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Matematik på ett nytt språk 
En studie kring matematikundervisning för nyanlända elever 

Fanny Wiik 

Sammanfattning 
Resultaten från de nationella proven i matematik från vårterminen 2012 visar att elever som har ett 
annat språk än svenska som modersmål har svårare att nå de krav som ställs för att eleverna ska uppnå 
betyget godkänt i matematik än de elever som har svenska som modersmål. Bland elever med utländsk 
bakgrund finns en högre procentuell andel – oavsett kön – som inte uppnått kraven. Det gäller alla fyra 
delproven i matematik (Skolverket, 2012b). 

Studiens övergripande syfte är att se om och hur matematiklärare anpassar sin undervisning med fokus 
på nyanlända elever. Undersökningen ser även till vilka metoder matematikläraren använder i sin 
undervisning för att förstärka förståelsen i ämnet, och hur lärarna planerar sin undervisning med fokus 
på nyanlända elever. Även undervisningsmaterialet i form av att en lärobok analyseras. 

I undersökningen används både kvantitativa och kvalitativa metoder. En kvantitativ metod används 
genom att två utvalda lärare har observerats vid två tillfällen var. Efter observationstillfällena har 
lärarna intervjuats, vilket är en kvalitativ metod. 

En utgångspunkt i diskussionen har varit Malmers (2002) sex inlärningsnivåer inom matematik. 
”Samtliga bör beaktas och bli föremål för undervisningen om en effektiv inlärning och förståelse ska 
kunna ske för alla elever” (Malmer, 2002: 30). 

Resultatet av studien visar att de två matematiklärare som har observerats och intervjuats inte direkt 
planerar sin matematikundervisning med de nyanlända eleverna i fokus, men de har ändå de nyanlända 
eleverna i åtanke på lektionerna. Lärarna anger att de arbetar mycket med att tala matematik och arbeta 
med begreppen. Det material som genomsyrar undervisningen är traditionellt, en lärobok i matematik 
och en whiteboardtavla.  

Nyckelord 

Nyanlända elever, svenska som andraspråk, matematik 
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Inledning 
Folk har emigrerat till Sverige i decennier, och nyanlända elever har under lika lång tid påbörjat eller 
fortsatt sin skolgång i Sverige på ett nytt språk. Lärarna måste därmed förhålla sig till dessa nya 
mångkulturella lärandemiljöer samt hur dessa elever tar till sig kunskap. Det finns inga lagar kring hur 
man ska arbeta med och undervisa nyanlända elever, varken när det gäller mottagande, introduktion 
eller undervisning. Däremot finns det allmänna råd kring detta, som Skolverket har sammanställt. 
Kortfattat säger dessa råd bland annat att skolan bör ha en plan kring mottagandet och rutiner för hur 
introduktionen av de nyanlända eleverna ska se ut. Skolan bör också kartlägga hur elevens läs- och 
skrivkunnighet ser ut samt kunskapsutvecklingen i de olika ämnena (Skolverket, 2008). Tidigare fanns 
det i kommunen centrala förberedelseklasser där alla nyanlända elever påbörjade sin skolgång i 
Sverige. Detta styrs inte längre centralt och alla skolor har inte sina förberedelseklasser kvar. Då 
påbörjar de nyanlända eleverna sin skolgång direkt ute i ordinarie klass och skolundervisning, i klasser 
som nödvändigtvis inte har extra resurser för dessa elever. Det är alltså upp till varje skola att själva 
bestämma hur de vill ta emot och placera de nyanlända elever som vänder sig till dem. Vanligt är att 
eleverna till en början spenderar större delen av skoldagen med en lärare i svenska som andraspråk för 
att lära sig svenska. Men förr eller senare måste ändå eleverna ut i de olika ämnena. Skollagen skriver 
i § 9 ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas” (Skollagen, 2010). Jag vill därför undersöka hur ämneslärarna i 
matematik anpassar sin undervisning för de nyanlända eleverna. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här undersökningen är att se om och hur matematiklärarna anpassar 
sin undervisning i matematik för nyanlända elever. Fokus ligger på vilka metoder matematiklärarna 
använder för att få de nyanlända eleverna att förstå uppgifterna. Detta undersöks utifrån följande 
frågeställningar:  

1. Hur planerar matematikläraren sin undervisning med fokus på de nyanlända eleverna?  

2. Hur genomför matematikläraren undervisning i ämnet matematik? 

- Vilka förklaringsstrategier använder matematiklärare med nyanlända elever? 

3. Vilket material använder matematiklärarna med de nyanlända eleverna? 

- Hur arbetar matematiklärarna med olika material och läroböcker med de nyanlända eleverna? 
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Bakgrund 
Vårt mångkulturella samhälle har gjort att Riksdagen beslutat att ”undervisningen i alla skolformer 
skall präglas av ett interkulturellt synsätt” (Lahdenperä, 2004:11). För att på bästa sätt bemöta elever 
från andra kulturer är det nödvändigt att lärarna har en mångkulturell medvetenhet. 

De elever som varit i Sverige en kortare tid behöver ägna en stor del av sin skoltid till att lära sig det 
nya språket. Det är helt naturligt att de på grund av detta inte i samma takt tar till sig 
ämnesundervisningen då det ämnesrelaterade språket är mer komplicerat med fackord samt specifika 
grammatiska och textuella drag för ämnet (Holmegaard & Wikström, 2004:539).  

Då det finns sparsamt med tidigare forskning kring nyanlända elevers skolframgång har jag valt att 
utgå från teoretiska utgångspunkter inom svenska som andraspråk, där genrepedagogiken ligger i 
fokus, multimodalt lärande samt interkulturell pedagogik. Då dessa olika didaktiska metoder går under 
paraplybegreppet sociokulturellt lärande har jag även valt att kortfattat beskriva Vygotskijs teori inom 
ämnet. Den tidigare forskning jag har valt att utgå ifrån är Malmers (2002) sex inlärningsnivåer i 
matematik och svenska som andraspråk samt interkulturell pedagogik och kopplingen mellan språket, 
kulturen och matematiken.  

Avsnittet inleds med att viktiga begrepp för studien definieras och därefter följer några utdrag från 
skolans styrdokument. Ett sociokulturellt synssätt på lärande är den teori som den här uppsatsen utgår 
från. Denna teori grenas ut i svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt samt 
ämnesundervisning.  

Viktiga begrepp för studien 

Nyanländ elev 

Det finns skilda meningar kring begreppet ”nyanländ elev” men generellt betyder det att eleven är 
nyinvandrad till Sverige och ny i det svenska skolsystemet (Bunar, 2010:9). ”Med nyanlända elever 
avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och 
som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid” (Skolinspektionen, 2009:6). 

Svenska som andraspråk 

De nyanlända eleverna lär sig svenska som ett andraspråk. Detta sker efter att de har lärt sig det första 
språket/modersmålet (Skolverket, Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling, 2012).  

[…] andraspråk som en paraplyterm för vilket språk som helst som lärs in efter första 
språket/modersmålet. Ofta skiljer man på andraspråk och främmandespråk, där den förstnämnda 
tillägnas i en miljö där språket används, medan den senare lärs in utanför en naturlig 
andraspråkkontext (t.ex. i främmandespråksklassrum) (Skolverket, 2012a:74). 

Skolans styrdokument 
Läroplanen för grundskolan, Lgr11, består delvis av skolans värdegrund och uppdrag där dokumentet 
beskriver: 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011:8). 

Syftet för kursplanen i matematik, Lgr11, är delvis att: 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 
matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till 
att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang (Skolverket, 2011:8:62). 

En lärare alltså enligt läroplanen anpassa undervisningen till ”elevernas förutsättningar och behov” 
och samtidigt utgå från ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 
2011:8). Läraren ska även utgå från ”matematikens användning i vardagen […]” samt ”att eleverna 
utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang” (Skolverket, 2011:8:62) i sin undervisning. Min studie undersöker hur matematiklärare 
arbetar för att uppnå dessa mål för de elever som är nyanlända till Sverige och lär sig matematik på sitt 
andraspråk. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Lärande som en sociokulturell process 

Enligt Vygotsky är en individs utveckling baserad på hens ”sociala, historiska och kulturella 
erfarenheter” (Gibbons, 2010:25). Den proximala utvecklingzonen är det begrepp som Vygotsky 
använder för att syfta på den ”kognitiva klyfta” som finns mellan när barnet klarar att göra saker på 
egen hand och när barnet behöver hjälp av en mer erfaren person (Gibbons, 2010:26). Ett exempel är 
att ett barn till en början får hjälp av en vuxen att städa sitt rum, men allt eftersom barnet blir mer och 
mer säkert, behöver den vuxne bara hjälpa till när det blir för svårt.  

Nyanlända, svenska som andraspråk och lärande i ämnen 

Bunar (2010) menar att den nyanlända elevens baskunskaper i sitt modersmål kan ha en avgörande roll 
för hens förmåga att kunna ta till sig det nya språket, i detta fall svenska. En parallell undervisning i 
modersmålet, ämneskunskaper och svenska är positivt och utesluter inte varandra. Forskningen 
ifrågasätter inte vikten av modersmålsundervisning utan snarare hur den ska organiseras och hur 
elevens handledning på sitt modersmål ska kunna integreras med skolans övriga ämnen (Bunar, 
2010:71). ”Handledningen på modersmålet befrämjar ämneskunskaper därför att innehållet i stället för 
instrumentet (språket) hamnar i centrum för elevernas inlärning” (Bunar, 2010:85).  

Axelsson (2006) skriver att de elever som har svenska som andraspråk inte fullt ut kan ta del av den 
ämnesundervisning som sker i svenska skolan. Hen menar att ämnesundervisningen inte belyses 
utifrån den språkliga komplexitet som den faktiskt innebär. Vanligtvis leds ämnesundervisningen av 
ämnesläraren, och svenska som andraspråksläraren ansvarar för de nyanlända elevernas 
svenskundervisning. Enligt Axelsson (2006) är ett parallellt arbete med elevernas språk- och 
kunskapsutveckling en förutsättning för en lyckas skolgång. Detta innebär att alla lärare som är 
inblandade i elevernas skolvärld måste använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(Axelsson, 2006:4). Under ett lektionstillfälle använder läraren både ett så kallat vardagsspråk, det vill 
säga ett språk som alla som har svenska som modersmål behärskar vid skolstarten men som de 
nyanlända eleverna måste lära sig, och ett mer ämnesanpassat språk. Genom att till exempel starta upp 
en lektion med en närvarolista eller prat med eleverna kring dagsschemat börjar lektionen med ett 
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vardagsspråk för att sedan övergå till ämnesundervisning med ett ämnesspecifikt språk. Ett 
ämnesspråk innehåller ett stort antal specifika ämnesord, som ibland kan ha en annan betydelse när de 
används i ett vardagsspråk. Exempel på detta är bland annat bråk, volym och tal (Löwing & Kilborn, 
2008:27; Holmegaard & Wikström, 2004: 539). Ett ämnesspråk är mer komplicerat och kräver en 
högre språklig kunskap än när vänner talar med varandra (Gibbons, 2010). ”Många andraspråkselever 
verkar behärska den engelska som talas i skolan, men kan ändå inte hänga med i det 
kunskapsrelaterade språk som används i undervisningen” (Gibbons, 2010:18). Eftersom Gibbons 
verkar i Australien utgår hen från engelskan som andraspråk, man kan tänka sig att det ser liknande ut 
i Sverige och med svenska som andraspråk. Gibbons (2010) menar att all ämnesundervisning måste 
integrera både språk och ämnesinnehåll för att undervisningen ska utveckla andraspråket parallellt 
med ämnesundervisningen (Gibbons, 2010:24). 

När en lärare undervisar och använder sig av elevnära exempel för att stärka elevernas förståelse 
uppstår det ofta problem när eleverna på grund av kulturella skillnader inte delar samma erfarenheter 
(Borgström, 2004:38). Problem med förståelse på grund av olika sociala koder och referensramar kan 
även uppstå när elever från olika kulturer ska arbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer 
(Borgström, 2004:46). Cummins (1997) och Lahdenperä (2004) menar att en lärare bör ta hänsyn till 
vad eleverna har med sig i sitt bagage när det gäller kultur, erfarenheter och språk. För att göra 
undervisningen meningsfull för eleverna bör undervisningen också vara planerad med hänsyn till detta 
och till elevernas förkunskaper (Cummins, 1997; Lahdenperä, 2004:65). Att eleverna inte har svenska 
som modersmål måste även vara en utgångspunkt för lärarens undervisning i alla ämnen och inte bara 
i svenska som andraspråksundervisningen (Lahdenperä, 2005:65). 

María Borgström (2004), som har studerat vikten av lärarens interkulturella kompetens, beskriver två 
olika metoder för arbetet med interkulturell pedagogik i klassrummet. ”Induktiv metod” innebär att 
läraren utgår från en dialog med eleverna. Istället för att själv ta upp olika exempel i 
undervisningsämnet använder läraren sig av elevernas egna erfarenheter och tankar kring ämnet. 
Läraren skriver upp det de säger på tavlan och utifrån deras svar kan hen sedan fastställa några 
definitioner av ämnet. Den andra metoden: ”att kontrastera” innebär att utsätta eleverna för situationer 
som man vet helt skiljer sig från vad de är vana vid. Ett exempel kan vara att de ska tala kring en text 
på till exempel engelska som inte är deras modersmål. Detta ökar förståelsen för hur de elever som 
inte har svenska som modersmål känner i de flesta skolsituationer (Borgström, 2004:53). 

Malmer (2002), har bland annat studerat språkets stora betydelse för undervisningen i matematik, 
utgår från sex inlärningsnivåer i ämnet matematik. Hen menar att alla nivåer bör beaktas och är 
avgörande för att alla elever ska ges möjlighet att lära sig och förstå ämnet (Malmer, 2002:30). Nedan 
kommer de sex olika nivåerna att beskrivas kortfattat: 

1. Erfarenheter, ordförråd och associationer: 

Malmer (2002) menar att en viktig del av matematikundervisningen är att den måste utgå från 
elevernas tidigare erfarenheter och deras verklighet. Det är viktigt att dessa inlärningstillfällen 
görs spännande och intressanta för eleverna och på så sätt även stimulerar elevernas nyfikenhet till 
lärandet (Malmer, 2002:31). 

2. Konkreta handlingar 

En viktig faktor för att eleverna ska kunna medverka i sin egen inlärningsprocess är vilket material 
de erbjuds att arbeta med. Malmer (2002) anser att ett laborativt och undersökande arbetssätt 
skapar inre bilder för eleverna kring olika begrepp. Däremot är inte ett laborativt arbetssätt i sig en 
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garanti för att eleverna ska lyckas. Arbetssättet måste sättas in i ett meningsfullt sammanhang 
(Malmer, 2002:31). 

3. Representationsformer 

För att komma till en abstraktion är det för många elever en fördel att få strukturera sina tankar i 
en representationsform som de själva har valt. Detta för att elevernas egna tankar ska styra deras 
strukturering på ett sätt som passar dem. Det är även viktigt att eleverna får skriva och berätta 
kring sin uträkning oavsett vilken representationsform hen har valt (Malmer, 2002:36). 

4. Abstrakt symbolspråk 

Enligt Malmer (2002) är det inte ovanligt att lärare börjar direkt på denna nivå, vilket resulterar i 
att eleverna känner sig vilsna då de inte förstår vilken verklighet det abstrakta symbolspråket 
beskriver. Eleverna förstår inte begreppen som beskrivs och kan inte koppla dem till dess 
verklighet (Malmer, 2002:37).  

5. Tillämpning  

När eleverna tagit till sig kunskapen från de förgående nivåerna kan de också tillämpa den på nya 
moment. Om eleverna har missuppfattat eller inte införskaffat sig den begreppsbildning som de 
behöver visar det sig ofta på denna nivån. Ett vanligt problem som uppstår är att svårighetsgraden 
kring aritmetiken höjs parallellt med svårighetsgraden i textens komplexitet (Malmer, 2002:40). 

6. Kommunikation 

Vid den sistnämda nivån beskriver Malmer (2002) vikten av att förtydliga för eleverna hur viktig 
matematiken är i flera andra ämnen. Som lärare ska man integrera matematiken i andra ämnen och 
synliggöra detta för eleverna (Malmer, 2002:42). 

Malmer (2002) beskriver att de material som eleverna använder sig av under matematiklektionen, i 
form av laborativt material, kan förstärka deras abstraktionsförmåga (Malmer, 2002:92). Däremot 
menar Malmer (2002) att ”ett planlöst plockande med material ger ingen garanti att eleverna tillägnar 
sig matematiska begrepp” (Malmer, 2002: 33). Materialet måste alltså sättas in i ett för eleverna 
meningsfullt sammanhang (Malmer, 2002:33). Malmer säger att detta är viktigt för alla elever, men 
särskilt viktigt för de elever som inte behärskar språket fullt ut.  

Arbete med nyanlända i skolan 

Arbetet med nyanlända elever kan se olika ut från skola till skola. Det finns riktlinjer för hur de 
nyanlända eleverna ska introduceras i skolan, hur deras individuella utvecklingsplan kan se ut och hur 
undervisningen ska skötas. Men inget av detta är regler utan riktlinjer som ”bör” följas (Skolverket, 
2008).  

Skolverket skriver att om möjligheten finns bör eleverna till en början undervisas på sitt modersmål, 
men att en parallell undervisning i de olika ämnena på svenska kan vara språk- och 
kunskapsutvecklande. Det är då viktigt att eleverna får handledning på sitt modersmål (Skolverket, 
2008:14).  

Språkutvecklande arbetssätt 

Gibbons (2006) beskriver genre som ”ett specifikt syfte, en övergripande struktur, specifika språkliga 
drag och den delas av dem sin ingår i den kulturen” (Gibbons, 2010:82). Just på grund av denna 
kulturella konstruktion inom genrepedagogiken är den passande för språkutvecklande arbete i 
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andraspråksundervisningen. Eleverna lär sig att bli medvetna om de språkliga och kulturella dragen i 
svenska läromedelstexter (Kuyumcu, 2004:574). De blir till exempel medvetna om att en berättande 
text har en inledning,  följt av en händelse, en upplösning och en avslutning. I den berättande texten 
ser vi ofta t.ex. handlingsverb, tanke- och känsloverb, nominalfraser som är utbyggda med bisatser och 
sättsadverbial (Axelsson, 2006:8). 

Syftet med genrebaserad undervisning är att eleverna ska bekanta sig med olika texttyper genom att 
skaffa sig ”förebilder” för att kunna ta till sig kunskap inom dessa texter genom både att läsa dem och 
att rekonstruera texter inom olika genres (Kuyumcu, 2004:583-584). För att göra detta möjligt behöver 
elevernas lärande utvecklas enligt ett bestämt cirkelmönster. Genrepedagogikens cirkelmodell: 

 

Figur 1: Genrepedagogikens cirkelmodell (Kuyumcu, 2004:585). 

 

1. I början av processen handlar det om att skapa förebilder. Läraren presenterar en vanligt 
förekommande genre som hen vill göra eleverna bekanta med. Som ett exempel tittar läraren 
och eleverna på en uppställning för kort division. Läraren visar exempel på var det går att hitta 
liknande texter som till exempel i läroböcker och tidningsartiklar. Man tittar på vad texten har 
för funktion och vilken typ av kunskap texten ger. Läraren går även in på vilka ord eller 
strukturer som utmärker texten (Kuyumcu, 2004:585-586).  

2. Under nästa fas skapar läraren tillsammans med eleverna en gemensam klasstext inom en 
genre. Under en matematiklektion skrivs till exempel en uppställning av en matematikuppgift 
tillsammans med eleverna. Eleverna går igenom förberedelser innan man producerar den 
gemensamma texten genom att till exempel besöka bibliotek och/eller söka på internet för att 
undersöka hur uppställningen skrivs i olika sammanhang. De kan också observera en 
matematiklektion och intervjua en annan matematiklärare och andra elever för att se hur de 
har löst uppgiften (Kuyumcu, 2004:588). Läraren ska agera som ”sekreterare” och vara den 
som skriver upp texten på tavlan. Eleverna ska styra, men självklart ska läraren skapa ”ett 
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muntligt förhandlande om vilken information som passar bäst för den gemensamma texten” 
(Kuyumcu, 2004:589).  

3. Den tredje fasen leder in eleverna på att skapa och skriva individuella texter. De väljer ett 
tema för sin text. Även här undersöker, observerar och letar eleverna efter sitt tema i olika 
källor. De producerar sin första version av texten för att sedan låta den genomgå en 
kamratbedömning samt en lärarbedömning. Detta ger dem tips på hur de kan förbättra sina 
texter. Eleven reviderar texten för att slutligen sammanställa den. Därefter kan eleverna 
presentera sina texter muntligt i till exempel helklass. Hela klassens texter samlas in och 
kopieras för att häftas ihop till ett häfte som kan användas för gemensam läsning (Kuyumcu, 
2004:589). 

4. Den sista fasens syfte är att knyta samman kunskaperna inom de tidigare fasena och ge 
eleverna en generell kunskap inom genren så att de sedan kan applicera denna på andra teman 
än just ”uppställning av kort division”. Cirkelmodellen (se ovan) kan upprepas flera ”varv” för 
att befästa kunskapen hos eleverna. På detta sätt lär sig eleverna på ett sociokulturellt 
inlärningssätt där kunskapen sätts i relation till det sociala sammanhang, i vilket eleverna 
undersöker, intervjuar och observerar (Kuyumcu, 2004:589-590). 

Genrepedagogiken ska skapa en förståelse hos eleverna inom olika genrer i skolan. Detta för att när 
eleverna sedan möter dessa genrer ska de ha den förförståelsen som krävs för att klara av att skriva en 
text inom genren på egen hand. Man kan jämföra detta med Vygotskijs syn på lärarnde inom den 
proximala utvecklingszonen, där barnet till en början utforskar området tillsammans med en mer 
erfaren person för att sedan klara av uppgiften på egen hand.  

Multimodalt lärande 

En lärare kan gestalta undervisningen med många olika, ofta parallella, teckensystem. Detta kallas 
multimodalt lärande. Bild, musik, teater, eller enbart hur läraren väljer att använda sitt röstläge, är 
olika exempel på detta. Lärarens förutsättningar för att använda en multimodal undervisningsform 
både möjliggörs och begränsas av skolans resurser och ekonomi (Jewitt, 2008:242). Olika redskap, 
som allt från svarta tavlan till en interaktiv whiteboard kan ingå i multimodalt lärande. De olika 
verktygen ger läraren många olika möjligheter att presentera och arbeta med sin undervisning. 
Samtidigt har valet av verktyg och redskap också en avgörande roll för de sociala relationerna i 
klassrummet, till exempel för interaktionen mellan eleverna och för interaktionen mellan eleverna och 
läraren (Jewitt, 2008:245). Om det på skolan inte finns smartboards1 har lärarna inte samma 
möjligheter att arbeta multimodalt som de lärare som har en smartboard i sitt klassrum. Ett 
multimodalt innehåll, speciellt användning av bilder, är starkt kopplat till begreppet motivation. Den 
huvudsakliga betydelsen av multimodalt innehåll är dock hur valet av teckensystem konstruerar 
ämnesinnehållet och på så sätt de ämneskunskaper som förmedlas av läraren. Även elevernas 
möjligheter att delta och skapa mening styrs av lärarens val av multimodala redskap. Det är viktigt att 
ha i åtanke att bara för att man som lärare använder sig av multimodala redskap underlättar man inte 
inlärningen för eleverna. De multimodala redskapen ska fungera som en interaktion till ämnet och inte 
en interaktion till redskapet (Jewitt, 2008:247). 

Då det finns sparsamt med tidigare forskning inom området nyanlända elevers skolframgång har jag 
istället valt att utgå från forskning inom ämnesintegrerad undervisning och språkutvecklande arbetssätt 

                                                        
1 Smartboard som ett allmänbegrepp kring interaktiva skrivytor. 
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i min studie. Detta innebär även att allt ses genom ett sociokulturellt perspektiv och det är med fokus 
på detta jag har genomfört min datainsamling och analys.  
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Metod 
För att kunna besvara mitt syfte och min frågeställning utgår jag från ett lärarperspektiv och har därför 
använt mig av två utbildade matematiklärare som informanter. Jag har utgått från en 
metodkombination där både kvantitativ och kvalitativ datainsamling görs för att öka träffsäkerheten 
(Denscombe, 2009: 150). Jag har valt att använda mig av en metodologisk triangulering med tre 
forskningsmetoder för att besvara mina forskningsfrågor. Dessa forskningsmetoder är systematisk 
observation, semistrukturerad intervju och insamling av det undervisningsmaterial som 
matematikläraren arbetar tillsammans med de nyanlända eleverna under observationstillfällena i 
matematik (Denscombe, 2009:184). Materialet kommer jag att analysera genom en enkel multimodal 
analys på grundlig nivå.  

Jag har valt den kvantitativa metoden genom observationsschema där siffror produceras. Siffror är 
sedan en bra utgångspunkt när man ska se till mätbara jämförelser och samband (Denscombe, 
2009:321). Observationsschemat som används vid observationerna är hämta på Skolinspektionens 
hemsida. Det har sedan bearbetats och anpassats till studien2 (Skolinspektionen, 2012). Svedner & 
Johansson (2010) skriver att observationer är den mest givande metoden när man ska se till 
undervisningsprocessen samt lärares och elevers beteenden (Johansson & Svedner, 2010:46). Tanken 
är att få ett holistiskt perspektiv på undersökningen, där man utgår från individen och ser till helheten 
(Denscombe, 2009:322).  

Jag har valt att observera två stycken matematiklärare under matematiklektioner vid två tillfällen för 
att kunna undersöka min frågeställning om hur matematikläraren genomför undervisningen i 
matematik. En systematisk observationsmetod har använts, där utgångspunkten är ett 
observationsschema. Jag har valt denna metod eftersom jag då får en direkt datainsamling som inte är 
tidskrävande. Jag vill även öka reliabiliteten med ett observationsschema för att veta att jag undersöker 
samma beteenden och resurser vid varje observationstillfälle. Problem som uppstår med en sådan 
metod är att de beteenden och handlingar som jag tittar på förenklas, och att jag själv inte säkert vet 
om den observerade läraren har samma föreställningar kring sitt beteende som jag (Denscombe, 
2009:280).  

För att undersöka ”hur planerar matematikläraren sin undervisning med fokus på de nyanlända 
eleverna” har jag valt att även intervjua de två observerade matematiklärarna efter gjorda 
observationer. För att formulera bra frågor till intervjuerna använde jag data jag fått in med 
observationerna som grund. Detta gör att den kvalitativa intervjun fyller i de luckor som saknades 
under observationerna (Johansson & Svedner, 2008:40). En intervju ger mig möjligheten att få svar på 
frågor kring lärarens erfarenheter, planering och undervisningsmetoder för nyanlända elever  
(Johansson & Svedner, 2010:34). För att få svar som stämmer överens med lärarens verklighet har jag 
valt att göra en semistrukturerad intervju som består av frågor och teman som jag vill ha svar på. 
Däremot kan frågorna besvaras i den ordningen som informanten behagar och frågorna lämnar 
utrymme för öppna svar som informanten kan bygga vidare på (Denscombe, 2009:234). Informanten 
får här besvara mina frågor mera fritt. Jag har utgått från en intervjuguide som innehåller det centrala 
temat för min undersökning och där ett par öppna frågor är formulerade (Dalen, 2007:31). 

                                                        
2 I samarbete med Alexandra Johansson.  
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För att undersöka min frågeställning om vilket undervisningsmaterial och läroböcker som 
matematikläraren använder med de nyanlända eleverna i ämnet matematik har jag samlat in det 
material som eleverna arbetar med under lektionerna då jag har observerat. Detta för att göra en 
innehållsanalys kring avsnittets text samt bild (multimodal analys). Jag kommer att se om textens olika 
modaliteter ger eleverna en tydlig bild av uppgiften eller om de finns en möjlighet att de är 
missvisande (Danielsson, 2012:140). I innehållsanalysen tittar jag på just det moment som eleverna 
arbetar med i läroboken i matematik, då jag reflekterar över dokumentets trovärdighet (Denscombe, 
2009:318). Jag har även observerat vilka material som de två matematiklärarna använder sig av under 
lektionstillfällena t.ex. smartboard, laborativt matematikmaterial, läroböcker osv. 

Urval 
Eftersom jag ingår i ett projekt i en storstadskommun kring nyanlända elevers skolframgång har jag 
blivit tilldelad en skola att utföra min undersökning på. Av skolans elever har 40 procent svenska som 
andraspråk, och det finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Eftersom jag har riktat in mig på 
att undersöka hur matematiklärare anpassar sin undervisning för de nyanlända eleverna följer jag två 
matematiklärare. De undervisar i klasser där nyanlända elever har blivit utslussade till den ordinarie 
undervisningen i matematik. De klasser som de observerade matematiklärarna undervisar i ingår i 
årskurserna 5-7. Lärare 1 (L1) har en lärarutbildning inom matematik och har även läst en kurs i 
svenska som andraspråk. L1 har inte tillgång till smartboard i sitt klassrum. Lärare 2 (L2) är själv 
flerspråkig och utbildad matematiklärare. L2 har smartboard i sitt klassrum.  

Genomförande 
Innan observationstillfällena besökte jag skolan och träffade samt informerade de lärare som jag 
senare skulle observera. Detta för att bekanta mig med miljön och för att informanterna ska känna sig 
mer bekväma med min närvaro (Denscombe, 2009:81). Jag valde att inte avslöja min exakta 
frågeställning, eftersom jag inte strävar efter att de lärare jag undersöker ska anpassa sin undervisning 
på grund av att jag är där. Med stor sannolikhet sker detta ändå, men förhoppningsvis inte i lika stor 
utsträckning. Vid observationstillfällena presenterade jag mig även för eleverna och berättade om 
varför jag var där. I samband med mina observationer samlade jag också in det material som eleverna 
arbetat med under lektionen.  

Efter att jag genomfört mina observationer och analyserat dem tog jag fram de aktuella 
intervjufrågorna. Intervjuerna gjordes med de två matematiklärare som jag tidigare observerat och 
frågorna är av typen öppna frågor. Efter genomförd intervju har jag transkriberat det insamlade 
materialet.   

Etiska aspekter 
I min studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav kring forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002:7-14).  
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Vid mina observationer och intervjuer har jag informerat både matematiklärarna och eleverna i 
klasserna som jag har närvarit i om vad för slags undersökningar jag gör, vilken uppgift dessa fyller i 
projektet och att deras deltagande är helt frivilligt. 

Med samtyckeskravet menas att de deltagande själva har rätt att bestämma om det vill medverka eller 
inte. Eftersom jag utgår från ett lärarperspektiv rör intervjuerna bara lärarna, och deras medgivande får 
jag direkt i samband med intervjuerna.  

Alla namn och personuppgifter som på något sätt kan riskera ett avslöjande av lärare, elever eller 
kommun är fixerade eller omskrivna för att följa konfidentialitetskravet. Materialet jag samlar in är 
direkt avpersonifierat och antecknas också på sådant sätt. Jag har mitt insamlade material under 
ständig uppsikt eller förvarat på en plats dit ingen förutom min handledare eller jag själv har tillgång.  

Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlats in kring enskilda personer enbart användas för 
forskningsändamålet.  

Bearbetning av material 
Under mina observationer har jag valt att använda mig av ett observationsschema för att vara så 
konsekvent som möjligt. Observationsschemana har sedan sammanställts till tre olika tabeller för att 
skapa en översikt och tydliggöra hur de två olika matematiklärarna har arbetat under lektionerna.  

Under intervjuerna har ljudinspelningar gjorts med komplettering av fältanteckningarna. Detta för att 
få en så fullständig dokumentation som möjligt utan att informanten ska känna sig obekväm 
(Denscombe, 2009:259). Intervjuerna har sedan transkriberats. 

Analysmetoder 
För att besvara frågeställningen hur matematiklärarna planerar undervisning i matematik för nyanlända 
elever har jag utgått från intervjuer med de två matematiklärarna. För att besvara frågeställningen hur 
matematiklärarna genomför sin undervisning med fokus på de nyanlända eleverna har jag utgått från 
observationer. Både observations- och intervjudata har använts för att besvara frågeställningen  
”Vilket material använder matematiklärarna med de nyanlända eleverna?”. 

En tematisk analysmetod har använts. Tolkningen av intervjudata sker i efterhand genom en  
klassificering. Datan sammanställdes under tre olika teman; planering, genomförande och material. 
Rent praktiskt har transkriberingarna av intervjuerna klistrats in under lämpligt tema som en 
sammanställning. Kriterierna för kategoriseringen har utgått från intervjusvaren och om lärarna har 
uttryckt sig kring planering, genomförande eller material.  

Observationsschemat har sammanställts i tre tabeller som har rubrikerna disponering av tid, material 
som används i undervisningen samt anpassning av matematikundervisningen för att få en övergripande 
uppfattning av resultatet. 

Jag kommer att diskutera utifrån Malmers (2002) modell kring sex olika inlärningsnivåer inom 
matematik. 
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Analys och resultat 
Matematiklärarnas planering av lektioner 

För att se på hur lärarna planerar sina lektioner i matematik med fokus på nyanlända elever har jag 
utgått från det data som insamlats via de intervjuer som har gjort med de två matematiklärarna. 

Intervjuerna visade att L1 anser ”[…] att språket är viktigt för alla elever på den här skolan mer än på 
andra skolor egentligen” (intervju med L1). L1 säger att hen planerar sina lektioner med fokus på att 
integrera svenskan i sin matematikundervisning. Däremot beskriver inte någon av lärarna hur de 
planerar sina lektioner i detalj mer än att L1 påpekar att eftersom hen har varit lärare under en längre 
tid och ”Jag har ju jobbat så pass länge nu alltså […] Så jag känner mig trygg i ämnet då. Jag behöver 
inte göra någon detaljplanering. Jag försöker fånga upp det som händer under lektionen” (Intervju med 
L1). 

De båda lärarna lägger tyngd på hur viktigt det är att ge de nyanlända eleverna utrymme att verbalt 
uttrycka matematik. Detta för att införskaffa begrepp men också för att öka förståelsen hos eleverna.  

Alltså mina lektioner går inte överhuvudtaget inte ut på att man ska räkna i boken in och ut. Utan 
mina lektioner, du har sett, det går ut på att så mycket som möjligt prata, just för att när man pratar 
flera sinnen som är inblandade och då är det större chans att eleven har förstått (Intervju med L2). 

L2 beskriver i intervjun att hen ofta konkretiserar begrepp med hjälp av gester under lektionerna. ”som 
om till exempel jag pratar om vinklarna ja jag måste prata lite med händerna (gestikulerar med 
händerna) som är lite renare, […] visa vad en (red.)3 spetsig, vad en rät och vad en trubbig vinkel är. 
Och det viktigaste är att xxx ska förstå, eller inte förstå utan att relatera till vardagen, då har xxx bättre 
chans att förstå begreppet”. Detta styrks även av de observationer som har gjorts:  

”[…] om man inte förstår begreppet på svenska, så om jag har möjlighet att förstå det begreppet på 
mitt språk, så har jag möjlighet att relatera till någonting. Fantasi eller koppla […] min abstrakta bild 
till språket. Så att det blir tydligt band emellan dem. Saknas det här bandet, kopplingen, då blir inte 
begreppet befäst i minnet” (Intervju med L2). 

L2 uppger att hen har de nyanlända eleverna i åtanke när hen planerar sina matematiklektioner. 
Läraren säger i intervjun att hen planerar att använda sig av olika företeelser i klassrummet för att 
visualisera för alla elever men framför allt för de nyanlända eleverna. Samtidigt tycker hen att det är 
viktigt att använda sig av olika räknesätt ”[…] ju flera sätt desto bättre är det. Då har ungen möjlighet 
att välja det som passar än […] Ja man tänker ju på olika sätt!” (Intervju med L2). Båda lärarna uppger 
att de tar tillvara elevernas tidigare erfarenheter inom matematiken under intervjuerna.  

Rent generellt talade inte informanterna kring sin planering utan var mer öppna för en dialog om vad 
som händer i klassrummet under lektionstillfällena. De uttryckte sig vagt kring hur deras 
lektionsplaneringar ser ut och detta kan tolkas som att det möjligtvis inte görs någon egentlig 
planering. Detta påstående underbygger jag med detta citat från L1 ”jag behöver inte göra någon 
detaljplanering. Jag försöker fånga upp det som händer under lektionen”. Sammanfattningsvis kan jag 
därför utifrån intervjuerna med de båda lärarna se att de inte talar ingående kring sina planeringar, men 
att båda nämner att de vill att eleverna ska tala kring matematiken och att begreppsbildningen är 
viktigt för alla elever, inte bara de elever som är nyanlända.  

                                                        
3 Citatet har redigerats till korrekt svenska. 
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Matematiklärarnas genomförande av lektioner 

De fyra klassrumsobservationer som genomförts visar att kommunikationen i klassrummen ser olika ut 
hos de olika lärarna (se bilaga 1). L1 avsätter mer tid för individuellt arbete, medan L2 använder större 
delen av tiden till genomgångar vid de observerade tillfällena. Klassrummens whiteboardtavla används 
genomgående under matematiklärarnas genomgångar och förklaringar. Den ena läraren har tillgång till 
en smartboard i sitt klassrum men använder den inte. Trots att de båda lärarna använder sig av 
whiteboardtavlan medverkar aldrig eleverna i användningen av den.  

Tabellen i bilaga 1 visar hur lärarna L1 och L2 disponerar lektionstiden mellan egen genomgång, 
individuellt arbete, arbete i par, arbete i smågrupper, arbete i olika konstellationer av grupper, arbete i 
helklass och övrig tid. Vid det första observationstillfället (L1/1) får genomgången ett kort utrymme 
av lektionstiden, medan mer än en tredjedel av tiden används till att lösa uppgifter i helklass. Läraren 
styr in eleverna på utvalda uppgifter som löses gemensamt i helklass. Ingen av lärarna lägger någon 
större tid på uppgifter där eleverna i par eller i mindre grupper löser uppgifter tillsammans och på så 
sätt pratar kring matematiken och begrepp. Vid en av L1:s två observerade lektioner får eleverna 
arbeta i par och resonera tillsammans. Vid L2:s lektioner är det på samma sätt, vid ett tillfälle under 
lektionen får eleverna ha en dialog med varandra kring matematik. Den matematiska dialogen som 
sker under lektionstiden är mestadels riktad från läraren till eleverna eller tvärtom. Trots lärarnas 
uttalanden kring det viktiga i att verbalisera matematiken är det enbart under kortare stunder som 
eleverna får möjlighet att prata kring matematiska uppgifter eller begrepp med varandra. Den tid som 
avsätts till att verbalt uttrycka matematik ges antingen från läraren till eleverna eller i en 
kommunikation mellan läraren och eleverna. 

Vid relativt få tillfällen undersöker både L1 och L2 elevernas tidigare kunskaper inom ämnet. Däremot 
använder sig båda lärarna av elevernas förklaringar som ingångar till sina genomgångar vid flera 
tillfällen. Detta stämmer väl överens med María Borgströms (2004) induktiva metod där läraren utgår 
från en dialog med eleverna istället för att själv ta upp olika exempel i undervisningen (Borgström, 
2004:53). En möjlig tolkning av detta är att det är en metod för att få veta vilka förkunskaper eleverna 
besitter. Under de fyra observationstillfällena noterar jag att enbart under en genomförd lektion 
undersöker en av lärarna om det är någon av eleverna som tillämpar räknesättet på något annat sätt än 
det läraren ger som exempel.  

Genomgående vid samtliga observationstillfällen ser jag att både L1 och L2 arbetar med att beskriva 
begrepp i matematiken (se bilaga 3), men det skiljer sig åt när det gäller vilken metod de använder. L1 
förklarar mestadels språkligt genom att sätta in begreppen i ett sammanhang, medan L2 ofta använder 
gester för att konkretisera begreppen (se bilaga 3). Enbart under ett av fyra observerade 
lektionstillfällen presenteras matematiska uppgifter som skulle kunna förekomma i elevernas vardag 
och det är då vid bråkräkning. L1 utgår från att en pizza ska delas för att få fram olika bråk. 

Båda lärarna konkretiserar matematikuppgifter eller begrepp genom elevnära berättelser någon gång 
under de lektioner som observerats. Vid intervjufrågan ”om det inte kan uppstå problem med just 
elevnära berättelser då de nyanlända eleverna kanske inte har samma referensramar som vi i Sverige 
har” berättar L2 ”[…] vardagen ser ju ut olika för olika elever. Och för just den här xxx så vet jag hur 
vardagen ser ut”. 

Både L1 och L2 kontrollerar emellanåt att eleverna har förstått genom att på nytt gå igenom 
exempelvis uppställningen eller begreppet genom att låta eleverna beskriva eller svara. Om läraren då 
märker att någon nyanländ elev inte har förstått går hen fram till denna elev för att förklara 
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individuellt. Det händer även att de båda lärarna vid var sitt tillfälle förklarar för de nyanlända 
eleverna utan att de har bett om hjälp.  

Sammanfattningsvis ser jag under observationstillfällena att informanterna disponerar sin lektionstid 
olika, men att de arbetar på liknande sätt. Båda lägger vikt på att genomgående arbeta med att 
konkretisera uträkningar och begrepp, framför allt genom att rita upp på whiteboardtavla, använda sig 
av gester och delvis också språkligt genom elevnära berättelser och metaforer. Däremot kan jag se att 
lärarna inte använder sig av laborativt material för att konkretisera och hjälpa de nyanlända eleverna 
att förstå och inte heller kopplar undervisningen till de förgående lektionerna. Individuellt arbete och 
räknande överväger arbete i par eller andra gruppkonstellationer. Båda lärarna integrerar hela klassen i 
genomgångarna och får eleverna aktiva bland annat genom att ta hjälp av deras förklaringar. 

Material som matematiklärarna använder: lärobok i matematik, 
laborativt material, whiteboard, audiovisuellt material, smartboard och 
material skapat av läraren 

Båda lärarna uppger att de arbetar med läromedelsböcker i matematik. L1 har en bok som 
utgångspunkt i sin undervisning och använder sig även av den för elevernas hemläxor.  

”De har läxor här bak som är rätt roliga faktiskt. Jag kan visa så här. Här har de om sträckor och så 
där och tid. Åker någon i din familj buss eller tåg till jobb eller skola. Försök ta reda på hur de 
använder turlistor eller planerar denna åkning” (Intervju med L1).  

Vid frågan om läroböckerna kan språkligt krångla till de för eleverna svarar L1 ”[…] eftersom att den 
är ny så finns det många missar va. Det kan ju vara så här, lägg 10 pennor efter varandra. Hur lång blir 
raden?” (bilaga 2). L2 säger i intervju angående läroböckerna att ”jag växlar emellan”. När jag frågar 
hur hen arbetar med böckerna uppger hen att ”Alltså det är så här att jag tycker att man inte ska (red.) 
släppa eleven att jobba själv, speciellt inte sådana elever som du pratar om. Som är (red.) tvåspråkiga. 
Visst om de klarar sig jättebra, inga problem […]”. L2 beskriver att hen vill att eleverna ska prata så 
mycket matematik som möjligt, men hen utgår från de olika matematikböckerna under lektionerna 
vilket även observationerna stärker.  

Det kan uppstå språkliga problem för eleven, läraren måste därför vara väl bekant med läroboken för 
att kunna hjälpa eleven att ta sig igenom den. Bilder, tabeller och diagram kan förekomma i 
lärobokstexterna för att underlätta för elevernas läsande (Holmegaard & Wikström, 2004:549). Den 
lärobok som L1 använder sig av innehåller mycket bilder för att underlätta förståelsen av texten. Detta 
behöver inte alltid betyda att det underlättar för eleven. I detta fall inser L1 under intervjun att en av 
bilderna istället kan ställa till det för eleverna och deras förståelse. L1 visar en uppgift där man ska 
mäta en blyertspenna som visas på en bild i boken. Sedan ska man räkna ut hur lång sträckan blir om 
man lägger tio pennor efter varandra (se bilaga 4). När uppgiften ifrågasätts ”det beror ju på hur lång 
pennan är? (hur mycket nedvässad den är)” svarar L1 ”ja precis men om man lägger flera pennor, man 
kan ju tänka olika där […] men de menar ju den här pennan (pekar i boken på pennan som är på 
bilden). […] Så de har ju en del sådana här kopplingsmissar”. När man ska förklara till exempel ett 
begrepp som hälften och använder sig av en visuell bild blir denna bild statisk. Man måste då alltid se 
till att bilden som visar hälften verkligen är exakt hälften. Om man däremot förklarar begreppet 
muntligt kan en mer allmän beskrivning ges av begreppet och man kan förtydliga med att det alltid 
måste vara precis två lika stora delar (Danielsson, 2012:123). I den aktuella uppgift som L1 arbetar 
med i läroboken (se bilaga 4) förvirrar det modala – i detta fall en visuell bild. Vid den första 
uppgiften som är kopplad till bilden ska eleven svara på frågan hur lång pennan är i centimeter (se 
bilaga 4). Då ligger pennan på bilden efter ett linjalliknande mätinstrument. Man ser tydligt att pennan 
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är sex centimeter. Vid andra uppgiften ska eleven svara på frågan hur lång sträckan blir om man lägger 
tio pennor efter varandra och sedan 100 pennor och slutligen 1000 pennor (se bilaga 4). Den bild som 
är kopplad till texten kan förvirra eleverna. Till exempel är pennan en blyertspenna som kan vässas 
ned till olika längder, dessutom skulle en del elever kunna tänka att de kan ”lägga 10 pennor efter 
varandra” på olika sätt, kanske är det mellanrum mellan pennorna? Eller så kanske pennorna placeras 
på höjden och då skiljer sig sträckans längd avsevärt mot om man hade lagt pennorna ner och mätt 
deras längd efter varandra. Det ställs höga krav på läsaren när en skriven text och en bild ska samspela 
(multimodalitet) (Danielsson, 2012:140). Man kan tänka sig att dessa krav blir ännu större när det 
handlar om elever som inte behärskar språket fullt ut.  

I intervjuerna uppger lärarna att de har tillgång till laborativt material. Däremot används det inte under 
något av de fyra observationstillfällen som jag deltar vid. ”[…] när vi jobbar med geometri så 
använder vi rätt mycket, vi använder både vid volym och deciliter och sånt” (intervju med L1). 
Däremot har L2 olika material i klassrummet till hands för att förklara begrepp, till exempel en 
kvadratisk låda för att förklara begreppen kvadrat och rektangel. 

L1 har inte tillgång till smartboard i sitt klassrum. På frågan ”är det något material som du anser att du 
saknar i din matematikundervisning med fokus på nyanlända elever” svarar L1 ”ja men en smartboard 
är bra att ha. Ja. Jag har jobbat med det tidigare så det finns många fördelar med”. L2 har en 
smartboard i sitt klassrum men använder den inte under det första observationstillfället. Vid det andra 
tillfället använder läraren den men utnyttjar enbart funktionen som en whiteboardtavla och ritar upp tre 
olika trianglar. L2 säger i intervjun att ”[…] i mitt klassrum finns smartboard. Så jag använder det 
jättemycket!” (intervju med L2).  

Lärarna använder inte någon gång under de observerade lektionstillfällena audiovisuellt material, till 
exempel musik och film, som ingång till kommunikation i ämnet matematik. En av anledningarna till 
detta skulle kunna vara att L1 inte har tillgång till smartboard i sitt klassrum.  

Sammanfattningsvis använder sig båda lärarna genomgående av whiteboardtavla under sina lektioner. 
Detta för att konkretisera och förklara för eleverna. Däremot görs inte eleverna delaktiga i 
användningen utan det är enbart läraren som utnyttjar tavlan. Detsamma gäller under den lektion då L2 
använder sig av smartboardtavla. Den funktion som används är densamma som en whiteboardtavlas, 
och även då integreras inte eleverna i användningen. Användning av laborativt material sker inte 
någon gång under de fyra lektioner som observeras trots att båda lärarna uppger att de arbetar med 
sådant material. Utöver whiteboardtavlan är elevernas lärobok i matematik utgångspunkten för båda 
lärarnas samtliga observerade lektioner som har. En av lärarna uppger också att hen använder bokens 
läxkapitel som material. 

L1 använder sig av eget skapat material vid de två observationstillfällen som genomförs. Detta 
material är i form av ett multiplikationstest som av eleverna görs på tid. 
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Diskussion 
Matematiklärarnas planering av lektioner 

De båda lärarna talar kring vikten av att tala matematik och att det är något som de prioriterar under 
sina matematiklektioner. L1 säger i intervju att hen arbetar för att få alla att våga prata, och L2 
uttrycker att det är viktigt för begreppsbildningen att eleverna får prata kring matematiken (intervjuer 
med L1 & L2). Med utgångspunkt från Vygotskijs sociokulturella teori kring lärande påverkar 
förseningar i den språkliga utvecklingen också förmågan till logiskt tänkande och därmed 
begreppsbildningen (Malmer, 2002:52). Malmer (2002) menar även hen att matematiken i form av 
”samtal, diskussion och argumentation” är av största vikt. Detta är viktigt för att omformulera tankar 
till ord, vilket i sin tur stärker elevernas tankeprocess (Malmer, 2002:58). Hur ser det då ut för de 
eleverna som inte har svenska som förstaspråk? Holmegaard & Wikström (2004) skriver att eftersom 
de flesta elever som har svenska som andraspråk får ämnesundervisningen på svenska och inte på sitt 
modersmål, är det viktigt att ämnesundervisningen är anpassad så att dessa elever kan ta till sig 
kunskap på bästa möjliga sätt (Holmegaard & Wikström, 2004:539). Vad är då det bästa sättet? Enligt 
Holmegaard & Wikström är det nödvändigt för dessa elever med en ”kvalificerad och ämnesintegrerad 
undervisning” (Holmegaard & Wikström, 2004:540).  

Båda lärarna arbetar genomgående under lektionerna med begreppsförståelsen hos eleverna (bilaga 3). 
L2 säger även vid intervju att hen anser att begreppsbildningen är viktigt, men att det ibland kan vara 
svårt för eleverna att göra en transfer av begreppen till sitt modersmål. Lyckas man med det så tror hen 
att det blir lättare med förståelsen inom matematiken. ”Jag själv ju femspråkig så ibland, […] om man 
inte förstår begreppet på svenska så om jag har möjlighet att förstå det begreppet på mitt språk så har 
jag möjlighet att relatera till någonting” (intervju med L2). 

Av de två matematiklärare som följts i studien uppger den ena att hen inte behöver utföra en 
detaljplanering eftersom hen varit verksam som lärare under så lång tid. Däremot utför hen en 
ämnesintegrerad undervisning med tanke på de elever i klassen som inte har svenska som modersmål. 
Den andra läraren uttalar sig överhuvudtaget inte kring sin planering utöver att hen har de nyanlända 
eleverna i åtanke vid planeringen av sina lektioner. För att utföra en ämnesintegrerad och genrebaserad 
undervisning, där de nyanlända eleverna studerar på sitt andraspråk parallellt med att inhämta 
ämneskunskaper i samma takt som de elever som har svenska som modersmål, krävs en noggrann 
planering. Planeringen ska enligt Holmegaard & Wikström (2004) innehålla ordningen på 
kursmomenten för att på bästa sätt förstärka språkinlärningen. Fördelen med ett långsiktigt planerande 
är att man kan styra undervisningen så att den stegvis höjs i svårighetsgrad (Holmegaard & Wikström, 
2004:550-551). Denna detaljerade och långsiktiga planering kommer dock inte till uttryck i 
intervjuerna med de medverkande lärarna i denna studie.  

Holmegaard & Wikström (2004) beskriver att både en kortsiktig och en långsiktig plan för 
undervisningen är till stor fördel för eleverna. Detta instämmer jag helt i – i ännu högre grad när det 
gäller de nyanlända eleverna. Jag tror att det är svårt att som L1 säger i intervju att fånga upp under 
lektionstiden vad som behöver genomföras, liksom vilket material man ska använda sig av och hur 
man ska få detta att samverka på ett språkutvecklande sätt. Jag anser att de tre teman (planering av 
matematiklektioner, genomförande av matematikundervisning samt material som används vid 
matematikundervisning) jag har utgått ifrån i min sammanställning av resultatet hänger nära samman 
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med varandra. Det måste därför ske ett parallellt arbete med alla tre för att uppnå skolans värdegrund 
och uppdrag: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011:8). 

Matematiklärarnas genomförande av lektioner 

Malmer (2002) menar att den första inlärningsnivån inom matematik utgår från vilka tidigare 
erfarenheter eleverna besitter och elevernas verklighet (Malmer, 2002:31). Båda lärarna uppger under 
intervjuerna att de tar tillvara på elevernas tidigare erfarenheter inom matematiken. ”Ja när man 
kommer fram till vad det är för någonting” (intervju med L1). Under observationstillfällena frågar L1 
vid ett lektionstillfälle efter olika uträkningssätt som eleverna känner till sedan tidigare men belyser 
aldrig att något av sätten kan vara från elevernas hemländer. Enligt skolans värdegrund och uppdrag 
ska undervisningen ”[…] främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt 
i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011:8). Under 
observationstillfällena nämner aldrig lärarna att man räknar på olika sätt inom matematiken världen 
över. Jag anser att om lärarna har ett interkulturellt synsätt i sin undervisning, där man tar hänsyn till 
elevernas tidigare erfarenheter inom ämnet matematik, utgår man även från olika räknesätt och 
undersöker vilka tidigare erfarenheter eleverna har. Läroplanen i matematik beskriver att läraren 
dessutom ska utgå från ”matematikens användning i vardagen” (Skolverket, 2011:8:62). Eftersom 
nyanlända elevers vardag kan se annorlunda ut jämfört med den vardag som elever födda i Sverige 
upplever kan det uppstå problem. Då uppstår frågan vems vardag man ska utgå ifrån. Vid några 
tillfällen undersöker de två matematiklärarna vilka förkunskaper eleverna har genom att fråga om till 
exempel eleverna vet några fler geometriska figurer än den cirkel som L2 ritat upp på 
whiteboardtavlan. Vid ett lektionstillfälle undersöker L1 vid flera tillfällen om eleverna kan räkna ut 
uppgiften på något annat sätt än det som hen presenterar, men inte vid något tillfälle frågar någon av 
lärarna efter om det finns någon annan uträkningsmetod som är vanlig i de nyanlända elevernas 
hemländer. Vid relativt få tillfällen utgår lärarna från tidigare lektioner under observationstillfällena. 
En möjlighet hade kunnat vara att helt och hållet utgå från elevernas förkunskaper och starta upp en 
lektion genom att undersöka detta. 

Malmers (2002) andra inlärningsnivån är att arbeta med konkreta handlingar. Ett laborativt och 
undersökande sätt skapar inre bilder för eleverna och bidrar till en god begreppsbildning (Malmer, 
2002:31). De båda lärarna arbetar aktivt med att förklara begrepp för eleverna, men inte vid något av 
de observerade tillfällena får eleverna arbeta med laborativt material. Lärarna lägger istället fokus på 
att språkligt förklara begrepp. Båda lärarna säger i intervju att de har tillgång till laborativt material 
och använder det emellanåt. L2 konkretiserar begreppen kvadrat och rektangel med hjälp av en 
kvadratisk låda. Enligt Malmer (2002) måste man ha en planerad undervisning med sitt laborativa 
material för att den ska vara till hjälp för elevernas förståelse och begreppsbildning (Malmer, 
2002:33).  

Vid den tredje nivån ska de konkreta handlingarna visas i de representationsformer som eleverna 
själva har valt. Enligt Malmer (2002) måste eleverna få möjlighet att själva få välja 
representationsformer som passar dem och stärker deras förståelse. Hen menar att det också är viktigt 
att eleverna ges möjlighet att berätta och förklara sina uträkningar. Detta är en fördel för de elever som 
har brister inom något område, till exempel språket (Malmer, 2002:92). Vid flera tillfällen under de 
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observerade lektionerna använder sig de båda lärarna av elevernas förklaringar vid genomgång av 
uppgifter. Eleverna får då berätta hur de till exempel har räknat ut en uppgift och hur de tänkte. 

Precis som de båda lärarna uttrycker sig i intervjuerna är samtalet i klassrummet viktigt för hur språket 
utvecklas och kunskap tas till vara av andraspråkseleverna. Gibbons (2010) menar att interaktionen i 
klassrummet är avgörande för dessa elevers utveckling och att läraren måste se till att det inte enbart är 
hen som lägger beslag på talutrymmet. Den vanligaste interaktionsmodellen är när läraren ställer en 
fråga som hen redan vet svaret på. Eleverna får en chans att svara och deras svar utvärderas sedan av 
läraren. Syftet med denna modell är att kontrollera om eleverna tagit till sig kunskapen. En anledning 
till att denna modell är vanlig kan bero på att läraren ser till syftet att i sin roll vara en 
kunskapsförmedlare (Gibbons, 2010:37-38; Löwing & Kilborn, 2008:29). Det finns inget som säger 
att denna traditionella interaktionsmodell är förkastlig. Den kan till och med vara nödvändig inom 
ämnet matematik när ”lärarens frågor utgör ett stöd för en logisk tankeprocess” (Gibbons, 2010:38). 
Det är inte heller ovanligt att L1 och L2 använder sig av denna forma av interaktion i talutrymmet 
under observationstillfällena. Eleverna ges enbart korta stunder av svarstid. Enligt Gibbons (2010) får 
eleverna då inte möjligheten att producera längre uttalanden och på grund av detta inte heller 
möjligheten att fokusera på hur de ska uttrycka sig. Sådan interaktion är inte av den språkutvecklande 
form som är gynnande för andraspråksinlärning (Gibbons, 2010:38-39). Även kulturella krockar kan 
uppstå i denna interaktionsmodell eftersom den ofta består av ”tysta regler” om när och hur man ska 
tala. Elever som nyligen har börjat sin skolgång i Sverige kan ha tagit del av andra ”tysta regler” från 
sin tidigare skolgång i hemlandet och på så sätt bryta mot dessa nya regler. De beter sig då på ett 
avvikande sett, vilket kan uppfattas negativt från läraren och övriga elever i klassen (Löwing & 
Kilborn, 2008:28). Av lärarnas disponering av lektionstiden under observationstillfällena kan man se 
att en stor tid läggs på antingen ”genomgång av läraren” eller ”arbete i helklass”, där just denna 
interaktionsmodell är vanlig (bilaga 1). När denna interaktionsmodell används är det viktigt att läraren 
använder sig av ett för eleven förståeligt språk, vilket kan innebära att språkbruket sker på en vardaglig 
nivå parallellt med ett språkbruk på en formell nivå (Löwing & Kilborn, 2008:130). Enligt Gibbons 
(2010) är en interaktion där läraren ger eleverna tillfällen att föra ett mer varierat och dialoganpassat 
samtal bättre för elevernas inlärning av sitt andraspråk (Gibbons, 2010:39). Tabellen över lärarnas 
disponering av tid (bilaga 1) visar att de båda lärarna vid var sitt lektionstillfälle lägger en del av tiden 
på att eleverna ska arbete i par, oftast med uppgifter i läroboken. Detta är ett alternativ till den första 
interaktionsmodell jag nämner, där läraren tar det största talutrymmet. När eleverna istället får arbeta i 
olika gruppkonstellationer (par och smågrupper) öppnas möjligheterna för en annan 
interaktionsmodell. Eleverna får nu höra någon annan än läraren tala och på så sätt blir variationen och 
inflödet av språket större. Eleverna får själva interagera med andra och på så sätt ökar även utflödet 
från eleverna. Språket används då för eleven i ett meningsfullt sammanhang (Gibbons, 2010:39). 
Denna interaktionsmodell förutsätter att de inblandade eleverna har ett så pass utvecklat andraspråk att 
en samverkan är möjlig. Om de inte har fått möjlighet till detta upplever de denna modell som 
meninglös (Löwing & Kilborn, 2008:130). Under de tillfällen då de observerade lärarna ger eleverna 
möjlighet att arbeta i par går de runt i klassrummet för att svara på de eventuella frågor som uppstår. 
Efter avslutat pararbete följer inte lärarna upp elevernas arbete, vilket gör det svårt att utvärdera hur 
effektivt arbetet i par är för de nyanlända eleverna. 

Malmers (2002) fjärde nivå handlar om att ett abstrakt symbolspråk ska presenteras. Det är ofta här 
lärare börjar sitt arbete med att undervisa i matematik. Det är svårt att avgöra utifrån observationerna 
under vilken nivå de observerade lärarna börjar sin undervisning. Detta på grund av att 
observationstillfällena är så få till antalet. ”En svag språklig medvetenhet försvårar 
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begreppsbildningen” (Malmer, 2002:37). Hur läraren väljer att framställa begrepp inom matematiken 
kan vara avgörande för om de nyanlända eleverna förstår. Malmer (2002) menar att det är vanligt att 
elever memorerar mönster och modeller och tack vare sitt goda minne klarar av att räkna ut en del 
uppgifter. När deras metod ifrågasätts har eleverna ofta svårt att förklara varför de har valt att räkna på 
det sättet. Desto svårare uppgifterna blir, desto svårare blir det för eleverna att memorera och förr eller 
senare flyter problemet upp till ytan (Malmer, 2002:38). När detta sker kan man tänka sig att eleven 
får så mycket att lära om på nytt, vilket kan få dem att känna sig uppgivna och på grund av detta ger 
upp. Vid tre av fyra observerade lektionstillfällen arbetar de två matematiklärarna aktivt med att 
kontrollera om eleverna har förstått uppgifterna. Detta sker till exempel genom kontrollfrågor och att 
eleverna blir ombedda att muntligt beskriva hur de har valt att räkna ut olika uppgifter. Jag anser att 
det är lärarens uppgift att ständigt se till att eleverna förstår uppgifterna. Att då släppa eleverna att 
räkna fritt i en lärobok i matematik anser jag inte är en bra lösning, eftersom man då inte 
nödvändigtvis är insatt i hur eleverna har räknat ut uppgifterna. De båda lärarna utgår från en lärobok i 
matematik i sin undervisning, men båda arbetar också tillsammans med eleverna genom att läsa 
uppgifterna högt och att använda uppgifter i boken som exempel i sina genomgångar. Lärarna skulle 
kunna utveckla detta arbetssätt ytterligare genom att utgå från genrepedagogikens cirkelmodell och 
”skapa förebilder” för eleverna (Kuyumcu, 2004:584). Eleverna hade då på egen hand eller i par 
kunnat utforska genom att hitta liknande exempel i andra läroböcker, observera andra 
matematiklektioner där liknande uppgifter berörs eller intervjua lärare och andra elever om hur de har 
räknat ut liknande uppgifter. När eleverna har utforskat området kan eleverna tillsammans med läraren 
”skapa en gemensam klasstext” där elevernas resultat av undersökningen presenteras. Detta är den 
andra fasen i genrepedagogikens cirkelmodell (Kuyumcu, 2004:588). Här har läraren möjlighet att 
fånga upp alla elevers metoder för uträkning. Vid tredje fasen i cirkelmodellen är det dags för eleverna 
att skapa egna texter och först här anser jag att eleverna borde släppas fria för individuellt räknande i 
till exempel läroboken (Kuyumcu, 2004:589).  

Femte nivån inom Malmers (2002) sex inlärningsnivåer handlar om att eleverna ska kunna tillämpa 
den kunskap de har tagit med sig från tidigare nivåer och tillämpa på nya moment inom matematiken. 
Denna nivå går hand i hand med Vygotskijs syn på lärande utifrån den proximala utvecklingszonen 
(Gibbons, 2010:26). Till en början lär sig eleven i samspel med läraren eller andra elever för att 
slutligen på egen hand kunna tillämpa den kunskap hen lärt sig. Även genrebaserad undervisning och 
cirkelmodellens sista nivå belyser vikten av att knyta samman kunskaperna som eleverna tagit in under 
de tidigare nivåerna för att sedan kunna applicera detta på liknande genrer eller uppgifter. 

Den sjätte och sista nivån handlar om att kunna kommunicera vikten av matematik till eleverna och att 
integrera matematiken i andra ämnen (Malmer, 2002:42). Detta kan göras genom till exempel 
temaarbeten. En genrebaserad undervisningsform öppnar ytterligare upp möjligheter för att integrera 
matematiken med andra ämnen. 

Material som matematiklärarna använder: lärobok i matematik, 
laborativt material, whiteboard, audiovisuellt material, smartboard och 
material skapat av läraren 

För de nyanlända eleverna är det viktigt att få möjlighet att utveckla sitt språk när det gäller alla 
ämnen. I undervisningen i de olika ämnena förmedlas dagligen en stor andel nya ord och begrepp. 
Detta har i sin tur en stor betydelse för elevernas förståelse och tillämpning av varje ämne 
(Holmegaard & Wikström, 2004:541). Inte minst gäller detta vid undervisning via läroböcker, där 
språket emellanåt kan vara väldigt komplicerat och ämnesrelaterat. Båda lärarna arbetar vid flera 
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tillfällen under observationstillfällena tillsammans med eleverna i läroböckerna. Vid några tillfällen 
läser lärarna uppgifterna högt för att kunna stanna upp vid begrepp och då förtydliga för eleverna. ”Det 
tar lite tid. Att jobba igenom den (boken. Red.)” (intervju med L1). De båda lärarna arbetar som 
många andra matematiklärare med en lärobok. Den utgör en utgångspunkt i deras arbete uppger de och 
L1 använder den även till hemläxorna eftersom hen anser att uppgifterna är ”undersökande men 
framför allt öppna” (intervju med L1). Ett problem som kan uppstå i arbetet med läroböcker och 
andraspråkselever är att boken inte tar någon speciell hänsyn till just dem. Då eleverna arbetar 
individuellt eller i par med läroboktexter förutsätter det att eleverna både har en viss färdighet och 
förkunskaper kring det som texten berör (Löwing & Kilborn, 2008:130). Båda lärarna uppger att de 
använder läroböckerna som utgångspunkt för sin undervisning, vilken även bekräftas under 
observationerna. L2 säger i intervju att ”mina lektioner går inte överhuvudtaget ut på att man ska räkna 
i boken in och ut”. Under L2:s observerade lektioner går större delen av tiden åt till en genomgång i 
läroboken av det som eleverna sedan ska arbeta med eller till uppgifter i helklass. Detta tolkar jag som 
att eleverna får en förkunskap kring det som de senare kommer att arbeta med individuellt i boken, 
vilket i sin tur stärker elevernas, och framför allt de nyanländas förståelse, när de sedan ska arbeta i 
boken. Elevernas inre kommunikation, då de arbetar individuellt, kan möjligen förenklas eftersom de 
redan har begreppen uppklarade (Löwing & Kilborn, 2008:131). L2 uppger i intervju att hen använder 
sig av flera olika läroböcker. Detta kan tolkas att göra det svårare för de nyanlända eleverna med att 
förstå texterna, speciellt om böckernas språkbruk skiljer sig åt. Samtidigt kan det tolkas som att med 
flera olika böcker som utgångspunkt får även eleverna flera möjligheter att få problemen beskrivna för 
sig och på så sätt också ökar variationen i språkbruket, vilket är till elevernas fördel i sin 
språkinlärning (Gibbons, 2010:39). 

Som nämns i resultatet använder sig båda lärarna genomgående av whiteboardtavlan under lektionerna 
för att förklara både begrepp och uppställningar. Däremot integreras inte elevernas i användningen och 
enligt Malmer (2002) får eleverna en större delaktighet i sin lärandeprocess när de får vara med och 
känna och ta i materialet (Malmer, 2002:33). Man kan då säga att lärarens auktoritet förstärks, 
eftersom elevernas uppgift är att iaktta läraren framme vid tavlan och varken utmana eller ifrågasätta 
det hen säger eller ritar, skriver och gestikulerar (Jewitt, 2008:251). Inte vid något av de observerade 
lektionstillfällena använder någon av lärarna sig av ljud eller film (audiovisuellt material) som stöd för 
sin undervisning. Ljud och film skulle man kunna tänka är en del av elevernas vardag och borde enligt 
Malmers (2002) första inlärningsnivå i matematik användas som stöd i undervisningen. För att på ett 
enkelt sätt använda sig av audiovisuellt material underlättar det om det finns tillgång till en smartboard 
i klassrummet. L2 har tillgång till smartboard i sitt klassrum, medan L1 inte har det. Under de 
observerade lektionstillfällena använder sig L2 enbart av sin smartboard med samma funktion som en 
en whiteboardtavla har. För att till exempel visa en film under ett lektionstillfälle krävs att läraren på 
förhand har sett filmen. Detta i sin tur kräver en detaljerad planering från läraren sida. Eftersom båda 
lärarna uttrycker sig vagt kring sin planering tolkar jag att en eventuell brist på planering kan vara en 
möjlig orsak till att audiovisuellt material inte används.  

Metoddiskussion 

Då tanken var att min studie skulle omfatta matematikundervisningen för nyanlända elever ville jag 
utgå från skolans förberedelseklass. Eftersom läraren i den klassen saknade utbildning för att 
undervisa i ämnet matematik, fick jag istället vända mig till matematiklärare som arbetar med klasser 
där nyanlända elever som lämnat förberedelseklassen och ingår i den ”vanliga” undervisningen är 
placerade. Min undersökning kan ha påverkats av att dessa lärare inte enbart utgår från de nyanlända 
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eleverna utan från hela klassen, i vilken det finns elever med svenska som modersmål, elever med 
svenska som andraspråk och elever som har varit en kortare tid i Sverige.  

På grund av tidsbegränsning består studiens datainsamling av totalt fyra observationstillfällen av två 
matematiklärares undervisning och därefter intervjuades de två matematiklärarna. Om fler lärare hade 
intervjuats och observerats, och observationstillfällena hade varit fler till antalet hade validiteten i 
undersökningen ökat. Tyvärr fanns inte denna tid och det var därför inte möjligt att genomföra. 
Intervjuerna bestod av öppna frågor, och tanken med intervjuerna var att lärarna skulle svara fritt. 
Därför ibland svävade svaren iväg från frågan. Detta påverkade resultatet genom att intervjuerna var 
svåra att kategorisera och dela upp i de teman som jag hade valt.  

Frågan om resultatet ger en sann bild av den verklighet som undersöktes är svår att svara på. 
Frågeställningarna hur matematiklärarna genomför sina lektioner med fokus på nyanlända elever och 
vilket material de använder sig av i sin matematikundervisning, med fokus på de nyanlända eleverna, 
har observationerna efter min tolkning gett svar på. Frågeställningen om hur lärarna planerar sina 
matematiklektioner besvaras med hjälp av de genomförda intervjuerna med de två matematiklärarna. 
Eftersom inte någon av lärarna diskuterar speciellt mycket kring sin planering finns det här brister i 
undersökningen. De moment som lärarna beskriver som en del av sin planering kan jag sedan inte se 
under observationerna. Detta kan delvis bero på att det var så få tillfällen som lärarna blev observerade 
(två gånger vardera) och delvis på grund av att lärarna inte är medvetna om hur de själva agerar i 
klassrummet.  

Allmänna tankar 

Under skrivprocessen väcks tankar hos mig som går utanför syftet med uppsatsen. En del av dessa 
tankar väljer jag att redovisa här. 

I uppsatsen diskuteras olika språkutvecklande arbetssätt som en lärare kan anamma och arbeta med i 
sitt klassrum. Detta för att stötta de nyanlända elever som inte behärskar språket fullt ut. Samtidigt har 
läraren ytterligare ett tjugotal elever i klassrummet som behöver stöttas på olika sätt. Det väcker frågan 
om vilket stöd och vilka resurser som erbjuds de lärare som inte arbetar i förberedelseklasser.  

De två matematiklärare som jag har observerat och intervjuat säger att de saknar en speciell resurs, 
nämligen ett samarbete med elevernas modersmålslärare. Båda nämner att det hade varit mycket 
givande att kunna arbeta med begrepp inom matematiken med de nyanlända eleverna på deras 
modersmål. Under min tid på skolan pratar jag med en modersmålslärare som berättar att den tid 
eleverna får handledning på sitt modersmål har skurits ner. Hen måste åka runt till flera olika skolor 
varje dag för att sitta ner ibland i bara tio minuter med en elev. Skolverket säger att om möjlighet finns 
bör elever till en början undervisas på sitt modersmål och annars ska eleven ha handledning på sitt 
modersmål som stöd i de olika ämnena. Ett sådant stöd är just det som de här två lärarna efterfrågar. 
Den ena säger att hen gärna skulle se att arbetslaget hade ett nära samarbete med modersmålsläraren 
för att göra hen insatt i elevens skolgång och vad eleven arbetar med inom de olika ämnena. Man 
skulle då arbeta med begrepp inom matematik med de nyanlända eleverna både på deras modersmål 
och på svenska. Detta skulle kunna vara en möjlighet att stärka dessa elever i ämnet matematik. 
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Bilaga 1 
Disponering	  av	  tid	  i	  minuter	   L1/1	   L1/2	   L2/1	   L2/2	  

Lektionens	  totala	  tidsplan	   60	   60	   45	   50	  

Genomgång	  av	  läraren	   7	   12	   21	  
	  

Individuellt	  arbete	   5	   24	   2	   10	  

Arbete	  i	  par	   16	  
	  

22	  
	  

Arbete	  i	  smågrupper	  
	  

1	  
	   	  

Arbete	  i	  olika	  konstellationer	  av	  grupper	  
	   	   	  

Arbete	  i	  helklass	   21	   5	  
	  

30	  

Övrig	  tid:	  Allmänt	  prat	   11	   18	  
	  

10	  

 



 

 

Bilaga 2 
Material	  som	  används	  i	  undervisningen	   L1/1	   L1/2	   L2/1	   L2/2	  

Matematikbok/lärobok	   JA	   JA	   JA	   JA	  

Whiteboard	   JA	   JA	   JA	   JA	  

Laborativt	  material	  (t.ex.	  färgstavar)	   NEJ	   NEJ	   NEJ	   NEJ	  
Audiovisuellt	  material	  för	  matematik	  (videoklipp,	  ljud	  
m.m.)	   NEJ	   NEJ	   NEJ	   NEJ	  

Smartboard/Activeboard	   NEJ	   NEJ	   NEJ	   JA	  

Material	  skapat	  av	  läraren	  (stencil,	  prov)	   JA	   JA	   NEJ	   NEJ	  

 



 

 

Bilaga 3 
Anpassning	  av	  matematikundervisningen	   L1/1	   L1/2	   L2/1	   L2/2	  

Läraren	  konkretiserar	  uppgiften	  med	  hjälp	  av	  gester	   0	   0	   7	   3	  

Läraren	  konkretiserar	  uppgiften	  med	  hjälp	  av	  att	  rita/skriva	  på	  whiteboard/smartboard	   3	   6	   4	   7	  

Läraren	  konkretiserar	  uppgiften	  med	  hjälp	  av	  laborativt	  material	   0	   0	   3	   0	  

Läraren	  konkretiserar	  uppgiften	  språkligt	  genom	  elevnära	  berättelser/metaforer	   1	   2	   2	   1	  

Läraren	  förklarar	  begrepp	   3	   3	   6	   5	  

Läraren	  kopplar	  undervisningen	  till	  föregående	  lektion/-‐er	   0	   1	   0	   2	  

Läraren	  undersöker	  elevernas	  förkunskaper	   0	   1	   1	   2	  

Läraren	  kontrollerar	  på	  något	  sätt	  att	  eleverna	  har	  förstått	   3	   3	   4	   0	  

Läraren	  använder	  sig	  av	  elevernas	  förklaringar	  	   1	   4	   2	   4	  

Läraren	  förklarar	  någon	  extra	  gång	  för	  de	  nyanlända	  eleverna	   4	   0	   3	   1	  
Läraren	  ger	  eleverna	  uppgifter	  där	  de	  kan	  kommunicera	  i	  ett	  sammanhang,	  ex.	  diskussioner,	  
vardagssamtal	   0	   1	   2	   0	  

Läraren	  använder	  vardagliga	  företeelser	  som	  ingång	  till	  kommunikation,	  ex.	  film,	  musik	   0	   0	   0	   0	  

Läraren	  presenterar	  situationer	  där	  eleverna	  kan	  träffa	  på	  matematiska	  uppgifter	  i	  vardagen	   2	   0	   0	   0	  

Läraren	  ser	  till	  att	  eleverna	  deltar	  i	  dialog	  med	  andra	   2	   0	   3	   0	  

Läraren	  använder	  engelska/modersmål	  till	  hjälp	  i	  sina	  förklaringar	  till	  de	  nyanlända	  eleverna	   0	   0	   0	   0	  

Läraren	  använder	  modersmålsläraren	  till	  hjälp	  i	  sin	  matematikundervisning	   0	   0	   0	   0	  

Läraren	  frågar	  om	  någon	  kan	  ett	  annat	  räknesätt	  än	  det	  hon/han	  presenterar	   0	   4	   0	   0	  

Läraren	  ger	  något	  exempel	  på	  ett	  räknesätt	  från	  minioritetselevernas	  hemländer	   0	   0	   0	   0	  

 

0 = Ingen gång under lektionen/går inte att värdera 
1 = Sällan 
2 = Mer sällan än ofta 
3 = Mer ofta än sällan 
4 eller fler = Genomgående genom lektionen 
 



 

Bilaga 4 
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