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Sammanfattning 

Författare: Linda Normann 

Titel: På vilket sätt möter pedagogen flerspråkiga elever i matematikundervisningen? 

En kvalitativ studie på två kommunala 4-6 skolor  

       

År: 2014     Antal sidor: 43 

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap genom litteratur, intervjuer och observationer 

hur pedagoger möter flerspråkiga elever i matematikundervisningen. Flerspråkiga elever har 

ett annat modersmål som i sin tur kan medföra att behovet av speciella insatser behövs i 

undervisningen i matematik. Att läs- och skrivförståelsen har betydelse inom matematiken för 

flerspråkiga elever är tämligen känt. I PISA rapporten (2013) och Statistiska centralbyråns 

rapport (2014) visar statistiken att flerspråkiga elever inte uppnår målen i matematik i den 

omfattning som elever med svenska som modersmål.  

Detta är en kvalitativ studie som utförts på två 4-6 skolor i en specifik kommun. Skolorna har 

stor andel flerspråkiga elever. Studien innefattar intervjuer och observationer i två skolor av 

ämnespedagoger och specialpedagoger.  

Resultatet av denna studie visar att skolan erbjuder och möter nyanlända flerspråkiga elever 

vid ankomsten till förberedelseklass med god introduktion, kartläggning av tidigare kunskap i 

matematik och en klasstillhörighet. Resultatet visar att mötet i matematikundervisnigen av 

flerspråkiga elever i klass har behov av förbättringar. Finns det behov av studiehandledare i 

modersmålet och kommunen har denna resurs får eleven tillgång till det. På 

matematiklektionerna fanns det inte alltid tillgång till specialpedagogiskt material. All data 

har tolkats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 

 

 

  

Nyckelord: nyanlända, svenska som andraspåk, modersmål, studiehandledning, matematik. 
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Inledning 

I en publikation från skolverket (2014) diskuteras vikten av mottagandet och mötet i 

undervisningen för flerspråkiga elever i ett nytt land. Antalet nyanlända barn och elever ökar 

kraftigt och flertalet kommuner måste höja beredskapen och kunskapen för att möta eleverna 

på ett pedagogiskt arbetssätt för att nå de matematiska målen. Det krävs att skolorna måste 

utbilda, anpassa och vidareutveckla sitt arbetssätt för att tillfredsställa alla nyanlända och 

flerspråkiga elevers individuella behov.  

Med anledning av att media uppmärksammat och poängterat PISA- resultaten, som visar ett 

sjunkande resultat inom ämnet matematik och då i synnerhet hos flerspråkiga elever, finner 

jag området intressant. De redovisar att elever födda utomlands med utlänska föräldrar uppnår 

sämre resultat än svenskfödda flerspråkiga elever med utlänska föräldrar (PISA, 2013). 

Statistiska centralbyrån (2013) redovisar det samma i sin integrationsrapport. Flickor och 

pojkar födda utomlands med utlänska föräldrar har lägre meritvärde i grundskolan. 

Svenskfödda flickor och pojkar med utlänska föräldrar har i genomsnitt högre meritvärde.  

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap om hur pedagogerna möter flerspråkiga 

elever i matematikundervisningen. Antalet flerspråkiga elever som inte uppnår målen i 

matematik ökar och detta är ett problem för den svenska skolan.  

Enligt Skolverket (2009) är framgångsfaktorer som gynnar undervisningen till exempel 

undervisningsform, arbetssätt, flexibilitet, höga förväntningar på eleven även djupgående 

analyser av eleven på både på ett socialt- och kunskapsmässigt plan. Pedagogerna måste 

skapa en kunskap om och ha en tydlig inriktning på hur eleverna behärskar det så kallade 

skolspråket. Kartläggningen av flerspråkiga elever inom matematik måste ske stegvis inte 

bara i enstaka fall (ibid). Persson (2010) skriver att individanpassad undervisningen är viktig 

och att det krävs kunniga specialpedagoger. Det är till fördel om eleven får så tidigt stöd som 

möjligt och utefter individens behov, för att förhindra utslagning. Det krävs specialpedagoger 

som utför diagnoser och hjälper till med bedömningar som kan leda till ett måluppfyllande 

åtgärdsprogram. Specialpedagogerna ska arbeta för och välgörande för individen. Skapa en 

positiv och stödjande verksamhet. Tillsammans med rektor ska de även skapa garanti att 

verksamheten är för alla och att kvalitén i god lärandemiljö erbjuds alla barn (ibid).  

Vi lever och verkar idag i ett mångkulturellt samhälle och skola. Sverige tar emot många 

flyktingar, ensamkommande och en del anhöriginvandring och mitt intresse och val av ämne 
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har styrts beroende på den stora ökningen av flerspråkiga elever i klass och de låga resultaten 

i matematik. Flertalet elever är i behov av individuellt stöd på olika sätt inom matematikämnet 

och matematikundervisningen, denna studie kan skapa en fördjupad förståelse för hur vi 

möter eleverna inom matematikundervisningen.  

Bakgrund 

Av anledning av den stora andelen nyanlända och flerspråkiga elever i kommunen som 

studien avser, står skolan och pedagogerna inför nya utmaningar. I den kommun studien har 

genomförts, finns ett stort antal flerspråkiga elever i klass. Pedagogerna i kommunen står 

inför nya utmaningar i undervisningen i matematik. Bakgrunden presenterar fakta, teorier och 

tidigare forskning som är relevant gällande nyanlända flerspråkiga elever i mötet med 

pedagoger inom matematikundervisningen. 

Mötet, samarbetet och samspelsprocesser med andra är viktigt och utvecklande, vilket 

presenteras i det sociokulturella perspektivet, som denna studie utgår ifrån. Sociokulturella 

perspektivet utgår från att allt lärs i ett samspel och sampelet börjar vid ett gott möte. Alla 

verksamma i skolan är delaktiga i att ett bra möte sker i skolan. I de två skolor jag gör min 

studie i är det just mötet med flerspråkiga elever i matematik som denna studie syftar till att 

ge fördjupad kunskap om. 

Gibbon (2013) skriver att språket, och modersmålets påverkan i matematikundervisningen hos 

flerspråkiga elever är viktiga moment i undervisningen med flerspråkiga elever. I denna studie 

har jag i litteraturen uppmärksammat pedagogens och studiehandledarens roll i framgångsrika 

metoder i mötet och undervisningen av matematik av flerspråkiga elever. Styrdokumenten är 

tydliga i hur vi ska möta alla elever.  

Styrdokument 

Styrdokumenten lyfter fram olika värden som skolan ska följa för att alla elever oavsett kön 

eller etisk härkomst skall behandlas och mötas lika. Det är viktigt att flerspråkiga elever 

känner en trygghet, delaktighet och gemenskap för att tillgodogöra sig kunskaperna i 

matematik. Skolan har i uppgift att skapa gemensamma värden, uppmärksamma alla elevers 

behov av stöd i skolans olika ämnen, tillmötesgå och skapa förutsättningar på individens nivå 

och i de fall flerspråkiga elever har behov av modersmålsstöd eller undervisning ska detta 

tillgodoses. Att skapa en förståelse för alla olika individers bakgrund så att flerspråkiga elever 

känner sig väl mottagna av alla i skolan. 
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Värdegrunden 

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan 2011, värdegrunden, normer och värden står det att: 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  

Skolans mål är att varje elev  

”kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i 

och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”(Lgr11, s. 12). 

Övergripande mål och riktlinjer 

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan 2011, övergripande, mål och riktlinjer, när det gäller 

kunskaper står det att alla som arbetar i skolan ska: 

”uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” 

Läraren ska  

”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter, samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, 

och organisera och genomföra arbetet så att eleven” 

 ”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt, får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling, successivt får fler och större självständiga uppgifter 

och ett ökat eget ansvar, får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.”(Lgr11, s. 14). 

   Övergång och samaverkan 

 Läraren ska: 
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 Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola, fritidshem (Lgr11, 2011, s. 16). 

Språk 

För att kunna ta till sig ny kunskap inom matematikområdet är det egna modersmålet viktigt 

för inlärningen. Språket har stor betydelse för inlärningen av ämnet matematik. I Lgr 11, 

Läroplan för grundskolan 2011, specificeras ämnets syfte för undervisningen. Genom 

undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att:  

”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda sitt modersmål som 

ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa 

språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften, och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor 

i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska 

förhållanden.”(Lgr11). 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang, välja och använda språkliga strategier, 

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information 

från olika källor och värdera dessa.”(Lgr11).  
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Sociokulturellt perspektiv 

Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Sociokultur innebär att det är i 

samspelet mellan människor, samtalet, kommunikationen och språket som individen utvecklas 

(Säljö 2000). I interaktionen mellan människor inom matematik kan kunskapsutveckling ske 

mellan elever och pedagog även mellan elev och elev i ett samspel. Att barn lär av det 

sammanhang som är dem närmast och i olika sammanhang i olika miljöer är en 

inlärningsteori från Lev Vygotskijs teorier. Det ska vara meningsfullt att lära sig. Ett språk 

skall kunna sättas in i ett sammanhang, även det matematiska språket, för att få en förståelse. 

Det är viktigt att verklighetsbasera den matematiska undervisningen. Det sociokulturella 

perspektivets grundare är den ryske psykologen Vygotskij och sociokulturella perspektivet är 

uppbyggt av ett antal teorier. Teorier som lära i ett samspel och sammanhang. Att samarbeta 

med andra människor. Olika miljöer och kulturer i olika sammanhang är en del verktyg för att 

vidareutveckla matematikkunskaperna i ett samspel. Lära av andra och förmedla olika 

kunskaper från olika sammanhang till andra individer kan ses som ett kulturellt verktyg. 

Samtalen och språken är utvecklande för barns lärande och det samspelet startar redan som 

litet barn när föräldrarna pratar och samspelar med sitt barn. Samspelet, samtalen och 

diskussionerna tillsammans skapar kunskap och för att förstå denna kunskapsutveckling krävs 

att vi använder sociokulturella redskap, både intellektuella och materiella verktyg, artefakter, i 

en överlappning, båda tillsammans. Det krävs att se en individ i ett sammanhang, en aktivitet 

tillsammans, hur vi reagerar, agerar utefter egna erfarenheter, tillsammans och med hjälp av 

olika redskap som människan är knutna till sedan tidigare erfarenheter. I sociokulturellt 

perspektivet är det fysiska, psykiska och språkliga intellektuella verksamheter som skapar 

verkligheten i samspelet och det tillsammans med de verktyg individen har sedan tidigare 

erfarenheter (ibid). 

Strandberg (2006) menar att det finns fyra kännetecken i det sociokulturella perspektivet som 

leder till utveckling, den sociala aktiviteten är erfarenheter som vi får genom olika 

samspelsformer med andra människor, samhället och olika kulturer. Medierade aktiviteter 

kännetecknas av de verktyg som vi använder oss av i problemlösningar, när vi minns och 

tänker. Den plats eller det rum vi tar till oss kunskap och lärandet eller platsen som är ämnad 

för det vi ska göra, kallas det den situerade aktiviteten. Det sista kännetecknet för kunskap och 

lärande är kreativitet. Utvecklingen är inte bundet till en specifik plats eller i ett speciellt 

tillstånd utan man lär i ett samspel och i det närmaste utvecklingssteget. Den proximala 
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utvecklingszonen är när en individ inte kan lära sig mera, utan tillsammans med andra 

människor som har mer kunskap än individen, lära sig vidare (ibid).  

Abrahamssen (1999) påtalar det nödvändiga samspelet mellan individer men även vikten av 

den, för att i framtiden, få en förståelse och skapa grunder till empati och förståelse för andra. 

I ett tidigt stadie ska alla barn få möjligheten att samspela och vara delaktiga och därmed 

skapa en grund för god kontaktutveckling i framtiden Barn bör i ett tidigt stadie vara 

delaktiga i allt samspel, för att få goda sampelsupplevelser som t.ex. lekar, spel och goda 

sampelsupplevelser och goda lärandemiljöer för matematik (ibid). Språket utvecklas bäst när 

eleverna möter en mängd olika sammanhang (Gibbon, 2010).  

Flerspråkighet – språkinlärning 

Antalet nyanlända flerspråkiga elever ökar drastiskt och flertalet kommuner får bereda sig på 

att kunna ta emot och erbjuda kunskap och utbildning till alla. Det gäller att anpassa sig som 

pedagog och utveckla sina undervisningsmetoder utefter den enskilde elevens behov, 

språkförståelse och tidigare matematiska kunskaper. Alla nyanlända flerspråkiga elever har 

rätt till en likvärdig utbildning som svenskfödda barn (Lindqvist & Sauer, 2007). 

Gibbon (2010) menar att det är viktigt att andraspråkselever får en god och kognitiv miljö för 

inlärning, det är något som de har rätt till. Det är även viktigt för språkinlärningen att 

integrera det med andra ämnen som matematik, så att språket får ett naturligt sammanhang. 

Andraspråksinlärningen är en viktig och tidskrävande process eftersom matematikinlärning 

och språket hänger ihop. Detta krävs att alla samverkar, att alla lärare stöttar eleverna oavsett 

ämne. Ämnesövergripande är en bra arbetsmetod för en positiv andraspråksinlärning. Hitta 

språket i ämnena är viktigt, språkliga hinder kan benämnas som ett funktionshinder och 

försämrar inlärningen (ibid).  

Ett bra möte gentemot nyanlända är bland annat att skapa en bra dialog och ha förståelse för 

flerspråkiga elevers språksvårigheter i inlärningen. Språkliga hinder, i samband med 

flerspråkighet, kan skapa problem, inte bara i matematikunderviningen utan även i 

kartläggningsarbetet med flerspråkiga elever. De har skett att flerspråkiga elevers 

språksvårigheter klassas som en utvecklingsstörning, det är mer komplicerat att veta om en 

flerspråkig elev har språksvårigheter eller en utvecklingsstörning. (Gunderson, L.& Siegel, L. 

2001).  
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Barnes & Mercer (2010) tar upp problemet med funktionshinder, hur samhälle och skola 

möter detta problem. Språksvårigheter kan vara ett hinder för matematikutvecklingen och 

författarna beskriver hur lite utbildning inom detta område det är och hur lite det finns med i 

lärarutbildningarna. Funktionshinder av olika slag, såsom språksvårigheter i 

kunskapsutvecklingen skall mötas och tillmötesgå på allra bästa sätt. Språket har betydelse i 

klassrummet, hur eleverna diskuterar och samarbetar.  

Ahlberg (2003) diskuterar föräldrasamverkan och matematik. Författaren föreslår att lärare 

kan be föräldrarna förklara hur räkne processen kan se ut i olika språkliga kulturer. Samverka 

hem- och skola är viktigt, speciellt i dessa förhållanden. Detta kan också vara problematiskt 

då föräldrarna inte alltid har utbildning eller förståelse för ämnet. Beroende på olika 

kunskaper och sociala bakgrunder som de olika familjerna har så styr detta hur pass mycket 

stöd eleverna får hemifrån.  

Lindberg (2005) menar arr språkets betydelse för inlärningen är viktig i alla ämnen och 

interaktionen mellan andra elever, lärare, höra andras kunskaper, dela erfarenheter, lösa 

problem, reflektera över andras och samarbeta i olika problemuppgifter skulle vara vardagligt 

i skolan idag men tyvärr styr läraren oftast diskussionen med frågor och uppmaningar. 

Anledningen till detta tros vara att pedagogerna har stora grupper, många olika individer med 

olika behov samt pressen att hinna med kursplanen. Att arbeta i mindre grupper är ett sätt som 

antas förändra den traditionella undervisningen och skapa flera kunskapsrelaterade samtal.  

Allen (2006) skriver att i skolan äger den största språkinlärningen rum utanför klassrummet, 

i leken på rasten, på fritiden efter skolan och så vidare. I det fria språket blir individen lite 

starkare och vågar utrycka sig och tala mera vilket leder till stor språkinlärning, skolans 

viktiga uppgift blir att möta detta och föra in det fria och lättsamma samtalet i klassrummet.  

Hyltenstam (1996) anser att språket är ett verktyg för kommunikation och samtal men även 

för att kunna ta till sig andra kunskaper som matematik. Författaren anser att språket är en del 

av inlärningen för ökad ämneskunskap och umgänge, inte bara för att kunna umgås och 

samtala. Att skapa situationer där individen känner sig trygg, ökar språkinlärningen som är 

nyckeln till fortsatt kunskapsintag inom t.ex. matematikämnet. 

Cromdal & Evaldsson (2003) tar upp betydelsen av att elever med annat modersmål erbjuds 

undervisning i svenska som andraspråk är för att skapa likvärdiga möjligheten för alla barn i 
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skolan, likaväl är det viktigt att få modersmålsundervisning för att stärka den personliga och 

kulturella identiteten. 

Modersmålsundervisning  

Alla tvåspråkiga elever har rätt till modersmålsundervisning. Rönnberg & Rönnberg (2001) 

påtalar vikten av språket och modersmålet för flerspråkiga vid matematikinlärning. Allt har ett 

språk således matematiken också. Vi lär oss vårt modersmål och genom vårt modersmålsmål 

flera andra språk. Det ska poängteras att det är skillnad på att lära sig matematik från en kultur 

till en annan. Begreppsuppfattningen är styrd av språket och därmed påverkas även kunskapen 

i matematik om individen inte har och kan sitt egna modersmål. Hemspråket är av stor vikt i 

all inlärning och till en stor del i det matematiska språket. Det är viktigt att de pedagoger som 

undervisar i matematik hos flerspråkiga elever har den insikten (ibid). 

Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att i Sverige finns det många flerspråkiga 

barn, de har sina rötter i ett annat land. Förskolan och hela grundskolan bli en mötesplats för 

flera olika kulturer. Alla barn är sårbara och i behov av stöd på ett eller annat sätt, de är 

kunskapstörstande och behov av kärlek oavsett etnisk härkomst. Det är allas skyldighet att 

möta och ta till vara på alla kulturella värden för individen. Alla individer är samtidigt väldigt 

olika och skall mötas på bra men på olika sätt efter behov. Att stötta och utveckla individens 

modersmål är grunden till all annan kommunikation och inlärning inom alla ämnen. (ibid).  

Matematikinlärning  

McIntosh (2008) påtalar att en av de viktigare uppgifterna i skolan är bland annat att 

undervisa och befästa god taluppfattning, god problemlösningsförmåga och kommunikativa 

förmågor och färdigheter. Att förstå och använda tal är ett viktigt moment i dagens samhälle 

och en viktig del till att vi skapar tillfällen att utveckla dessa förmågor. Samtal, gemensamma 

diskussioner, laborativa övningar är viktiga moment att rekommendera för den matematiska 

utvecklingen (ibid).  

Lorenz & Bergstedt (2006) beskriver pedagogiken i mångkulturella lärandemiljöer och om en 

skolmatematik och en omvärldsmatematik. Matematikkunskapen bör knytas samman med 

tidigare kunskaper som i sin tur är olika beroende på bakgrund, etnicitet, egen erfarenheter 

som den fortsatta kunskapen kan byggas vidare på. Matematikens språk är också olika 

beroende på hemspråk, det är viktigt att sammanfläta kunskaper från olika tider och 

perspektiv till en interkulturell matematik som varje individ kan relatera till. Det finns många 
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språk att uttrycka sig i inom matematiken och det är viktigt att alla får samma möjlighet 

oavsett etisk bakgrund. Det är således viktigt att ta reda på alla individers tidigare erfarenheter 

och kunskap. Matematiken skall få växa fram inom kommunikation och aktivitet där alla kan 

delta (ibid).  

Sterner & Lundberg (2002) menar att det är mycket likheter mellan läs- och skrivinlärning 

och matematikinlärningen, som ord och meningar, alfabetets ordning kontra uppdelningar av 

tal, talordning och även tal som går att sätta ihop och dela. Detta är inte ett medfött fenomen 

utan måste läras parallellt.  

Skolans roll 

Skolans första möte med eleven är viktig för ett vidare bra samarbete. Att tillsammans föra en 

kommunikation för att förhindra missförstånd i framtida skolgång eller individuella 

planeringar. Både (Ahlberg, 2003; Boaler, 2011) anser att det är viktigt att ha bra samtal med 

individerna så att alla känner sig välkomna och får komma till tals. Ett samtal tillsammans där 

det ges möjlighet att gå igenom och göra en inventering av tidigare studier, kunskaper och 

material är viktigt. Vara lyhörd för vad familjen har för önskemål utefter egna tidigare och 

erfarenheter. Goda föräldrakontakter är bevisligen en bra start för fortsatt utveckling (ibid). 

Alla barn bosatta i Sverige har skolplikt, rätt till utbildning. Nyanlända barn som är 

papperslösa eller har uppehållstillstånd har rätt till utbildning, men ingen skolplikt. Det finns i 

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever en checklista över mötet av 

elever i de olika verksamheterna på skolan, som står var och en fritt att använda. Skolverkets 

publikation lägger vikt på att skolan ska skapa förutsättningar och ansvara för samverkan med 

andra ämnespedagoger, studiehandledare, att analysera och bedöma behoven, att 

undervisningen stöder elevens ämnesutveckling, även modersmålet samt att kontinuerligt 

följa upp elevens resultat. (Skolverket, 2008).  

Mötet med flerspråkiga elever 

Skolverket (2008) påtalar att varje kommun bör skapa ett bra mottagande för nyanlända 

flerspråkiga elever, som till exempel att ha riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, se 

till att riktlinjerna är kända av skolans personal, se till att informationen om hur anmälan till 

skolan ska ske finns lätt tillgänglig för eleven och elevens vårdnadshavare. Skolan bör ha 

rutiner för hur mottagandet ska gå till och så snart som möjligt skapa goda och förtroendefulla 

relationer med elevens vårdnadshavare.  Utefter tidigare kunskaper behövs en pedagogisk 
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kartläggning av elevens kunskaper, styrkor och förmågor men även kartlägga tidigare 

bakgrund (ibid).  

 

Boaler (2011) skriver att det är viktigt att personalen kunskapsorienterar sig runt eleverna. I 

ett gott möte med eleven ska pedagogen synliggöra vad eleven kan inom olika områden, i 

detta fall matematik, diskutera fram lösningar, olika metoder och förslag till ett gott upplägg 

som gynnar elevens kunskapsutveckling. I detta samtal kommer information om vad eleven 

redan kan, vill utveckla och veta, på vilket sätt, laborativt eller annan praktisk verksamhet. 

Dessa samtal leder till att eleven måste tänka till, reflektera över sitt lärande och sin vidare 

utveckling.  

 

Lindqvist & Sauer (2011) beskriver olika former av stress och psykisk ohälsa hos flerspråkiga 

elever efter flykt som är viktiga att ta del av i kartläggningen. En del elever har med sig 

ohyggliga händelser från sin flykt och dessa måste beaktas och vårdas för att individen skall 

ha möjligt till att känna sig delaktig och kunna ta till sig ett nytt språk och nya kunskaper. 

 

Nilholm (2006) diskuterar på vilket sätt vi möter och inkluderar elever och hur begreppet 

inkludering används. Författaren skriver och påpekar att alla elever ska få ut något gemensamt 

av sin utbildning samtidigt som undervisningen ska möta elevers olikheter. Det författaren vill 

få fram och skapa kunskap om, är att skolan förändras hela tiden och utefter denna förändring 

fungera utifrån den mångfald den har att hantera. 

Pedagogens roll 

Vi har skolplikt i Sverige men det är också skolans plikt att möta varje individ på bästa 

pedagogiska sätt för att skapa en likvärdig skola. Att pedagogen skapar en undervisning och 

ett gott möte för alla, inom matematikundervisningen är viktigt. Boaler (2011) menar att det 

är bra att individualisera efter varje individs tidigare livserfarenheter och behov. Att skapa 

tillfällen för en bättre förståelse för alla individer, möta dessa på den nivå där de befinner sig i 

matematikämnet. Det är viktigt att eleverna förstår övningarna, problemen eller metoderna. 

De ska inte läggas vikt i att automatisera lärande utan att lärandet ska ske i diskussioner och 

tänkande. Även Emanuelsson (2001) påtalar detta, författaren skriver att eleverna har 

svårighet att förstå rimlighet i de matematiska problemen och där av poängterar författaren att 
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det är viktigt att ge eleverna den förståelsen, inte träna metoder utan att skapa förståelse som 

är viktigt för att förebygga hinder.  

Lärmiljöns påverkan är viktig för kunskapsintaget, förändringar i klassrummet kan vara ett 

stort verktyg för pedagogen. En ommöblering kan förändra miljön till det bättre och stimulera 

och i sin tur öka kunskapsnivån menar (Claesson, 2007).  

 Hodgen & Wiliam (2011) påtalar vikten av elevsamtal, både enskilt och i grupp, har visat på 

goda resultat. Att engagera eleverna, göra dem delaktiga i sitt eget lärande och den viktiga 

delen i reflekterande arbetet för att medvetengöra inlärningen. Desto mer vi skapar utrymme 

och delaktighet i skolan för alla individer, desto större blir tryggheten och självkänslan. 

Pedagogerna menar att en av uppgifterna pedagogerna och specialpedagogerna har idag är att 

tillmötesgå, handleda och skapa möjligheter för att eleven ska utveckla sina förmågor i att 

arbeta självständigt eller tillsammans med andra. Pedagogen har ett särskilt ansvar för att 

tillgodose elever som har svårt att nå målen inom matematikområdet. Undervisningen i 

matematik ska främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Skolverket poängterar hur 

viktigt det är att eleverna får ett tidigt och bra möte som leder till bra stöd för vidare 

kunskapsutveckling i matematik (ibid).  

Kartläggningen av flerspråkiga elever inom matematik måste ske löpande och stegvis, inte 

bara i enstaka fall (Skolverket, 2009). 

Studiehandledarens roll 

Löthagen, Lundenmark & Modig, (2010) skriver att språk, identitet och kunskapsutveckling 

är intimt sammankopplade så hur vi möter och stöttar flerspråkiga elever är av stor vikt. En 

studiehandledare kan tolka, översätta, stötta och handleda matematikundervisningen på 

modersmålet. En studiehandledare kan vara delaktig i ämnesplaneringen och förklara nya ord 

och förbereda eleven inför ett nytt område. Studiehandledaren bör tillhandahålla olika slag av 

stöttning i klassrummet. Stöttning är den hjälp eleverna behöver för att kunna arbeta i sin 

närmaste utvecklingszon. Planerad stöttning är planerade, utvalda områden och interaktiv 

stöttning är inte planerad utan uppstår spontant i klassrummet. Samtalet är viktigt (ibid). 

Enligt Skolverkets rapport och skolförordningen (2009) ska eleven få studiehandledning på 

sitt modersmål om det så krävs. Det är rektorns ansvar att eleven kunskaps utvecklas och två 

månader efter nyanländas ankomst skall bedömning på elevens nytillkomna kunskaper i 
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matematik göras. Och detta efter den individuella planering och kartläggning som görs vid 

ankomsten. Eleverna ska tillsammans med studiehandledare få möjligheten att utvecklas 

utefter sina egna förmågor och förutsättningar. 

Tidigare skola och specialundervisning, då och nu 

En liten historisk tillbakablick i tidigare skola visar hur skolan tog emot och hur 

specialundervisning såg ut tidigare samt hur det har förändrats. Flerspråkiga elever har 

speciella behov med kunskapsinlärningen på grund av att de inte kan tillgodogöra sig all 

kunskap på grund av språket, vilket sätter dem i en position där specialpedagogisk 

undervisning ibland krävs. Egelund (2006) menar att tidigare forskning visar att elever med 

särskilda behov kunde mötas och kategoriseras på ett mindre bra sätt. Någon form av 

specialundervisning, för elever med särskilda behov i grundskolan har funnits en längre tid 

och variationerna har varit många sedan 1842 då folkskolan blev obligatorisk. I början hörde 

inte specialundervisning till de centrala frågorna eller de prioriterade ämnena. Det 

diskuterades oftast om elevens bästa. Att kategorisera en människa, som någon med en 

speciell störning, som svagbegåvad, synsvag eller beteendestörd skapades genast en stämpel, 

att individen måste särbehandlas och riskerade att omgivningen överdrev problemet (ibid).  

Numera används specialpedagogisk undervisning mer som ett gott möte gentemot eleven som 

får stöd på det sätt den enskilde individen har behov av. Idag vet vi att specialpedagogisk 

undervisning och verksamhet kräver grundlig kartläggning av individen och att möta 

individen på de sätt och på den nivå individen befinner sig på (Ahlström, 1986). 

Savage (2006) menar och reflekterar om att god läsförståelse skapar bra förutsättningar för 

fortsatt utveckling inom övriga ämnen. God kommunikativ undervisning skapar bra relationer 

och gott samarberte i gruppen. Fortsättningsvis beskriver Savage stödinsatser i klassrummet 

emot metoder där eleven får stödundervisning individuellt eller i liten grupp.  Effektivt stöd 

kan förespråka tidig inlärning. Tidigt stöd i läsinlärnigen skapar vidare kunskaper inom 

matematikämnet och eleverna kan känna sig inkluderade och delaktiga (ibid).  

Tunmer & Greaney (2010) menar att man ofta väntar för länge med insatser, 2- 3 år.  

Broekamp & Von Hout-Wolters (2007) skriver att forskning sällan diskuteras eller omsätts i 

praktiken. Författarna påstår att det är en glapp mellan ny forskning och den praktiska 

verksamheten. Jansson (in press) tar också upp glappet mellan verksamhet och forskning och 
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de konsekvenser som blir av detta. Jansson menar att praktiker och pedagoger använder sig av 

gamla beprövade metoder som inte har studerats i objektiva studier. För att minska misstron 

på forskningen krävs diskussioner och sammanskoppla kunskap och vetenskap inom 

specialpedagogisk undervisning (ibid).  

Ett samarbete, likt ett nätverk, skriver Frankham (2006) om. Författaren diskuterar en lösning 

i att skapa ett samarbete mellan forskare och praktiker, som kan dela sina kunskaper och 

forskningsresultat för att finna en lösning och motverka glappet. 

Mångkulturell skola 

Vi lever och verkar i ett mångkulturellt samhälle och skola, det är viktigt att alla individer 

möts på ett bra sätt och känner sig trygga och integrerade i skolan. Ambitionen är att 

systematiskt integrera flyktingar i svenska samhället (Lindqvist & Sauer, 2007). 

I Skolverkets rapport (2012) framgår det att om vi ska skapa en framgångsrik 

matematikundervisning, krävs en varierad stimulerad undervisning och en stor del 

kommunikation. En lösning kan vara ökad matematikundervisning med tydlig styrning från 

bra pedagoger. 

Skolan måste anpassa sin undervisning och verksamhet så att det passar den enskilde 

individen och för att den skall få chansen att komma till sin rätt (Eegelund, Haug & Persson, 

2010).  

Att ge stöd och handledning till behövande, utan att behöva ta ut någon från klassen eller att 

placeras i en liten grupp permanent krävs att pedagogen även får till stånd föräldrainflytande 

och samverkan. Att skapa delaktighet hem och skola kan förbättra resultaten men även öka 

förståelsen för elevens matematiska svårigheter (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 

2011). 

Trots kunskapen, vetskapen om vikten och betydelsen för ett korrekt möte av flerspråkiga 

elever, visar en studie att skolan gör skillnad på olika elever. Gruber (2008) beskriver att 

denna specifika skola gör skillnad, trots att de förespråkar och påpekar att kulturella skillnader 

är något som bejakas och främjas, det är berikande och önsvärda. Studien visar att det tydlig 

görs skillnader i mötet av individer av annan härkomst. Skolan kräver en anpassning av 

individerna i stället för att respektera alla individers olikheter. Författaren poängterar att den 

ojämlikhet som produceras på detta sätt (ibid).  
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Även Lorentz (2009) betonar vikten av mångfald och pluralism i skolorna som till stor del 

inte fungerar alls på det sätt som det påtalas. Lorentz ifrågasätter lärarutbildningen, skapar vi 

inte de pedagoger som ska framföra utbildningens självklara roll, att möta upp, inkludera och 

samspela. Hur ser utbildningen av pedagoger ut? Det är viktigt att belysa vad som sker i 

skolan idag för att inte bidra till utanförskap. Författaren påtalar vidare pedagogens och 

pedagogikens roll i skolan, hur viktig och betydelsefull den är när barn och ungdom skall 

förberedas i ett mångkulturellt samhälle (ibid).  

Garpelin (1997) beskriver i sin doktorsavhandling vad som sker när ungdomar från olika 

bakgrunder bildar nya grupper i en klass. Dessa elever som trots allt kommer från olika 

områden med olika etiska tillhörigheter, olika kön och samhällsklasser, som i sig kan ses som 

olika kategorier, dessa individer kan tillsammans skapa en ny grupp och under lika 

förhållanden tillföra sig kunskap. Han beskriver hur bristen på kommunikation och gensvar 

från skolans sida kan leda till att de mister sin kunskapstörst. Eleverna saknar ofta eget 

handlingsutrymme. Samma undervisning bedrivs trots att eleverna har olika bakgrund och 

olika förutsättningar. Han beskriver hur ungdomarna tar på sig nya rollgestalter, skapar 

grupper och team vars endast teammedlemmar äger tillträde. Han benämner skapandet av 

olika grupper, subkulturer skapas och det är oerhört viktigt för individen vem och vilka de 

tillhör. Klassen består oftast av fasta grupper och med informella ledare (ibid). 

Även Abrahamsen (1999) påtalar det nödvändiga samspelet mellan individer men även vikten 

av den, för att i framtiden, få förståelse och skapa grunder till empati och förståelse för andra. 

Att känna sig väl bemött skapar grund för en trygg skolgång. I ett tidigt stadie ska alla få 

möjligheten att samspela och vara delaktig och därmed skapa en grund för god 

kontaktutveckling i framtiden. Barn bör i ett tidigt stadie vara delaktiga i allt samspel för att få 

goda sampelsupplevelser som t.ex. lekar, spel och goda lärandemiljöer.  

Berndtsson, Persson & Ullstadius (2007) påpekar att vi lever även i ett samhälles- och teknisk 

föränderlig tid och framtid, som vi måste anpassa oss till, massmedialt och globalt ökar vårt 

intresseområde. Med en större mångfaldhet i samhälle och skola förändras undervisningen. 

Särskilda insatser från skolan krävs när kommunerna får fler nyanlända från olika drabbade 

länder i världen. Med nya krav på samhälle och teknik ökar både problem och möjligheter. 

Det skapar frågor och problem runt inkludering, exkludering, grupper och verksamheter på 

skolan och det blir en viktig roll för specialpedagogiken att skapa social gemenskap, trygghet 
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och ett gott möte för dessa individer. Samarbetet mellan olika parter är viktigt i alla 

sammanhang, speciellt viktig är kommunikationen mellan hem och skola i en mångkulturell 

skola. För att undervisningen i matematik ska bli så betydelsefull som möjligt för flerspråkiga 

elever måste samarbetet och stämningen i klassrummet var god. Många aktörer måste stråla 

samman och förtydliga och stötta eleven vid inventering av elevens tidigare erfarenheter. I en 

mångkulturell skola kan flerspråkiga elever använda sig av tolk eller studiehandledare i 

matematikundervisningen och även det samarbete måste fungera dem emellan så att det inte 

blir ett hinder för eleven, arbetet får heller inte hämma eller på annat sätt missförstås (ibid).  

I en studie av Keselman (2009) påtalar författaren vikten av hur ett samtal med tolk eller 

studiehandledare kan försämra det kvalitativa samtalet. Något som pedagogerna i skolan 

måste vara varse om och skapa samarbete med studiehandledarna och på så sätt kunna stötta 

och leda eleven framåt i sina matematikkunskaper. 

Matematik och undervisning av flerspråkiga elever 

Dyson & Millward (2000) påtalar svårigheterna när elever med helt olika kulturer och 

förutsättningar ska undervisas efter skolans mål. Alla elever ska tillägnas samma kunskaper 

utefter egna förutsättningar i samma undervisningstillfälle vilket försvårar 

undervisningssituationen. 

Tidigare forskning visar att interaktionen mellan olika parter är betydelsefull för flerspråkiga 

elever. Upplägget av samtalet i klassrummet har stor betydelse för att tillägna sig 

andraspråket. Flerspråkiga elever tillägnar sig ämneskunskaper samtidigt som när de 

integrerar ämne och andraspråksinlärning (Gibbon, 2010). Det finns underliggande meningar 

och förståelse som inte blir begripliga för alla flerspråkiga barn, de har inte den 

bakgrundskunskapen eller aldrig upplevt vissa delar och begrepp som finns i den svenska 

skolans litteratur och matematiska arbetsmaterial.  

Clark (1997) anser att traditionell undervisning när pedagogen mest förklarar och eleverna 

ställer frågorna inte är att fördedra då problemlösningsbaserad undervisning leder till goda 

matematiska samtal och större förståelse. 

Gallimor& Tharp (1996) menar att en viktig faktor för elevens lärande är att interagera med 

andra elever. 
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Vygotskij menade för att främja elevens utveckling krävs större krav på 

kunskapsutvecklingen hos eleven. Att sätta målen på låg eller likvärdig nivå där eleven 

befinner sig är inte framgångsrikt. Att sätta målen lite högre än elevens egna skapar större 

möjlighet att utvecklas vidare (Van der Veer, 2007). 

Rudd (2008) menar att samtala och föra matematiska samtal med eleverna är en av flera 

viktiga faktorer i matematikinlärningen. I studien tar Rudd fram vilka matematiska begrepp 

som framkom under en viss tid i olika klasser med olika ålder. Det framkom att andra uttryck 

påtalades dubbelt så mycket som matematiska begrepp. Resultaten av matematisk inlärning 

påverkas av tidigare inlärning, interaktionen i hemmen, lekar och spel menar Rudd, samtidigt 

som den pedagogiska undervisningsformen är en stor faktor i den framtida inlärningen. 

Att tidigare forskning visar att språket har betydelse för den matematiska inlärningen visar att 

undervisningen bör förändras. Hyltenstam (1996) skriver att tidigare tog de för givet att alla 

talade och förstod samma språk, varpå inga speciella insatser gjordes. De barn som hade annat 

hemspråk räknade man med skulle tillföra sig språket och ny kunskap tillsammans med de 

svenska barnen. Med det stora antalet flyktingar och nyanlända flerspråkiga elever har 

förutsättningarna förändrats. Det är viktigt att andraspråkselever får god kunskap i sitt 

modersmål så att de lättare kan ta till sig ett nytt språk och på så sätt tillgodogöra sig 

matematikundervisningen. Det skall också tilläggas att tvåspråkiga elever skall använda sig av 

sitt andraspråk, som ett verktyg, för att tillgodogöra sig kunskaper i matematik och andra 

ämnen. Matematikundervisningen ställer stora krav på svenskkunskaperna då 

matematikundervisningen sker i interaktioner med andra och många problembaserade 

uppgifter samt lästal. 

Enligt Taube (2007) upplever många elever med läs- och skrivproblem att de inte har kontroll 

över sin inlärning. En viktig del i kartläggningen och det pedagogiska hjälparbetet är att 

arbetet ska bidra till att eleven kan sätta upp egna mål, kontrollera och utvärdera sina egna 

insatser. Det slutgiltiga målet är att eleven inte ska behöva de pedagogiska insatserna utan 

kunna klara sig själva. Glentow (2008) skriver att ständigt känna sig dum och misslyckad kan 

vara förödande för elevens självkänsla. Att inte kunna förstå eller känna att man hänger med i 

undervisningen är en tillvaro som är oacceptabel för vem som helst. Eleverna hamnar i en 

situation som är ohållbar och kan skapa en reaktion som kan vara utagerande eller 

inåtvändhet. Linnanmäki (2002) menar att dåligt självförtroende kan bidra och vara en 
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anledning till att elever anses vara i behov av särskilt stöd. Armstrong (2012) påtalar vikten av 

att elever som har problem med matematikinlärningen måste lyftas fram, ta fram styrkorna 

hos individen för att styrkorna ska kunna blomstra och utvecklas vidare.  

Flerspråkiga elever har liten måluppfyllelse i matematik så ett stöd hemifrån har stor påverkan 

på matematikutvecklingen. Skolverket (2001 SOU 2000:39) skriver att föräldrarnas 

akademiska bakgrund har mer påverkan på utslagningen än vad etisk bakgrund har. 

Skolverket skriver att det krävs att matematikundervisningen bör förnyas för att uppnå bättre 

resultat för flerspråkiga elever. Viktigt för utvecklingen är bas- och grundkunskaperna för en 

bra utveckling inom matematik. För att alla elever skall känna att ämnet är lustfyllt och viktigt 

krävs förnyade undervisningsmetoder (ibid). 

I Skolverkets kvalitétsgranskningsrapport (2009) och en studie i 23 stycken skolor i Sverige 

undersöktes innehåll och form. Det framkom att det finns bra och mindre bra skolor. De 

uttalar även i rapporten att skolan ska vara bra och en mindre bra skola inte är acceptabel, i en 

skola för alla. De framkom att de flesta skolor har behöriga matematiklärare och det som 

behöver utvecklas är innehåll och form. Det krävs att undervisningen ställs i relation till de 

nationella proven och se vart det skapas luckor för att flerspråkiga elever ska ha möjlighet att 

uppnå målen. Eleverna måste erbjudas flera olika övningar, moment och metoder till en 

fördjupad kunskap. Målen måste klargöras, läroböckerna ska kompletteras med annat material 

och andra övningar. Granskningen visar att det finns brister i svenska skolan och dessa 

behöver utvecklas. (ibid). I en studie av Engström & Magne (2006) ställer sig författarna 

frågande till om specialpedagogiken inom matematikämnet påverkas av läroplanen och om 

den eventuellt har brister i sin utformning. Även denna studie visar att det i stora drag, med 

flera undantag och med viss variation, att undervisningen är otillräcklig när det gäller 

möjligheterna för flerspråkiga elever att utveckla centrala matematiska kompetenser, utöver 

procedurhantering. Man kan tänka sig att inte ens procedurhanteringen utvecklas väl, eftersom 

en alltför begränsad matematiskförståelse leder till att procedurerna lärs i huvudsak utantill. 

En potentiell implikation är att det skulle kunna vara någon form av fel på 

utbildningssystemet. En annan tanke skulle kunna vara att det fungerar så bra som det går att 

göra, av den rådande situationen i skolan idag (ibid). Selged (2011) påtalar också läroplanens 

upplägg, för att en individ ska kunna ta till sig kunskap och förstå sitt lärande krävs 

reflekterande arbete, tid för bearbetning av innehållet och de urval som måste göras då eleven 

inte kan tilläga sig allt som ingår i ett ämne. Även Black (2001) menar att läroplanerna 
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framhåller en kunskapssyn som inte främjas i undervisningen. Metoderna för bedömning av 

elevens prestationer har dålig och negativ effekt på den typen av kunskap. 

Antalet nyanlända ökar idag och det är viktigt att skolan höjer beredskapen inför detta. Det 

går inte att generalisera anser författarna men ger dock en fingervisning hur det fungerar i dag 

(Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T & Palmberg, B. 

2009). 

Specialpedagogik och förebyggande arbete 

Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm (2011) skriver med ett särskilt intresse för 

forskning runt specialpedagogik och förebyggande arbete och belyst det betydelsefulla arbetet 

med att skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Ett förebyggande arbete är att skapa 

kunskap för att förhindra eller minska risken för att problem uppstår. Ett förebyggande arbete 

skall försöka förhindra elever hamna i riskzonen för att inte nå målen (ibid).  

Wong-Ratcliff och Ho (2011) anser att elever i behov av stöd ska ha det stöd den har rätt till. 

Hattie (2009) menar att elever med matematiska inlärningssvårigheter gynnas av att vara 

tillsammans med sina kamrater. Storeygard (2012) är av samma uppfattning, om läraren och 

specialläraren är tillsammans i klassrummet, kan förutsättningarna för eleven öka. 

Brandell (2011) diskuterar samarbetsläran, den används och är mest utbredd i USA. Att 

samarbeta, alla ska ta ansvar, arbeta mot samma mål, lika stor insats och många diskussioner i 

grupp. En pedagogisk metod som är väl utarbetad och forskat runt och skapar möjligheter, 

ökar förutsättningarna och förbygger risken för att inte uppnå målen. 

Både (Shunk, 1987; Feldhusen, 1989) säger att elever formar sig och får mest utbyte att se hur 

någon annan löser en uppgift i ett samarbete. De menar att eleven formar sitt handlande efter 

andra elevers prestationer och då studerar de elever på samma kunskapsnivå som de själva 

befinner sig på och inte högpresterande elever.    

Atterström & Persson (2000) påstår att specialpedagogikens roll och insatser inte alltid 

nödvändigtvis är ämnade för särskilt utbildade specialpedagoger, på grund av att alla individer 

är olika, även pedagogerna. Här menar de att det kan bli ett bra samspel olika individer 

emellan trots att de inte har den specialpedagogiska kunskapen. Viktigt är att pedagogen har 

kunskaper inom ämnet och individerna ihop fungerar i en undervisningsmiljö. Som försvar 
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menar författaren att samhällets krav på omvärldskunskap och goda kontakter med 

näringslivet gör att alla pedagoger måste vara medvetna med de olika utvecklingarna både i 

skola och samhälle och detta gör att de har goda kunskaper för att tillgodogöra olika individer 

olika material och metoder för att få kunskapsförståelse. Frågor som författarna tar upp i 

boken är, vad det är som är normal och icke normal, vilken kompetens krävs för att undervisa 

(ibid). 

Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap om hur pedagoger möter flerspråkiga elever i 

matematikundervisningen, i klass och förberedelseklass.  

 Hur ser mötet ut av flerspråkiga elever vid ankomsten till förberedelseklass inom 

matematikämnet? 

 Hur ser mötet i undervisningen ut i matematik i klasserna?  

 Vilka resurser finns det för flerspråkiga elever i matematikundervisningen?  

Metod 

Under denna punkt presenterar jag vilken vetenskaplig metod jag använt mig av i studien. 

Metodval 

För att undersöka hur vi möter flerspråkiga elever inom matematikundervisningen i klass och 

förberedelseklass har jag valt en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Patel & 

Davidsson (1991) menar att tanken med en kvalitativ studie är att identifiera och upptäcka 

egenskaper eller metoder, i detta fall, som visar på vilket sätt skolan och pedagogerna möter 

flerspråkiga elever inom matematik i en specifik kommun. Att använda mig av enkäter eller 

frågeformulär och numeriska svar på mina frågor är inte relevant i denna undersökning. Patel 

& Davidsson skriver även om en mera fördjupad studie, fallstudier som innebär att jag gör en 

undersökning i en mindre avgränsad grupp individer, passar en studie som denna. Dessa fall 

består av att studera pedagoger vars klasser består av nyanlända flerspråkiga elever. Jag har 

specifikt valt just dessa klasser och pedagoger på de grunderna att de har ett stort antal 

flerspråkiga elever. Svårigheter i denna fallstudie kan vara att ha vetskapen om vart man drar 

gränsen för det kontextuella i att avgöra vad som är ett fall och vad som inte är det samt dra 

gränsen för detta (ibid). I denna studie har gränsen dragits vid intervjuer och observationer av 

pedagoger inom förberedande arbete och arbetet i matematikundervisningen av flerspråkiga 
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elever. Alla berörda individer har ett liknande utgångsläge som att undervisa klasser med en 

andel flerspråkiga elever.  

Esaiasson (2012) menar att intervjuer är en bra informationskälla och direkta följdfrågor är en 

av fördelarna. Denna kvalitativa forskningsintervju avser kunna åskådliggöra och eventuellt 

utforma en bra lösning på eventuella problem. Patel & Davidsson (1991) anser att det är svårt 

att sammanfatta vad en kvalitativ intervju är, den är så komplex. Intervjuer är en teknik för att 

samla in information (ibid). Inför intervjusamtalen som byggs på frågor eller temaområden, är 

det individens egna val att svara på, även syftet av studien har klargjorts för de berörda 

individerna. 

Esaiasson (2012) påtalar om de intervjuaffekter som finns. Medveten påverkan, som att 

medvetet fuska fram sig svar i en intervju, klassas som tjänstefel. Omedveten påverkan i form 

av något slag av styrning som uttal, mimik eller gester när frågorna ställs motverkas lätt om 

frågorna presenterats från början (ibid). I dessa intervjuer har två olika former av intervjuer 

gjorts för att skapa variation och stor sanningsenhetlighet (ibid). Patel & Davidsson (1991) 

skriver att både intervjuare och intervjupersonen i en intervju är medskapare till i ett samtal. 

Syftet med kvalitativa intervjun är att bland annat upptäcka uppfattningar om något fenomen 

eller område. Kvalitativa intervjuer har låg standardisering, den ger utrymme för samtal och 

egna ord, samtalet kan färgas av andra faktorer (ibid). 

Backham (2008) skriver att undersöka ett specifikt fenomen i sin naturliga och realistiska 

miljö som vid observationer karakteriserar en kvalitativ metod av fallstudier. Patel & 

Davidsson (1991) påtalar att observationer är en av de mest vardagliga och främsta 

vetenskapliga metoder för att införskaffa oss information om omvärlden. Observationer bör 

ha något slag av struktur och planering för att kunna registrera ett speciellt fenomen. 

Observationer kan göras på flera olika sätt och en plan för observationen bör arbetas fram i 

förväg. Observationerna gör det möjligt att studera något i sin verkliga miljö och i sitt 

naturliga sammanhang i samma stund det sker. Observationernas nackdel kan vara att den är 

tidödande (ibid). Observationerna som skett i två olika klasser vid olika tillfällen är av 

strukturerad form, på det sätt att det studeras endast flerspråkiga elever och deras resurser och 

mottagande på matematiklektion i klass, men för övrigt är den ostrukturerad på det sätt att det 

inte finns ett speciellt moment som studeras. Det kan uttryckas både systematisk och 

osystematisk. Även ostrukturerade eller osystematiska studier kräver planering och upplägg, 
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förberedelser och övervägande innan är viktiga (Patel & Davidsson, 1991). Observationens 

fokus är hur pedagogerna i klassen möter flerspråkiga elever i matematikundervisningen. Det 

har informerats vad som sker med individens bidrag från intervjun och observationerna samt 

hur deras delaktighet kommer att användas, att varje individs insats är av stor vikt och 

betydelse. Att alla intervjuer är anonyma och allt är konfidentiellt. 

Urval 

Urvalet av skolor till denna studie har begränsats till två stycken med ett stort antal 

flerspråkiga elever i en specifik kommun. Urvalet av individer i denna studie har varit fyra 

stycken pedagoger, två matematikpedagoger mellan 40-50 år, (pedagog 1 och 2). Två 

specialpedagoger i varierad ålder mellan 40-65 år (specialpedagog 1 och 2). Pedagogerna har 

flerårig yrkesvana och specialpedagogerna har varierad yrkesvana i mottagandet av nyanlända 

och flerspråkiga elever, vilket var de urval som passade bäst för att få en djupare insikt i 

arbetet med flerspråkiga elever. Tre stycken observationer har skett i två olika klasser om 

vardera 20-21 stycken elever. I de två klasserna var det emellan 6-7 stycken flerspråkiga 

elever i åldrarna 11-12 år. Detta är en specifik kommun med stort antal nyanlända och 

flerspråkiga elever. Kommunen är ett bra val för att representera en kommun med många 

nyanlända flerspråkiga elever. Studien har skett på två olika skolor för att få en variation. I 

den undersökta kommunen i studien har antalet flerspråkiga elever ökat med 100 stycken det 

senaste året och detta har skapat en del problem för skolan som bristen av ämnesbehöriga 

modersmålslärare, kommunikation och mötet med individen gällande 

matematikundervisningen. Alla elever skall mötas och få en individuell plan för sin 

kommande skolgång och kunskapsintag i matematik. På grund av det stora antalet 

flerspråkiga nyanlända elever är denna kommun presentabel för en studie inom området, hur 

vi möter flerspråkiga elever inom matematikundervisningen.  

Genomförande 

Observationer och intervjuer för studien har skett på två olika skolor i en specifik kommun 

vid olika tillfällen. Platsen har varit, en för intervjupersonerna, neutral plats, där alla har känt 

sig trygga och komfortabla. I detta fall har det skett på de skolor jag gjort studien i. Det har 

varit lokaler där vi kunnat tala ostört och ingen insyn från andra. De två rektorerna har 

godkänt mitt arbete, intervjuer och observationer på de skolor jag ämnat göra studien. Alla 

berörda familjer har kontaktats med missivbrev och gett sitt samtycke till observationerna. 

Observationerna har skett under sex lektioner matematik, tre timmar i varje klass, i två skolor, 
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i två olika klasser i årskurs fyra till sex. Intervjuer har skett med fyra stycken pedagoger. 

Hälften av pedagogerna har svarat på intervjufrågor och andra hälften har samtalat fritt om en 

del områden, ”teman”/rubriker, för att få en variation. I intervjuerna där pedagogerna kunnat 

tala mer fritt inom olika temaområden har intervjuerna tagit lite längre tid, ungefär 30-40 

minuter medan de strukturerade intervjuerna tog runt 15-20 minuter. De olika pedagogerna 

har talat fritt både inom och utanför ämnena/rubrikområdena och vid intervjuerna med direkta 

intervjufrågor har pedagogerna haft mer kortfattade svar.  

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka hur mötet av flerspråkiga elever i matematikundervisning fungerar har 

intervjuer och observationer skett. Jag är intresserad av att se hur flerspråkiga elever möts 

genom och studera om de får det material, verktyg och resurser de behöver för att kunna öka 

sina kunskaper och därmed uppnå målen i matematik. Jag har valt en kvalitativ 

insamlingsmetod. Det har i denna studie skett observationer i två klasser och intervjuer av 

fyra pedagoger med olika bakgrund, ålder, kön och på två olika skolor, för att få en fördjupad 

kunskap om hur flerspråkiga elever möts inom matematikundervisningen. Creswell (2012) 

skriver att finna förklaringsmetoder till att vissa saker är som det är, är en teoriutvecklande 

metod. Allt datamaterial har tolkats. De intervjuresultat som inkommer skall ställas emot och 

jämföras mot varandra. Stämmer teorin emot den verkliga verksamheten i skolorna? (s.111). 

Vad som ska stod i fokus för mitt intresse och hur intervjuer och observationer ska registreras 

är viktiga beslut och behöver noga begrundas innan datainsamlingen (Ahlberg, 2009). Mitt 

beslut i studien blev att intervjuerna har skett på två olika sätt, två med intervjufrågor och två 

intervjuer inom temafrågor. ”Termen fokusintervju används ibland för att understryka att 

intervjun har ett fokus, dvs. att den är strukturerad, att den handlar om ett tema”. (Trost, 

2010.s, 43).   

I intervjuerna fanns chansen att ställa följdfrågor och lätt att förtydliga vissa frågor. I studien 

har jag även skaffat mig kunskaper för mina tankar och frågeställningar genom att samla in 

data under observationer.  ”Vill man, som jag tidigare formulerat, veta något om verkligheten, 

ska man observera den!” (Backman, 2008.s, 31). 

I observationerna har jag valt att specifikt titta på mötet av flerspråkiga elever inom 

matematikundervisningen, att observera resurserna i form av vilket stöd, information, 

handledning och eventuellt tolkstöd som fanns för ett bra möte med eleven. Jag har även 
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observerat undervisningsform/metoder, matematiskt material och matematiska samtal. 

Observationerna har noterats i en rapport, läst och analyserats i flera olika omgångar. Allt 

insamlat material har analyserats direkt efter, ytterligare vid senare tillfälle samt ställts emot 

varandra och avslutningsvis analyserats ännu en gång innan resultatet presenterats. 

Etiska reflektioner 

Det finns klara riktlinjer för hur forskningar får behandlas och genomföras enligt 

Vetenskapsrådet (2011). I denna studie har alla berörda och deltagare fått anomytet, ingen 

specifik ålder på någon specifik individ eller kön presenteras, Pedagog 1 kan vara av vilken 

ålder som helst inom spannet eller vilket kön som helst, liksom det är för övriga deltagare. De 

presenteras inte på vilken av de två skolorna vem arbetar på. Eleverna i förstudien kan komma 

från vilken av skolorna som helst eller av båda. I studien är erfarenhet och upplevelserna som 

är de viktiga inte vem som är vem och vart de arbetar. 

Informationskravet 

Alla berörda inom denna studie och förstudie har frivilligt deltagit efter att syftet med studien 

klargjorts samt hur de berördas svar kommer att användas men även att svaren och resultatet 

kan ha en påverkan och en positiv utveckling inom området (Patel & Davidsson, 1991). All 

fakta och svar kommer att efter studien färdigställts att makuleras och kastas. De deltagande 

individerna kan när som helst avbryta sin delaktighet och alla har tillgång till det färdiga 

materialet. Ingen specifik ålder på någon av de deltagande kommer att presenteras. Skolornas 

huvudmän har godkänt studien, observationerna och intervjuerna. Berörda familjer i 

förstudien och pedagoger har fått information och delgett godtycke för detta. 

Samtyckekravet 

Alla som medverkar har fått samma information, syfte och behandling av materialet via 

missivbrev, utformade för varje individ eller grupp. Alla deltagande individer har fått 

informationen att deltagandet är helt individuellt och frivilligt. All delaktighet i studien och 

förstudien kan avbrytas utan konsekvenser. Alla godkände studien. Alla har samma möjlighet 

och tillgång vid behov av modersmålstolk.  

Konfidentialitetskravet 

Alla intervjuer har gjorts på en för alla neutral, trygg plats och utefter lika förutsättningar. 

Alla inblandade och kommunen har fått anomytet. All data som framkommer ifrån de olika 
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momenten kommer förvaras på avsedd säker plats. All data som framkommer kommer endast 

användas i denna studie och sedan makuleras och kastas. 

Databearbetning 

All information via intervjuer har spelats in och därefter transkriberats, 

observationsrapporterna har skrivits ned och analyserats i sin helhet. När den kvalitativa 

bearbetningen gjorts har jag arbetat med textmaterialet som jag skrivit ut, även de 

anteckningar som gjorts under observationerna. Delvis har jag lagt upp texterna på datorn 

parallellt mot varandra och jämfört svar utefter frågeställningarna men till största delen 

markerat i likheter och olikheter på papperskopian och ställt dessa emot varandra. ”Vi kan 

även göra kvalitativa bearbetningar av utskrivna texter, t.ex. en bok, en artikel eller dagbok 

eller av anteckningar från observationer”. (Patel, Davidsson. 2003, s. 119). 

Under hela arbetet med bearbetningen dyker nya tankar och frågor upp, dessa tankar 

dokumenterar jag för att kunna använda mig av i analysen sedan. Jag har gjort löpande 

analyser efter varje intervju och observation, jag har även gått tillbaka och läst om och lyssnat 

om igen, intervjusvaren och gjort löpande noteringar. I slutarbetet har jag på nytt läst hela 

textmaterialet för att redovisnigen ska bli så korrekt som möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  

Igenom språket kan man få ny kunskap om det mänskliga. Människor har olika avsikter och 

intentioner att utrycka sig genom de språkliga men även i handling. Det finns inte direkt 

någon bestämd utgångspunkt eller avslut för denna tolkning, allt, helheten från subjekt, objekt 

och forskarens förståelse som tillsammans skapar en helhet som hela tiden utvecklas, som en 

spiral. Jag har använt mig av den allmänna tolkningsläran, fått en förståelse tillsammans med 

ett sammanhang och därmed en fördjupad förståelse, alla delarna blir till en helhet (ibid). 

Resultat 

Deltagarna i denna studie är pedagoger som varit verksamma i yrket i 20-40 år och har en 

varierad erfarenhet av att möta och undervisa flerspråkiga elever. Två matematikpedagoger 

och två specialpedagoger med mer eller mindre erfarenheter har delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Observationerna har skett i två klasser med två olika pedagoger i 

två olika skolor. Platsen har de själva valt och där de känt sig trygga, de har varit väl 

förberedda och insatta vilket gör att studien har god grund i sin tillförlitlighet.  

Resultatet som grundar sig på intervjuer av pedagoger som undervisar flerspråkiga elever i 

matematik. Även observationer i klass under olika matematiklektioner för att observera hur 
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pedagoger möter flerspråkiga elever i matematikundervisningen. Resultaten från intervjuerna 

och observationerna har analyserats och presenteras i form av teman med innehåll från 

intervjuerna från studien. Efter varje temarubrik efterföljs ett citat från intervjupersonerna och 

därefter min egen tolkning. 

De teman som utmärkts i analysen och intervjufrågorna är de som är representativa ifrån mina 

frågeställningar, dessa har fått vara de teman som sammanfattar resultaten från intervjuerna. 

För att förtydliga och förstärka vad intervjuerna har framkommit med, har jag gjort inslag av 

citat från intervjupersonerna (ip). För att visa hur jag tolkat svaren finns det med under varje 

tema. Intervjuerna är inspelade och kan uppspelas och lyssnas på flera gånger vilket gör 

intervjuerna tillförlitliga.  

Observationsresultaten har sammanfattningen styrts utefter mina resultat i min 

observationsrapport på observationen. Rubriker som jag använt var mötet i 

matematikundervisningen, undervisningsform och metoder och matematiska samtal. 

Observationsrapporternas anteckningar har analyseras och presenteras utefter 

frågeställningarna, här presenteras de med citat från litteraturen för att förstärka mina 

tolkningar. 

Analys pedagoger 

Mötet av flerspråkiga elever i förberedelseklass 

För att känna delaktighet och skapa en bra relation till flerspråkiga elever och deras familjer är 

ett gott möte inkörsporten till samarbete inför kommande undervisning. Flerspråkiga elever 

med familjer blir väl mottagna vid ankomsten till kommunen och förberedelseklass anser 

pedagogerna själva. Enligt studien får elever med familjer den information som krävs för ett 

gott möte och första intryck. Familjerna har tillgång till tolk vid introduktionen. All hantering 

av flerspråkiga elevers identitetshandlingar genomgås, ålder och årskurs sammanställs. 

Regler, tider och förhållningssätt informeras alla föräldrar/vårdnadshavare. Fortsättningsvis 

arbetar förberedelseklass med läs- och skrivinlärning den största delen av tiden. 

”Vi tar alltid emot hela familjen på ett samtal och visar runt dem i skolans lokaler samt 

meddelar eventuella regler, tider, förklarar schema och så vidare….Jag  tar även fram alla 

dokument och papper de har med sig om härkomst, födsel, ålder med mera…..ofta vet de inte 

ens åldern på sina barn” (ip). 
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Familjer och elever blir väl mottagna till denna kommun som studien genomförs i. Det sker 

kartläggning i de allra flesta fall. Första mötet med eleverna och familjerna skapar bra 

relationer inför skolan och senare undervisning. Regler runt skolan som tider, scheman, godis, 

beteenden med mera ges i god omfattning enligt pedagogerna. Pappersarbetet gällande 

identitet och ålder sker i detta skede. Studien visar att utredning eller kartläggning i hur eleven 

mår rent psykiskt och fungerar socialt sker i mindre utsträckning. Hur eleverna mår psykiskt 

är viktigt i ett fortsatt bra arbete. Alla pedagoger i den här kommunen har inte varit riktigt 

förberedda på den stora andelen flerspråkiga nyanlända men försöker skapa förutsättningar för 

alla individer enligt studien. 

”Bland Sveriges befolkning finns många invånare som kommit hit som 

flyktingar”…………….”Vi har relativt få erfarenheter av att arbeta med stora grupper av 

traumatiserade flyktingar i vårt land”……………..”Detta är en stor utmaning vi som pedagoger 

och skolledare står inför. Utan kunskap om hur traumatiserade flyktingar kan reagera under de 

första åren i Sverige finns det risk för att vi tolkarbeteenden i termer av utanförskap och 

kulturskillnad och på så sätt befäster gamla fördomar och myter” (Lorentz, Bergstedt, 2006, 

s.197-198). 

Specialpedagogiska insatser, kartläggning och utredning 

Specialpedagogerna tar emot alla flerspråkiga elever och gör kartläggningar och utredningar 

både en socialt- och kunskapsmässigt. Bedömning sker tillsammans med familj och elev och i 

alla ämnen. Kartläggningsmaterialet kan variera mellan skolorna. Åtgärdsprogram utfärdas 

där behov finns.  

”De här materialet använder sig pedagogerna av i förberedelseklassen för att ta reda på 

elevens bakgrund både på familjenivå och kunskapsnivå för att sen möta eleven på ett 

professionellt sätt. Ibland krävs kuratorstöd med mera för att kunna fungera som enskild individ 

i grupp” (ip). 

Eleverna blir väl mottagna i förberedelseklasserna, kartläggning sker i stor omfattning, i flesta 

fall får eleven eget matematiskt material med sig till klass. I förberedelseklass arbetar 

pedagogerna febrilt med inlärning av det svenska språket. Studien visar att de finns glapp i 

kommunikationen mellan specialpedagog och ämnespedagog vid övergång till klass, då 

informationen inte förs vidare. 

Innehållet i åtgärdsprogrammet ska beskriva hur den pedagogiska verksamheten och 

omgivningen i skolan ska anpassas för att möta elevens förutsättningar och behov. Den främsta 

avsikten med åtgärdsprogrammet är att främja de elever som riskerar att inte nå 

kunskapsmålen.(Giota, 2011, s.14) 
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Därefter sker fördelning av eleverna på den ena skolan som har fler förberedelsegrupper. 

Tolkstöd vid kartläggning finns i olika omfattning på skola 1 och 2. Alla elever får en 

klasstillhörighet. Flerspråkiga introduceras i klass successivt till en början med och då i de 

praktiska ämnena som idrott, slöjd, hemkunskap, musik och bild. Tiden för förberedelseklass 

beslutas av specialpedagogen och rektor och därefter kommer eleverna ut till klass. 

”Tidigare fick de bara vara här på introduktion i tre veckor sen skulle de gå med i klass. 

Numera beslutar jag själv när det är dags att gå över till klass. Eleven får klasstillhörighet 

direkt och får träffa sina klasskamrater. Efter det börjar vi med kartläggning och SVAs 

inlärning men vi kartlägger alla ämnen lite senare….. När eleven har styrkan och känner att det 

är ok får de vara med i de praktiska ämnena som idrott, slöjd hemkunskap och så.  Jag känner 

att det känns bättre nu när jag varit delaktig i att formulera och planera upplägget av 

mottagandet av nyanlända, vi saknar handledare såklart” (ip).  

Vissa elever, vilka varierar under terminen, får möjlighet att arbeta med specialpedagog i liten 

grupp för en mer individuell undervisning i matematik. I ett fall arbetar specialpedagogen 

med samma område som övriga i klassen vid ett annat fall och skola arbetar specialpedagogen 

med matematiska områden som eleven anses träna på. I en skola finns det en specialpedagog 

med matematisk behörighet i den andra inte. 

Det krävs så mycket arbete runt eleverna och alla vuxna, i min arbetsmiljö vill alla prata med 

mig men jag hinner inte……Jag använder all min tid för att undervisa och stötta eleverna, vill 

inte ta av deras undervisningstid. (ip) 

Resultaten i studien visar på en stor arbetsbörda för specialpedagogerna. Studien visar även 

att specialpedagogerna försöker arbeta och ge så mycket verktyg och handledning till 

flerspråkiga elever som möjligt inom matematikämnet. 

”Den specialpedagogiska verksamheten måste således ses i relation till övrig pedagogisk 

verksamhet. Även läroplanen för att alla som arbetar i skolan skall samverka för att bistå 

eleverna med behov av särskilt stöd” (Atterström, Persson, 2000, s.20). 

Mötet av flerspråkiga elever i matematikundervisningssituation  

Efter introduktionsklass och delvis undervisning i klass placeras flerspråkiga elever i klass 

efter kunskapsmått och inte ålder. Observationerna visar att flerspråkiga elever inte får någon 

speciell introduktion i matematikämnet utan eleverna får ta del av det lektionsinnehåll som för 

tillfället undervisas. De elever som fått med sig ”eget” material från förberedelseklass arbetar 

med sitt material, övriga elever deltar i den övriga undervisningen med kamrat eller 

studiehandledare. Pedagogerna säger i studien att de, på grund av tidsbrist, inte har tid att ha 
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individuell undervisning eller genomgångar. Studien visar att grupparbeten och andra 

undervisningsmetoder inte sker i så stor omfattning.  

Näe.. när eleverna kommer till klassen har de oftast med egna böcker eller material med sig 

annars får de en bok av mig. Eleverna får hänga med i den vanliga undervisningen som alla 

andra(ip). 

Flerspråkiga elever i matematikundervisningen, får ett visst stöd, men inte i den utstäckning 

som pedagogerna själva önskar. Eleverna arbetar med eget medhavt matematiskt material 

men behöver handledning i större omfattning. Jag uppfattar det i studiens resultat att 

flerspråkiga elever kan uppfattas som exkluderade i klass när pedagogerna inte har den tid 

som krävs för att möta eleven individuellt.  

”Målet är att ta upp elevernas bakgrundskunskaper och fokus ligger därför främst på 

ämnesstoftet. Eftersom främsta syftet här är att samla in information kan eleverna arbeta 

gruppvis på sitt modersmål, även om de längre fram måste använda andraspråket för att dela 

med sig de andra. ……Elevernas får anteckna, lyssna, tala och läsa, dessutom är de krav som 

ställs på dem att kommunicera genuin” (Gibbon, 2010, s. 92). 

Undervisningsform - undervisningsmetoder 

Undervisningen sker till största del av traditionell undervisning med genomgång och eget 

arbete i matematikboken. Helklassundervisning på White board sker i samband med nytt 

kapitel eller område. En pedagog brukar sig av tematillfällen då även en mer praktisk 

undervisning sker. Studien visar på att pedagogerna inte har varit förberedda på den stora 

delen flerspråkiga elever och därmed inte så vana att arbeta med flera arbetssätt eller moment 

i samma klass. 

Jag kör en genom gång muntligt eller på tavlan sen får eleverna arbeta i boken…Vi har 

temadagar och då kör jag med praktisk matte eller utematte, de är bara då jag hinner, så skralt är 

det (ip). 

Studien och intervjuerna visar att pedagogerna upplever en viss tidsbrist och känner sig lite 

oförberedda på det stora antalet flerspråkiga i klass och därmed inte hinner med undervisning 

för den enskilde individen. 

”En individs utveckling är således i hög grad en produkt av undervisningen, inte en 

förutsättning för den, och den ses som resultatet av individens sociala, historiska och kulturella 

erfarenheter…….Grunden för ett barns utveckling är inrymd i det Vygotsky benämner zonen för 

närmaste utveckling, vilket syftar på avståndet, eller den kognitiva klyftan, mellan det ett barn 

kan göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en erfaren person” (Gibbon, 

2010, s. 26). 
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Matematiskt pedagogiskt material för flerspråkiga elever 

Inget eget tillverkat material finns att tillgå för eleven. Oftast en matematikbok utefter 

kunskapsnivå och oberoende på ålder. Åtgärdsprogram finns med måluppfyllelse men 

specifikt material mot målen skapas inte av ämnespedagogen, allt enligt vad denna studie 

visar. 

Finns de åtgärdsprogram försöker vi jobba efter det spec [sic] har fixat annars hinner jag inte 

göra något annat, kanske någon arbetsstencil. Dom når inte målen, jag hinner inte göra nytt och 

vem är det egentligen som ska göra specmaterial? [sic] (ip). 

Individuell utvecklingsplan för flerspråkiga elever i matematikundervisningen finns att tillgå 

eller kan upprättas. Min tolkning är att arbetsbördan är stor, likaså arbetsbördan för att inte 

hinna med att möta flerspråkiga elever på en pedagogisk nivå. 

”Det finns ganska stort sortiment av laborativa hjälpmedel”…..””Tyvärr fick de inte de 

genombrott och den spridning man hoppats på. Lärarna fick alldeles för kort tid på sig att bli 

förtrogna med materielet. Dessutom måste ju alltid hjälpmedel på ett naturligt sätt integreras 

med undervisningen i övrigt, eljest blir de jippobetonat” (Malmer, 2010, s. 94) 

Matematiska samtal 

Individuella matematiska samtal med flerspråkiga elever finns det inte utrymme för enligt 

pedagogerna i studien. Endast vid de nationella proven och i klassdiskussioner sker en viss del 

av matematiska samtal. Nya ord och begrepp introduceras vid områdesstart men rena 

matematiska samtal förs inte under matematiklektionerna. 

”Jag hinner inte ha riktiga mattesamtal med varje, men vid muntliga nationella blir det mer 

pedagogiskt. Självklart pratar vi matte och olika begrepp men inte så som Jag vill om jag hade 

tid. Vi brukar lägga i matteskivan och göra uppgifterna tillsammans på tavlan då snackar vi ju 

matte en hel del men inte tillräckligt. Näee det är den nakna sanningen, jag hinner inte med” 

(ip). 

I samspelet och interaktionen mellan människor sker den största utvecklingen 

kunskapsmässigt. Det kan vara ett stort hinder för flerspråkiga elever och för 

kunskapsutvecklingen i matematik, om det inte sker samtal enskilt och i grupp.  

”Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv på matematikundervisning får konsekvenser för hur 

man bör arbeta som lärare”…..”Lärare kan ägna sig åt att studera elevernas sätt att arbeta 

med matematiken och skapa möjligheter för vardagspråk, matematiskt språk och elevernas 

erfarenheter möts”(Lorentz, Bergstedt, 2006. s.148-149). 

”Matematik är en språklig aktivitet som växer med arbetet. Matematik, som språk beaktat, 

utvecklas samtidigt med de matematiska diskurserna menar Sarrukai (2003). Här skiljer sig det 
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matematiska språket från ett verbalt språk, som utvecklas i samspel med världen när man 

försöker namnge saker och beskriva världen”. (s.141-142). 

Uppnåendemål 

På grund av stor arbetsbelastning och få insatser från ämnespedagoger och studiehandledare 

är det svårt för flerspråkiga att uppnå målen. Problemlösningar, lästal och 

diskussionsuppgifter blir problematiska när eleven inte förstår språket påstår pedagogerna. 

Ingen direkt stöttning (scaffolding) sker från pedagog eller studiehandledare. 

Jag hinner inte planera min egen matteundervisning så att planera med studiehandledarena blir 

det inte av, inte pedagogiskt men så ser de ut…...(ip). 

Den största delen av elever som inte uppnår målen är flerspråkiga elever. Det är fler av 

flerspråkiga elever som inte uppnår målen än vad det är av svenska eleverna. 

Jag kollar mest på nationella och kollar av om dom når målen…..Ja tycker de är svårt och prata 

med handledarna också…dom kan inte eller så fattar dom inte vad jag säger….inte alla men de 

finns (ip). 

Flerspråkiga elever är den största kategorin som inte uppnår målen i matematikämnet. Det 

krävs tid och engagemang för att upprätta rätt pedagogiskt material mot uppnåendemålen. 

Rätt undervisning och rätt material leder flerspråkiga elever mot uppnåendemål. Jag ser en 

viss orättvisa i mötena av flerspråkiga elever inom matematikundervisningen. Eleverna får 

inte alltid det material och stöd som krävs för att uppnå målen. Eleverna får inte samma 

möjligheter som de övriga eleverna och studien visar att flerspråkiga elever kan uppfattas som 

exkluderade i klassen. 

”Stöttning är dock ingen hjälp som helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya 

begrepp eller nya nivåer av förståelse. Stöttning är en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna 

för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. Den är framtidsorienterad 

och, som Vygotsky har uttryckt det: Det ett barn i dag kan göra med stöd, kan hon eller han 

göra på egen hand imorgon” (Gibbon, 2010, s. 29). 

”Lärarens undervisning skall medföra elevens inlärning. Hur detta sker har stor betydelse för 

resultatet.(Malmer, 1999, s.44) 

Analys observationer i klass 

Mötet av flerspråkiga elever i matematikundervisningssituation  

Vid observationer i klass skedde inget specifikt eller individuellt bra möte av flerspråkiga 

elever i matematikundervisningen. Elever med studiehandledare fick stöttning vartefter 

ämnespedagogen undervisade, övriga flerspråkiga elever fick ta del av det som sades och göra 
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samma uppgifter som övriga i klassen. Vid ett tillfälle gick ett antal flerspråkiga elever till 

specialpedagog för specialundervisning, ingen återkoppling skedde vid återkomsten. 

Matematiklektionerna startade på samma sätt i de flesta av observationerna i båda klasserna 

och skolorna. Vid ett tillfälle var det laborativ matematik och alla elever deltog med eller utan 

studiehandledare. Mötet med eleverna denna lektion kändes mer lättsam, alla var delaktiga 

och samarbetade oavsett härkomst. Att möta eleven med pedagogiskt matematiskt material 

eller individuell genomgång för flerspråkiga elever för att skapa ett gott möte kunde inte ses 

under observationen. 

”Målet är att upp elevernas bakgrundskunskaper och fokus ligger därför främst på ämnesstoftet. 

Eftersom främsta syftet här är att samla in information kan eleverna arbeta gruppvis på sitt 

modersmål, även om de längre fram måste använda andraspråket för att dela med sig de andra. 

……Elevernas får anteckna, lyssna, tala och läsa, dessutom är de krav som ställs på dem att 

kommunicera genuin” (Gibbon, 2010, s. 92).. 

Ingen annorlunda eller individanpassad undervisning sker. Alla elever får samma information 

och genomgång, därefter arbetar eleverna med sin bok eller sitt material. Inget dåligt möte 

sker, alla är välkomna och får handledning men specifikt pedagogiskt material till den 

enskilde eleven finns inte. Detta är ett mindre bra möte med den flerspråkiga eleven, alla ska 

kunna sig delaktiga på sin nivå och förstå vad de ska göra och innehållet i det. 

Undervisningsform - undervisningsmetoder 

Traditionell undervisningsform med genomgång och efterföljande arbete med 

matematikboken. En av pedagogerna cirkulerade under lektionerna och handledde i den mån 

tid fanns. Pedagog 2 satt oftast vid katedern och eleverna kom fram ifall de behövde 

handledning eller hjälp. 

”En individs utveckling är således i hög grad en produkt av undervisningen, inte en 

förutsättning för den, och den ses som resultatet av individens sociala, historiska och kulturella 

erfarenheter…….Grunden för ett barns utveckling är inrymd i det Vygotsky benämner zonen för 

närmaste utveckling, vilket syftar på avståndet, eller den kognitiva klyftan, mellan det ett barn 

kan göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en erfaren person” (Gibbon, 

2010, s. 26). 

En annorlunda och mer praktisk eller laborativ undervisning skulle göra ämnet mer förståeligt 

för flerspråkiga elever men uppenbart finns det inte tid för att planera upp sådana lektioner. 

Ett gott möte av flerspråkiga elever är när alla är med på ”tåget” i någon form, oavsett om det 

är med individanpassat material, alla ska få känna sig delaktiga i momenten. 
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Matematiskt pedagogiskt material för flerspråkiga elever 

Det fanns praktiskt material i klassrummet, inget användes vid observationerna. Inget 

specifikt material utefter de flerspråkigas elevers förmåga fanns tillgängligt. Majoriteten av 

elever arbetade med samma material, någon enstaka hade egen/annan matematikbok. Inget 

individuellt utformat material för flerspråkiga elever fanns tillgängligt. 

”Det finns ganska stort sortiment av laborativa hjälpmedel”…..””Tyvärr fick de inte de 

genombrott och den spridning man hoppats på. Lärarna fick alldeles för kort tid på sig att bli 

förtrogna med materielet. Dessutom måste ju alltid hjälpmedel på ett naturligt sätt integreras 

med undervisningen i övrigt, eljest blir de jippobetonat” (Malmer, 2010, s. 94) 

Flertalet pedagoger har inte tid att sätta sig in i de olika materialen. Säkerligen är det 

okunskap och osäkerhet som gör att pedagogerna inte tar fram (vågar) praktisk matematiskt 

material, det är säkrare att följa matematikbokens utformning. 

Matematiska samtal 

Matematiska samtal under observationerna var styrda till genomgångarna, det skedde inga 

specifika pedagogiska samtal under min observationstid. I en klass var det laborativ 

matematik vid ett tillfälle och där skedde, till en viss del, matematiska samtal, dock inte 

förplanerad. 

”Här talas om språket som instrument för att nå kunskap. Med allsäkerhet har undervisningen i 

matematik i alltför ringa grad tagit hänsyn till elevernas varierande språkliga utveckling. Då 

man talar om matematik som ett språk tänker man ofta endast på det verbala språket (talspråk 

och skriftspråk), men glömmer av att det också finns i andra representationsformer, som 

laboration, dramatisering, bildframställning etc.(Malmer, 1999, s.46).  

”En orsak som tyvärr gör att alltför många elever får matematiksvårigheter är olämplig 

pedagogik, som dels kan bero på att undervisningen läggs på en för dessa elever alltför hög 

abstraktionsnivå, dels på att de inte får den tid de behöver för att tillägna sig degrundläggande 

begreppen. Den första utslagningen sker ofta tidigt, men många elever har en förmåga att 

kamouflera bristande förståelse förvånads vis länge. Detta beror på att läraren inte 

kontrolleraratt eleverna verkligen förstår det de håller på med. (Malmer, 1999, s.86-87). 

Pedagogerna följer till största del litteraturen och sällan laborativa material och språkliga 

matematiklektioner. Undervisningen i de klasser som observerats är den samma för alla 

elever, vilket kan förvårar inlärningen för flerspråkiga elever i klass. 

Sammanfattning av resultaten 

Mitt utgångsläge och syfte i studien var att få fördjupade kunskaper i hur pedagoger möter 

flerspråkiga elever inom matematikundervisningen i klass och förberedelseklass. Studiens 

resultat samstämmer med vad litteraturen och tidigare forskning belyser. Resultatet visar att 
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för att få till ett bra möte i matematikundervisningen krävs varierad samhällsförankrad och 

praktiska undervisningsmetoder i samspel med flera olika parter. En trygg skolgång med 

reflekterande arbete är en av framgångsfaktorerna. Utefter att intervjumaterialet och 

observationsrapporterna analyserats visar resultatet att de pedagogiska möjligheterna i 

matematikundervisningen kan förbättras i val av undervisningsmetoder och material. 

Resultatet visar att planering och varierad undervisning för flerspråkiga elever som har ett 

annat modersmål än svenska är att föredra. Samarbetet emellan alla berörda parter kunde vara 

pedagogiskt bättre. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden, kvalitativ metod, är ett bra alternativ, fallstudier är ännu bättre att komplettera med. 

I fallstudierna väljs en anpassad, för studien, grupp ut för att få ett mer djupgående resultat av 

studien. Dock krävs det flertalet fall från flera olika nationaliteter och skolor för att 

tillförlitligheten skulle vara större. Att komplettera med enkäter hade kunnat vara en tillgång i 

en större studie. Klara rena intervjufrågor ger enklare svar, områdesteman att samtala fritt om 

gav en djupare information. Förståelsen för pedagogens handlande blev större vid dessa 

samtal, de ingav en känsla av ett mer avslappnat samtal. Syftet och frågeställningen i denna 

studie har besvarats. Samtalsintervjuer är en bra informationskälla enligt (Esaiasson, 2012). 

De ger bra möjligheter till att t.ex. registrera svar som vi inte hade väntat. En av poängen med 

samtalsintervjuer är möjligheterna till uppföljningar om det skulle behövas skriver författaren 

vidare (ibid). Denna kvalitativa studie handlar om hur jag i resultatet skall kunna få en 

fördjupad förståelse för hur pedagogerna möter flerspråkiga elever i 

matematikundervisningen.  

Urval 

Urvalet av kommun, individer och skolor har varit bra exempel i denna studie. Denna 

kommun får nyanlända flerspråkiga elever löpande till skola och klass. Det har varit varierad 

ålder, kön, härkomst och bakgrund på individerna i studien och dessutom i två olika skolor för 

att få en variation på studien samt att det med för ett säkrare resultat än om studien endast 

skett i en skola eller klass. Göransson & Nilholm (2009) anser att kvalitativa rapporter är bra 

men det finns risker för att det läggs in ”smygrepresentativa resonemang”, en grupp 

pedagoger kan inte representera en hel yrkeskategori, inte heller några få pedagogers möte av 
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flerspråkiga elever i matematikundervisningen. Hur några få pedagoger arbetar med eleverna 

utgör inte hela Sveriges pedagoger och deras pedagogik, detta kan vi läsa om i ”Om 

smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar” (ibid). 

Procedur 

Alla medverkande har fått samma information genom missivbrev och muntlig information 

och godkänt hanteringen av resultaten och medgivit sitt deltagande i studien. Huvudmän har 

godkänt studien i de skolor jag observerat och gjort intervjuer. Alla medverkande har godkänt 

upplägget för denna studie. 

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna har innehållit intervjuer och observationsrapporter. Transkribering 

och observationsrapporter har analyserats. Resultatet av intervjuerna har skapat mycket arbete 

med transkribering av långa samtal både innanför och utanför ämnet. Temaintervjuer var bra 

och gav mycket information och data gällande mötet av flerspråkiga elever i 

matematikundervisningen, detta var ett tidskrävande arbete.   

Resultatdiskussioner 

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap i hur pedagogerna möter flerspråkiga elever i 

matematikundervisningen, både i klass och förberedelseklass. I denna studie har alla 

frågeställningar besvarats. Med anledning av den stora delen flerspråkiga elever i klass har 

undervisningen förändrats och komplicerats, där utav mitt stora intresse för området. 

Pedagogerna i studien idag känner sig inte förberedda på den stora andelen nyanlända 

flerspråkiga elever och på grund av tidsbrist finns det inte alltid tid för individuella 

utvecklingsplaner eller samplanering med resurser och studiehandledare. Resultatet som 

framkom är från de fakta och det material jag samlat från intervjuer och observationer. 

Intervjuerna har varit bra och innehållsrika, likaså observationerna. De har visat på olika sätt 

hur vi möter flerspråkiga elever i matematikundervisningen. Flerspråkiga elever möts på ett 

pedagogiskt bra sätt i förberedelseklass. Pedagogernas möte med flerspråkiga elever i 

matematikundervisning i klass kan förbättras menar pedagogerna. Pedagogiskt material och 

resursstöd saknas till en viss del i klassrumssituation. 
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Analysen visar att mötet av flerspråkiga elever i matematikundervisningen kan förbättras 

gällande förberedande arbete och matematiska verktyg. Diskussioner runt studiens resultat 

kommer att läggas upp utefter mina frågeställningar och diskussioner med teoretisk ram. 

Mötet av flerspråkiga elever i förberedelseklass 

Mötet vid ankomsten till kommunens två skolor är gott och elever med föräldrar får 

introduktion i skolans regler samt att det görs en kartläggning runt elevens sociala och 

kunskapsmässiga erfarenheter. Skolan blir en mötesplats för många individer från olika 

kulturer och alla barn behöver stöd på något sätt. Det är allas skyldighet att möta och ta vara 

på alla kulturella värden, påtalar Myndigheten för skolutveckling (2014). 

Författarna Atterström & Persson (2000) påstår att specialpedagogikens roll och insatser 

påtalas som inte alltid nödvändigtvis ämnade för särskilt utbildade specialpedagoger utan kan 

utföras av den som är på plats och som har kunskaper eller erfarenheter inom området.  I 

kontrast till detta återinfördes hösttermin 2008, speciallärarlinjen med ett flertal olika 

specialiseringar, då behovet är stort och i dagens skolkontext ska denna yrkesroll etablerats 

inom matematiken. 

Studien visar i den teoretiska bakgrunden att specialpedagogisk stöttning är av stor vikt för 

flerspråkiga elever inom matematikundervisningen. Flerspråkiga elever behöver förberedande 

förkunskaper gällande ord och begrepp en tid innan de bearbetas i klassen. En viktig del i 

mötet inom matematikämnet är att skapa, för eleven, en viss del förkunskaper och därefter är 

en pedagogisk undervisningsmetod som är anpassat till individen. I denna undersökning visar 

det sig att pedagogerna efterlyser mer planerings- och samarbetstid. Arbetsbördan och 

stressen ökar när det löpande kommer nya flerspråkiga elever i klass.  

De sviktande resultaten i PISA rapporten stärker betydelsen av specialpedagoger och 

speciallärare i skolundervisningen för att ett bra möte skall ske. Resultaten i studien visar hur 

viktigt ett gott möte i form av individuellt material och samtal i grupp är viktiga 

framgångsfaktorer för matematikundervisningen. Pedagogerna i studien nämner tidsbrist som 

en faktor för det utblivna resultaten i matetikämnet gällande flerspråkiga elever. Säljö (2000) 

menar att det sociokulturella perspektivet är det deltagandet fysiskt, psykiskt och det språkligt 

intellektuella verksamheter som skapar verkligheten i ett samspel. 
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Jag upplever det som det saknas erfarenheter eller fortbildningen när det gäller att möta 

flerspråkiga elever. Pedagogerna visar i studien att de inte riktigt är förberedda på detta 

arbete.  

Vid ankomsten till skolan och förberedelseklass sker och introduktion, kartläggning i alla 

ämnen och nivåbeskrivning från specialpedagoger. Efter att eleven fått introduktion och 

klasstillhörighet får eleven först läs- och skrivinlärning därefter introduseras övriga ämnen 

som matematik. Utefter kunskapsnivå arbetar flerspråkiga elever med pedagog eller 

studiehandledare om det finns. Pedagogerna fokuserar på modersmål och andraspråket till 

största del i förberedelseklassen. Gibbon (2010) skriver att läsningen och 

andraspråkinlärningen har stor betydelse för matematikämnet så till en början ligger den 

största undervisningen på läs- och skrivinlärningen. Det är viktigt att språkinlärningen 

integreras med matematikämnet, detta redovisas även i bakgrunden. Flerspråkiga elever tar till 

sig ämneskunskaper samtidigt som när de integrerar ämne och andraspråksinlärning (Gibbon 

2010). Hur mycket eleven samspråkar i klassrummet har stor betydelse (Barns, Mercer, 

2010). De ska inte läggas vikt i att automatisera lärande utan att lärandet ska ske i 

diskussioner och tänkande (Boaler, 2011).  

Min tolkning av studien är att det inte sker pedagogiska samtal och diskussioner i den 

omfattning som kan skapa goda möten av flerspråkiga elever. I en del fall finns behov av 

studiehandledare och specialpedagogisk undervisning, något som inte alltid finns. Min 

uppfattning är att det skulle underlätta om berörda i en flerspråkig elevs matematiska 

undervisning sammanstrålar och tillsammans skapar en vardagssituation som är bästa möjliga 

för eleven. Undervisningen kan höjas till en bättre nivå om det samtalades mera i klassrummet 

även med diskussioner i grupp liksom den teoretiska bakgrunden beskriver för bra 

inlärningsmetoder. Min känsla är att undervisningen ska vara lustfylld och 

verklighetsförankrad. Studien visar att pedagoger i förberedelseklass gör ett bra och 

pedagogiskt arbete, den visar också att kommunikationen vid övergången från förberedande 

klass till vanlig klass är mindre bra. Lgr11(2011) visar riktlinjer i övergång och samverkan, 

att samarbetet i övergångarna är viktiga, att byta information och uppmärksamma individer i 

behov av särskilt stöd i matematikundervisningen och förmedla detta vidare.  
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Mötet av elever inom matematik och matematikundervisning. 

Eleverna placeras i avsedd klass efter en viss tid i förberedelseklass. Enligt studien är eleverna 

i ett startskede inkluderade i en grupp i förberedelseklassen med flerspråkiga elever, därefter 

delas eleverna upp i olika klasser. Alla flerspråkiga elever får inte tillgång till 

studiehandledare. I de skolor jag gjort intervjuer och observationer har mötet i samband med 

att eleven ska inkluderas i klass varit den kritiska situationen. Pedagogerna i studien påtalar 

den tidsbrist som råder och där av möts inte flerspråkiga elever med rätt material eller 

undervisning när de anländer till klass. Jag uppmärksammade under observationen att 

flerspråkiga elever inte alltid möts med pedagogiskt material, andra arbetsmetoder, 

förberedande underinvisning eller tolk. Det är viktigt att ge eleven förståelsen och rimligheten 

i de matematiska problemen för att klara av den matematiska undervisningen (Emanuelsson, 

2001).  När elever, samspelar med andra, i samtalen och kommunikationen som individen 

utvecklas. (Säljö 2000).   

Pedagogerna är fullt medvetna om bristerna i hur de möter flerspråkiga elever i 

matematikundervisningen men det finns inte tid för planering och upplägg. I tidigare 

forskning talar författarna Gibbon (2010), Hyltenstam (1996), Abrahamssen (1999) om och 

förespråkar en varierad och lustfylld undervisning där metoderna varierar och utvecklas inom 

samarbete, problemlösning, lekar och samspel. Språkets stora betydelse visar på att 

studiehandledare i modersmålet är en tillgång för nyanlända flerspråkiga elever. Jag tolkar det 

som observerats och i litteratuern att om kunskap och tid fanns skulle pedagogerna skapa 

tillfällen för samarbete, individuellt material och ämnesöverskridande undervisning som 

skulle gynna inlärningen av matematik för flerspråkiga elever. Garpelin (1997) beskriver i sin 

avhandling att flerspråkiga elever lätt kan gruppera sig med andra nyanlända och tillsammans 

tillföra sig kunskap. Bristen på kommunikation från pedagogerna till eleverna kan skapa en 

minskad kunskapstörst (ibid).  

Resursanvändning och samplanering  

Min tredje frågeställning fick jag också svar på. Beroende på de resurser som pedagogerna 

hade tillgång till, skapades ett så bra arbete som det var möjligt. Det var skillnad i hur mycket 

resurstid varje elev fick och i vilken omfattning. Samplaneringen varierade i omfång beroende 

på pedagog men i de flesta fall gjordes ingen samplanering alls enligt studien. Ingen av 

respondenterna i intervjuerna berättade om något stort samarbete, tvärtom, de uttalade bristen 

av den och i observationerna kunde jag urskilja att eleverna inte var förberedda. Att möta 
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eleven på rätt sätt och stödja elever i behov av särskilt stöd inom bland annat 

matematikundervisningen, är en del i övergripande mål och riktlinjer (Lgr11, 2011). 

Observationerna visade att det är en fördel att varje elev får introduktion och 

begreppsuppfattning innan området tas upp i klassituation, annars hamnar flerspråkiga elever 

utanför diskussionen. Resurserna används inte utefter tänkta mål i dessa skolor. De finns 

brister i samarbetet. Resultatet visar att pedagogerna är besvikna över hur resurserna fördelas 

och i vilken omfattning.  

Avslutande reflektioner 

Oavsett problemområde, ämnesområde eller kunskap så påverkar språket inlärningen. Även 

med andra undervisningsmetoder och pedagogiska verktyg är det svårt för flerspråkiga elever 

att uppnå matematikmålen, speciellt i de fall det inte finns en handledare på modersmålet. 

Därför behövs ett gott möte i samband med kartläggningsarbetet, så att eleven får så bra 

möjligheter att ta in matematikkunskaperna under lektionen. På grund av den arbetsbelastning 

ämnespedagogerna har samt den bristande ämnesplaneringen mellan studiehandledare och 

ämnespedagog sker inte mötet av flerspråkiga elever i matematikundervisningen på ett bra 

sätt. Om det inte sker rätt pedagogiskt möte med eleven sker heller inte någon matematisk 

utveckling och på lång sikt, inga uppnåendemål. Att få stöttning och handledning i språket är 

viktigt i flera moment för att utvecklas, samarbeta, känna samhörighet och delta i den 

matematiska utveckling och inte tappa intresset för skolan och matematikämnet. Det skulle 

behöva skapas fortbildning för pedagoger och schemalagd samplanering av alla inblandade i 

en flerspråkig elevs utveckling inom matematik. 

Förslag på framtida forskning 

Undersökningar eller studier inom de kartläggningsmaterial och matematiska verktyg som 

finns till hands för flerspråkiga elever och hur de används. Alternativt, hur den 

specialpedagogiska utredning, kartläggning, samarbetet fungerar gällande flerspråkiga elever 

med matematiska svårigheter.   
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Bilaga 1. Missivbrev     

  

Hej!                                                                                                                                            

Jag är en student från Mälardalens Högskola, Västerås och är nu inne på min 

sista termin och i full gång med att skriva mitt examensarbete i 

specialpedagogik. Mitt valda ämne är flerspråkiga elever i samband med 

undervisning i matematik. 

Syftet med detta arbete är att få en fördjupad förståelse till om vi möter 

flerspråkiga elever inom matematikundervisningen för att eleverna ska uppnå 

målen i matematik. Jag har för avsikt att rama in och visa eventuella problem 

inom området. Jag önskar skapa möjligheter till samarbete och motverka 

eventuella missförstånd. 

Jag har fördjupat mig i specialpedagogik genom utbildning och litteraturstudier. 

Jag har även för avsikt att få göra intervjuer med speciallärare och pedagoger 

som är verksamma inom skolan och har egna värdefulla erfarenheter att dela 

med sig av. Därför skulle jag vilja intervjua dig som har denna kunskap. 

Intervjun tar ca 15-30 minuter och innehåller 4 frågor alternativt samtal runt 

ett antal temaområden som du diskuterar fritt ifrån och jag hoppas du har 

möjlighet att delta. 

Vid intervjun kommer jag ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så 

kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

användas i forskningsändamål. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar   

Linda Normann linda.normann.risbro@fagersta.se 

Ulrika Jepson ulrika.jepson.wigg@mdh.se 

mailto:linda.normann.risbro@fagersta.se
mailto:ulrika.jepson.wigg@mdh.se
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Bilaga 2, Missivbrev 

Hej! 

Jag är en student från Mälardalens Högskola, Västerås och är nu inne på min 

sista termin och i full gång med att skriva mitt examensarbete i 

specialpedagogik. Mitt valda ämne och syfte är att fördjupa mig i hur 

pedagogerna möter flerspråkiga elever i samband med undervisningen i 

matematik. 

Jag har för avsikt att få göra observationer i klassrumssituation. Därför skulle 

jag vilja komma till ditt barns klass under ett antal matematiklektioner och 

observera. 

Vid observationen kommer jag ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du som 

vårdnadshavare eller elev skulle vilja, kan du när som helst avbryta och därmed 

även ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart användas i forskningsändamål. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

Med vänliga hälsningar 

Linda Normann linda.normann.risbro@fagersta.se 

Ulrika Jepson ulrika.jepson.wigg@mdh.se 

Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i en observation. 

Datum:   Namn: 

…………………………………………………………… …………………………………………………………….  

mailto:linda.normann.risbro@fagersta.se
mailto:ulrika.jepson.wigg@mdh.se
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Bilaga 3. Intervjufrågor och respektive temaområden inför intervjuerna och 

samtalen.  

Rubrikerna inför samtalen med pedagog har varit:  

 Bemötande 

 Matematik 

 Trauman 

 Kartläggning 

 Undervisning 

 

Intervjufrågor pedagog 

 Beskriv din akademiska bakgrund? 

 På vilket sätt planerar du matematiklektionerna, hur bygger du upp undervisningen för 

flerspråkiga elever?    

 Vilka undervisningsmetoder har ni för att föra “matematiska” samtal med eleverna? 

 Hur arbetar du med studiehandledning för att nå uppnåendemålen? 
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