elever och deras erfarenheter av ämnet matematik. Till den 

undersökning jag ska göra, söker jag elever som går på högstadiet och varit i Sverige högst 

fyra år. 

I undersökningen kommer jag att ha ett individuellt samtal med eleverna om hur de upplever 

svensk matematikundervisning, vilka likheter och olikheter det finns jämfört med tidigare 

matematikundervisning i deras hemland. Samtalen kommer att ta ca 30 min och kommer att 

spelas in med bara ljud, ingen bild. Bara jag min handledare och examinator kommer att ha 

tillgång till inspelningen.  Jag kommer inte att skriva skolans namn, någon elevs namn eller 

använda materialet så att någon elev kan identifieras. Det är frivilligt att delta och eleven kan 

när som helst avbryta sin medverkan om eleven vill det. Om eleven inte vill medverka eller 

avbryter kommer det inte på något sätt att påverka undervisningen eller betyg. Ingen av 

elevernas ordinarie matematiklärare kommer att få ta del av materialet. Resultatet kommer att 

sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Linköpings universitet. 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om ditt barn kan vara med i studien. Så 

jag ber nu om tillåtelse att få träffa ditt barn och genomföra undersökningen. 

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Fallberg telefon: XXX mejl: XXX 

 

eller min handledare 

 

Margareta Engvall mejl: XXX 
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Fyll i uppgifterna nedan och lämna tillbaka lappen till skolan senast  

 

 

Elevens namn      

 

Skola och klass      

 

Stätt X i rutan  

Jag godkänner att mitt barn deltar.    

Jag godkänner inte att mitt barn deltar. 

 

 

Underskrift   vårdnadshavare                                               namnförtydligande 

 

 

Underskrift eleven                                                               namnförtydligande 
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     Bilaga 3 

Till vårdnadshavare och elever  

 

Hej! 

Jag heter Eva Thorn och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Under våren 2018 kommer jag att skriva mitt examensarbete. Jag ska skriva om 

nyanlända elever och deras tankar om ämnet matematik. Till den undersökning jag ska göra 

söker jag elever som går på högstadiet och varit i Sverige högst fyra år. 

I undersökningen kommer jag att ha ett individuellt samtal med eleverna om hur de upplever 

svensk matematikundervisning, vilka likheter och olikheter det finns jämfört med tidigare 

matematikundervisning i deras hemland. Samtalen kommer att ta ca 30 min och kommer att 

spelas in med bara ljud, ingen bild. Bara jag min handledare och examinator kommer att ha 

tillgång till inspelningen.  Jag kommer inte att skriva skolans namn, någon elevs namn eller 

använda materialet så att någon elev kan identifieras. Det är frivilligt att delta och eleven kan 

när som helst avbryta sin medverkan om eleven vill det. Om eleven inte vill medverka eller 

avbryter kommer det inte på något sätt att påverka undervisningen eller betyg. Ingen av 

elevernas ordinarie matematiklärare kommer att få ta del av materialet. Resultatet kommer att 

sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Linköpings universitet. 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om ditt barn kan vara med i studien. Så 

jag ber nu om tillåtelse att få träffa ditt barn och genomföra undersökningen. 

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Eva Thorn telefon: XXX mejl: XXX 

 

eller min handledare 

 

 Margareta Engvall mejl: XXX 
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Fyll i uppgifterna nedan och lämna tillbaka lappen till skolan senast  

 

 

Elevens namn      

 

Skola och klass      

 

Stätt X i rutan  

Jag godkänner att mitt barn deltar.    

Jag godkänner inte att mitt barn deltar. 

 

 

Underskrift   vårdnadshavare                                               namnförtydligande 

 

 

Underskrift eleven                                                               namnförtydligande 

 

 

 


