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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att se vilka uppfattningar gymnasieelever som läst större delen av sin 

grundskoleutbildning i något annat land uttrycker om matematik och matematikundervisning. Genom 

kvalitativa intervjuer med sex elever från olika delar av världen undersöks elevernas uppfattningar om 

svensk skolmatematik och matematikundervisning, vilka likheter och skillnader de uttrycker jämfört 

med sin tidigare skolgång och hur de upplever processen att komma ny med annan förutbildning. Data 

analyseras sedan tematiskt i flera steg. I första steget av analysen används uppfattningar om 

skolmatematik, uppfattningar om sig själv som matematikelev och uppfattningar om 

matematikundervisning och hur man lär sig matematik som teman. Som ett andra steg analyseras 

uppfattningar om matematikundervisning med kategorierna sociala normer, sociomatematiska normer 

och klassrummets matematiska praxis. Därefter gjordes en induktiv analys inom varje deltema. 

Huvudresultaten är att matematiska metoder skiljer sig åt mellan länderna, men att det också kan 

finnas skillnader i exempelvis vilka ämnesområden som betonas. Fokus på problemlösning och vad 

som anses vara en bra matematisk lösning lyfts fram som särskilt stora skillnader. Att använda 

formelsamling och miniräknare är något som eleverna är ovana vid sedan tidigare. Eleverna uttycker 

att lärarna i Sverige är snälla och hjälpsamma, men att lektionerna i stor utsträckning består av 

självständigt arbete och att det gör att det kan bli rörigt i klassrummet. Ett tydligare ledarskap från 

läraren och lektioner med mer gemensamt arbete lyfts fram som önskvärt.  

Nyckelord 

nyanlända, utländsk grundskoleutbildning, uppfattningar, matematikundervisning, sociala normer, 

sociomatematiska normer. 
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Inledning 

Bakgrund 

Att flytta från ett land till ett annat under skoltiden innebär inte bara att man måste lära sig ett nytt 

språk. Det är mycket som kan skilja även vad gäller kunskapssyn, vilket stoff som lärs ut, hur 

undervisningen ser ut och mycket mer (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Matematik kan vid en första 

anblick verka universell och frikopplad från kultur, men som skolämne innehåller matematik många 

kulturella aspekter som kan försvåra elever med utländsk förutbildning (Barton, 1996). I resultaten av 

PISA-undersökningen 2012 kan man avläsa att invandrade elever är överrepresenterade bland de som 

inte når upp till basnivån i matematik, jämfört med elever födda i Sverige (OECD, 2013). I den analys 

av PISA-undersökningen som gjordes 2003, med särskilt fokus på invandrade elever, sticker Sverige 

ut genom att invandrade elever presterar långt sämre i matematik än elever födda i Sverige, detta trots 

att elever med invandrarbakgrund enligt undersökningen är starkt motiverade att studera matematik 

(OECD, 2006).  

Enligt Skollagens definition av nyanlända elever avses med nyanländ den som har varit bosatt 

utomlands, men numera är bosatt i Sverige, och har påbörjat sin utbildning senare än höstterminens 

start det kalenderår eleven fyllde sju år (SFS 2010:800, 29 kap. 2 §.). Eleven anses vara nyanländ 

under de fyra första åren av sin skolgång. I åldersgruppen 16-18 år var andelen nyanlända 8 % år 2015 

(Skolverket, 2016b). Det är alltså en betydande del av eleverna i gymnasieåldern som invandrat till 

Sverige under de senaste fyra åren. Men bakgrund av att allt fler elever invandrar till Sverige under 

tonåren och att många av dessa inte hinner bli behöriga till gymnasiet, har regeringen initierat en 

utredning som ska komma med förslag på hur nyanlända elever i grundskolans senare år ska kunna bli 

behöriga till gymnasieskolans nationella program (Dir. 2016:67). I direktivet skriver man att ”även för 

vissa elever som har en god skolunderbyggnad kan det bli svårt att nå kunskapskraven i de fall eleven 

börjat i den svenska grundskolan under de senare årskurserna, främst på grund av att de ännu inte har 

språkkunskaper på den nivå som ämnesundervisningen i grundskolans sena årskurser kräver.” (Dir. 

2016:67, s. 4). Forskning visar också att matematik som skolämne ställer stora krav på både 

språkkunskaper och förståelse för kontext (Parszyk, 1999; Jhagroo, 2015).  

Sedan 15 april 2016 är det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av 

Skolverkets kartläggningsmaterial (Skolverket, 2016a). Elevernas kunskaper ska kartläggas med 

avseende på bland annat numeracitet och kartläggningen ska sedan ligga till grund för elevens 

placering i undervisningsgrupp. Tidigare undersökningar av den utbildning som nyanlända får har 

visat på brister i mottagandet (Skolinspektionen, 2014). Ett vanligt problem är låg grad av 

individanpassning, låg grad av stöd och låga förväntningar från lärare, vilket leder till att eleverna 

sällan eller aldrig utmanas och stimuleras i sitt lärande (Skolinspektionen, 2014).  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se vilka uppfattningar gymnasieelever med 

grundskoleutbildning från något annat land uttrycker om matematik och matematikundervisning. 

Genom att undersöka dessa kan skillnader fångas upp och dessa kan hjälpa svenska matematiklärare 

som undervisar elever med utländsk bakgrund att bättre förstå elevernas matematiska tänkande och 

http://www.regeringen.se/49f5b6/contentassets/8a2dba40f86a433f91f8db9a1a3cfcad/elever-som-kommer-till-sverige-under-grundskolans-senare-arskurser-dir.-201667
http://www.regeringen.se/49f5b6/contentassets/8a2dba40f86a433f91f8db9a1a3cfcad/elever-som-kommer-till-sverige-under-grundskolans-senare-arskurser-dir.-201667
http://www.regeringen.se/49f5b6/contentassets/8a2dba40f86a433f91f8db9a1a3cfcad/elever-som-kommer-till-sverige-under-grundskolans-senare-arskurser-dir.-201667
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eventuella problem i övergången mellan skolsystem i olika länder. Det leder fram till 

undersökningsfrågorna: 

 Vilka uppfattningar uttrycker gymnasieelever med utländsk grundskoleutbildning om svensk 

skolmatematik? 

 

 Vilka likheter och skillnader i förhållande till tidigare skolgång uttrycker de? 

 

 Hur upplever eleverna processen att komma ny med andra förkunskaper och annan 

förförståelse till svensk skolmatematik?  

Teoretisk inramning 

Uppfattningar (engelska ’conceptions’) är ett brett begrepp. En definition av uppfattningar är ”a 

general notion or mental structure encompassing beliefs, meanings, concepts, propositions, rules, 

mental images, and preferences.” (Philipp, 2007, s. 259). I undersökandet av elevers uppfattningar om 

matematik och matematikundervisning ingår således elevens tankar och föreställningar om vad 

matematik är och hur matematikundervisning ser ut. En del av dessa uppfattningar kan definieras som 

övertygelser (engelska ’belief’). På engelska används begreppet ’belief’ för att beskriva tankemässiga 

övertygelser som man kan ha i varierande grad och som påverkar ens syn på exempelvis ett skolämne 

och därigenom också ens disposition för handling inom området. Vad som är övertygelser, 

uppfattningar och kunskap och hur dessa kan kategoriseras är ett aktivt forskningsområde (Furinghetti 

& Pehkonen, 2002). Enligt Philipps klassificering är övertygelser en undergrupp till uppfattningar, 

men det finns också författare som använder begreppen synonymt (Philipp, 2007). För denna 

undersöknings syfte och undersökningsfrågor är det inte nödvändigt att skilja på övertygelser och 

uppfattningar. Därför används ordet uppfattningar här både för att beskriva övertygelser och andra 

uppfattningar.  

En persons uppfattningar om matematik och matematikundervisning kan delas in i fyra kategorier 

(Schoenfeld, 1992):  

 personens uppfattningar om matematik,  

 personens uppfattningar om sig själv som matematikelev och utövare av matematik,  

 personens uppfattningar om matematikundervisning  

 personens uppfattningar om hur man lär sig matematik. 

 

Eftersom de två sista kategorierna ligger nära varandra kommer dessa betraktas som en enhet i 

analysen av data från denna undersökning. Att undersöka dessa uppfattningar är viktigt eftersom de 

påverkar hur en elev agerar i matematikklassrummet (Schoenfeld, 1992). Uppfattningar om matematik 

kan också ses som indikatorer på elevers erfarenheter av matematikundervisning (Pehkonen, 2001).  

Vid analys av matematikundervisning är begreppen klassrummets sociala normer, sociomatematiska 

normer och klassrummets matematiska praxis användbara kategorier (Cobb & Yackel, 1996). Dessa 

beskriver det sociala perspektivet av matematikundervisning. Klassrummets sociala normer handlar 

om hur lärare och elever förväntas agera i klassrummet. Motsvarande psykologiska perspektiv är 

”beliefs about own role, other’s roles, and the general nature of mathematical activity in school” (Cobb 

& Yackel, 1996, s. 177). De sociala normerna formas av elevens övertygelser, men elevens 

övertygelser påverkar också hur eleven agerar i klassrummet och är därmed en del av att skapa de 
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sociala normerna. De sociomatematiska normerna definieras som de sociala aspekterna av elevernas 

(och lärarens) matematiska övertygelser och värden. Värden (’values’) kan sägas vara starka 

övertygelser som styr ens agerande. Medan övertygelser (’beliefs’) är associerade med en dikotomi 

mellan sant och falskt, är värden associerade med dikotomin önskvärt och icke önskvärt (Philipp, 

2007). De sociomatematiska normerna handlar om vad som är en bra matematisk lösning, en legitim 

matematisk aktivitet och föreställningar om vad som är matematik. Slutligen utgörs klassrummets 

matematiska praxis av de metoder och resultat som man inte längre behöver argumentera för, en 

förmodat gemensam grund som alla är överens om. Det psykologiska perspektivet av detta beskrivs 

som “mathematical conceptions and activity” (Cobb & Yackel, 1996, s. 177). I denna beskrivning 

används dock begreppet ’conceptions’ som en synonym till den enskilda personens matematiska 

’kunskap’, alltså i en snävare betydelse än i denna undersökning.  

I en persons uppfattningar och föreställningar om matematik och matematikundervisning ingår 

givetvis uppfattningar och föreställningar om de sociala aspekterna av matematikundervisning. 

Tillsammans kan dessa två ramverk därför bilda ett finmaskigare nät vid analys av elevers 

uppfattningar och föreställningar.  

Tidigare forskning 

Svenska studier rörande uppfattningar om matematik och förgrunder i matematik hos elever med 

utländsk bakgrund definierar utländsk bakgrund som elever är antingen födda i utlandet eller födda i 

Sverige med två föräldrar som födda i utlandet (SCB, 2002; Skolverket, u.å.). Det gör att de inte 

nödvändigtvis undersöker de elever som invandrat under skoltiden. I en studie rörande uppfattningar 

om matematik hos högstadieelever med utländsk bakgrund anges dock varje elevs bakgrund. I denna 

studie finns en informant med utländsk förutbildning som berättar att han klarade matematiken bra i 

sitt forna hemland, men att matematiken i den svenska skolan är annorlunda både för att språket är ett 

annat, men också för att det är skillnader i ’formler’ (Svensson, 2014). En möjlig tolkning av elevens 

tal om formler är att eleven avser matematiska metoder, något som kan skilja mellan olika länder och 

skolsystem (Civil, Planas & Quintos, 2012; Dong, 2016; Gorgorió, 2009). En konsekvens av detta blir 

att eleven uppfattar sina möjligheter att lära sig matematik som sämre än möjligheterna för sina 

svenskfödda kamrater (Svensson, 2014). Tidigare forskning, om än nu gammal, har visat att elever 

som kommit till Sverige under högstadiet har mer positiva attityder till matematik än övriga elever, 

trots att de uppvisar sämre resultat (Elmeroth, 1997). Dock är positiva attityder och höga ambitioner 

inte alltid tillräckliga för framgång i utbildningssystemet, något som i tidigare studier förklarats med 

att lärare har både lägre förväntningar och lägre krav på elever i socialt utsatta områden (Lindgren, 

2010).  

Under de senaste åren har flera intervjustudier fokuserat på nyanlända. Ett resultat som framkommit är 

att elever upplever att deras kunskaper från hemlandet inte räknas som kunskaper (Bouakaz & Bunar, 

2015). En elev säger att ”det känns som om lärarna försöker tömma oss på den gamla kunskap vi hade, 

och fylla på med ny” (Bouakaz & Bunar, 2015, s. 279). Eleverna uttrycker frustration över att deras 

skolbakgrund och betyg från hemlandet inte är något värda i Sverige. Det kan upplevas som omöjligt 

att nå bra betyg i den svenska skolan på grund av att man invandrat under skoltiden (Nilsson & 

Axelsson, 2013). För utlandsfödda elever kan skolgången förstås som en omställningsprocess, 

eftersom eleverna måste försöka bygga broar mellan skolan i det forna hemlandet och skolan i det nya 

landet (Gorgorió, Planas och Vilella, 2002). Denna omställningsprocess involverar konflikter och 

kulturkrockar. Eleverna måste förstå och omtolka många olika aspekter, exempelvis lärarens roll och 
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lärobokens roll (sociala normer), olika sätt att förstå matematikinlärning (sociomatematiska normer) 

och andra procedurer och algoritmer (klassrummets matematiska praxis) (Gorgorió, Planas & Vilella, 

2002). I Sverige har läroboken en stark position i matematikklassrummet och elever arbetar ofta 50-

100% av sin studietid med uppgifter i läroboken (Bergqvist m fl., 2010). Elever med skolbakgrund 

från andra länder kan stöta på problem när de använder representationer och algoritmer som deras 

lärare inte är vana vid (Gorgorió, 2009). Detta blir än mer problematiskt om eleven lämnas att ensam 

försöka tolka vad som menas i läromedel om undervisningen till största delen utgår ifrån ensamarbete 

(jfr Bergqvist m fl, 2010). Om det dessutom är så att läraren inte förstår elevens metod och utgår då 

ifrån att den är felaktig (Gorgorió, 2009) kan matematikundervisningen te sig omöjlig att förstå.  

Det är inte bara matematikundervisningen i sig som kan vara ett hinder för nyanländas 

matematiklärande utan vissa matematiska områden kan vara svårare än andra. Ett exempel är 

problemlösning som både är ett matematiskt område i sig och en förmåga som elever i den svenska 

skolan ska utvecklas och bedömas mot i kunskapskraven (Skolverket, 2011). För elever med utländsk 

bakgrund orsakar textuppgifter och problemlösningsuppgifter där lösningsmetoden inte är given på 

förhand särskilt stora utmaningar (Parszyk, 1999). Här blir svårigheterna med ensamarbete än större 

för elever med begränsade kunskaper i undervisningsspråket (Setati & Adler, 2000). Det finns goda 

exempel på hur man på en del skolor arbetar för att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper i 

matematik på flera språk och en del i detta är att man ökar kommunikationen inom gruppen och 

minskar på ensamarbetet (Norén, 2010).  

Metod 

Urval 

När aktuell informantgrupp identifierats, det vill säga elever på nationellt gymnasieprogram som gjort 

större delen av sin grundskoleutbildning i något annat land, kontaktades matematiklärare på en 

mångkulturell gymnasieskola för hjälp att få kontakt elever som passade in i den aktuella 

informantgruppen. Eftersom tiden för undersökningen var begränsad blev det en typ av 

bekvämlighetsurval, där elever som av sin matematiklärare angetts passa in i undersökningens 

målgrupp fick frågan om de ville delta i studien. En stor svaghet med den här urvalsmetoden är att 

matematiklärare inte alltid känner till elevernas bakgrund och man kan därför anta att de elever som 

blev aktuella för denna undersökning är elever som på något sätt utmärkt sig i undervisningen eller 

som läraren haft en närmare kontakt med av andra skäl. Det kan i urvalet ses genom att de intervjuade 

eleverna alla antingen gick på naturvetenskapligt program eller läste en valbar kurs i matematik för 

yrkesprogram. Det är därför osannolikt att dessa elever är representativa för gruppen gymnasieelever 

med utländsk grundskoleutbildning, eftersom elever med svårigheter i matematik sannolikt inte 

fångats upp av den här urvalsmetoden. En stor risk med att gå genom lärarna för att finna 

intervjupersoner är också att dessa lärare styrt urvalet i någon mening, exempelvis genom att föreslå 

utåtriktade elever och bortsett från blyga och tystlåtna (Trost, 2010).  

Sju elever tillfrågades om deltagande och samtliga tackade ja. Av praktiska skäl genomfördes 

intervjuer endast med sex av eleverna. De intervjuade eleverna hade tidigare skolbakgrund från 

Afghanistan, Egypten, Etiopien, Polen, Thailand samt en informell skolgång i ett flyktingläger i Iran. 

Eleverna har försetts med fingerade namn. 
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Eftersom ett begränsat antal personer intervjuats gör undersökningen varken anspråk på att beskriva 

några generella uppfattningar hos elever med invandrarbakgrund eller på att identifiera uppfattningar 

hos elever med skolbakgrund från något särskilt land.  

Datainsamlingsmetod  

Eftersom elevernas uppfattningar är i fokus för undersökningen valdes kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod. Intervju är den mest använda metoden i kvalitativ forskning och en 

semistrukturerad intervju är en flexibel metod där det finns goda möjligheter att få fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2011). Den semistrukturerade formen ger informanterna möjlighet att svara 

på frågorna den ordning som faller sig naturlig och att låta fokus styras av vad de själva vill berätta om 

(Trost, 2010). Intervjuguiden med förslag på hur frågorna kunde formuleras finns Bilaga 1. Ett 

exempel på en fråga är ”Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan matematikundervisningen 

som du hade i ditt tidigare land och den du har nu i Sverige?” med följdfrågan ”Och om du tänker på 

innehållet?” 

Datainsamlingen har skett genom individuella intervjuer. Anledningen till detta är att det i 

gruppintervjuer finns en risk att de mer pratsamma får det största utrymmet och att de tystlåtnas 

perspektiv inte kommer fram (Trost, 2010). Frågorna i intervjuguiden var i flera fall svåra för eleverna 

att förstå och fick då i stunden omformuleras så att det blev klart för den intervjuade eleven vad som 

avsågs. Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning. Valet att spela in intervjuerna gjordes på 

grund av att ljudupptagning dels fungerar som ett stöd för minnet och dels underlättar en noggrann 

analys av det informanterna sagt (Bryman, 2011).  

Bearbetning av material 

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfället. Vid transkriberingen 

har ambitionen varit att skriva det som eleverna sagt ordagrant, även om det inte blir grammatiskt 

korrekt. I ett fall återkom en intervjuad elev och bad att få komplettera med ett par meningar, vilka 

lagts till i efterhand i transkriberingen av intervjun. Att få komplettera med material i efterhand kan 

ofta ge ytterligare viktig information (Bryman, 2011). 

Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys i flera steg (Braun & Clarke, 

2006). I första steget analyserades materialet teoretiskt då transkriberingarna färgkodades efter 

Schoenfelds kategorier av uppfattningar (där kategorierna ’uppfattningar om matematikundervisning’ 

och ’uppfattningar om hur man lär sig matematik’ behandlades som en kategori) (Schoenfeld, 1992). 

Dessa var de tre första temana som användes i analysen. De tre kategorierna analyserades därefter var 

för sig. I den kategori som handlar om undervisning och hur man lär sig matematik kodades materialet 

teoretiskt utifrån begreppen sociala normer, sociomatematiska normer och klassrummets matematiska 

praxis. Dessa tre kategorier beskriver de sociala aspekterna av matematikundervisning (Cobb & 

Yackel, 1996) och har använts i tidigare forskning rörande omställningsprocessen för invandrade 

elever (Gorgorió, Planas & Vilella, 2002). Inom samtliga kategorier har delteman därefter identifierats 

induktivt. Den induktiva analysmetoden kan beskrivas som en process för att koda data utan att 

försöka passa in den i en redan existerande ram (Braun & Clarke, 2006). Gällande uppfattningar om 

matematik som skolämne blev de primära temana likheter och skillnader, där skillnader sedan delades 

in i delteman som handlade om skillnader i studietakt, skillnader i metoder, skillnader i vilket stoff 

som togs upp och skillnader i hur mycket man förväntas kunna utantill. I kategorin uppfattningar om 
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sig själv som matematikelev och utövare av matematik identifierades temana självbild och 

självförtroende, uppfattningar om andra syn på ens kunskaper, förhållningssätt till tidigare kunskaper 

och sig själv jämfört med de som är kvar i det tidigare landet. Inom dessa identifierades sedan ett antal 

mindre delteman som kan ses i Tabell 2 i resultatavsnittet. Beträffande uppfattningar om 

matematikundervisning utgjordes de primära temana av sociala normer, sociomatematiska normer och 

klassrummets matematiska praxis. Även här identifierades ett antal delteman induktivt vilka återfinns i 

Tabell 3 i resultatavsnittet. De citat som inkluderas i resultaten har redigerats till grammatiskt korrekt 

svenska för att öka läsbarheten. Det finns ingen standard för huruvida talspråk ska omformuleras till 

grammatiskt korrekt skriftspråk eller inte vid transkribering och analys (Kvale, 2007), att redigera till 

grammatiskt korrekt skriftspråk efter analys för att underlätta presentationen av resultaten är ett val 

som gjorts i denna undersökning.    

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp fyra etiska krav för studier inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Det första är informationskravet, i vilket det är inkluderat att deltagarna ska få veta 

vad som är syftet med undersökningen, vad deras roll är och att de när som helst får avbryta sin 

medverkan. De deltagande eleverna har fått denna information både skriftligt och muntligt och jag har 

särskilt poängterat att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Det andra kravet är samtyckeskravet, det vill säga att samtycke till deltagande måste inhämtas från 

deltagarna och, i de fall deltagarna är under 15 år, deltagarnas vårdnadshavare. I denna undersökning 

har endast personer över 15 år deltagit. Samtliga har skrivit på en samtyckesblankett, se Bilaga 2. Vid 

rekrytering av informanter har jag tillfrågat matematiklärare om de har några elever i sina klasser som 

passar in i informantgruppen. Detta är ett etiskt dilemma då eleverna kan uppfatta det som att det kan 

påverka deras framtida undervisning och betyg om de väljer att delta eller inte. Det har därför särskilt 

poängterats innan de skrivit på samtyckesblanketten att deras lärare inte kommer få information om 

huruvida de deltar eller inte och att de när som helst kan avbryta utan några konsekvenser.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det har beaktats genom att allt insamlat material behandlas 

konfidentiellt. Inspelade intervjuer raderas omedelbart efter transkribering och eleverna anonymiseras 

i möjligaste mån. I alla studier måste det förväntade kunskapstillskottet alltid vägas mot eventuella 

negativa konsekvenser för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Här har avvägningen gjorts att de 

länderna som eleverna har skolbakgrund från är så relevant för undersökningen att den förekommer i 

materialet, men det preciseras inte vilken elev som har skolbakgrund från vilket land. Deltagarna har 

också själva kunnat välja hur mycket de velat berätta om sin skolbakgrund. Den insamlade 

informationen har endast använts i denna undersökning, vilket uppfyller nyttjandekravet. Alla 

deltagare har också erbjudits en elektronisk kopia av den slutgiltiga rapporten.   

Resultat 

För att skilja informanterna åt och öka läsbarheten i texten har informanterna försetts med de fingerade 

namnen Ayana, Bella, Cazim, Dina, Ehsan och Farida. Informationen inom parentes berättar i vilket 

land de haft sin tidigare skolgång.  
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Uppfattningar om matematik som skolämne 
Informanternas uttryckta uppfattningar om matematik som skolämne kategoriseras och sammanfattas i 

Tabell 1. 
 

Tabell 1 Uppfattningar om matematik som skolämne som informanternas uttalanden ger indikationer på; (n) 

antal informanter som gett uttryck för deltemat 

Tema Deltema Exempel på uttalande 

Likhet Det är samma matematik (6) ”Matte är matte liksom, överallt.” [Farida]  

Skillnad Annan studietakt (4) ”Andragradsekvationer - ja, jag har gjort det förut.” 

[Farida] 

 Metoder och algoritmer (6) ”Här i Sverige finns det andra metoder och formler 

man ska använda.” [Ehsan] 

 Fokus på olika delar av ämnet 

(3) 

”Här är det mera applied mathematics” [Cazim] 

 Matematik som regler att 

memorera (6) 

”Man måste kunna reglerna i hjärnan” [Ayana] 

 

Beträffande skolmatematiken så uttrycker samtliga informanter att den svenska skolmatematiken på 

det stora hela liknar den matematik de tidigare mött i skolan. Det syns i citat som 

Samma sorts matte [Ayana]; Det är samma matte [Dina]; Det är samma grejer. Matte är matte liksom, 

överallt [Farida]; Matematik är någonting internationellt [Ehsan]; Uppgifterna är ungefär likadana 

[Bella]. 

Matematik är alltså, enligt dessa elever, likadan i hela världen. Dock uttrycks också skillnader. Då 

handlar det inte om matematik generellt, utan om detaljer som vad man lär sig vid olika åldrar. 

Den som jag läser just nu i Sverige, det är det som vi läser i femman-sexan [Bella]; 

Andragradsekvationer - ja, jag har gjort det förut [Farida]; Det finns en hel del som jag kunde sen 

tidigare [Cazim]; I [det tidigare landet] är matten på högre nivå, skulle jag säga [Dina].  

Andragradsekvationer ingår inte i grundskolematematiken i Sverige, men även i svenska 

mellanstadieklassrum arbetar man med exempelvis geometri, så det är inte uppenbart i informanternas 

uttalanden att de verkligen lärt sig annat matematiskt innehåll än de som gått i svensk grundskola, 

även om det är deras uttryckta uppfattning att så är fallet. Något som däremot är en reell skillnad är 

vilka metoder och algoritmer som används. 

Det finns ett svenskt sätt att räkna ut och [andra landet] sätt [Bella]; Vi hade andra metoder, också för 

det här med rottecken [Cazim]; Jag hade typ en annan metod från [det tidigare landet] [Dina]; Här i 

Sverige finns det andra metoder och formler man ska använda för att lösa [Ehsan]. 

Samtliga intervjuade uttryckte att de använt andra metoder för beräkningar än deras klasskamrater med 

svensk bakgrund. Även om de inte alltid uppfattade att de lärt sig andra metoder än sina svenska 

klasskamrater så framkom det då de på följdfrågor fick visa hur de räknade bland annat division. En 

annan skillnad som framkom är att vissa ämnesområden antingen inte förekommer eller har en mer 

nedtonad roll: 

Men här är det mer applied mathematics. Vi fokuserade mycket på teori … Här koncentrerar de 

ganska mycket statistiklära. Vi tyckte inte det var så viktigt i vår skola. Det var mer algebra och sånt 

[Cazim]; Man satsar inte på begreppen [i det tidigare landet], utan man satsar på hur man räknar ut de 

uppgifterna [Bella]. 
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Cazim upplever att det är mer fokus på tillämpad matematik i Sverige och ger statistik som ett 

exempel på detta. Bella ger uttryck för en procedurinriktad matematik där matematik handlar om att 

räkna ut uppgifter. Även om informanterna inte använde ordet problemlösning så var det något som 

kom upp som en skillnad i innehåll. 

Men jag vet inte om det beror på att jag inte har gått grundskola här, men det finns frågor som är 

liksom man måste liksom tänka lite till eller tänka lite annorlunda… Och sen finns också vissa frågor 

som på nationella prov. De har liksom svårare frågor. Till exempel man måste plussa ihop, men för 

att förstå att man måste plussa ihop måste man förstå texten [Ayana]; Om jag bara kollade på 

siffrorna kunde jag lösa, men jag visste inte vad som är de ute efter. Är det nånting special som de 

vill att jag ska räkna eller är det bara. Så därför från början det var så svårt [Ehsan]. 

Flera informanter uttrycker att de under sin tidigare skolgång lärt sig matematik som en uppsättning 

regler som ska memoreras och räknas ut i huvudet och att det är en skillnad mot den matematik de nu 

arbetar med. 

Man behöver inte resonera så mycket hur man räknar ut [där] … I [det tidigare landet] vill man att 

barn ska tänka mer i huvudet än vad man skriver på papper [Bella]; Men där måste man kunna allt 

utantill [Ehsan]; Man läser mest om reglerna. Man måste kunna reglerna i hjärnan. [I Sverige] fick 

jag en förklaring till varför vi räknade så i mitt hemland [Ayana]. 

Vad som ska läras ut i ämnet är också beroende av vilka hjälpmedel och verktyg, såsom miniräknare 

och formelsamling, man får tillgång till. I denna undersökning hamnar uppfattningar om dessa i 

kategorin matematikundervisning, men det är inte en självklar placering, eftersom vilka verktyg man 

ska lära sig behärska också säger något om vad skolmatematik är.   

Uppfattningar om sig själv som matematikelev  

Teman inom denna kategori sammanfattas i Tabell 2 på följande sida. Informanternas uttalanden om 

hur de ser på sig själva ger indikationer på vilka de är och deras självförtroende inom matematik. Hur 

de uppfattar att deras svenska matematiklärare ser på dem och deras kunskaper kan ge indikationer på 

hur deras självbild påverkas av flytten till svensk skola. De flesta informanterna uttrycker att de har 

gott självförtroende inom matematik. 

Jag har ingen svårighet med matte [Ayana]; Det är inte svårt för mig [Bella]; Jag pluggade mycket 

matte och jag kunde mycket matte när jag kom [Ehsan]. 

Även Cazim och Dina uttrycker att matematik är något som går bra för dem. Den enda informant som 

uttrycker dåligt självförtroende i matematik är Farida.  

Jag är jättedålig i matte. Jag gillar inte matte heller [Farida] 

Vissa av Faridas uttalanden indikerar dock att matematikundervisningen i Sverige trots allt fått henne 

mer motiverad och höjt hennes självförtroende. 

Förut var jag inte jätteglad att ha matte liksom. Jag gillade det inte. Jag gick bara på lektionerna sådär 

… Men nu, efter att jag gick nian här, så började jag liksom fatta många grejer [Farida]. 

Två informanter uttrycker att de upplevt att de svenska matematiklärarna utgått ifrån att 

informanterna, på grund av sin bakgrund, hade sämre kunskaper än de i själva verket hade. Bella 

uttrycker att hennes svenska matematiklärare först trodde att hon fuskat eftersom hon lyckades så 

mycket bättre än klasskamraten med ursprung från samma land.   
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Tabell 2. Uppfattningar om sig själv som matematikelev som informanternas uttalanden ger indikationer på; (n) 

antal informanter som gett uttryck för deltemat 

Tema Deltema Exempel på uttalande 

Självbild och självförtroende 

 Övergripande (6) ”Jag har ingen svårighet med matte” [Ayana]; 

”Jag är jättedålig i matte” [Farida] 

 Förändrat (1) ”Förut var jag inte så jätteglad att ha matte… 

Men nu … började jag fatta många grejer” 

[Farida] 

Uppfattningar om andras syn på ens kunskaper 

 Att antas ha samma kunskaper som 

andra med samma ursprung (2) 

”Jag gick i samma klass som min kompis 

[från samma land], men hon är inte så bra på 

matte … min lärare trodde … att jag inte vet 

mer än hon gör” [Bella] 

Få bekräftelse på sina tidigare 

kunskaper (5) 

”Under första året, jag satte mig med de som 

gick ettan samhälle… eftersom jag kunde 

matematik och lite engelska, kändes det … 

skönt när man kan nånting.” [Ehsan]  

Rädsla för att inte kunna (1) ”Jag kanske tror att jag vet mycket, men det 

kanske inte är sant.” [Bella] 

Förhållningssätt till tidigare kunskaper 

 Använda (2) ”Jag försöker hålla mig uppdaterad eller 

försöker att inte glömma bort allting” [Cazim] 

Överge (3) ”Ja, så jag räknar så här. Men nu jag försöker 

skippa. Jag räknar bara så här i mitt huvud” 

[Dina] 

Sig själv jämfört med de som är kvar i det tidigare landet 

 Missade kunskaper (2)  ”Om jag skulle vara i [det tidigare landet] 

skulle jag redan lära mig gymnasie två och 

gymnasie tre” [Bella] 

 

Efter att jag varit där en månad så frågade hon [läraren] om jag hade fuskat. Och hon frågade också 

om min skola, om vart hade jag lärt i [det tidigare landet] och så. Så efter det litade hon på mig och 

jag gjorde flera uppgifter och prov och sånt så hon ser vad jag kunnat [Bella] 

Efter samtalet och proven upplever Bella att läraren förstod att hon kunde mer matematik än läraren 

först trott och hon är nöjd med resultatet. 

Först hon kom till mig ofta och ”förstår du den här, jag kan förklara”. Men jag är typ väldigt tyst, jag 

vill tänka själv. Jag brukar vara tyst i klassrummet, men efter det förstår hon att jag har lärt mig 

mycket och hon kommer inte så ofta till mig och jag fick ganska bra betyg [Bella]. 

Ehsan uttrycker att lärarna hade lågt ställda förväntningar på hans tidigare kunskaper och att det 

påverkade både den undervisning och det betyg han fick. 



10 

 

På språkintroduktion ... märkte jag att jag kan lite mer än andra som sitter på lektionerna. Men jag 

fick inte den poäng som jag önskade i slutet. Jag menar i första året. För att jag kunde mycket mer än 

andra, men andra fick högre betyg än mig [Ehsan]. 

Den tolkning som uttrycks av orsaken till det lägre betyget är just skolbakgrunden.  

Jag tänker att min lärare typ tänkte att jag inte pluggat så mycket matte i hemlandet [Ehsan]. 

Ehsan berättar att han sökte sig till de elever på skolan som går på samhällsvetenskapliga programmet 

på gymnasiet och pluggade tillsammans med dem. Där får han bekräftelse på att han har med sig goda 

kunskaper, trots att skolan och matematiklärarna inte lyckats fånga upp hans kunskaper. 

Under första året, jag satte mig med de som gick ettan samhälle. Så alla bara: ”När kom du?” Och 

jag: ”Sex månader sen.” De bara: ”Du sitter här och pluggar med oss!” Det var lite konstigt för dem, 

men eftersom jag kunde matematik och lite engelska, kändes det mycket bekvämt och skönt när man 

kan nånting. Men samtidigt, du vet, för jag kunde inte språket så bra så jag var tyst mest på 

lektionerna [Ehsan]. 

Medan Ehsan får bekräftelse på sina kunskaper från kamrater så uttrycker de flesta att de fått positiv 

bekräftelse på sina tidigare kunskaper från läraren. Undantaget är Farida som säger att hon saknar 

grunder i matematik och därför haft svårt även i den svenska skolan.  

Hon [matematikläraren på språkintroduktionsprogrammet] sa att jag kan jättebra matte [Dina]; De 

[matematiklärarna i den svenska skolan] har varit glada [Ayana]; De flesta blir lite överraskade 

kanske, eftersom de ser någonting annorlunda [Cazim].  

Cazim syftar på att han i början gjorde alla beräkningar utan miniräknare, något som lärarna i den 

svenska skolan inte var vana vid och tycker är speciellt. Bella uttrycker att hon trots allt är nöjd med 

att hennes lärare på gymnasiet inte vet precis vad eller hur mycket hon lärt sig i sitt tidigare land. 

Det är bra att min lärare inte vet… Jag kanske tror att jag vet mycket, men det kanske inte är sant. Jag 

brukar öva även om jag kan redan [Bella]. 

Trots att hon uppfattar det som att hon kan matematik bra och har bättre förkunskaper än sina 

klasskamrater, så indikerar det här uttalandet att hon inte känner hon sig så pass säker på det att hon 

vill att läraren ska få högre förväntningar. Att komma med andra förkunskaper kan också leda till 

osäkerhet.  

Att komma till en helt ny skolkultur och ett delvis annat matematikinnehåll är något som eleverna 

måste förhålla sig till. Beträffande olika beräkningsmetoder finns det olika strategier. 

Jag försöker hålla mig uppdaterad eller försöker att inte glömma bort allting [Cazim]; Ja, så jag 

räknar så här. Men nu jag försöker skippa. Jag räknar bara så här i mitt huvud [Dina]; Jag brukade 

alltid skriva på båda sätten för jag blir självsäker och för att övertyga min lärare att jag kan det 

[Ehsan]. 

Cazims strategi är alltså inte bara att hålla kvar vid det han lärt sig sedan tidigare, utan också att hålla 

sig uppdaterad och lära sig metoder från det tidigare landet parallellt med de han lär sig i den svenska 

skolan. En helt motsatt strategi uttrycks av Bella och Dina som båda uttrycker att de försöker ändra sitt 

sätt att räkna till den metod som lärs ut i svensk skola. Dina visar hur hon löser ekvationer med en 

metod från sitt tidigare hemland, men säger sedan att hon försöker att bara räkna så i huvudet och inte 

skriva ner det på papper. När Bella får frågan om metoder hon lärt sig under sin tidigare skolgång så 

svarar hon att hon inte kommer ihåg dem längre. Detta skiljer sig från Ehsans strategi, han uttrycker 

att han använder både metoder som han lärt sig i sitt tidigare land och de metoder som lärs ut på 

lektionerna samtidigt, eftersom det gör att han känner sig säkrare. Farida och Ayana uttrycker ingen 

konflikt mellan de metoder de lärt sig i sina tidigare länder och de metoder de använder i Sverige.   
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Hur man ser på sig själv har också att göra med hur man jämför sig med andra. Vid en flytt till ett land 

med ett nytt språk är det ofrånkomligt att man måste ta tid för att lära sig språket och det kan också 

vara så att den svenska kursplanen skiljer sig från den i det tidigare hemlandet. 

Nu borde jag vara i tvåan, men jag är i ettan för att jag gått i SI [språkintroduktion] ett år. Så nu 

pluggar jag typ vad de [jämnåriga i hemlandet] har pluggat ett år sen [Dina]; Om jag skulle vara i [det 

tidigare landet] skulle jag redan lära mig gymnasie två och gymnasie tre [Bella]. 

Uppfattningar om matematikundervisning  

De uppfattningar som rör matematikundervisning sammanfattas i tre tabeller uppdelade efter sociala 

normer, sociomatematiska normer och klassrummets matematiska praxis.  

Sociala normer 

Tabell 3 sammanfattar temat sociala normer och delteman som gäller de uppfattningar om 

matematikundervisning inom kategorin sociala normer som uttrycks i intervjuerna.   

Tabell 3 Uttryckta indikationer på uppfattningar om matematikundervisning rörande sociala normer; (n) antal 

informanter som gett uttryck för deltemat 

Tema Deltema Exempel på uttalande 

Sociala normer Elevaktiva lektioner i det tidigare landet 

(4) 

”Man kan säga att där är det mer praktiskt 

arbete och finns mycket engagemang i 

klassrummet” [Cazim] 

 Föreläsningsbaserad undervisning i det 

tidigare landet (2) 

”De [i skolan i det andra landet] gör oftast 

föreläsningar, sen läser du hemma” 

[Ayana] 

 Relationen till läraren i Sverige (4) ”Här man får mycket hjälp… Det 

känns liksom läraren vill ha ditt 

bästa” [Farida] 

 Självständigt arbete i Sverige (4) ”Det är så här i Sverige läraren 

förklarar och sen alla gör vad de vill” 

[Dina] 

 Prov och annan bedömning (6) ”Efter varje kapitel är det prov” 

[Dina] 

 Skillnader i stress och krav (3) ”Den sista grejen som du ska få godkänt 

på, det är sista provet bara” [Farida] 

”Man kan ju ta det lugnt och prata med 

läraren om man inte hinner eller om man 

har problem” [Ehsan] 

 

Undervisningen är det som informanterna uttrycker skiljer mest mellan Sverige och deras tidigare 

länder. När det handlar om lektionsupplägg utkristalliserar sig två kategorier, en modell där eleverna 

är aktiva i klassrummet och en där eleverna lyssnar på föreläsningar och sedan jobbar hemma. Fyra 

informanter ger exempel på det förstnämnda. 

Man kan säga att där är det mer praktiskt arbete och finns mycket engagemang i klassrummet… I 

klassrummet får nästan alla chans att visa hur mycket de kan. Om de har lärt sig nånting. Till 
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exempel om vi lär oss nåt nytt begrepp, de här frågorna som följer, alla får en chans att lösa dem 

framför klassrummet … Alla andra följer också från början till slutet [Cazim].  

Läraren brukar skriva upp på tavlan och visa hur man räknar ut varje uppgift. … Hon brukade skriva 

en uppgift och låter oss elever räkna ut den och sen hon skriver på tavlan. Då vet man direkt om man 

har rätt och om man har fel man kan fråga eller se det direkt om man har fel [Bella]. 

Till exempel om läraren har undervisat nånting idag, han eller hon förväntar sig att du har lärt dig. 

Och imorgon när du kommer tillbaka du måste svara på frågorna, som ett läxförhör, på tavlan 

[Ehsan]. 

I [det tidigare landet], hela klassen följer läraren och de ’nu gör vi den här uppgiften, ni har tid på er’. 

När vi är klara vi pratar om det [Dina]. 

Det handlar alltså om ett klassrumsklimat där eleverna förväntas vara aktiva, antingen genom att alla 

arbetar med samma uppgifter som läraren sedan går igenom eller genom att eleverna får visa sina 

kunskaper vid tavlan. Två informanter ger exempel på föreläsningsbaserad undervisning, där eleverna 

inte har någon större interaktion med läraren, utan måste söka hjälp på annat håll.  

Eftersom det är många elever i klassen, läraren hinner inte sitta med varenda elev och berätta vad 

man ska göra och hur man ska läsa. De gör oftast föreläsningar, sen du läser hemma…  Läxhjälp och 

sånt finns inte [Ayana].  

På gymnasium där, de mesta tar privata - vad heter det? Private lessons? Så om du tar inte det då 

liksom du sitter i klassen och fattar ingenting [Farida].  

Det informanterna uttrycker är utmärkande för Sverige är att lärarna är hjälpsamma och vill eleverna 

väl.  

Man får mycket kontakt med lärare. … Man har mindre antal elever så man får personlig tid med 

läraren [Cazim]; Läraren hjälpt mig mycket [Ehsan]; Här man får mycket hjälp. … Du får tid på dig. 

Om du fattar inte hjälper läraren dig direkt. Det känns liksom läraren vill ha ditt bästa [Farida].   

Ehsan uttrycker också att läraren i Sverige har en helt annan roll än i hans tidigare land. 

Här läraren de säger att de är inte lärare, utan de är som en guide. …  ’Vi bara visar vägen och det är 

ni som måste kämpa och hitta platsen som ni önskar’. Men där [i det förra landet] de tvingar dig att 

du ska göra det. Om du är lat eller om du är smart, om de kräver någonting, alla måste göra det. För 

de vill att alla ska lära sig. Men här …  här är också bra, för att man måste använda sin förmåga och 

sin kunskap, men samtidigt … Dagens ungdomar de bryr sig inte så mycket om skolan. För jag tror 

det är samma sak för alla. De vill bara vara glada … De tar inte plugget så seriöst [Ehsan].  

Även Ayana uttrycker att det är mindre viktigt att delta aktivt i lektionerna i Sverige. 

Det spelar ingen roll om du inte lyssnar, för du vet att läraren kommer förklara en gång till. Du 

kommer hitta dem i korridoren och fråga en gång till. Hur många gånger du än frågar så kommer de 

svara. Så det är inte jätteviktigt att sitta och lyssna i klassen som i mitt hemland. Du lyssnar en gång 

och det är allt. Om du är jätteduktig eller om läraren är snäll får du en förklaring en gång till, men de 

hinner inte så man måste sitta och lyssna i klassen [Ayana]. 

Ett annat utmärkande drag för Sverige som uttrycks i intervjuerna är att självständigt arbete tar större 

plats i klassrummet. Bella uttrycker att läraren i Sverige bara tar upp ett exempel eller pratar om 

begrepp medan läraren i hennes tidigare land gav fullständiga lösningar till alla uppgifter. Även Cazim 

och Dina uttrycker att en stor del av lektionerna går åt till självständigt arbete.  

Men i Sverige visar man bara exempel. Ibland så berättar man bara begrepp [Bella]; Som jag ser här, 

det är läraren som undervisar och självständigt arbete sker i klassrummet. De flesta kanske inte är så 

pass bra intresserade och eftersom det är självständigt arbete de har problem med det [Cazim]; Det är 

så här i Sverige läraren förklarar och sen alla gör vad de vill [Dina].  

Både Cazim och Dina uttrycker att inte alla elever klarar av att fokusera på skolarbetet under det 

självständiga arbetet. Även Ayana ser skillnader i hur ordningen i klassrummet ser ut. 
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Alla gör vad de vill. Och lärarna kan inte påverka det här. [Dina]; När jag jämför det med svensk 

skola, de har lite mer stränga regler [i det andra landet] [Ayana].  

Både Dina och Cazim uttrycker att de saknar delar av undervisningen från sina tidigare länder. De 

formulerar båda hur de skulle önska att matematiklektionerna såg ut.  

Att engagemang i klassrummet är … viktigt. Sen det här med begrepp, nya metoder som 

förekommer, alla elever måste få testa det själv. Då kan man lära sig mycket. Nåt som jag tyckte om 

med min lärare. När det kommer nya begrepp, … ny metod, så skulle han visa ett exempel på tavlan 

och sen, en fråga till, till elever. Ja, och sen så visste han att den här eleven kan inte, jag måste 

förklara igen eller jag måste hjälpa honom personligt. Det är nåt jag saknar [Cazim]. 

Jag skulle blanda polska metoder och svenska metoder … Så det blir liksom att klassen följer läraren 

och sen på slutet, kanske 30 minuter, då jobbar alla själv. … Läraren bestämmer. ’Nu gör vi det här’, 

’nu gör vi det här’, ’det är viktigt, det måste vi fokusera på’ [Dina]. 

Hur undervisningen ser ut beror givetvis också på vilka resurser man har. För att kunna ha 

självständigt arbete i egen takt i boken måste alla elever ha en bok, något som inte är en självklarhet i 

alla skolor. 

Vi hade bara två böcker till fem-sex personer. Så vi skulle dela och plugga [Ehsan].  

Att aktiviteten på lektionerna i Sverige upplevs som lägre och mindre fokuserad kan alltså förklaras 

med att eleverna vet att de får hjälp ändå, att de inte tar ansvar för sina studier och att läraren inte kan 

påverka ordningen i klassrummet i så stor utsträckning. En annan förklaringsmodell som uttrycks är 

också det värde som matematiken tillmäts i samhället. 

I [det tidigare landet] vet alla att matte är viktigt. Så man lägger mycket tid på matte hemma. Det är 

skillnad mot här [Ayana]; Vi satsar på matte mer än vad vi gör i Sverige. Ibland så brukade jag sitta 

hela natten med matte [Bella].  

Ett annat tema som lyfts fram både som likhet och skillnad är hur elevernas kunskaper utvärderas. För 

summativ bedömning talar flera elever om prov, som både kan skilja sig och vara lika de i Sverige: 

Och vi skriver ofta prov, så inte uppgifter som du gör hemma som i Sverige. Utan vi gör prov det är 

så läraren bedömer hur bra vi är i skolan. Ungefär 2 gånger i månaden… Sen om sex månader skriver 

vi det stora provet som bedöms om vi går vidare eller inte. [Ayana]; Provet skulle alltid vara svårare 

än vad vi jobbat i boken. … Det finns inte heller E-, C- och A-nivå, utan det är blandat. Man vet inte 

alls vad provet innehåller. Vilken nivå det är [Bella]; Efter varje kapitel är det prov. Det är samma sak 

i [det tidigare landet] [Dina]. 

Dina upplever att en likhet är att de har prov efter varje kapitel, medan Ayana uttrycker att proven var 

mer frekventa i det tidigare landet. Bella uttrycker att det är skillnad i provens utformning. I hennes 

svenska skola är provfrågorna markerade med svårighetsgrad, något som skiljer från hennes tidigare 

skolgång. I intervjuerna ges också exempel på kontinuerlig bedömning och mindre uppgifter: 

Man får lämna in räknehäftet efter varje lektion … Det är en skillnad, att läraren checkar varje dag [i 

elevernas räknehäften] [Bella]; Till varje nytt begrepp, varje ny metod, han [läraren i det tidigare 

landet] ställde en fråga på tavlan och alla svarade på frågan. …  Sen han går runt och kollar svar. Om 

man har kommit till rätt svar och vilken metod har man använt [Cazim]. 

I det självständiga arbetet i svenska klassrum har facit en viktig roll. Så är det inte överallt och det kan 

vara en orsak till att bedömningen ser olika ut.  

I [det tidigare landet] finns inte facit, det är stor skillnad [Bella].  

En annan skillnad är den stress som eleverna upplever. Flera informanter uttrycker att de kände sig 

mer stressade i sitt tidigare hemland jämfört med i Sverige. Vi har tidigare hört Ayana uttrycka att om 

man inte klarade sexmånadersprovet så fick man inte gå vidare till nästa kurs, något som kan orsaka 

stress. Farida har liknande erfarenhet. Även hot om straff kan vara en stressfaktor.   
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Den sista grejen som du ska få godkänt på, det är sista provet bara. Så om du fick F på det, du fick F 

på hela kursen [Farida]; Om jag inte kunde, jag fick nåt som ett straff … och då var man lite stressad. 

Och då ville man att man skulle ha lärt sig och att man skulle ha kunnat. För annars det blev straffet 

[Ehsan]. 

I övergången till den svenska skolan kan skillnader i förväntningar och krav upplevas som ett problem. 

Det kändes lite konstigt från början. För att, du vet, jag kom från landet som det var bara tvång. Allt 

var måste. De accepterade aldrig orsaker. Men här, du vet, jag kände så här att man behöver inte 

stressa. Eller känna sig att man är pressad. Man kan ju ta det lugnt och prata med läraren om man inte 

hinner eller om man har problem. Och samtidigt, de flesta, jag själv alltså, kan hitta på nånting, en 

orsak till att jag inte gör mina uppgifter. Men annars det funkar bra. Utan tvång alltid är bättre 

[Ehsan]. 

Sociomatematiska normer 

Uttalanden inom temat sociomatematiska normer och delteman som gäller de uppfattningar om 

matematikundervisning inom kategorin sociomatematiska normer som uttrycks i intervjuerna 

sammanfattas i Tabell 4.   

Tabell 4 Uttryckta indikationer på uppfattningar om matematikundervisning rörande sociomatematiska normer; 

(n) antal informanter som gett uttryck för deltemat 

Tema Deltema Exempel på uttalande 

Sociomatematiska normer 

 Hjälpmedel (6) ”Där måste du kunna allt utantill, men här i 

Sverige du får tillgång till formelblad och 

formelsamling” [Ehsan] 

 Förhållningssätt till hjälpmedel (3) ”På grund av begränsad tid så måste man 

använda miniräknare här” [Cazim] 

 Krav på matematisk lösning (3) ”Här måste vi motivera, redovisa varför är 

det så” [Dina] 

 Vad som tas upp i klassrummet (6) ”Det var lättare [i Sverige], för jag fick 

liksom förklaring till varför vi räknade så 

sätt som vi räknade i mitt hemland” 

[Ayana] 

 

En stor skillnad när det handlar om vad matematik är och vad som är en legitim matematisk aktivitet 

är knuten till vilka hjälpmedel man har tillgång till och här ser samtliga elever skillnader från sina 

tidigare länder. 

Vi började använda miniräknare här, så jag visste inte hur man använde den [Cazim]; I [det tidigare 

landet] använder vi knappt miniräknare. Vi försöker att räkna allt själv. Så både på proven och 

böckerna har vi enklare siffror som vi kan beräkna [Dina]; Du får inte ha med dig det här … 

formelbladet [Farida]; Där måste du kunna allt utantill, men här i Sverige du får tillgång till 

formelblad och formelsamling [Ehsan]. 

Både miniräknare och formelblad eller formelsamling var något som samtliga informanter tog upp 

som en skillnad mellan matematikundervisningen i Sverige och matematikundervisningen i deras 

tidigare land. Hur de förhåller sig till dessa hjälpmedel varierar. Medan Farida uttrycker att 

formelbladet är till stor hjälp så uttrycker både Cazim och Ehsan en större tveksamhet till dessa 

hjälpmedel, men verkar båda ha landat i en pragmatisk inställning.  
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På grund av begränsad tid så måste man använda miniräknare här… Men jag försöker ändå komma 

ihåg metoderna som jag har lärt mig därifrån och försöker lära mig nya metoder genom att använda 

böcker från andra länder [Cazim]; Men om man ska bara använda formelblad så man kan inte lösa 

uppgiften utan formelblad. … Men samtidigt … det behövs mycket tid för att öva till den sitter fast i 

hjärnan [Ehsan].  

För flera informanter är en svårighet i övergången till svensk skola att det ställs andra krav på vad som 

är en matematisk lösning än de är vana vid. 

I [det tidigare landet] där får man kryssa a, b och c… Hon [den svenska matematikläraren] sa att jag 

skrev för kort [Bella]; I [det tidigare landet] allt är typ ’så här är det’. Här måste vi motivera, redovisa 

varför är det så… Men ja, jag vill inte skriva allt. Det tar så jättelång tid och det är liksom onödigt 

[Dina]; Till exempel om en uppgift, till exempel, jag kan lösa den bara på två meningar. Men om jag 

ska följa den svenska formeln kanske det tar en sida [Ehsan]. 

Vad läraren tar upp i genomgångar i klassrummet uttrycks som en skillnad av samtliga informanter. 

Det är dock olika om undervisningen i Sverige är mer eller mindre detaljerad än i deras tidigare länder. 

Det som var mycket annorlunda här är att läraren försöker undervisa genvägar. … Där de visade 

fullständiga beräkningar [Cazim]; Det var lättare [i Sverige], för jag fick liksom förklaring till varför 

vi räknade så sätt som vi räknade i mitt hemland. Där visste jag inte [Ayana]; [Läraren säger]  ’du ska 

kunna det här, du ska kunna det utantill’ [Farida]. 

Ayana och Farida har tidigare berättat att de kommer från skolor där undervisningen enbart bestod av 

föreläsningar och nu uttrycker de också att dessa föreläsningar bestod av uppräkningar av regler som 

de skulle lära sig. Cazim uttrycker däremot att undervisningen i hans tidigare land var mer utförlig och 

detaljerad.  

Klassrummets matematiska praxis  

Inom temat klassrummets matematiska praxis skulle även skillnader i vilka matematiska metoder som 

är förmodat gemensamma kunna rymmas, men i analysen av denna undersökning har dessa 

kategoriserats som uppfattningar om skolmatematik, snarare än matematikundervisning. Hur de 

svenska matematiklärarna förhåller sig till dessa tidigare inlärda metoder och algoritmer är däremot 

närmare knutet till klassrummets matematiska praxis och temat klassrummets matematiska praxis 

innehåller därför enbart detta deltema vilket ses Tabell 5.   

Tabell 5 Uttryckta indikationer på uppfattningar om matematikundervisning rörande klassrummets matematiska 

praxis; (n) antal informanter som gett uttryck för deltemat 

Tema Deltema Exempel på uttalande 

Klassrummets matematiska praxis 

 Lärarnas förhållningssätt till tidigare 

inlärda metoder och algoritmer (2) 

”Hon [läraren] blev glad för att jag kunde, 

men hon vill inte att jag ska använda 

metoderna” [Ehsan] 

 

Samtliga informanter berättar om eller visar olika metoder och algoritmer som skiljer mellan länderna. 

Eftersom de börjat i svensk skola i gymnasiet är det oftast miniräknaren som de uttrycker ersätter de 

metoder de lärt sig tidigare. Två informanter uttrycker uppfattningar om deras lärares förhållningssätt 

till metoder de kunnat sen tidigare.  

Men de metoder som jag använt, alltså jag kan använda här också. Men kanske det är inte acceptabelt 

för min lärare. För de saknar bevis. … Hon [läraren] blev glad för att jag kunde, men hon vill inte att 

jag ska använda metoderna [Ehsan]. 
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På frågan om varför han tror att läraren inte vill att han använder sina metoder svarar han: 

För att hon vill att jag ska lära mig de metoderna som de använder här i Sverige. … Kanske lite 

senare om jag börjar på universitet, kanske där jag hamnar i problem om jag använder de metoderna 

från hemlandet. Kanske de har ingen aning om vad jag gör [Ehsan]. 

Dina uttrycker en annan inställning hos läraren till hennes beräkningsmetoder. 

Min lärare har sagt till mig att det går om jag kan bara den här metoden så det går bra, men det 

stämmer inte riktigt med hur svenskarna räknar [Dina] 

I hennes fall har metoderna dock ställt till med problem, eftersom det skrivsätt hon använder kan 

missförstås. Dina visar hur hon löser en linjär ekvation och när hon subtraherar 2 från båda led så visar 

hon det genom att dra ett snett streck intill högerledet och skriva -2 till höger om strecket.  

”Läraren sa att det är typ divisionstecken, eller hur? … För svenskarna ser det ut som att jag dividerar 

5 genom minus 2.” [Dina].  

Detta löser Dina genom att anpassa sig till det svenska systemet och sluta skriva ut mellansteget. 

Dina: Jag räknar bara så här i mitt huvud. 

Intervjuare: Så du skriver inte ut det längre? 

Dina: Nej. 

För Dina är alltså att utelämna ett steg i beräkningen ett sätt att anpassa sin redovisning till det svenska 

systemet. Detta är en mindre anpassning än den som Ehsan gör. Han har en annan metod för att lösa 

andragradsekvationer och har behövt byta metod helt och hållet för att anpassa sig till skolans sätt att 

lösa dessa typer av uppgifter.  

Diskussion 

Resultaten i denna undersökning ger indikationer på vilka uppfattningar elever med utländsk 

grundskoleutbildning kan ha om svensk gymnasiematematik och övergången från en förutbildning i ett 

annat land. Fokus har främst hamnat på likheter och skillnader mellan matematikundervisningen i 

olika länder och i mindre utsträckning behandlat hur eleverna upplever processen att komma med 

andra förkunskaper än klasskamraterna. En anledning till detta kan vara att de intervjuade eleverna i 

denna undersökning upplevde få svårigheter i övergången till den svenska skolmatematiken. 

Informanterna uttrycker att de generellt har ett högt självförtroende när det kommer till matematik och 

den enda informanten som uttryckte ett sämre självförtroende berättade hur matematiken blev klarare 

och enklare i den svenska skolan jämfört med tidigare skolgång. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

tolkning av dessa resultat är att dessa elever framstår som elever med goda kunskaper i matematik. De 

har alla nått kunskapskraven i matematik för grundskolan och läser antingen naturvetenskapligt 

program eller en valbar kurs i matematik vilket också indikerar ett intresse för matematik. Att 

informanterna i denna undersökning, till skillnad från den nyanlände informanten i Svenssons (2014) 

studie, inte uppfattar sina möjligheter att lära sig matematik som sämre än möjligheterna för 

svenskfödda elever kan alltså bero på urvalet. Men även om dessa informanter inte är representativa 

för gruppen elever med utländsk grundskoleutbildning är vikten av att inte generalisera elevers 

förkunskaper utifrån deras bakgrund en slutsats av denna undersökning. Två av informanterna 

uttryckte att de hade negativa upplevelser av bemötande från lärare som de förklarade med att deras 
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svenska matematiklärare trott att de hade samma förkunskaper som andra elever med liknande 

bakgrund. Även om dessa informanter uppger att de funnit vägar runt detta, antingen genom att 

övertyga läraren om sina kunskaper eller genom att söka bekräftelse från kamrater, så visar tidigare 

forskning att låga förväntningar och låg grad av utmaning kan leda till att eleverna tappar motivation 

och får lägre självförtroende (Bouakaz & Bunar, 2015; Jhagroo, 2015; Nilsson & Axelsson, 2013).    

Ett tydligt resultat från denna undersökning är att matematiska metoder skiljer sig mellan olika länder. 

Samtliga informanter i undersökningen understryker detta. Det är också i linje med vad som 

rapporterats i tidigare forskning (Civil, Planas & Quintos, 2012; Dong, 2016; Gorgorió, 2009). Dock 

uppfattar informanterna trots denna skillnad att matematiken är likadan som den de läst i sina tidigare 

länder. Frågan är dock vad de menar med ’likadan’, eftersom de uttrycker både skillnader i metoder 

och till viss del även innehåll. En möjlig tolkning är att de trots skillnaderna känner igen innehållet 

från sin tidigare skolgång. De har alla stött på exempelvis de fyra räknesätten och ekvationer, även om 

de inte nödvändigtvis använt precis samma metoder eller behandlat exakt samma innehåll. Men 

återigen är det viktigt att hålla i minnet att informanterna är elever med gott matematiskt 

självförtroende. Elever med en annan erfarenhet, exempelvis med större svårigheter i matematik, 

kanske skulle uppfatta svensk skolmatematik på ett annat sätt. 

Något som däremot orsakar en kulturkrock för informanterna i denna undersökning är vad som anses 

vara en bra matematisk lösning i den svenska gymnasieskolan. Informanterna uttrycker att det krävs 

mer motiveringar av en matematisk lösning i Sverige jämfört med i deras tidigare länder. Medan 

flertalet verkar acceptera att överge exempelvis tidigare lösningsmetoder och algoritmer så indikerar 

deras uttalanden om det man förväntas redovisa i sina beräkningar att detta är något som är svårare att 

förändra. Ett exempel på detta är: ”Men ja, jag vill inte skriva allt. Det tar så jättelång tid och det är 

liksom onödigt” [Dina]. Uttalanden av den här typen skulle kunna tyda på att uppfattningar om vad 

som är en bra matematisk lösning är mer affektiva och därigenom förändras långsammare än 

kunskaper om exempelvis algoritmer (Pehkonen, 2001). En praktisk implikation om detta stämmer är 

vikten av att tydligt kommunicera vad som anses vara en bra matematisk lösning i den svenska 

gymnasiematematiken och att lägga tid på att etablera normer för dessa.  

Ett annat resultat är att en stor skillnad mellan matematikundervisningen i Sverige och 

matematikundervisningen i det tidigare landet är vilka hjälpmedel de får tillgång till. Från att ha sett 

matematik som regler att memorera förväntas de nu istället lösa matematiska problem med tillgång till 

miniräknare och formelsamling. Det finns en risk att eleverna därför kan uppleva att deras tidigare 

kunskaper inte är något värda, något som finns beskrivet i tidigare forskning (Bouakaz & Bunar, 

2015). En annan risk är att eleverna upplever att den svenska skolmatematiken premierar elever med 

svensk bakgrund (Parszyk, 1999). Detta skulle eventuellt kunna undvikas genom att matematiklärare 

bekräftar de kunskaper som eleverna uppvisar. Flera av informanterna i denna undersökning uttrycker 

i positiva ordalag hur läraren bekräftat deras matematiska kunnande som värdefullt. I likhet med hur 

Norén (2010) beskriver att tvåspråkig matematikundervisning gav elevernas modersmål ett större 

symboliskt kapital och underlättade för dem att identifiera sig som matematikelever, vilket ledde till 

ökat intresse och engagemang, skulle en möjlig indikation i denna undersökning kunna vara vikten av 

att matematiklärare bekräftar elevernas förkunskaper som värdefulla.  

Ytterligare ett resultat från denna undersökning är att informanterna uppfattar att lärarna i Sverige är 

snälla och att kraven i den svenska skolan generellt sett är lägre än i deras tidigare länder. Läraren är 

beredd att hjälpa till, även om eleven inte lyssnat på lektionen eller gjort sina uppgifter, uttrycker flera 

informanter. Att lärarna är hjälpsamma och vill elevernas bästa låter spontant positivt, men det måste 

också ställas i relation till hur det påverkar elevernas lärande. Tidigare forskning har visat att lärare, 
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genom att de har lägre förväntningar på elever i multikulturella skolor, riskerar att ställa lägre krav på 

dessa elever (Lindgren, 2010). Till en början uppfattar eleverna detta som en fördel, men Lindgren 

skriver att det slår tillbaka när eleverna kom till högre utbildning och upptäckte att de saknar 

kunskaper. Att eleverna uttrycker att lärarna är snälla och hjälpsamma är därför inte med nödvändighet 

en fördel i ett längre perspektiv. Detta understryker vikten av att som lärare vara vaksam på vilka 

förväntningar man har och vilka krav man ställer på elever.  

En viktig sak att hålla i minnet när man undersöker vilka likheter och skillnader elever uttrycker är att 

de vid jämförelsen bara kan jämföra de lektioner de haft i Sverige med de lektioner de haft i sitt 

tidigare land. Det kan därför vara så att när Cazim önskar sig ett klassrum med mer engagemang så är 

det ett uttryck för att han just nu befinner sig en klass med lågt engagemang. När Farida uttrycker att 

hon får mycket hjälp i Sverige så beror det på att hennes lärare här är engagerad och har gott om tid. 

Precis som att skolor och lärare är olika inom Sverige så kan de vara olika även inom Afghanistan, 

inom Egypten eller inom vilket annat land som helst. De likheter och skillnader som uttrycks av dessa 

informanter behöver alltså inte vara representativa varken för invandrade elever i allmänhet eller 

elever från något särskilt land. Vad som däremot är värt att notera är att de elever som uttrycker att de 

saknar något från undervisningen i sitt förra land saknar just elevaktiva arbetssätt. Både Dina och 

Cazim uttrycker att de saknar lärarens ledarskap, att alla i klassrummet arbetar med samma uppgifter 

och kan diskutera lösningar tillsammans. Detta skulle också kunna kopplas till Ehsans uttalanden om 

att elever i Sverige blir lata eftersom det inte ställs några krav på dem. Tidigare forskning rörande ett 

projekt med matematikundervisning för tvåspråkiga elever visade att kommunikativ 

helklassundervisning, av den typ som Dina och Cazim beskriver, var vanligare när eleverna fick 

matematikundervisning på sitt modersmål och att denna uppskattades av eleverna och utvecklade både 

elevernas matematikkunskaper och deras språkkunskaper (Norén, 2010). Resultaten från denna 

undersökning skulle kunna vara ännu en indikation på att kommunikation och gemensam aktivitet i 

matematikklassrummet är viktigt, något som lyfts i tidigare forskning (Bergqvist et al., 2010; 

Svensson, 2014).  

Resultaten i denna undersökning implicerar vikten av att som matematiklärare i den svenska 

gymnasieskolan vara uppmärksam på att elever med skolbakgrund från andra länder till viss del 

kommer med andra förkunskaper. Det betyder inte att de inte kan matematik, men de kan ha lärt sig 

andra metoder och kanske till viss del också annat ämnesinnehåll. Som mottagande matematiklärare så 

måste man vara medveten om att det finns olika sätt att räkna och att det är viktigt att undersöka varje 

elevs kunskaper och bekräfta dessa kunskaper som värdefulla. Att inte generalisera elevers 

förkunskaper utifrån ursprungsland är en annan viktig implikation av resultaten. Att etablera nya 

normer för vad som betraktas som en bra matematisk lösning kan ta tid och även att vänja sig vid att 

använda hjälpmedel såsom miniräknare och formelsamling. Problemlösning är ett område som kan 

behöva extra fokus. Svenska lärare är, enligt informanterna i denna studie, generellt sett snälla och 

hjälpsamma. Som lärare måste man dock vara vaksam på att inte snällheten slår över i lägre krav. Ett 

tydligare ledarskap från läraren och lektioner med mer gemensamt arbete lyfts fram som önskvärt från 

informanterna.  

Ett uppslag för framtida studier vore att undersöka hur elever med utländsk grundskoleutbildning med 

större svårigheter i matematik upplever processen att komma ny med andra förkunskaper. Vilka 

uppfattningar om matematik och matematikundervisning uttrycker de elever som uppger att de klarade 

matematiken bra i sitt förra land, men har svårare i Sverige? En undersökning av detta skulle kunna ge 

ytterligare implikationer på hur svenska matematiklärare kan ta vara på dessa elevers 

matematikkunskaper och öka deras intresse för och kunskap i matematik. Ett annat uppslag kunde vara 
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att undersöka hur elever som gått i svensk grundskola upplever övergången till gymnasieskolans 

matematik. Vilka likheter och skillnader uttrycker de rörande matematik och matematikundervisning? 

En undersökning av dessa elevers uppfattningar skulle kunna ge indikationer på eventuella 

kulturkrockar mellan grundskolematematiken och gymnasiematematiken och ge implikationer på vad 

både grundskollärare och gymnasielärare kan göra för att göra övergången smidigare. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

Bakgrundsfrågor: Hur länge har du gått i svensk skola? Hur skulle du beskriva din tidigare 

skolbakgrund? 

  

Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan matematikundervisningen som du hade i ditt 

tidigare land och den du har nu i Sverige? Ev följdfråga: gäller det även innehållet? 

  

Vad tycker du är den största likheten? Ev följdfråga om det inte kommer upp: gäller det även 

innehållet? 

  

När du kom till svensk skola och matematikundervisningen, var det något som var svårt i övergången? 

Ev följdfråga: var det något speciellt i matematiken som du hade lärt dig innan som skiljde sig? 

  

Var det något som var lätt i övergången? 

 

Hur uppfattar du att dina svenska lärare ser på de matematikkunskaper du har med dig från din tidigare 

utbildning? 

 

Är det något du skulle önskat att din matematiklärare känt till som skulle underlättat för dig i den 

svenska matematikundervisningen? 

  

Om du tänker på dig som matematik-elev, hur tycker du att din roll skiljer sig nu jämfört med din 

tidigare undervisning? 

  

Följdfråga om skiljer sig: vad tror du det beror på? Kan du förklara mer? 

Följdfråga om inte skiljer sig: kan du förklara mer – varför är det lika? 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

 

Information om undersökning om uppfattningar om matematik och matematikundervisning hos 

gymnasieelever med utländsk grundskoleutbildning 
 
Du tillfrågas härmed om Ditt deltagande i denna undersökning. 
 
Jag heter Elin Gawell och är lärarstudent på kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms 

universitet. Inom ramen för mitt självständiga arbete genomför jag under vecka 47-48 en 

intervjustudie på din skola.  
 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever med utländsk grundskoleutbildning 

uppfattar svensk gymnasiematematik, vilka likheter och skillnader det finns jämfört med era tidigare 

matematikerfarenheter och hur ni upplever processen att komma ny med andra förkunskaper och 

annan förförståelse. Undersökningen kommer göras med hjälp av individuella intervjuer som beräknas 

ta cirka 10-20 minuter.   
 
Frågorna handlar om din uppfattning om matematik som ämne, om dig själv som utövare av 

matematik och om dina erfarenheter matematikundervisning och matematikinlärning. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du inte vill 

medverka eller avbryter kommer det inte på något sätt att påverka varken undervisning eller betyg.  
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. I det färdiga arbetet kommer endast ålder, kön och 

tidigare skolbakgrund gå att utläsa, inte namn eller skola. Endast jag, min handledare och examinator 

kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Resultatet kommer att sammanställas och 

presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet.  
 
Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om du kan vara med i studien. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Vänliga hälsningar, 
 

Elin Gawell, student   Lovisa Sumpter, handledare 
      

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Härmed samtycker jag till ovanstående villkor 
 
XXX      /        -2016 
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