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Det går inte att undgå att dagens matematikklassrum utgörs av flera olika språk och 

nationaliteter. Det mångkulturella klassrummet ställer i sin tur höga krav på att läraren 

tillgodoser varje individs behov. Inom matematik finns det mer kognitivt krävande områden 

än andra och flerspråkiga elever visar sig ha större svårigheter med de uppgifter som kräver 

en högre kognitiv förmåga än de uppgifter som är av rutinkaraktär. Eftersom matematik är 

ett problemlösande ämne innebär det att matematikläraren har en avgörande roll i 

undervisningen för att flerspråkiga elever ska utvecklas i matematik.  

Syftet med studien är att klargöra hur flerspråkiga elevers problem och begränsningar i 

matematikämnet påverkar lärarens undervisning och sätt att hjälpa och stötta vid 

problemlösningsuppgifter, samt hur lärare tar hänsyn till utforskade framgångsfaktorer i 

praktiken. Studien utgår från ett etnomatematiskt perspektiv på lärandet och bygger på 

iakttagande observationer och en semistrukturerad intervju. Studien utgör ett extremfall, 

vilket innebär att endast en lärare har observerats och intervjuats. 

Resultatet visar att den observerade och intervjuade läraren i ett flerspråkigt klassrum 

förhåller sig till de utforskade framgångsfaktorerna både medvetet och omedvetet. 

Framgångsfaktorerna visar sig genom kommunikativa situationer och resultatet visar 

praktiska exempel på hur detta tar sig i uttryck i ett flerspråkigt matematikklassrum. Av 

resultatet framgår det även att undervisningen i större mån påverkas positivt av 

flerspråkigheten i matematikklassrummet, eftersom det får läraren att reflektera över sin 

undervisning i större utsträckning. Slutsatsen blir därför att genom kommunikativa och 

interaktiva miljöer kan flerspråkiga elever komma till sin rätt i matematikämnet. Genom att 

öppna upp möjligheter för tillåtande och öppna klassrumsklimat kan undervisningen av 

flerspråkiga elever påverkas positivt.  
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The modern classroom of mathematic consists of several different languages and 

nationalities. The multicultural classroom places high demands on the teacher to meet every 

individual's needs. In mathematics, there are more cognitive demanding areas than others, 

and multilingual students find themselves having greater difficulties with the tasks requiring 

a higher cognitive ability than with the routine tasks. Since mathematic is a problem-solving 

topic, it means that the mathematic teachers have a crucial role in teaching to enable the 

multilingual students to develop in mathematic.  

 

The purpose of this study is to clarify how the problems and limitations of multilingual 

students in mathematics affect teachers' teaching purpose and ways to help and support 

problem solving tasks, as well as how teacher consider using the researched success-

factors in practice. The study is based on a theoretical perspective of ethnomathematic of 

learning and it is based on observations and a semi-structured interview of a classroom.  

The study is an extreme case, which means that only one teacher has been observed and 

interviewed. 

 

The result shows that the observed and interviewed teacher in a multilingual classroom 

relates to the identified success-factors both consciously and unconsciously. Success -

factors are evident through communicative situations and the results show practical 

examples of how this is expressed in a multilingual mathematic-classroom.  The result also 

shows that education is influenced in a positive way by the multilingualism of the 

mathematics classroom, as it forces the teacher to reflect more on his teaching.  Therefore, 

the conclusion is that through communicative and interactive environments, multilingual 

students can come to their right in the mathematical subject.  The teaching of multilingual 

students can be positively influenced by opening opportunities for a permitting and open 

classroom climate. 
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1. Inledning  

Matematik är ett ämne med lång historia och härkomst från flera olika kulturer. Det är en 

aktivitet som ständigt utvecklas och präglar människans vardag (Skolverket, 2011b). 

Matematikundervisningen i skolan ska främja elevernas möjlighet att kunna verka i dagens 

samhälle (Skolverket, 2011a). Eleverna ska även få möjlighet att utforska matematiken 

från olika kulturer, där ett matematiskt språk utgör förståelse för den socialiserade värld 

eleverna lever i (Ibid). I takt med att trenden av försämrade resultat i matematik bryts 

(Skolverket, 2016) ökar också antalet flerspråkiga elever i klassrummen 

(Skolinspektionen, 2010; Hansson, 2011). Trots att matematikkunskaperna har en positiv 

utveckling blir dock resultaten alltmer segregerande (Hansson, 2011). Antalet nyanlända 

elever har sedan år 2016 ökat med 27 procent och andelen flerspråkiga elever fördelas 

ojämnt i Sveriges skolor (Skolverket, 2017). Effekter av skolsegregationen är att 

kamrateffekten ökar. I takt med ökad kamrateffekt, som innebär att ”… individen påverkas 

av studieprestationerna i hela klassen” (Hansson, 2011, s. 23), har likvärdigheten i 

matematikundervisning minskat (Hansson, 2011). Det innebär att med kamrateffekten ökar 

segregationen mellan nyanlända och flerspråkiga elever och elever med svenska som 

modersmål. Många skolor söker kunskap om viktiga undervisningsfaktorer för att 

segregationen ska minska och för att undervisningen ska vara likvärdig, oberoende vart i 

landet undervisningen organiseras (Skolinspektionen, 2014).  

 

Med olika kulturer och språk i klassrummen kan ett kulturellt matematiskt utbyte ske men 

det ställer också höga krav på att lärare tillgodoser varje individs behov. För att skolan ska 

uppnå syftet med matematikämnet krävs det att lärare använder väl valda strategier för att 

överkomma problem som kan uppstå. Skolinspektionen (2010) skriver i sin 

kvalitetsgranskning att flerspråkiga elever har individuella skillnader där erfarenheter, 

behov, intressen och framförallt språkliga och kunskapsmässiga nivåer skiljer sig åt från 

individ till individ. Lärares arbetssätt bör främja alla slag av interaktion och 

kommunikation eftersom det visar sig vara en framgångsfaktor för att flerspråkiga elever 

ska uppnå de nationella målen (Ibid). Trots att kommunikation och interaktion är viktigt 

för flerspråkiga elevers matematikutveckling riktar sig matematikundervisningen generellt 

mot elevernas eget ansvarstagande där de söker egen kunskap i läromedlen (Hansson, 

2011). 

Inom matematiken finns det områden som kräver kommunikativa och mer kognitivt 

krävande förmågor än i andra ämnen. Problemlösningsförmågan är en förmåga, där 

eleverna gynnas av att samtala matematik, eftersom problemlösningsuppgifter förutsätter 

många olika kunskaper och färdigheter (Taflin, 2007). Genom en tidigare studie, som 

berörde vad forskning föreslår för stöd för flerspråkiga elever vid möte med 

problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen (Liberg & Stålknapp, 2016), ökade 

min medvetenhet om att lärare måste kunna ge flerspråkiga elever det stöd de behöver för 

att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Studien visade att lärares hänsyn till elevernas 

tidigare erfarenheter och kultur påverkar elevernas sätt att ta till sig matematiken. Om 
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matematikundervisningen och arbetsuppgifter utgår från flerspråkiga elevers vardag och 

präglar den kultur eleverna lever i, har eleverna lättare att finna matematiken i ett 

sammanhang och därigenom ökar intresset för att utföra den matematik som lektionen 

avser (D'Ambrosio, 2001).   Ett viktigt begrepp inom detta område är etnomatematik, som 

lyfter att om lärare arbetar kulturengagerat och utgår från elevernas kontext i vardagen, 

gynnas flerspråkiga elevers kunskapsutveckling i matematik. Av tidigare studie framkom 

det även att elevernas tillgång till modersmålet i den dagliga verksamheten är en väsentlig 

del för att utveckla matematiska färdigheter (Liberg & Stålknapp, 2016).  

För att alla elever ska lyckas i ämnet matematik framgår det att lärare har en avgörande 

roll i undervisningen när det gäller att stötta och hjälpa flerspråkiga elever. Mitt fokus i 

studien kommer därför vara hur flerspråkiga elevers problem i matematikämnet påverkar 

undervisningen av problemlösningsuppgifter och hur lärare tar hänsyn till identifierade 

framgångsfaktorer i praktiken. 
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2. Arbetets disposition  

Uppsatsen som följer är disponerad i sju olika avsnitt där första avsnittet är inledningen 

(kap. 1). Efter inledningen följer arbetets disposition (kap. 2). Bakgrunden till uppsatsen 

beskrivs i det tredje avsnittet (kap. 3). I bakgrunden presenteras flerspråkiga elevers 

svårigheter och begränsningar i matematikämnet samt i problemlösningsuppgifter, då 

uppgifter med problemlösande karaktär visar sig vara extra problematiskt för flerspråkiga 

elever. I bakgrunden redogörs den teoretiska utgångspunkten studien avser att förhålla sig 

till. Detta för att skapa förståelse för hur studien är analyserad och tolkad samt ramverket 

för uppsatsen. I bakgrunden presenteras även undervisningsfaktorer som visar sig vara 

gynnsamma för att flerspråkiga elever ska lyckas med problemlösningsuppgifter i 

matematikämnet. Undervisningsfaktorerna behöver läsaren ha vetskap om för att skapa 

förståelse för nästkommande avsnitt, syfte och frågeställning (kap. 4). Vidare följer en 

redogörelse för metodavsnittet (kap. 5). I metodavsnittet presenteras metoden av studien 

samt tillvägagångssättet för insamling av material och analys. Efter metodavsnittet följer 

resultatet som framkommit (kap. 6), följt av diskussionsavsnittet där metod och resultat 

diskuteras i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning (kap. 7). 

Resultatet visar praktiska exempel på hur utforskade framgångsfaktorer tar sig i uttryck i 

undervisningen i ett flerspråkigt klassrum samt hur undervisningen påverkas. I 

diskussionen diskuteras metodens starka och svaga sidor samt hur resultatet förhåller sig 

till syfte och frågeställningar i förhållande till tidigare forskning.  
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3. Bakgrund 

I avsnittet studeras kända matematiksvårigheter för flerspråkiga elever och även 

svårigheter med problemlösningsuppgifter med mycket text. Vidare kommer olika 

utforskade undervisningsfaktorer att behandlas, som visar sig vara gynnsamma för lärare 

att förhålla sig till när flerspråkiga elever stöter på svårigheter med textuppgifter av 

problemlösande karaktär. Undervisningsfaktorerna kommer att leda fram till studiens syfte 

och frågeställningar och ligger till grund för den empiriska undersökning som utförts. I 

avsnittet redogörs även viktiga begrepp som behandlas i studien.  

3.1 Definitioner av begrepp 

Flerspråkiga elever och flerspråkighet syftar till de elever som använder och talar flera 

språk (Abrahamsson, 2009). I denna studie avser flerspråkiga elever och flerspråkighet de 

elever som talar flera språk och som har undervisningsspråket som andraspråk. Det innebär 

att de elever som använder minst två språk i sin vardag och har ett annat modersmål än 

undervisningsspråket anses vara flerspråkiga. 

 

Modersmål innebär i denna studie det språk föräldrarna talar med sitt barn och som 

eleverna använder i sin vardag. Det betyder att det är det språk som eleverna kommer i 

kontakt med först efter födsel (Abrahamsson, 2009).  

 

Problemlösningsuppgift innebär i studien de uppgifter i matematikämnet som inte är av 

rutinkaraktär och där det kräver att eleverna använder tolkande, undersökande och 

prövande förmågor. Närmare förklaring ges inledande i rubrik 3.3.  

 

Framgångsfaktorer syftar i denna studie till de undervisningsfaktorer som visat sig vara 

gynnsamma för flerspråkiga elever i matematikundervisningen med fokus på framförallt 

problemlösningsuppgifter. Framgångsfaktorerna presenteras närmare i rubrik 3.4. 

3.2 Flerspråkiga elever i matematiksvårigheter 

I grundskolan har närmre en femtedel av eleverna utländsk bakgrund, vilket betyder att det 

finns flera olika nationaliteter och språk i dagens klassrum (Skolinspektionen, 2010). 

Flerspråkiga elever har uppvisat svårigheter i matematikämnet där bristande 

språkkunskaper är ett hinder. Parszyk (1999) skriver att de elever som anser att matematik 

är ointressant är de elever som inte förstår innebörden av matematikuppgifter. 

Fortsättningsvis skriver Parszyk att de elever med bristande språkkunskaper får det svårare 

i högre årskurser, då matematikuppgifterna ställer högre krav på språkkunskaperna 

eftersom uppgifterna får ökad och mer komplicerad text.  

 

För att bemästra matematikämnet kan språket utgöra ett hinder för flerspråkiga elevers 

utveckling i matematik. Språket är ett väsentligt redskap för att tänka, kommunicera och 

lära (Vygotskij, 1999; Skolverket, 2011b). Enligt Vygotskij (1999) påverkas intellektuella 

processer, som är en väsentlig förmåga i matematikämnet, av språket, kombinerat med 

socialt samspel. Det innebär att eleverna utvecklar intellektuella processer i symbios med 
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matematik först när de får tala matematik med andra. Trots att språket har en viktig roll för 

kunskapsinhämtning är det viktigt att som undervisande lärare inte hamna i fallgropar, där 

språkkunskaperna är i centrum och inte matematikkunskaperna (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008).  Det betyder att skolan måste arbeta för att 

matematikundervisningen inte bara avser läsförståelse, utan att flerspråkiga elever uppnår 

och utvecklar de matematikkunskaper som läroplanen avser.  

  

Trots att matematikämnet är språk- och kulturbundet är det viktigt att elever får utveckla 

ett matematiskt språk eftersom ämnet har en språklig dimension. Vikten av att belysa att 

vardagliga ord kan ha en matematisk innebörd blir därför extra viktig, eftersom det visar 

sig att flerspråkiga elever ofta tolkar orden ur ett vardagligt perspektiv (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008; Norén, 2010). Axel, volym, bråk och rymmer är bara några få ord 

som har en annan betydelse ur ett matematiskt perspektiv än om man tolkar orden från 

vardagen. Ord som kan tolkas både matematiskt och ur ett vardagligt sammanhang kan 

vara svåra för flerspråkiga elever att förstå, om de har träffat på orden i vardagen innan de 

har stött på orden i matematikämnet (Riesbeck, 2008; Norén, 2010). Detta beror på att 

eleverna är på väg att utveckla ett andra språk (Norén, 2010), och därför är det viktigt att 

lärare inte undviker att använda vardagsord ur ett matematiskt perspektiv utan samtidigt är 

medvetna om att orden kan medföra svårigheter (Riesbeck, 2008). För att bli framgångsrik 

i sitt meningsskapande är det viktigt att flerspråkiga elever får möjligheten att arbeta 

parallellt med vardags- och matematikspråket (Ibid).  

3.3 Flerspråkiga elever och problemlösning 

Eftersom matematik är ett ämne som kräver både språkliga och icke språkliga 

förutsättningar uppfattar många elever med annat modersmål än svenska, att textrika 

problemlösningsuppgifter är svårare än rutinuppgifter där bara siffror förekommer 

(Parszyk, 1999). George Pólyas syn på problemlösning anses vara grunden för all 

problemlösningsmetodik (Lesh & Zawojewski, 2007). Schoenfeld (1987) ger en allmän 

beskrivning av Pólyas fyrfasprocess av en problemlösningsmetod: steg ett handlar om att 

skapa förståelse för problemet, i andra steget utformas en plan för att lösa problemet, i steg 

tre genomförs planen och i fjärde och sista steget granskar man det man har gjort och 

resultatet. För att göra framsteg i svåra problem där problemet är okänt för eleverna menar 

Pólya (refererad i Schoenfeld, 1987) att hans heuristiska förslag av fyrfasprocessen ska 

leda till framgång.  Lesh och Zawojewskis (2007) perspektiv på Pólyas fyrfasprocess är att 

processen handlar om att experimentera med matematik genom gissning, tolkning och 

reflektion. Lesh och Zawojewskis perpsektiv på Pólyas problemlösningsprocess i fyra steg 

stämmer överens med det som står i kommentarmaterialet för matematik. I 

kommentarmaterialet för matematik står det att problemlösningsuppgifter är uppgifter som 

är kognitivt krävande genom att eleven måste undersöka, tolka och prova sig fram 

(Skolverket, 2011a). Shoenfeld (1992) skriver att enligt Pólya ska 

matematikundervisningen grunda sig i elevernas verklighet då framförallt 

problemlösningsuppgifter utgår från ett problem i vardagen som måste prövas och 

omprövas innan problemet är löst.  
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När flerspråkiga elever möter problemlösningsuppgifter missar de ofta viktiga 

underliggande detaljer som ligger till grund för uppgiften (Parszyk, 1999). 

Problemlösningsuppgifter ställer högre kognitiva krav vilket gör att flerspråkiga elever 

ofta misstolkar uppgifter (Myndigheten för skolutveckling, 2008). En annan svårighet 

inom problemlösningsuppgifter som flerspråkiga elever kan uppvisa är att de tolkar 

problemlösningsuppgifter personligt och uppger därför ett personligt svar (Parszyk, 1999). 

Det innebär att en del flerspråkiga elever inte undersöker eller provar sig fram med hjälp 

av matematiska strategier när de ska lösa en problemlösningsuppgift, utan tolkar uppgiften 

som om den vore personligt riktad och ger ett svar utifrån egna erfarenheter. Det 

framkommer tydligt i Parszyks studie där sättet att formulera en fråga kan vara avgörande 

för flerspråkiga elevers matematiklösningar. I studien formuleras en 

problemlösningsuppgift som avslutas med frågan ”Hur länge får du vara ute?” (Ibid, s. 

149). Många elever svarade personligt och reflekterade inte över vad som var skrivet 

tidigare i uppgiften. Det är därför viktigt att flerspråkiga elever ser matematiska 

problemlösningsuppgifter som en helhet och tar till sig all tillgänglig information och 

bearbetar den informationen (Parszyk, 1999; Myndigheten för skolutveckling, 2008). För 

att flerspråkiga elever ska överkomma problem som kan uppstå i matematikämnet och i 

problemlösningsuppgifter, kan lärare ta hänsyn till en rad faktorer som visar sig vara av 

framgång.  

3.4 Framgångsfaktorer 

Lärare måste använda väl valda strategier för att överkomma att språkliga barriärer hindrar 

flerspråkiga elevers matematikutveckling. Av tidigare undersökning framkom en rad olika 

faktorer för lärare att ta hänsyn till för att underlätta flerspråkiga elevers förmåga att lösa 

problemlösningsuppgifter (Liberg & Stålknapp, 2016). Kulturengagemang, kontextuella 

sammanhang, modersmål som resurs och möjligheten för kommunikativa situationer för 

att bibehålla förtrogenhet och interaktion är faktorer som visar sig vara gynnsamma för 

flerspråkiga elever i matematikämnet.  

 

3.4.1 Etnomatematik 

Med arbete utifrån elevernas referenser ökar engagemanget och viljan att lösa matematiska 

problem, men även en gemensam ökad förståelse för att olika delar av världen påverkar 

matematiken (D'Ambrosio, 2001). Ett viktigt begrepp bakom detta arbetssätt är 

etnomatematik som beskriver ett kulturengagerat perspektiv på matematiklärandet, där 

elevernas individuella informella matematikkunskaper är i fokus före den formella 

matematiken (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Den formella matematikundervisningen, som 

traditionellt genomsyrar undervisningen, innebär att räknefärdigheter lärs ut med upprepad 

övning och tragglande innan uppgifter som kräver tolkande, undersökande och prövande 

förmågor introduceras (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Informella 

matematikkunskaper är de kunskaper eleverna bär med sig från sin vardag och etniska 

kultur med fokus i elevernas egna lösningsstrategier (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Det 

betyder att informella matematikkunskaper är de kunskaper eleverna utvecklar utanför 

undervisningssituationer i skolan. För att förklara den omvärld eleverna lever i har de flesta 

eleverna redan före skolstart utvecklat strategier för att lösa matematiska problem i 
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vardagen (Ibid). Om undervisningen utgår från elevernas informella kunskaper skapar 

flerspråkiga elever en förtrogenhet till matematikämnet och förståelsen för de formella 

kunskaperna kan underlättas (Ibid)).  Informella kunskaper kan även öppna upp för 

diskussion om likheter och skillnader av matematiken världen över, eftersom 

matematikämnet härstammar från olika kulturer (Skolverket, 2011a). I centralt innehåll för 

årskurs 4-6 står det att eleverna ska möta delar i matematikämnet ur historiska och 

kulturella sammanhang (Skolverket, 2011b), vilket gör att lärare med goda avsikter kan 

använda den kultur flerspråkiga elever bär med sig från sin vardag. I ett etnomatematiskt 

perspektiv på lärande utgår därför undervisningen från att informella matematikkunskaper 

leder till förståelse för de formella matematikkunskaperna (Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

  

D'Ambrosio (2001) belyser vikten av att matematikämnet är ett kulturanknutet ämne men 

att i dagens skolor förhåller sig matematikuppgifter långt ifrån den kultur eleverna lever i. 

Att medvetet arbeta kulturengagerat öppnar upp för möjligheten att lära av varandra och 

diskussioner om matematik världen över blir möjlig (Ibid). Ett etnomatematiskt perspektiv 

i undervisningen visar sig vara gynnsamt för alla elever i skolan, oavsett etnisk bakgrund, 

eftersom etnomatematik utgår från elevernas verklighet (Ibid). Det innebär att 

etnomatematikens utgångspunkt ligger i den kultur och det som händer i elevernas verkliga 

liv just nu samt att aktuella problem som tolkas, diskuteras och analyseras skapar 

motiverade elever. Om matematikämnet knyter an till elevernas kultur och vardag kan 

eleverna ha lättare för att skapa förståelse för att matematiken är en del av deras vardag 

och kan därför placera matematiken i ett sammanhang (Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

 

Inom ett etnomatematiskt perspektiv på lärande är det därför viktigt att arbeta med 

kontextualiserade uppgifter, eftersom uppgifter som utgår från elevernas referensramar 

visar sig vara gynnsamma för flerspråkiga elevers matematikutveckling (D'Ambrosio, 

2001; Norén, 2010; Dominguez, 2010). Kontextualiserade problemlösningsuppgifter utgår 

från elevernas tidigare erfarenheter och vardag vilket är aspekter som genomsyrar 

etnomatematik (Norén, 2010; D'Ambrosio, 2001).  Med uppgifter anknutna till den kultur 

och vardag eleverna lever i kan flerspråkiga elever koncentrera sig på att lösa problemet 

och använda en lämplig matematisk operation som efterfrågas istället för att lägga fokus 

på att förstå textinnehållet.  

 

3.4.2 Modersmål som tillgång 

Andra viktiga faktorer är flerspråkiga elevers tillgång till sitt modersmål samt användning 

av kodväxling, där eleverna växlar mellan sitt modersmål och undervisningsspråket. Detta 

kräver att eleverna föredrar att använda sitt modersmål om undervisningsspråket skiljer sig 

från modersmålet och utgör en utmaning för att förstå matematikundervisningen. Med 

tillgång till modersmålet kan eleverna enklare tillgodogöra sig det matematiska språket, 

om modersmålet är det språk eleven behärskar bäst (Barwell et al., 2006). Om flerspråkiga 

elever får tillgång till sitt modersmål i undervisningen kan de ta sig an mer kognitivt 

krävande uppgifter och använda tolkande, undersökande och prövande förmågor, eftersom 

språket då inte utgör ett hinder för matematisk kunskapsutveckling (Bernardo, 2002; 

Barwell et al., 2006). Att låta flerspråkiga elever få tillgång till sitt modersmål gör det 
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möjligt för matematiklärarna att koncentrera sig på matematikkunskaperna, istället för att 

fokus riktas mot språkundervisning (Barwell et al., 2006).  

 

Kodväxling innebär att undervisningen skiftar mellan olika språk för att ge en ökad 

förståelse för vad som menas (Farrugia, 2012). Kodväxling och tillgång till modersmålet 

hjälper flerspråkiga elever att inte hindras från att delta i matematiska diskussioner och 

sammanhang på grund av bristande språkkunskaper i undervisningsspråket (Farrugia, 

2012; Norén, 2015; Barwell et al., 2006; Bernardo, 2002). I Parszyks studie (1999) framgår 

det att en del flerspråkiga elever upplever frustration över lärares kulturneutrala arbetssätt, 

där de yttre omständigheterna, som språk, ska vara lika för alla. Parszyk skriver istället att 

om en modersmålslärare stödjer flerspråkiga elever när språket är orsaken till att 

matematikkunskaperna visar sig vara otillräckliga, kan läraren göra objektiva bedömningar 

på matematikkunskaperna. Utan modersmålsstöd kan flerspråkiga elever uppfattas ha 

bristande matematikkunskaper när det egentligen hänger på språket (Ibid). Det innebär att 

eleverna bör få möjlighet att skifta mellan modersmålet och undervisningsspråket med en 

lärare som har förståelse för båda språken.  

 

3.4.3 Kommunikation och interaktion är avgörande för flerspråkiga elever  

För många elever är kommunikation ett avgörande redskap för att visa sina kunskaper, 

något som Vygotskij är förespråkare av. Analysera, jämföra och dra slutsatser är viktiga 

förmågor att utveckla i matematikämnet och Vygotskij beskriver att dessa förmågor 

uppstår och utvecklas först i sociala sammanhang där dialoger och kommunikation är 

centrala faktorer (Vygotskij, 1978). När det gäller problemlösningsuppgifter kan därför 

elever gynnas av att utsättas för svårare problem än vad de klarar av för att tillsammans 

positivt påverka individuell kognitiv utveckling genom socialt samspel. Genom social 

interaktion kan verbala kompetenser utvecklas och förtroendet till matematikämnet och 

läraren ökar. Det innebär att interaktionssituationer i klassrummet måste ge utrymme för 

alla att kommunicera för att viktiga kunskapsförmedlingar inte ska gå förlorade.  

 

För att flerspråkiga elever ska utveckla sina matematikkunskaper i takt med utvecklingen 

av undervisningsspråket bör de få möjlighet att samtala matematik med andra 

klasskamrater och lärare. Genom att flerspråkiga elever får praktisera språkinlärning 

genom matematiskt innehåll i kommunikativa sammanhang förbättras elevernas förmåga 

att tolka problemlösningsuppgifter (Norén, 2015). Norén belyser vikten av interaktionen 

mellan lärare och flerspråkiga elever då det har en stor påverkan på elevernas utveckling 

av matematikkunskaper. Det är bland annat viktigt att flerspråkiga elever får tillfälle att 

visa sin muntliga skicklighet i matematik genom interaktion och kommunikation, eftersom 

kommunicera matematik kan hjälpa flerspråkiga elever att överkomma problem i 

matematikämnet. Det kräver dock att flerspråkiga elever får tillgång till sitt modersmål för 

att försäkra att inte språkkunskaperna tar över och blir ett hinder för att kommunikativt 

visa förmågorna i matematik. Parszyk (1999) poängterar nämligen att matematikämnet 

ofta tenderar att anses vara tråkigt och svårt av flerspråkiga elever, när det egentligen 

kanske handlar om interaktionsproblem. Kommunikationen och interaktionen lärare och 

elev och elever emellan har därför en avgörande roll i matematikklassrummet eftersom ett 
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viktigt moment i undervisningen är att eleverna känner sig lyssnade till så att de inte tappar 

tilltron till matematiken. Parszyk skriver i sin studie att många flerspråkiga elever upplever 

att läraren vänder dem ryggen, inte bryr sig eller visar omtanke när de inte förstår, vilket 

kan vara en förklaring till att flerspråkiga elever tycker att matematik är svårt och 

ointressant.  

 

Skillnaden på ett elevcentrerat och lärarcentrerat klassrum kan vara väsentlig för 

flerspråkiga elevers matematikutveckling (Hansson, 2010). Elevcentrerad 

matematikundervisning öppnar upp för diskussion, elevåsikter och frågor vilket är aspekter 

som visar sig vara gynnsamma för flerspråkiga elever. I elevcentrerad undervisning krävs 

det att lärprocesserna blir mer aktiva än under lärarcentrerad undervisning, annars kan 

elevernas inflytande och engagemang till matematiken gå förlorad (Hansson, 2010). Med 

ett öppet klassrumsklimat som tillåter diskussioner, samtal med andra och frågor kan 

flerspråkiga elever tillägna sig matematiska begrepp och utrymme för kulturutbyten blir 

möjlig (Hansson, 2010; Bengtsson, 2011; Norén, 2015). Norén (2015) belyser vikten av 

att flerspråkiga elever lär av varandra och att kulturella matematiska attribut kan jämföras 

i ett elevcentrerat klassrum. När matematiska attribut jämförs kan flerspråkiga elever hitta 

likheter och skillnader i kulturella lösningsmetoder, vilket i sin tur kan motivera och 

engagera eleverna i matematikämnet.  

 

Att ta till vara på elevernas matematiska diskussioner utanför klassrummet för att sedan 

legitimera kunskapen i matematikklassrummet kan engagera och skapa självsäkra elever 

inom matematik (Norén, 2015). Det betyder att det är viktigt att som lärare i ett flerspråkigt 

klassrum vara lyhörd även utanför klassrummet, för att matematikundervisningen ska 

baseras på elevernas verkliga liv. Viktigt att klarlägga, om ett sådant arbete sker, är att 

läraren skiljer på matematiskt språk och det vardagsspråk eleverna använder (Norén, 

2010). Detta för att poängtera att vardagsspråket kan ge en annan betydelse för 

matematikuppgifterna om eleverna inte tolkar ord och begrepp utifrån ett matematiskt 

språk. Dock kan ett gemensamt matematiskt språk med influenser från elevernas vardag 

öka engagemanget och klassrumsinteraktionen (Riesbeck, 2008). I ett matematikklassrum 

där flerspråkiga elever ges möjlighet att delta i öppna klassrumsklimat där kommunikativa 

sammanhang prioriteras, kan eleverna utveckla förmågan att argumentera för sin sak och 

föra matematiska resonemang, vilket i sin tur är av betydelse för att lösa 

problemlösningsuppgifter (Norén, 2015). 

3.5 Teoretiskt ramverk 

Etnomatematik är ett förhållningssätt som visar sig vara av framgång för flerspråkiga 

elever och detta perspektiv på matematikämnet kommer även utgöra studiens teoretiska 

ramverk. Med detta verktyg kan jag analysera hur matematiken organiseras i 

undervisningen i förhållande till framgångsfaktorerna och hur de påverkar elevernas 

lärande. Ett etnomatematiskt perspektiv på lärandet handlar om att skapa förståelse för 

sambandet mellan en kultur och den matematik som ingår i kulturen (D'Ambrosio, 2001). 

I denna studie är det flerspråkiga elevers etniska kultur som har fokuserats. Med 

utgångspunkt från ett etnomatematiskt perspektiv kan förståelsen öka för hur lärare 
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använder elevernas matematik från deras vardag för att sedan införliva den i 

matematikundervisningen. Om lärare är insatta i elevernas kultur kan lärare utveckla en 

meningsfull och utvecklande undervisning (D'Ambrosio, 2011). Med ett etnomatematiskt 

perspektiv på uppsatsen kan ökad förståelse för matematiklärandet ske eftersom lärarens 

val av undervisningsstrategier kan vara avgörande för flerspråkiga elevers 

matematikutveckling.  

 

I min studie kommer jag med inspiration från det etnomatematiska perspektivet titta på hur 

läraren förhåller sig till elevernas kultur i matematikundervisningen och vad det har för 

inverkan på elevernas lärande samt analysera insamlad data med elevernas kultur och 

språkkunskaper i beaktande.  

3.6 Sammanfattning bakgrund 

Flerspråkiga elever uppvisar begränsade förmågor i framförallt problemlösningsuppgifter 

med mycket text. Av tidigare studie framkom olika framgångsfaktorer lärare bör ta hänsyn 

till (Liberg & Stålknapp, 2016). Med ett etnomatematiskt undervisningsperspektiv kan 

lärare stötta, motivera och utveckla flerspråkiga elevers matematikkunskaper i framförallt 

problemlösningsuppgifter. Etnomatematisk undervisning handlar om att läraren utgår från 

den kultur eleverna lever i, elevernas kulturella kontext och vardagssituationer. Med ett 

etnomatematiskt undervisningsperspektiv kan flerspråkiga elever finna ett samband med 

matematiken de lär sig i skolan och med det verkliga livet. Vidare är det utforskat att 

undervisningsspråket kan ha en avgörande roll för att flerspråkiga elever ska lyckas i 

matematikämnet, framförallt med problemlösningsuppgifter. Tillgången till modersmålet, 

genom att lärare och elever är positivt inställda till att det används i undervisningen, visar 

sig också vara en framgångsfaktor för flerspråkiga elever. Tillgången till modersmålet gör 

det enklare för flerspråkiga elever att tillgodogöra sig det matematiska språket, och 

vardagsspråket och det matematiska språket går att skiljas åt och jämföras. Samtidigt som 

eleverna förväntas utvecklas individuellt är det viktigt med interaktion och kommunikation 

i det flerspråkiga matematikklassrummet. Detta för att skapa engagerade elever och 

klargöra vikten av att lära av varandra.  

 

Eftersom att arbeta kulturengagerat har visat sig vara gynnsamt för flerspråkiga elever är 

det vidare intressant att veta hur dagens matematiklärares klassrumsstrategier kan förstås i 

termer av ett kulturengagerat arbetssätt eller om matematiklärare tar hänsyn till andra 

faktorer när flerspråkiga elever kör fast med problemlösningsuppgifter i matematikämnet. 

Av reflektioner och funderingar kring dessa framgångsfaktorer kan jag precisera mitt syfte 

med studien.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur lärare agerar när flerspråkiga elever i 

årskurs 4 stöter på problem med att tolka problemlösningsuppgifter i matematik. Med 

fokus på hur lärare tar hänsyn till de framgångsfaktorer som belyses i bakgrunden och på 

vilket sätt lärare förhåller sig till och problematiserar dessa faktorer i matematikämnet i 

praktiken, kommer syftet besvaras med följande frågeställningar: 

 

• På vilka konkreta sätt visar sig framgångsfaktorerna i olika situationer när lärare 

hjälper och stöttar flerspråkiga elever som får problem med att tolka och lösa 

problemlösningsuppgifter i matematik? 

 

• På vilka sätt anser lärare att matematikundervisningen påverkas av att det finns 

olika språk och kulturer i klassrummet? 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras samt hur analysarbetet har 

utförts. Avsnittet är uppdelat i fyra delar: urval och avgränsningar, undersökningsmetod, 

materialanalys och etiska överväganden. Dessa avsnitt avser att presentera grunderna för 

hur studiens resultat har tagit form.  

5.1 Urval och avgränsningar 

Med denna studie vill jag skapa en djupare förståelse för matematiklärarens viktiga roll för 

flerspråkiga elever snarare än att få bredd i studien. Förhållningssättet tyder på en kvalitativ 

undersökningsmetod och urvalet blev därför mer begränsat av ett noggrant utvalt fall 

(Bryman, 2008). Ett målstyrt urval där urvalet av elever, lärare och skola var relevant för 

studiens forskningsfrågor har legat till grund för denna studie. Urvalet utgick därför från 

att klassrummen utgjorde en mångkultur där flerspråkiga elever fanns närvarande i 

klassrummet. Jag har valt att endast observera och intervjua en matematiklärare på en 

mångkulturell skola och har därför utgått från begreppet extremfall. Extremfall är en typ 

av fallstudie där studien syftar att verifiera en fördjupad bild av komplicerade frågor med 

en detaljerad undersökning av endast ett enda exempel (Flyvbjerg, 2003). Flyvbjerg (2003) 

skriver att den konventionella synen på fallstudier är att de inte går att använda i 

forskningsstudier, utan lämpar sig främst för pilotstudier eftersom fallstudier genererar att 

bli allt för subjektiva. Flyvbjerg (2003) ställer sig kritisk till denna konventionella syn och 

menar istället att fallstudier kan generera i att en hel teori måste undersökas och prövas 

igen eftersom fallstudier kan falsifiera vetenskapliga hypoteser. Flyvbjerg (2003) menar 

att strategiskt utvalda undersökningsurval kan bidra till fallstudies relevans och att fler 

aktörer blir aktiva i den studerande miljön. I extremfall klargörs snarare ”… de djupare 

orsakerna bakom ett visst problem och dess effekter än att beskriva problemets symtom 

och hur ofta de uppträder” (Flyvbjerg, 2003, s. 193). Det betyder att mitt val av att endast 

observera och intervjua en lärare grundar sig i Flyvbjergs tankar om att extremfall kan ge 

en djupare förståelse för en hypotes, angående att flerspråkiga elever gynnas av 

kulturengagemang, kontextuella sammanhang, modersmålet som resurs och möjligheten 

till kommunikativa situationer i matematikämnet, och att mitt strategiska urval för studien 

ökar studiens relevans. Att läraren som studerats arbetar på en skola där cirka 80 procent 

av eleverna på skolan har annat modersmål än svenska gör att läraren kan ingå i min studie 

eftersom läraren minst undervisar en elev med annat modersmål än svenska. Eftersom 

majoriteten av eleverna på skolan har flerspråkig bakgrund innebär det att läraren har goda 

belägg för att ta hänsyn till de framgångsfaktorer som nämns i bakgrunden.  

 

Urvalskravet av matematikläraren som studerats var att hen dagligen undervisar minst en 

elev med annat modersmål än undervisningsspråket i matematik. Matematikläraren som 

studerades hade endast varit på den utvalda skolan i 1,5 år och endast haft den observerade 

klassen under ett läsår. Det innebär att eleverna var relativt nya för läraren och enligt 

läraren är det stor spridning både kunskapsmässigt och språkmässigt. Läraren har en årkurs 

1-7 utbildning med fokus på matematik och naturorienterande ämnen.  
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5.2 Undersökningsmetod 

Metoden som använts är en kvalitativ metod med inriktning mot en mikro-etnografisk 

forskningsprocess där kontinuerlig återkoppling mellan teori och empiri har skett (Bryman, 

2008). Under tre lektioner observerades och studerades en matematiklärare i årskurs 4-6, 

där observatören (jag) studerade den sociala interaktionen mellan elever och lärare. På så 

sätt kan jag som observatör utveckla en förståelse för människors beteende och handlingar 

inom dess kulturella ramar (Ibid). För att undersöka hur respondenterna agerar, inte bara 

hur de säger att de agerar i olika situationer, kompletterades en semistrukturerad intervju 

med iakttagande observationer. Inom en etnografisk forskningsprocess finns viljan att 

belysa deskriptiva detaljer för att betona vikten av en kontextuell förståelse av sociala 

beteenden (Ibid). Därför vill jag i denna studie belysa etnografins forskningsprocess 

genom både observation och intervju då även dessa två metoder är vanliga inom etnografin. 

Observationerna kompletterades med en intervju för att få en djupare förståelse för lärarens 

egna uppfattningar samt för att minska risken för egna personliga värderingar och 

tolkningar.  

 

5.2.1 Observation 

Jag valde att observera matematikläraren före intervjun för att säkerställa att aktören inte 

fick några föreställningar om vad som skulle observeras. Anledning till att aktören skulle 

vara omedveten om vad som observerades var att lärarens vetskap om 

observationsinnehållet kunde medföra att hen medvetet planerade lektionen utefter 

observationsinnehållet. Observationen kunde därför gett ett orättvist resultat och läraren 

kanske inte hade förhållit sig till den verklighet som avsågs studeras.  

 

När jag observerade valde jag att strategiskt iaktta i bakgrunden så att jag kunde vara 

opartisk i de situationer som observerades. I observationerna innebar det att jag som 

observatör inte engagerade mig i situationer som uppstod utan endast iakttog det som 

skedde. Bryman (2008) menar att detta är ett sätt att minimera observatörens påverkan av 

studiesituationens resultat och jag som observatör deltog därför inte i den sociala 

interaktionen som skedde utan befann mig och studerade på avstånd. Med en passiv roll i 

situationer som uppstår undviker observatören i större mån att påverka det som sker eller 

vad som kommer att ske (Ibid). Detta kan dock medföra att undervisningssituationen inte 

blev som vanligt för eleverna eller läraren eftersom det befann sig en okänd aktör (jag) i 

klassrummet som vanligtvis inte är där. Även om eleverna var bekanta med att jag 

observerade läraren och inte eleverna, kan upplevelsen kännas iakttagande eftersom 

eleverna inte hade någon vetskap om vad jag observerade hos läraren. Detsamma gäller 

läraren, situationen blev annorlunda eftersom läraren kan ha upplevt att två främmande 

ögon iakttar allt hen gjorde. Med detta i åtanke valde jag att avvakta några minuter in i 

lektionen med att observera för att låta eleverna och läraren känna sig trygga och bekanta 

med att jag var i bakgrunden. Det innebär att jag inte började skriva i mitt 

observationsschema förrän läraren gav eleverna en uppgift. Detta för att undvika en 

bedömande känsla av både läraren och eleverna. Lektionerna som observerades varade i 

en timma med avdrag från de minuterna jag valde att avvakta. 
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Som forskare är tid och kontext viktiga aspekter att ta hänsyn till, så att bristfälliga 

slutsatser undviks (Ibid).  Det betyder att observationen skedde under två olika tillfällen 

med olika tider för att säkerställa att vissa händelser inte bara skedde just den dagen eller 

under den undervisningstiden. Det gjorde det även möjligt för mig som observatör att inte 

missa underliggande detaljer som kan ligga till grund för studiens resultat. Även innehållet 

och mängden av problemlösningsuppgifter under lektionen spelar roll.  

 

Vid observationerna följde jag ett observationsschema som kompletterades med 

fältanteckningar (se Bilaga 4). Fältanteckningar fördes för att försäkra mig om att inte 

missa, glömma eller misstolka viktig information. Observationsschemat utgick från de 

framgångsfaktorer som visar sig gynna flerspråkiga elevers matematikutveckling. När jag 

som observatör kunde se att framgångsfaktorerna användes i praktiken prickades denna 

kolumn av och kompletterades med anteckningar om hur läraren gjorde.  

 

5.2.2 Intervju 

I semistrukturerade intervjuer används för-frågor där möjlighet för ytterligare, mer 

detaljerade frågor finns (Bryman, 2008). Följdfrågorna ställs för att svaren till dem anses 

viktiga för att besvara studiens frågeställningar (Ibid). Det betyder att exakta detaljerade 

frågor under intervjun undveks. Utgångspunkten i intervjun låg i färdiga frågeområden (se 

Bilaga 3) men detaljerade frågor undveks för att öka bredden och användbarheten av 

intervjun. Med medgivande av berörd lärare skedde en ljudinspelning av intervjun. 

Ljudinspelningen skedde med anledning av att inte missa viktig information till studien 

(Bryman, 2008). Bryman skriver att med auditiv inspelning kan material om vad som sägs 

och hur det sägs analyseras mer ingående. Om inspelningen inte hade varit möjlig hade 

viktiga underliggande detaljer gått förlorade.  

 

Vid intervjun gavs tillfällen för läraren att förklara och diskutera det jag hade observerat. 

Ett relevant begrepp för denna metod är en variant av stimulated recall som innebär att 

forskaren intresserar sig för lärarens kommentarer kring sitt arbete (Haglund, 2003). Vid 

observationen skrev jag ner det läraren sa, som jag ansåg var relevant för studien och 

under intervjun kunde läraren sedan påminnas om vad hen hade sagt och kunde förklara 

sina intentioner och sitt tänkande. Haglund (2003) skriver att lärare och elevers tänkande 

är grundläggande för hur man agerar i undervisningssituationer. Vid observation är det 

svårt att observera tänkandet och därför är stimulated recall en variant av metod som jag 

har valt att använda för att läraren ska få möjlighet att förmedla sitt tänkande i olika 

situationer som uppstod under observationstillfället. 

5.3 Materialanalys  

Målet med studien är att få en större förståelse för på vilket sätt matematiklärare i årskurs 

4-6 förhåller sig till de faktorer som visar sig gynna flerspråkiga elevers 

problemlösningsförmåga och även vad en verksam lärare anser vara viktigt att ta hänsyn 

till i matematikundervisning för flerspråkiga elever. Det betyder att fokus låg på att studera 

hur deltagarna tolkar den verklighet som är beroende av den sociala verklighet som de 
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deltar i (Bryman, 2008). Efter observationerna sammanställdes observationsschemat 

genom att hitta likheter och skillnader i båda observationerna. Observationerna hamnade 

därför i förgrunden, då analys av observationerna skedde först. När observationerna hade 

analyserats tittade jag närmre på intervjun för att förstå observationerna bättre. På detta sätt 

kan jag öka förståelsen för hur framgångsfaktorerna kom till användning i klassrummet 

och i vilka situationer framgångsfaktorerna framgår. Vid analys av inspelat material från 

intervjun transkriberades det material som visade sig vara användbart för studien. 

Transkribering underlättar för senare analysarbete (Bryman, 2008). 

 

För att analysera materialet har jag valt att använda mig av metoden kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att man söker efter teman av analyserat 

material (Bryman, 2008). Efter sammanställning av observationerna och transkribering av 

intervjun framkom olika teman som materialet kunde delas in i. Teman som framkom 

grundade sig i det teoretiska ramverk som nämnts i bakgrunden, men även återkommande 

likheter och skillnader i vad som händer i praktiken och vad läraren uttalade sig om under 

intervjun. De teman som framkom var: 

• Kommunikation i matematikundervisningen 

• Tillgång till modersmålet i undervisningen 

• Interaktion i matematikundervisningen 

• Etnomatematiskt förhållningssätt 

• Språkpåverkan 

• Övriga faktorer och hjälpmedel 

När observationerna och intervjuerna hade delats in i teman kunde de teman som ansågs 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar utses. För att dela in observationerna och 

intervjuerna i teman valde jag att använda mig av färgkodning. Varje tema fick en färg och 

ansågs materialet tillhöra ett tema markerades det med den färg som representerade det 

temat. Detta analysverktyg gjorde att jag fick en tydlig struktur i analysarbetet och ett 

tydligt tillvägagångssätt för att presentera resultatet. I resultatet kunde sedan temana forma 

de rubriker som ansågs lämpliga för det presenterade resultatet. 

5.4 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Hermerén (2011) finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till vid forskning. De 

fyra etiska principerna är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (Hermerén, 2011). Med hänsyn till informationskravet har läraren, 

eleverna och elevernas föräldrar informerats genom ett brev (se Bilaga 1 och 2). I brevet 

gavs information om att eleverna och läraren kommer att delta i en studie med mig som 

iakttagande observatör. Brevet skrevs på både svenska och engelska för att försäkra mig 

om att informationen säkert kom fram till eleverna och föräldrarna, eftersom inte alla hade 

svenska som modersmål. Den observerade matematikläraren gav möjligheten för mig att 

under samma dag observera tre undervisningssituationer i årskurs 4. Dock kom endast en 

av klasserna till användning med hänsyn till informationskravet. Matematikläraren hade 

endast delat ut brevet till föräldrarna och informerat eleverna i en av klasserna och på grund 
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av etiska överväganden valde jag att enbart ta med observationer från den klassen. Alla 

elever i den klassen som brevet delats ut till gav medgivande till deltagande i 

undersökningen. Med hänsyn till forskningsetiska aspekter kommer respondenternas 

namn, arbetsplats eller annan information som anknyter till respondenterna att utelämnas. 

Det gäller såväl elever som läraren och eleverna informerades även om detta i brevet. Detta 

förhållningssätt uppfyller konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet uppnås genom att 

respondenterna godkänt att medverka i studien. Vid observationerna och intervjun 

informerade jag om nyttjandekravet som innebär att jag informerade om att insamlat 

material endast kommer att användas till denna studie. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av observationerna och intervjun. För att flerspråkiga 

elever ska överkomma problem med problemlösningsuppgifter, visar detta avsnitt hur en 

verksam matematiklärare i ett flerspråkigt klassrum förhåller sig till de faktorer som visar 

sig vara av framgång för flerspråkiga elever. För att skapa ytterligare förståelse av 

framgångsfaktorerna har observationerna om hur framgångsfaktorerna framgår i praktiken 

kompletterats med det material som tagits fram under intervjun av matematikläraren.  

 

Av observationerna framgick flera av framgångsstrategierna på olika sätt. 

Framgångsfaktorerna visade sig via lärarinteraktioner som tillexempel kommunikativa 

situationer i olika sammanhang. 

 

Av de citat som finns med från transkriberingen har mindre justeringar utförts för att få ett 

bättre läsflyt för läsaren. Ord och uttryck som ehm, hmm och markeringar för pauser kan 

i vissa fall ha tagits bort. Utifrån min innehållsanalys har därför inte småord och 

pausmarkeringar förändrat innehållet i resultatet utan enbart underlättat texten för läsaren.  

6.1 Kommunicera matematik 

Vid granskning av undervisningssituationer med flerspråkiga elever framgick det att 

lärarens sätt att kommunicera i matematikämnet är en väsentlig del för att överkomma 

problem. Något som genomgående skedde under observationerna var att läraren förklarade 

arbetsuppgifter, vardagsord eller matematiska ord fler gånger och på olika sätt för att 

tydliggöra uppgifter eller ord för eleverna. Detta skedde framförallt vid 

problemlösningsuppgifter med mycket text. Läraren motiverar detta arbetssätt genom att 

säga: ”I matematik måste man förklara ord och begrepp extra tydligt för att 

matematikkunskaperna inte ska gå förlorade”. Eftersom lektionerna som observerades 

behandlade ämnet geometri var det ofta ord av geometrisk betydelse som tydliggjordes. 

Läraren använde till exempel flera ord för att förklara ordet omkrets genom att säga 

”sträcka, hela vägen runt, runtomkring, alla sidor tillsammans, alla linjer”. På detta sätt 

kommunicerar läraren med eleverna genom matematiskt innehåll för att säkerställa 

elevernas förståelse av begreppet och för att undvika frågor eller problem som kan uppstå. 

Lärarens kommentar var: ”Språket börjar sprida sig och vi får ett rätt slarvigt språk 

svenskarna, därför får vi, samtliga lärare bli noggrannare med ord och begrepp och sådant 

på olika sätt”. Det innebär att läraren använder matematiskt innehåll för att praktisera det 

svenska språket med flerspråkiga elever. Vid bristande förståelse av ord och begrepp i 

matematikämnet öppnar läraren upp för kommunikation i klassrummet och bjuder in andra 

elever i klassrummet att förklara ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. På så sätt 

kan de tillsammans skapa ett metaspråk där elevens språk möter lärarens. På detta sätt 

öppnar även läraren upp för kommunikationen eleverna emellan vilket genererar ett öppet 

klassrumsklimat och undervisningen blir mer elevcentrerad.  

 

I varje observerad lektion förekom en startuppgift där eleverna självständigt fick lösa 

uppgiften. Eleverna var placerade i bänkrader om par vilket öppnade upp för möjligheten 
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att kunna diskutera uppgifter tillsammans för att sedan lösa dem individuellt. Om eleverna 

inte diskuterade med syfte att lösa uppgifterna uppmuntrade läraren med tillsägelser att 

diskutera matematiken istället, för att uppfylla syftet att kommunicera matematik främjar 

flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Metoden EPA, enskilt, par och alla, var inte en 

metod som uppmärksammades i observationerna som utfördes men läraren påpekar att den 

fungerar mer än väl på en skola med många flerspråkiga elever. Läraren uttrycker EPA-

metoden som en positiv effekt av arbete med flerspråkiga elever och sa: ”Tänka själv bli 

lite driven ha något att säga, säga det till någon, vända och vrida på det i paret och sedan 

får ta det i helklass”.  

 

Vid en av observationerna löd en startuppgift som följer: Du ska bygga en kaninhage med 

omkretsen 16 meter. Rita tre olika förslag och skriv ut hur långa sidorna är. Uppgiften 

krävde tolkande, undersökande och prövande förmågor, eftersom eleverna var tvungna att 

omvandla 16 meter till centimeter och dessutom tolka, dra slutsatser och prova sig fram 

vilka geometriska figurer som lämpade sig för uppgiften. Efter en tid lät läraren eleverna 

presentera sina lösningar för hela klassen. Lösningspresentationer förekom ofta och detta 

för att öppna upp för diskussion i klassrummet. När läraren upplevde att eleverna inte 

kunde presentera sina lösningar på grund av nervositet eller oförståelse uppmuntrade 

läraren att eleven som presenterade kunde ta hjälp av övriga klasskamrater. Intentionerna 

med det var: 

 

Lärare: Det är nog inställningsmässigt att alla diskussioner vi har är positiva 

diskussioner. För mig kan det vara fantastiskt bra när någon går fram och visar och 

det är fel. Det är jättebra för gruppen men jag tycker inte det ska vara så farligt för den 

som går fram och gör fel heller utan den har därigenom skapat en jättebra diskussion. 

Det kan man säkert ha jätte mycket åsikter om. Det finns säkert de lärare som skulle 

säga: jag skulle aldrig skicka upp en elev som har fel det är att, hur ska man säga, 

sparka undan benen för eleven. Men jag vill ju komma i det klimatet att de verkligen 

ska våga. Idag valde jag att plocka fram svaga matematiska elever, det var konstigt 

uttryckt men de som är svaga i matematik fick gå fram och redovisa, det hade ju inte 

du koll på, men det var riktigt riktigt bra. Inte i första klassen för där ville jag ha goda 

exempel för jag tyckte inte den lektionen blev så bra men i den andra ändrade jag och 

ville lyfta de eleverna så det var väldigt väldigt lyckat. I en av klasserna fick en elev 

gå fram och visa som har det jättejobbigt i matematikämnet som lyckades lösa 

uppgiften, så det var guldläge den eleven fick stå där framme länge och njuta av att 

synas. 

 

Intervjuare: Synas? 

 

Lärare: Ah synas med bra lösningar. Och det använder jag ju mycket och plockar 

fram så. 

 

Intentionerna med att låta eleverna visa sina lösningar var att skapa diskussionsmöjligheter 

av matematiskt innehåll och uppmana att det är tillåtet att ha fel. Istället för att se felen 

som ett misslyckande menar läraren att felen kan öppna upp för kommunikation och 
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lärmöjligheter. Efter att eleverna hade fått visa sina lösningsmetoder påpekade läraren att 

situationen resulterade i bra matematiska diskussioner som eleverna kunde ha nytta av. 

Med ett öppet klassrumsklimat kan läraren skapa goda relationer till eleverna och eleverna 

kan känna förtrogenhet till matematikämnet.  

6.2 Kodväxling i matematikundervisningen 

Av observationerna framgår det tydligt att det är få elever som använder sitt modersmål i 

undervisningen. När modersmålet väl används är det diskret eleverna emellan. Det innebär 

att det generellt inte används som hjälpmedel för att överkomma problem som kan uppstå 

i matematikämnet men det tillåts att användas av eleverna. Trots att skolan är en 

mångkulturell skola med hög andel flerspråkiga elever är modersmålet förlagt i 

bakgrunden av matematikundervisningen. Läraren säger att cirka 20 procent av eleverna 

på skolan har svenska som modersmål och året innan hade hen endast en elev med svenska 

som modersmål. Läraren berättade att tidigare hade hen endast fem elever som läste 

svenska och resterande lästa svenska som andraspråk. Det innebär att elevernas bristande 

språkkunskaper av undervisningsspråket och hur beroende flerspråkiga elever är av sitt 

modersmål i undervisningen skiljer sig från år till år. När jag frågar vilka språk som 

förekommer i klassrummet svarar läraren ”Det är jättemånga, vi har persiska, assyriska, 

arabiska… det är ju svårt att veta om vi bara ska hålla oss i det klassrummet… dari har vi 

också… jag kan ha missat något”. Läraren medger att hen inte har full koll på vilka språk 

som förekommer i klassrummet men säger att de som behöver modersmålet får den 

möjligheten. Någon vidare förklaring till elevernas tillgång till modersmålet ges inte men 

möjligheten till studiehandledare finns tillgängliga någon gång i veckan för vissa elever. 

Detta är naturligtvis en resursfråga och det kan i vissa fall vara svårt att få tag på 

studiehandledare med samma modersmål som eleverna. 

 

Vid ett tillfälle uppstod en situation där läraren inte kunde förklara en uppgift på något 

annat sätt för en elev utan att modersmålet behövde sättas in. För denna elev fanns en lärare 

som talade arabiska, elevens modersmål, tillgänglig. Förklaringen till att eleven fick 

tillgång till sitt modersmål i undervisningen var att eleven hade studiehandledning. 

Studiehandledning innebar att de elever som inte klarar undervisningen på 

undervisningsspråket och inte uppnår de kunskapskrav som ämnet avser ska få 

studiehandledning på sitt modersmål. Dock beskrev läraren att förekomsten av 

studiehandledning i matematikämnet främst beror på att läraren, med samma modersmål 

som eleven, har ett genuint intresse av matematik men även att ”… oftast sätter vi 

studiehandledning på So och No, lite av tradition, för att det är ännu mer ord och begrepp 

där än i matematik”. Trots att motivationen till att samhällsorienterade och 

naturorienterande ämnen har fler begrepp än matematik drar läraren en generalisering när 

hen säger ”alla skolor känner att man behöver jobba mer med ord och begrepp i 

matematiken”. Vid frågan om alla elever har möjligheten att använda sitt modersmål 

tillsammans med en lärare svarar läraren ”Nä det är en bonus”. 
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Vid följdfrågan om läraren trodde att det hade skapat gynnsammare förutsättningar för 

flerspråkiga elever att överkomma matematiksvårigheter, framförallt med 

problemlösningsuppgifter, om alla hade fått tillgång till sitt modersmål svarar läraren: 

 

Ja fast inte hela tiden, man måste hitta en balans i det, du ska ju, man blir ju också 

tvingad över till svenska språket. Det är den vägen som de måste gå då så att man inte 

blir bekväm. Men de ska få det stödet där det är rätt att klara undervisningen. Språket 

ska ju inte vara ett hinder för att lära sig det matematiska och då ska vi kunna hjälpa 

dem, men såklart är språket ett hinder. Nä så vi har två elever som har 

studiehandledare i arabiska då och en i somaliska och en i bosniska, som kommer och 

går i klassrummet då. Och i den bästa av världar så ska jag ha förberett den 

studiehandledaren om vad vi jobbar med då och säga att… då kan de ha bildstöd eller 

de kan ha förberett och översatt en text till bosniska eller arabiska eller vad det är då. 

Men det är inte så ofta så. Oftast ligger man, de får själv lösa det, den här texten vi 

ska jobba med och då tar studiehandledaren den och då går de och sätter sig och 

diskuterar den och löser den tillsammans med eleven.  

 

Under en av observationerna var det en elev som uppmärksammade ordet parallellogram 

och relaterade ordet till pengar. Det visade sig att det var fler än den eleven som relaterade 

ordet parallellogram till pengar eftersom eleverna diskuterade att i begreppet 

parallellogram fanns ordet ”para”, som betraktas som ett uttryck för pengar. Vid 

observationen skakade läraren på huvudet och belyste att eleverna måste se ordet i sin 

helhet. Lärarens kommentar till det observerade var att eleverna ”… kopplar ju ihop många 

språk och kopplar det, ibland är det en fördel och ibland stjälper det istället”. Läraren 

menade att eleverna ofta använder sitt modersmål och kopplar det med det svenska språket 

för att finna likheter och skillnader. Det tyder på att eleverna har en vilja utforska språket 

och eleverna söker ökad förståelse och bekräftelse i sitt modersmål.  

 

Anledningen till att alla elever inte får tillgång till sitt modersmål för att överkomma 

problem är alltså att läraren anser att språket inte ska hindra matematikkunskaperna även 

om språket ändå gör det. Dock påpekar läraren på att det är bra att ha flerspråkiga lärare 

på skolan som kan erfara mycket som de lärare med undervisningsspråket som modersmål 

ofta missar. Men, enligt läraren kan tillgången till modersmålet i undervisningen bli en 

bekvämlighetsprincip för eleverna, att inte övergå eller lära sig undervisningsspråket. 

6.3 Lärarens hänsyn till flerspråkiga elevers kultur och vardag 

Vid första anblick hade jag svårt att se om läraren förhöll sig till elevernas kultur och 

vardag men vid närmare anblick framgick förhållningssättet både medvetet och omedvetet. 

Under observationerna förekom matematikboken ytterst sällan i undervisningen och 

lärarens kommentar till det var att läraren känner att hen inte lyckas i något 

matematikboksarbete. Matematikboken användes därför som extramaterial där enskilda 

uppgifter valdes ut. Läraren förhåller sig hellre till elevernas informella matematik än den 

formella matematik som råder i matematikboken. Läraren väljer att inte använda 

matematikboken i så stor utsträckning eftersom läraren anser att det inte ges några bra 

exempel från flerspråkiga elevers kultur och vardag i matematikboken. 
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Jag tror att man måste vara medveten om hur man jobbar, jag menar hade jag brakat 

in härvid och sagt att nu ska vi varje lektion, vi har ett matteläromedel som heter 

Formula 4, så hade vi använt det varje mattelektion för jag hade varit en lärare som 

hade haft den undervisningsstilen då eller tycker det är det bästa då tror jag att den 

läraren hade kört huvudet i väggen. Alltså det hade inte fungerat, det hade hela tiden 

varit 10 elever som hade behövt ha individuell hjälp med uppgifter med läsningen och 

så vidare och då kan jag inte ha den undervisningen för det fungerar inte och då måste 

jag ju fundera på vilken undervisning som kan passa här. Dom behöver fortfarande 

lösa uppgifter med skriftlig information och problemlösning, för det är ju dit vi ska 

komma men det är inte det jag kan mata med i läget just nu tycker inte jag då. 

 

Av lärarens reflektion framgår det även att hen väljer att inte arbeta i matematikboken för 

att inte förlora elevernas engagemang. En undervisningsstil som utgår från 

matematikboken, anser läraren, hade knäckt läraren eftersom hen inte upplever att den 

undervisningsstilen fungerar i ett flerspråkigt klassrum. Läraren föredrar hellre uppgifter 

som öppnar upp för diskussioner och kommunikativa situationer där eleverna får använda 

tolkande, undersökande och prövande förmågor. Av observationerna framgick det att 

läraren arbetar med att öka svårighetsgraden i matematikundervisningen på gruppnivå. 

Läraren arbetar mycket med gruppen som helhet och undviker i större mån individuell 

undervisning i form av matematikboksarbete. På så vis kan kulturella matematiska 

skillnader diskuteras och läraren och eleverna kan skapa en förståelse för hur matematiken 

kan skiljas från kultur till kultur. Anledningen till att läraren arbetar med 

kunskapsutveckling på gruppnivå var att enligt läraren är det viktigt att ta hänsyn till vilken 

årskurs de flerspråkiga eleverna går i. För att utvärdera och säkerställa elevernas 

matematikkunskaper tittar läraren mer på individnivå i de högre årskurserna. I de lägre 

årskurserna försöker läraren se de svårigheter och begräsningar som förekommer i helklass 

först, för att kunna bearbeta svårigheterna och begränsningarna senare i de högre 

årskurserna. Läraren poängterar vidare att hen upplever att undervisningen påverkas 

väldigt positivt av att det förekommer mycket flerspråkighet i klassrummet eftersom det 

får läraren att tänka till en gång extra. 

Under observationerna framgick det inte om läraren förehöll sig inom elevernas 

referensramar, dels eftersom jag som observatör inte har någon närmre kännedom om 

elevernas vardag och bakgrund och dels för att läraren inte påpekade elevernas 

referensramar i undervisningen. Vid diskussion under intervjun om kontextanknutna 

problemlösningsuppgifter säger läraren:  

 

Mm... Det är ju lite vad de har med sig, jag är ju personligen uppvuxen i villa och jag 

tänker att alla har trädgårdar och jag fastnar ibland i det… när man ger exempel… 

ordet tomt dök ju upp här tillexempel det vet ju alla vad en trädgårdstomt är, nä absolut 

inte. Ska man i geometrin… ”ah men ni kommer säkert bygga ett hus många av er”. 

Det kanske de inte alls kommer att göra, de kanske kommer bo i ett segregerande 

område i en lägenhet hela sitt liv, för det gör många. Tapetsera, måla som gemene gör, 

det kanske inte alls är säkert att de här eleverna har mött eller sett, någon som 
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tapetserar, vaddå tapetsera. Medan en tio tolvåring från många andra skolor har sett 

föräldrar göra någonting av det här. Just med geometri, med former och sådant, bygger 

ju mycket på sådana exemplen i böckerna så just böckerna har en helt annan, om du 

tänker på kontexten, har en helt annan upplevelse för saker och betydelse. Så ibland 

hamnar man fel i exempel när man vill ge goda exemplen. Med god vilja att ge rätt 

exempel som egentligen bara snurrar till det för dem, för jag har inte alls den 

bakgrunden.  

 

Läraren medger att kontexten i matematikböckerna kan ställa till det för flerspråkiga elever 

och kanske är det även därför matematikboken prioriteras bort i ett första skede.  

 

Läraren nämner även att flerspråkiga elever generellt har ett genuint intresse för 

matematikämnet på grund av föräldrarnas höga förväntningar och intresse av ämnet. Det 

gör att det i undervisningen kan förekomma lösningsmetoder anknutna till elevernas kultur 

och vardag som de stöter på i hemmet. Läraren påpekar att metoderna uppmuntras och 

eleverna får visa metoderna för hela klassen. Därigenom kan det bli bra matematiska 

diskussioner eftersom det ofta är fler elever som kan relatera till metoderna, poängterar 

läraren. I slutändan visar det sig ofta att siffrorna endast har placerats olika i 

lösningsmetoden, vilket skapar diskussioner om att den metod eleverna bär med sig från 

sin kultur och vardag har likheter med de lösningsmetoder som lärs ut i skolan.  

 

När jag frågar läraren om kännedom för begreppet etnomatematik säger läraren: ” Läst det 

någon enstaka gång men är inte bekant med det egentligen. Det nämndes nog i slutet av 

mattelyftet av någon, hur vi skulle gå vidare och då var det nog handledaren till mattelyftet 

som pratade löst om etnomatematik, sen blev det inte mer av det”. Det innebär att begreppet 

etnomatematik har varit på tal på skolan men någon närmre reflektion om vad det innebär 

eller hur det skulle kunna gynna flerspråkiga elever har inte gjorts. 

6.4 Lärarens positionering i matematikundervisningen  

Läraren hade en öppen relation till eleverna och eleverna berättade mer än gärna om såväl 

situationer som uppstod i deras vardag som situationer som syftade på ett mer matematiskt 

innehåll. Läraren intresserade sig för elevernas frågor och funderingar men var samtidigt 

rak och saklig. Läraren beskrev att vid arbete med flerspråkiga elever krävs en annan typ 

av auktoritet och det tål att reflektera extra över sin ledarroll som lärare för att skapa goda 

relationer. Vid följdfrågan om vad skillnaden var av lärarens rakhet och tydliga ledarroll 

av flerspråkiga elever kontra elever med svenska som modersmål, förhöll sig läraren till 

en intressant aspekt: 

 

Intervjuare: Vad tror du det beror på? 

 

Lärare: Det är ju just det att många av de här barnen har, de vill synas, många har 

behov av bekräftelse. De kommer från splittrade hem där bekräftelsen är oerhört 

viktig. Jag tror du känner, som sagt, jag tror att du kan uppleva att de är otroligt öppna 

mot dig. 
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Intervjuare: Ja verkligen och då har jag hållit mig i bakgrunden. 

 

Lärare: Nästan så man… var finns gränsen, men det bygger ju lite på det här, deras 

behov och en klapp på axeln, jag ser vem du är och sådant här då, den är jätte viktig 

för vissa elever, oerhört!  

 

Läraren menar att flerspråkiga elever har en förhoppning av bekräftelse från läraren. Det 

innebär att interaktionen elever och lärare emellan påverkas av elevernas bekräftelsebehov. 

Får eleverna ingen bekräftelse kan förtrogenheten till matematikämnet och framförallt 

problemlösningsuppgifter gå förlorad.  

 

Läraren säger att föräldrarna har väldigt höga förväntningar på elevernas 

matematikkunskaper. ”Matematiken är ju, har ju hög status. I många länder, alltså i matten, 

är nummer ett och det hör man ju i många diskussioner på utvecklingssamtal. Dom har 

ibland lite andra metoder än vad vi använder men det har jag inte märkt att det ställer till 

det, det är mer förväntningarna som är höga på att lösa matematiken och de tycker att man 

ska lägga mycket tid på huvudräkning och den här utantillträningen”. Vid diskussion om 

att matematikämnet är ett kulturbundet ämne säger läraren: ”Ja det kan ju vara så att 

föräldrar och elever har lättare för att prata om matte än svenska och no… siffror är ju 

bekanta för dem”. Eftersom föräldrarna har en relation till matematikämnet menar läraren 

att hen kan ta vinning av det i matematikundervisningen för flerspråkiga elever. Genom att 

integrera med föräldrarnas matematikkunskaper kan läraren skapa förståelse för elevernas 

informella matematikkunskaper. På så sätt kan även läraren skapa goda relationer till 

eleverna.  

 

Trots föräldrarnas anknytning till ämnet väljer läraren att förbise föräldrarnas höga 

förväntningar på utantillträning och lärarens kommentar till att utantillträning undviks var 

att dessa kunskaper inte är ämnade för alla flerspråkiga elever, eftersom elevernas 

bristande matematikkunskaper kan bero på något annat. Till ämnet geometri utförde 

eleverna tillexempel en ”geometrihjälp”, en bok som de skapar själva med viktiga begrepp 

och ord i geometrin. I ”geometrihjälpen” får eleverna använda egna förklaringar och måla 

och rita själva, vilket i sig skapar ett lärande. Lärarens intentioner med geometrihjälpen 

var: 

 

Lärare: Den funkar ju i alla skolor men för flerspråkiga elever tror jag den är alldeles 

utmärkt och det är ett lärandesystem. De blir ju lite förvånade när jag säger att de får 

ha den på ett prov men det är ju lite vad jag har för syfte. Är det ett bedömarprov, där 

jag ska leta rätt på alla fel och alla saker de inte kan eller vill jag ha ett prov som även 

den... Tänk när de sitter och bläddrar i sina häften, de kommer ju lära sig otroligt 

mycket under det provet. Och sen kan jag ju göra en lektion där jag går igenom provet 

en gång till jag kan ju ha två fantastiska lektioner där lärandet bara höjs. Sen kan jag 

ju riva proven i efterhand de kan ju tro att jag bara har räknat poäng men det är ju ett 

lärande utan dess like.  

 

Intervjuare: Ja precis. 
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Lärare: Sen kan jag ha andra former där jag använder bedömning kanske. Jag kan ju 

det provet som bedömning för det är ju kanske, det beror ju på hur jag gör frågorna 

men. 

 

Intervjuare: För jag noterade förra gången att du sa att matematik inte bara är att 

minnas. 

 

Lärare: Ja men det är det ju och det går in i den här geometrihjälpen.  

 

Läraren menar att ”geometrihjälpen” förbiser föräldrarnas förväntningar på 

utantillinlärning eftersom eleverna får tillgång till ”geometrihjälpen” vid inlärning. Utan 

utantillinlärning anser läraren att eleverna tillsammans kan skapa goda lärsituationer med 

verktyg som till exempel ”geometrihjälpen”, genom att bara bläddra, läsa och reflektera 

över det eleverna har gjort i matematikämnet.   

6.5 Språkkunskapernas påverkan 

Läraren poängterar tydligt att elevernas språkkunskaper i undervisningsspråket kan 

påverka förståelsen i matematikämnet. Vid frågan om läraren kan se några svårigheter eller 

begränsningar som kan förekomma i undervisning av problemlösningsuppgifter svarar 

läraren: ”Just problemlösning? Ja det är väl allt… Men språket framförallt”. Vid 

följdfrågan om det finns några andra begränsningar eller svårigheter för flerspråkiga 

elevers problemlösningsförmåga återkommer läraren ändå till att elevernas 

språkkunskaper hindrar kunskapsutvecklingen. Läraren försöker anpassa uppgifterna 

genom att förändra språket, längden på meningarna eller meningsuppbyggnaden. Vid 

intervjun poängterar läraren att hen kan förändra språket till det enklare men att det handlar 

om ungefär samma problem i uppgiften. Läraren sager: ”Jag kan ju skifta i nivån i 

information till eleverna”. Observationerna tydliggör även att läraren använder digitala 

verktyg i undervisningen för att behålla uppmärksamheten och intresset när ord och 

begrepp måste tydliggöras. Detta skedde till exempel genom att läraren visade ett 

youtubeklipp med en genomgång av begreppet omkrets.  Läraren menar att 

koncentrationen hos eleverna ökar med ca 10 procent om man använder digitala verktyg i 

undervisningen än om läraren skulle stå och hålla samma genomgång på tavlan.  

Vid observationerna av undervisningen förekom det väldigt få uppgifter som eleverna 

skulle lösa. Läraren säger att hen kan nöja sig med att bara visa en enda uppgift, ”Med ett 

gott innehåll och då är det den uppgiften du kan anpassa till lite enklare språk till någon, 

kanske enklare matematiskt men ofta är det inte det du ändrar på utan det är formen, 

uttrycksformen i språket och sådant där”. Observationerna visar även att det är stor 

spridning av elevernas matematikkunskaper och språket tydliggörs hela tiden av läraren. 

Trots detta säger läraren: ”Jag försöker se skillnad på språket, att det inte är det som ska 

vara hindrande för att lära sig matematik. Jag har ju nyanlända tillexempel, ja du har ju 

varit med en lektion där fyra fem elever gick iväg för att ha extra stöd i matte och där gick 

det tillexempel inte en nyanländ som har varit här i ett och ett halvt år för jag tycker att hen 
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har ett matematiskt tänk så det är inte det… (eleven) har siffrorna både på arabiska och på 

svenska”. Vidare poängterar läraren att hen upplever att det är enklare att anpassa 

matematikuppgifter av problemlösande karaktär till de elever som har bristande 

språkkunskaper än till elever i matematiksvårigheter. Det betyder att läraren skiljer på hur 

matematikkunskaperna kan påverkas av språkkunskaperna och tydliggör upprepade 

gånger att språket inte ska påverka hens sätt att se elevernas matematikkunskaper. 

 

Av det jag har sett under observationerna förekom situationer där eleverna och läraren 

uppmärksammade att vardagsord även kan ha en matematisk betydelse. Under en av 

observationerna förekom en situation med en problemlösningsuppgift där frågor om 

begreppet likbent triangel uppkom. Eleverna uppfattade att ordet likbent innehöll ordet ben 

och refererade till att triangeln inte har några ben. Eleverna hänvisade till mänskliga ben 

och läraren förklarade begreppet med att rita upp och visa att sidorna på triangeln, som var 

lika långa, kallades vinkelben och att i en likbent triangel är ”benen” lika långa, men 

eleverna såg frågande ut och frågade fortsättningsvis om begreppet ben. Läraren 

uppmuntrade ofta eleverna till att måla, rita, när de skulle lösa matematikuppgifter av 

problemlösande karaktär. I situationen med den likbenta triangeln använde även läraren 

målande uttrycksformer. Kommentaren till det var att, lösa uppgifter med hjälp av bilder 

är en metod eller uttrycksform de använder sig av, för att överkomma problem som kan 

uppstå i matematikämnet. Lärarens kommentar till att vardagsord kan ha en annan 

matematisk betydelse var: 

 

… vad hade vi förra veckan, det var i och för sig i kemin men det går in i matematiken 

med, ordet löser, det var inte när du var med men löser, för dem är det bara att det 

löser sig, det fixar sig, men här var det att sockret skulle lösa sig, det krånglade till det 

jätte mycket, och vad är en lösning… men i det här sammanhanget så var det absolut 

inte så. Vi möter jätte mycket ord. Just med geometrin som du har observerat här så, 

det är ju mängder med ord som dyker upp, det är ju kanter, omkring och så vidare. 

 

 Läraren kontrollerade hela tiden att alla elever hade förståelse för matematiska ord och 

begrepp och återkom under lektionen till de ord och begrepp som visade sig vara svåra. 

Läraren problematiserar och säger att trots att man som lärare tror att man är färdig med 

ett område, finns det fortfarande flerspråkiga elever som inte har koll på skillnaden mellan 

vardagsorden och den matematiska betydelsen av vardagsorden. Det gör att läraren måste 

ha det i sitt beaktande när undervisningen övergår till ett nytt och svårare område. 

6.6 Slutsatser av resultatet 

Resultatet av de observationer och intervjun som genomförts visar att interaktion genom 

kommunikation prioriterades högt i detta flerspråkiga matematikklassrummet. Genom 

situationer med fokus på interaktion och kommunikation kan även andra 

framgångsfaktorer visa sig i undervisningen. I undervisningen visar sig 

framgångsfaktorerna genom att läraren är öppen för kommunikativa situationer där verbal 

kommunikation är i fokus. När läraren förklarar och förtydligar ord, begrepp och 

arbetsuppgifter flera gånger har läraren som mål att undvika problem som kan uppstå. 
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Lärarens mål är att skapa ett öppet klassrumsklimat där kommunikation och interaktion 

uppmuntras av eleverna. Genom att skapa ett öppet klassrumsklimat låter läraren eleverna 

visa sina lösningar för övriga elever i klassen och därigenom skapas matematiska 

diskussionsmöjligheter på gruppnivå.  

 

Modersmålet används av få elever och läraren är både positivt och negativt inställd till 

användningen av modersmålet i matematikundervisningen. Trots detta påpekar läraren att 

flerspråkiga elevers språkkunskaper i undervisningsspråket hämmar deras 

matematikutveckling, men läraren undviker i större mån att se att elevernas 

språkkunskaper av undervisningsspråket ska påverka elevernas matematikkunskaper. 

Genom konkreta uttrycksformer, förtydligande och förenklade meningsuppbyggnader kan 

läraren koncentrerar sig på elevernas matematikkunskaper istället för språkkunskaperna. 

Läraren tar även hjälp av de få flerspråkiga lärare som finns på skolan eftersom de kan 

erfara sådant som lärare med undervisningsspråket som modersmål ofta missar.  

 

Läraren i det flerspråkiga klassrummet arbetar mycket med uppgifter i gruppsammanhang 

där eleverna får lära och ta del av varandras lösningsmetoder. Uppgifterna är få men med 

utvecklat innehåll som kan skapa goda diskussionsmöjligheter. Eftersom läraren inte tror 

att läromedelsundervisning gynnar flerspråkiga elever, eftersom den är allt för formell, 

tittar läraren på elevernas kunskaper och förmågor på gruppnivå istället för individnivå. 

Läraren hävdar att flerspråkiga elever lär bättre av varandra och införlivning av elevernas 

kultur och vardag i undervisningen skapar motiverade elever. Dock visar det sig vara svårt 

att få in kontextualiserade uppgifter i undervisningen då lärarens kommentar till det var att 

hen inte har den bakgrunden själv. Läraren framhåller även att elevernas bekräftelsebehov 

kräver att läraren inger en viss auktoritet för att inte eleverna ska ta över. Trots detta visar 

sig undervisningen vara elevcentrerad, med elevernas diskussioner och frågor i fokus.   

 

Av resultatet framgår det att läraren förhåller sig till flera framgångsfaktorer i praktiken 

både medvetet och omedvetet.  
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7. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är indelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen kommer jag att diskutera hur metodvalet kan ha påverkat resultatet 

samt vad begrepp som validitet och reliabilitet har för relation och hur de förhåller sig till 

metodvalet. Resultatdiskussionen tar upp viktiga aspekter ur resultatet och hur resultatet 

förhåller sig till frågeställningarna och tidigare forskning inom området. I 

resultatdiskussionen kommer jag även ta upp förslag på framtida eller fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

För att öka studiens tillförlitlighet har viktiga begrepp som reliabilitet och validitet tagits 

hänsyn till. Reliabilitet innebär att studien ska vara reproducerbar vilket betyder att om 

någon annan skulle göra samma studie skulle studiens resultat vara liknande (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2014). Naturligtvis kan inte studien upprepas med exakthet eftersom den 

sociala miljön som observerats kan påverka resultatet (Bryman, 2008). Dock kan studien 

ge ett liknande resultat om samma observationsschema och intervjufrågor utförs på en 

annan flerspråkig skola, med en annan matematiklärare, med samma information till 

respondenterna och samma observationsteknik. Jag valde att göra mina observationer före 

intervjun för att observationerna inte skulle påverkas av de frågor som ingick i intervjun. 

Styrkan med att ha intervjun efter observationerna var att läraren hade möjlighet att 

kommentera det som hände i den dagliga undervisningen, vilket i sin tur kunde skapa större 

förståelse för varför läraren agerade och gjorde som hen gjorde. Med ett 

observationsschema kunde jag även följa samma mönster under observationerna. Med 

samma mönster blev observationerna likvärdiga och säkerställde att utbytet under 

observationerna inte var en engångsföreteelse. Svårigheten med observationsschemat var 

att observationerna begränsades och i efterhand kunde kategorierna i observationsschemat 

ha utvecklats ytterligare för att eventuellt få ett bredare material att arbeta med. Jag valde 

även att inte informera varken elever eller lärare det exakta syftet med studien för att 

respondenterna skulle agera på ett så naturligt sätt som möjlig i situationer som uppstod, 

vilket i sin tur gör att studien inte påverkats av yttre omständigheter. Risken med att tala 

om syftet är att respondenterna kanske inte hade velat medverka eller hoppat av vilket hade 

resulterat i att jag inte hade haft någon information eller något material att använda.  

 

Jag valde även att observera på avstånd genom att hålla mig i bakgrunden och inte delta i 

situationer som uppstod. Förvisso kan min närvaro ha påverkat lärarens och elevernas sätt 

att agera i undervisningssituationerna. Observationstillfället kan ha varit en märklig 

situation både för läraren och eleverna eftersom det vanligtvis inte sitter någon i 

klassrummet och observerar. Dock påpekade läraren att eleverna är väldigt öppna för nya 

människor i skolvärlden eftersom de är i behov av bekräftelse och söker tillfällen där de 

kan synas och höras. Detta var dock inget som märktes under lektionstillfällena utan frågor 

uppstod snarare efter att lektionerna var slut. Dock sökte läraren kontakt med mig vid ett 

fåtal tillfällen under lektionen och förtydligade situationer som uppstod. När läraren 

förtydligade situationer som uppstod handlade det oftast om att förtydliga hur läraren 

tydliggjorde ord och begrepp som eleverna inte förstod eller hur läraren gick tillväga för 
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att överkomma språkliga barriärer i matematikämnet. Av den kopplingen tror jag att 

läraren anade att mitt syfte med studien vara att tydliggöra hur läraren arbetar med språket 

i matematikundervisningen, eftersom majoriteten av eleverna i den observerade miljön inte 

hade undervisningsspråket som modersmål. Att läraren förtydligade situationer för mig 

som observatör i den studerade miljön innebär att läraren hade mig i sitt beaktande under 

lektionerna och ville förtydliga och förklara så att jag som observatör inte skulle missförstå 

eller dra felaktiga slutsatser. 

 

Validitet innebär i vilken utsträckning forskaren lyckats studera och beskriva det som 

avsågs att studeras (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Med hänsyn till validitet har jag 

haft syfte och frågeställningar i beaktande under hela analysprocessen. Det betyder att jag 

har försökt undvika den information som inte har med studiens syfte och frågeställning att 

göra och sorterade informationen så att den besvarade studiens frågeställningar. I studien 

ingår öppna frågor eftersom syftet var att utveckla en förståelse för framgångsfaktorerna. 

Det var även viktigt för mig att endast analysera en lärare i en miljö med elever som inte 

hade svenska som modersmål eftersom syftet och frågeställningarna avses besvara hur 

undervisningssituationer ser ut för flerspråkiga elever och inte elever med svenska som 

modersmål. Trots att syftet precisera lärare i stort valde jag att endast observera en lärare. 

Mitt extremfall och valet av lärare kan öka studiens relevans eftersom läraren arbetar i en 

mångkulturell skola med högre andel flerspråkiga elever än elever med 

undervisningsspråket som modersmål. Det innebär att förståelsen för framgångsfaktorerna 

i det studerade matematikklassrummet borde ge ha relevans även på en liknande skola med 

liknande förhållanden.  En reflektion som dock har skett under arbetsprocessen är att 

frågeställningarna kan vara för vida i senare tid, då framgångsfaktorerna förmodligen 

kommer att utvecklas i takt med ökad invandring och med elever som uppvisar andra 

begränsningar och svårigheter. Det innebär att det finns en nackdel med att precisera 

framgångsfaktorerna i frågeställningarna.  

 

Mitt val av urval har påverkat resultatet då jag endast har observerat och intervjuat en 

lärare. Dock valde jag att observera flera lektioner vid två olika tillfällen för att försäkra 

mig om att lärarens handlingar utifrån framgångsfaktorerna var synliga i undervisningen 

mer än en gång. Om flera lärare hade observerats och intervjuats kunde en jämförelse lärare 

emellan blivit möjlig. Dock var inte mina intentioner att göra en jämförelse, utan snarare 

få en djupare förståelse för min hypotes om hur matematikundervisningen kan bedrivas i 

för att flerspråkiga elever ska lyckas med problemlösningsuppgifter i matematikämnet. 

Läraren hade 22 års tidigare erfarenhet i en annan kommun där flerspråkighet har varit ett 

bristande utfall. Läraren hade ingen flerspråkig bakgrund själv och berättade att hen var 

nybörjare av att undervisa flerspråkiga elever, då hen endast varit på den flerspråkiga 

skolan i 1,5 år. Läraren såg dock likheter mellan flerspråkiga elever och elever med 

bristande ordförråd, som hen stött på vid arbete på andra skolor. Likheten var att 

förebyggande arbete med språket krävs för både flerspråkiga elever och elever med 

bristande ordförråd. Läraren har inte utbildat sig med inriktning mot flerspråkighet men 

nämnde att hen deltagit i matematiklyftet och läslyftet som syftade att inrikta sig på arbete 

med flerspråkighet. Att läraren endast hade 1,5 års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga 
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elever gör dock att undervisningsmetoderna som visade sig under observationerna inte 

grundades i gamla vanor och läraren själv påpekade att hen hela tiden måste reflektera över 

sin undervisning. 

 

Med intervjumetoden stimulated recall kunde läraren under intervjun kommentera det jag 

hade observerat. I efterhand kunde undersökningsmaterialet utökats om 

observationstillfällena hade videoinspelats. Detta hade gjort det möjligt för läraren att 

tydligt kommentera allt hen gjorde utan att läraren hade behövt fundera över om mina 

tolkningar påverkat det hen ska analysera och kommentera. För mig som observatör kunde 

videoinspelning av observationerna gett ett utökat material att analysera och säkerställt att 

viktiga detaljer inte missats. Trots detta anser jag att studien inte påverkats av mina 

värderingar och tolkningar eftersom jag har observerat i bakgrunden. Det innebär att jag 

inte har påverkat läraren hur hen ska agera i situationer genom att tillhandahålla läraren 

med information om framgångsfaktorerna. När jag lät läraren kommentera det jag hade 

observerat kunde jag undvika att resultatet endast bygger på mina värderingar och 

tolkningar av olika begrepp och situationer.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är indelad i tre teman med syfte att diskutera resultatet i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningarna samt hur resultatet förhåller sig till tidigare 

forskning.  

 

7.2.1 På vilka konkreta sätt framgår framgångsfaktorerna i olika situationer när 

lärare hjälper och stöttar flerspråkiga elever som får problem med att tolka och 

lösa problemlösningsuppgifter? 

Av den första frågeställningen framgår det att läraren som observerats och intervjuats 

förhåller sig till flera av framgångsfaktorerna i undervisningen både medvetet och 

omedvetet. Framgångsfaktorerna som visar sig vara gynnsamma att förhålla sig till är ett 

etnomatematiskt förhållningssätt genom utgångspunkt i elevernas vardag och kultur, att 

eleverna får tillgång till sitt modersmål i undervisningen samt att undervisningen 

genomsyras av kommunikativa delar för att öka interaktionen i matematikämnet. I 

resultatet framgår det att läraren kommunicerar genom matematiskt innehåll för att öka 

flerspråkiga elevers matematiska medvetenhet. Av observationerna visa det sig att läraren 

ser kommunikation som ett viktigt verktyg i matematikundervisningen. Kommunikativa 

delar framgår genom att läraren förklarar och förtydligar begrepp, placerar eleverna i 

bänkrader om två vilket öppnar upp för kommunikation eleverna emellan, kommunicerar 

med föräldrar, låter digitala verktyg vara en kommunikativ del i elevernas undervisning 

samt låter eleverna visa sina lösningsstrategier för att öppna upp för diskursiva miljöer. 

Det innebär att resultatet visar att matematikundervisningen bygger på kommunikativa 

sammanhang med syfte att låta eleverna integrera med varandra.  

 

En viktig faktor att ta hänsyn till, enligt respondenten, är språket, som bland annat är ett 

mediterande verktyg (Vygotskij, 1999). Trots att läraren påpekar att språket inte ska vara 

ett hinder för elevernas matematikkunskaper är respondenten medveten om att språket 
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begränsar. Med begränsningar av språket menar läraren elevernas brister i 

undervisningsspråket. Dock försöker läraren undvika att förändra det matematiska 

innehållet när språket utgör ett hinder för eleverna. Läraren ändrar och förenklar endast 

språkets utformning när språket begränsar elevernas förståelse av en matematikuppgift. 

Med hänsyn till att språket inte ska påverka elevernas matematikkunskaper väljer läraren 

att medvetet förklara ord, begrepp och arbetsuppgifter flera gånger och på flera olika sätt 

för att försäkra sig om att alla förstår. Det innebär att läraren lägger stort arbete på att låta 

flerspråkiga elever förstå det svenska språket genom matematiskt innehåll istället för att 

låta eleverna använda sitt modersmål när språket utgör ett hinder. Läraren motiverar att 

modersmålsresurser främst är lagt på samhällsorienterade och naturorienterande ämnen för 

att det är så mycket ord och begrepp i de ämnena. Samtidigt menar läraren att alla 

matematiklärare måste arbeta mer med ord och begrepp med flerspråkiga elever och 

läraren missar här en viktig poäng med att eleverna inte får tillgång till sitt modersmål i 

matematikundervisningen. Eftersom läraren uttryckligen säger att det är mycket ord och 

begrepp i matematikämnet borde därför även modersmålsresurser läggas på 

matematikämnet som såväl samhälls- och naturorienterande ämnen. Om fler elever hade 

fått tillgång till sitt modersmål hade läraren kunnat koncentrera sig på att utveckla 

elevernas matematikkunskaper och öka möjligheten för eleverna att ta sig an 

problemlösningsuppgifter som kräver tolkande, undersökande och prövande förmågor 

(Bernardo, 2002; Barwell et al., 2006). Genom att låta eleverna ha tillgång till sitt 

modersmål kan läraren undvika att språket utgör ett hinder för att eleverna ska utvecklas i 

matematikämnet (Bernardo, 2002; Barwell et al., 2006).  

 

Det betyder att lärarens sätt att låta eleverna kodväxla mellan modersmålet och 

undervisningsspråket med övriga klasskamrater, gynnar elevernas språkutveckling på flera 

plan. Med kodväxling hindras inte eleverna att delta i kommunikativa sammanhang 

(Farrugia, 2012; Norén, 2015; Barwell et al., 2006; Bernardo, 2002), som visar sig vara en 

viktig aspekt för läraren att ta hänsyn till. Kodväxling och tillgången till modersmålet i 

undervisningen tyder på ett etnomatematiskt förhållningssätt eftersom elevernas 

modersmål är en väsentlig del i elevernas kultur och vardag. Med tillgång till elevernas 

modersmål i klassrummet kan lärarens arbetssätt underlättas och lärarens syn på att 

språkkunskaperna inte ska påverka elevernas matematikkunskaper kan ta stöd i 

modersmålsanvändning. När eleverna kopplar modersmålet och undervisningsspråket i 

matematikämnet anser jag att det tyder på att eleverna vill utforska språket i matematiska 

dimensioner. Därför är det av stor vikt att eleverna får möjligheten att använda 

modersmålet för att inte elevernas språkutveckling ska hämmas. För att flerspråkiga elever 

ska nå framgång i problemlösningsuppgifter är det inte avgörande vilket språk uppgifterna 

är utformade på, bara eleverna får möjlighet att använda alla språk de behärskar (Norén, 

2015; Bernardo, 2005). Läraren borde därför ha gett eleverna fler möjligheter att använda 

sitt modersmål i undervisningen istället för att se modersmålstillgången som en 

begränsning för kunskapsutveckling.  

 

Dock menar läraren att om alla elever hade fått tillgång till sitt modersmål i undervisningen 

hade det kunnat stjälpa elevernas kunskapsutveckling. Läraren syftar till att 
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modersmålstillgången blir en bekvämlighetsprincip för eleverna, istället för att se det som 

ett verktyg för ökad måluppfyllelse i matematik. När jag reflekterade vidare över lärarens 

uttalande om ökad modersmålstillgång i undervisningen är det möjligt att läraren syftar till 

att elevernas språkkunskaper i undervisningsspråket går förlorade och inte 

matematikkunskaperna. Trots detta påpekar läraren att hen ser både för och nackdelar med 

att många flerspråkiga elever kopplar ihop modersmålet med undervisningsspråket. Att 

inte låta alla flerspråkiga elever få tillgång till sitt modersmål kan handla om att 

språkkunskaperna i undervisningsspråket inte ska gå förlorade. Med tillgången till 

modersmålet anser jag att läraren kan undvika att påpeka att språkkunskaperna utgör ett 

hinder i matematikundervisningen och framförallt i problemlösningsuppgifter. Dock ska 

inte undervisningsspråket exkluderas helt eftersom undervisning på flera språk gynnar 

språkutvecklingen för flerspråkiga elever (Tvingstedt & Salameh, 2012). Trots att läraren 

anser att elevernas kunskapsutveckling i matematik hämmas av att de får tillgång till sitt 

modersmål i undervisningen, låter läraren eleverna kodväxla med de klasskamrater som 

talar samma språk. De elever som talar samma språk använder modersmålet när det 

svenska språket brister. Det innebär att trots att lärarens antyder att 

modersmålsanvändningen är en bekvämlighetsprincip för eleverna låter hen ändå eleverna 

använda det i undervisningen.  

 

För att öppna upp för matematisk kommunikation ger läraren ett förslag på en metod vid 

namn EPA. När eleverna får fundera och diskutera matematiskt innehåll enskilt, i par och 

alla menar läraren att det öppnar upp möjligheter för alla att delta och lära sig något, det 

motiverar flerspråkiga elever. Läraren lyfter även elevernas behov av att synas och höras 

vilket skapar goda möjligheter för flerspråkiga elever med EPA-metoden.  Läraren anser 

även att när eleverna får visa sina lösningsprocesser i matematikämnet kan givande och 

kunskapsutvecklande diskussioner föras. När läraren ger tillfällen för diskussioner i ett 

öppet klassrumsklimat kan elevernas språkkunskaper utvecklas och därigenom kan 

eleverna utveckla en säkerhet i att lösa problemlösningsuppgifter med mycket text (Norén, 

2015). Med öppna klassrumsklimat kan kunskaper förmedlas och delas eleverna emellan 

och eftersom flerspråkiga elever har olika språkliga förutsättningar och begränsningar kan 

eleverna lära av varandra. Öppna klassrumsklimat där elevernas tolkningar och lösningar 

av matematiska uppgifter genomsyrar undervisningen tyder på elevcentrerad undervisning. 

Elevcentrerad undervisning är gynnsam för flerspråkiga elever eftersom öppna 

klassrumsklimat med eleverna i centrum ökar möjligheten för kultur- och kunskapsutbyte 

(Hansson, 2010; Bengtsson, 2011; Norén, 2015). När läraren låter eleverna lära av 

varandra kan kulturella matematiska attribut jämföras (Norén, 2015). Av resultatet framgår 

det att kulturella matematiska utbyten upplevs påverka elevernas positivt och ökar 

elevernas engagemang att vilja lösa matematiska problemlösningsuppgifter.  

 

Trots att läraren inte var så bekant med begreppet etnomatematik visar läraren omedvetet 

detta förhållningssätt i undervisningen. Utifrån mitt tolkande perspektiv kunde jag tolka 

alla situationer utifrån mitt teoretiska ramverk och vidare förstå på vilket sätt situationerna 

stödjer elevernas utveckling.  Lärarens etnomatematiska förhållningssätt kan även kopplas 

till den kommunikativa delen eftersom läraren tittar på elevernas matematikkunskaper i 
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gruppsammanhang snarare än på individnivå. Läraren ser möjligheter i att se elevernas 

matematikkunskaper vid diskursiva sammanhang där merparten är delaktiga. Istället för 

formell matematikundervisning där utantillinlärning och tragglande är i fokus låter läraren 

eleverna utveckla matematiska förmågor genom samtal och kommunikation. Det öppnar 

upp möjligheten för eleverna att dela kulturella matematiska attribut och matematiska 

erfarenheter med varandra (D'Ambrosio, 2001). Detta är även något, enligt läraren, som 

uppskattas och läraren låter mer än gärna eleverna dela med sig av den matematik som 

följer deras vardag och etniska kultur. Om elevernas matematiska idéer och personliga 

lösningsstrategier uppmuntras kan det ge en positiv inverkan på elevernas matematiska 

förståelse (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Det innebär att om flerspråkiga elever möter en 

formaliserad generell skolmatematik kan eleverna överge sin informella matematik och 

kulturella attribut kan gå förlorade (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Trots att läraren med 

goda och omedvetna avsikter till viss del förhåller sig till ett etnomatematiskt 

förhållningssätt har läraren svårt att utforma problemlösningsuppgifter som förhåller sig 

till den kultur och vardag eleverna lever i. Läraren menar att det är lätt att utgå från sin 

egen vardag och egna kontext när matematikboken prioriteras bort och förhoppningen om 

att göra mer elevnära uppgifter kan gå förlorad ändå. Att arbeta kulturengagerat i 

matematikämnet kräver att läraren har kännedom om elevernas kultur och vardag och att 

läraren kommunicerar och integrerar med såväl eleverna som föräldrarna.  Läraren i den 

studerande miljön har goda intentioner med sitt kulturengagerade arbete och kanske kan 

lärarens erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga lärare påverka svårigheten med att arbeta 

inom elevernas referensramar.   

 

När läraren väljer att inte låta undervisningen grunda sig i formell matematikboksarbete, 

visar detta på ett etnomatematiskt förhållningssätt. Att anpassa undervisningen efter 

elevernas behov, bakgrund och tidigare erfarenheter är en av många delar i lärarens 

kompensatoriska uppdrag (Skolverket, 2011b). Med ett etnomatematiskt perspektiv på 

inlärning är elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter i fokus. Lärarens sätt att arbeta 

tyder på ett etnomatematiskt förhållningssätt men eftersom läraren inte är vidare bekant 

inom området kan resultatet ändå visa att läraren förhåller sig till etnomatematik 

omedvetet. 

 

7.2.3 På vilket sätt påverkas matematikundervisningen i ett flerspråkigt klassrum? 

På den andra frågeställningen framgår det att läraren i studien utan utländska attribut anser 

att matematikundervisningen påverkas positivt av att flerspråkiga elever finns i 

klassrummet. Det framgår tydligt att läraren funderar extra noga över sina val av 

undervisningsmetoder och av de val läraren gör får matematiken en djupare dimension. 

Läraren uppger att matematikundervisning av flerspråkiga elever kräver tydliga ramar och 

att man sätter tydliga ramar i undervisningen. Detta för att många flerspråkiga elever söker 

bekräftelse av att synas och höras. Elevernas bekräftelsebehov kan påverka undervisningen 

både positivt och negativt. Enligt läraren är matematik av många föräldrar ett viktigt och 

högt prioriterat ämne och läraren upplever att föräldrar har ett genuint intresse för 

matematikämnet. Eftersom många elever har förväntningar från föräldrar att prestera i 

matematikämnet kan det främja eleverna att kommunikativt vilja visa sina förmågor och 
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kunskaper i matematik. Men föräldrarnas höga förväntningar kan även hämma elevernas 

kunskapsutveckling eftersom hög press från hemmet kan skapa osäkerhet. För att undvika 

att undervisningen inte bara präglar föräldrarnas förväntningar, eftersom det inte gynnar 

alla elever, undviker läraren utantillinlärning och tragglande av huvudräkning. Läraren 

menar att flerspråkiga elever gynnas av att kunna uttrycka sig fritt om matematik i 

klassrummet och att flera lösningsmetoder öppnar upp möjligheten för 

kunskapsutveckling. ”Matematik är ju mer än att bara minnas” säger läraren. 

 

Tillgången till modersmål i undervisningen kan vara en kompensatorisk och ekonomisk 

fråga för skolan efter som studiehandledarna enligt läraren endast är av bonus och kanske 

inte blir tilldelade så många timmar som önskas av lärarna. Av denna anledning kan 

matematikundervisningen för flerspråkiga elever påverkas negativt. Tillgången till 

modersmålet i undervisningen undviker missförstånd av elevernas brister i 

matematikämnet eftersom språkkunskaperna ofta visar sig vara den felande länken i 

missförståndet (Parzsyk, 1999). På skolverkets hemsida finns en webbaserad mötesplats 

med modersmålsstöd att hämta för att gynna modersmålstillgången i undervisningen. 

Materialet kan räknas som en resurs för läraren när eleverna brister i undervisningsspråket 

med översättningar och bilder av centrala matematiska begrepp i grundskolan (Skolverket, 

u.å). Att se elevernas modersmål som resurs istället för ett hinder kan ge eleverna mer 

självförtroende att vilja anförtro sig till problemlösningsuppgifter (Rönnberg & Rönnberg, 

2006).  

 

Enligt Norén (2010) är det viktigt att läraren skiljer på matematiskt språk och vardagsspråk. 

För att överkomma elevernas problem med att skilja mellan matematiskt språk och 

vardagsspråk kan lärare och elever tillsammans skapa ett metaspråk (Riesbeck, 2008). När 

läraren låter eleverna skapa sina egna hjälpmedel för att överkomma problem och 

missförstånd låter läraren eleverna tillsammans skapa ett gemensamt metaspråk i 

matematik. Läraren införlivar även elevernas kontext i hjälpmedlet eftersom eleverna får 

skriva med egna ord. Det innebär att om eleverna vill skriva på sitt modersmål finns 

möjligheten, så länge hjälpmedlet är till en fördel för eleverna. Det eleverna gör vid 

tillverkning av hjälpmedlet är att eleverna diskuterar med varandra om hur ord och begrepp 

kan förklaras. Vid färdig tillverkning kan nya ord och begrepp delas i klassrummet och ord 

och begrepp inom ett område kan får en ökad dimension hos alla. Läraren påpekar att detta 

arbetssättet är något som kan ge en positiv inverkan i alla klasser, framförallt för klasser 

med hög andel flerspråkiga elever. Ord och begrepp-hjälpen kan hindra att elevernas 

språkkunskaper ställer till det vid problemlösningsuppgifter.  

 

Av resultatet framgår det att undervisningen oftast påverkas positivt av att klassrummen är 

flerspråkiga eftersom det gör att läraren tillåts reflektera och utvärdera undervisningen 

extra noga, vilket gynnar alla oavsett etnisk bakgrund. När arbetssätt kontinuerligt 

utvärderas kan undervisningen skapa goda lärmiljöer för alla. Vid fråga om undervisningen 

påverkas av stort antal flerspråkiga elever svarar läraren att undervisningen blir bra av det. 

Undersökningen lyfter flera exempel på hur undervisningen kan utformas för att ge en 

positiv inverkan på flerspråkiga elevers matematikkunskaper men även på det man kan 
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ställa sig kritisk till. Flerspråkigheten i klassrummen är ständigt närvarande i dagens skola 

(Tvingstedt & Salameh, 2012), och lärare behöver ha kännedom om vilka behov som visar 

sig vara gynnsamma för dessa elever. Jag tror därför att medvetna förhållningssätt och 

kunskaper om flerspråkiga elevers behov är av stor vikt för att eleverna ska utvecklas 

optimalt och för att lärare ska uppnå sitt kompensatoriska uppdrag. Av resultatet kan lärare, 

såväl verksamma som blivande, reflektera över vad som kan förändras och vad som är 

gynnsamt för alla elever i ett matematikklassrum.  

7.3 Framtida forskning 

Vid reflektion om hur min studie kan följas upp har idéer om att jämföra en flerspråkig 

skola med en skola med få flerspråkiga elever väckts. Vid en jämförelse av två eller flera 

skolor kan en undersökning om huruvida lärare tar hänsyn till flerspråkiga elevers behov i 

förhållande till antalet flerspråkiga elever bli möjlig. Vid jämförelse skolor emellan kan 

även likheter och skillnader i arbetssätt jämföras. Med större deltagarantal kan resultaten 

jämföras med denna studie och öka studiens generaliserbarhet ytterligare. 

 

Vidare hade det varit intressant att förändra frågeställningarna så att de förhåller sig till ett 

elevperspektiv. På så vis hade elevernas uppfattningar om hur lärare hjälper och stöttar i 

det flerspråkiga matematikklassrummet kunnat jämföras med lärarens uppfattningar. Ur 

elevernas synvinkel på hur framgångsfaktorerna tar sig i uttryck i klassrummet och hur de 

upplever att matematikundervisningen påverkas av mångkulturen kan skapa djupare 

förståelse för hur elevernas begräsningar och svårigheter kan motverkas.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till föräldrar. Svensk version. 

Brev till föräldrar.  

Hej!  

Mitt namn är Mathilda Stålknapp och jag studerar till lärare vid Jönköping University. 

Jag går min sista termin och just nu skriver jag mitt examensarbete. I arbetet kommer att 

jag observera kommunikationen mellan lärare och flerspråkiga elever i 

matematikklassrummet. Observationen kommer att genomföras i elevernas vanliga 

klassrum med mig som observatör i bakgrunden.   

De fältanteckningar jag kommer att föra kommer behandlas anonymt, ingen elev kommer 

kunna kopplas till anteckningarna. Ingen obehörig får ta del av mina anteckningar och 

anteckningarna förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är forskare. Självklart 

kommer alla etiska riktlinjer för sådan här forskning att följas. Eleven deltar bara om 

han/hon och ni som föräldrar vill. 

Ditt barns deltagande i studien är därför helt frivilligt. Han/hon kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan närmare motivering. Om du/ni som förälder till en elev i en av de 

utvalda klasserna inte skulle vilja att ditt barn deltar vänligen fyll i blanketten nedan och 

lämna in till klassläraren snarast. Om du som förälder godkänner att ditt barn deltar i 

studien behöver du inte göra något. 

Undersökningen beräknas kunna genomföras i slutet av v. 17 i ditt barns klass. Har du 

några frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med mig på nummer xxx-xxxxxxx.                                  

Tack! Med vänlig hälsning Mathilda Stålknapp. 

 

 

Nej, mitt barn önskar inte delta i studien. Namn:_________________________  
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Bilaga 2. Brev till föräldrar. Engelsk version. 

Letter to parents. 

 

Hey! 

 

My name is Mathilda Stålknapp and I am studying to be a teacher at Jönköping University. 

I do my last term and right now I'm writing my master thesis. In the process, I will observe 

the communication between teachers and multilingual students in the mathematics 

classroom. The observation will be conducted in the students' regular classroom with me 

as an observer in the background. 

 

The field notes I will do will be treated anonymously, no student will be linked to the notes. 

No unauthorized person may have access to my notes and the notes will be stored so it is 

only accessible to me as researcher. Obviously, all the ethical guidelines for this kind of 

research will be followed. The pupils participate only if he / she and you as parents want 

them to. 

 

Your child's participation in the study is completely voluntary. He / she may at any time 

terminate the participation, without giving reasons. If you / you as the parent of a student 

in one of the selected classes would not want your child to participate, please fill out the 

form below and submit to the class teacher as soon as possible. If you as parents agree that 

your children involved in the study, you do not do anything. 

 

The survey is expected to be completed at the end of w. 17 in your child's class. If you 

have any questions or concerns, feel free to contact me at number 073-513 24 84.  

Thank you! Sincerely Mathilda Stålknapp. 

 

 

 

 

No, my child does not want to participate in the study. Name:___________________ 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Hur länge har du varit verksam som matematiklärare för flerspråkiga elever? 

 

Vad har du för utbildning, någon utbildning med fokus på flerspråkiga elever? 

 

Vad har du för historik med dessa elever? 

 

Vilka språk finns i klassrummet? 

 

Andelen elever med svenska som modersmål? 

 

Vilka svårigheter/begränsningar anser du kan förekomma i undervisningen av 

matematik/problemlösning? Dvs. vilka problem kan uppstå i undervisningssituationen? 

 

Vad gör du om en elev inte förstår i matematik/problemlösning? Använder du några 

hjälpmedel för att underlätta elevernas förståelse? Dvs. hur kan man förebygga 

svårigheterna begränsningarna? 

 

Skiljer sig ditt sätt att arbeta om man jämför en skola på landet med få flerspråkiga elever 

kontra en skola med fler flerspråkiga elever? Har du provat att arbeta på något annat sätt? 

 

Är det något extra man måste tänka på när man undervisar flerspråkiga elever kontra elever 

med samma modersmål som undervisningsspråket? 

 

Spelar årskursen någon roll hur du undervisar flerspråkiga elever? (inte innehåll)  

 

Hur påverkas din undervisning av elevernas svårigheter/begränsningar?  

 

Tycker du det är viktigt att eleverna får tillgång till sitt modersmål i 

matematikundervisningen och i så fall varför? 

 

Om modersmål används i undervisningen, vilka är dina intentioner med att det används? 

 

Kan du ge exempel där modersmålet inte används? (Om det används) 

 

Har du hört talas om etnomatematik?  

 

Hur tänker du med kontextanknutna uppgifter inom elevernas referensramar till de elever 

där språket blir ett problem?  

 

På vilket sätt tror du att kontexten kan spela roll?  
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Bilaga 4. Observationsschema 

Observationsschema  

Område Indikator: Läraren…    Exempel: Läraren…  

 

Pröva 1. låter eleverna använda sitt modersmål 

 2. låter eleverna arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

 3. låter eleverna kommunicera matematik med varandra 

 4. låter lärandet utgå från ett etnomatematiskt perspektiv 

 5. låter uppgifterna vara inom elevernas referensramar 

 6. låter eleverna kodväxla mellan modersmål och undervisningsspråket 

                        7. låter eleverna kodväxla mellan matematiskt språk och vardagsspråk  

 

 

 

 

 

Tydlighet 8. går från informell matematik till formell 

 9. uppmärksammar vardagsspråket och matematiskt språk 

 

 

 

  

 

Vara kreativ 10. använder kreativa lösningar för att överkomma elevernas svårigheter 

                        11. ger uppgifter som stimulerar och engagerar eleverna 

 

 

 

  

 

Lyssna 12. lyssnar på vad eleverna har att säga 

 13. uppmuntrar till att låta eleverna lyssna till varandra med respekt 

 


