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Sammandrag 

En av utmaningarna svensk skola ställs inför idag är att ge nyanlända ungdomar möjlighet att 

tillägna sig det svenska språket samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. Denna studie 

undersöker hur språkutvecklande matematikundervisning bedrivs i två klasser inom 

språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet genom klassrumsobservationer och kvalitativa 

intervjuer med två lärare som undervisar i matematik på språkintroduktion. Materialet 

analyseras och diskuteras sedan i relation till tidigare forskning om språkutvecklande 

ämnesundervisning och flerspråkig matematikundervisning. Resultatet visar att lärarna är 

medvetna om att elevernas flerspråkighet kan vara ett stöd i matematikinlärningen och att de 

strävar efter att bedriva undervisning som till viss del gynnar flerspråkighet och 

språkutveckling. Möjliga utvecklingsområden kan vara att bjuda in eleverna mer i 

undervisningen och öka förekomsten av elevaktivitet.  

 

Nyckelord: språkutvecklande ämnesundervisning, matematikundervisning, nyanlända, 

undervisningsansvar, språkintroduktion.  
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1 Inledning 

I takt med de senaste årens stora flyktingmottagande i Sverige har andelen elever med annat 

modersmål än svenska ökat. Detta märks inte minst inom gymnasieskolans språkintroduktions-

program (härefter IMSPR). Enligt preliminär statistik från Skolverket är cirka 33 100 elever 

inskrivna på IMSPR under läsåret 2016/2017. Det innebär en ökning på 77 % sedan förra läsåret 

(Skolverket 2016a). Dessa elever utgör en heterogen grupp med olika bakgrunder och studie-

vanor men gemensamt är att de har ett annat modersmål än svenska. Det övergripande syftet 

med IMSPR är att elever ska tillgodogöra sig det svenska språket och nå behörighet för fortsatta 

studier, till exempel inom nationella gymnasieprogram eller på folkhögskola (Skolverket 

2016b:11). På IMSPR kan elever även läsa kurser i övriga kärnämnen, det vill säga engelska 

och matematik, samt andra kurser beroende på önskemål och skolans resurser (Skolverket 

2016b:12). 

Jag har intresserat mig för matematikundervisning inom IMSPR där kopplingen mellan 

ämnesinlärning och språkinlärning görs relevant. I lgr111 står det att syftet med matematik-

ämnet bland annat är att eleven ska kunna ”föra och följa matematiska resonemang” samt 

”använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2016c:56). Lärare har alltså i likhet 

med andraspråkselever en dubbel uppgift. Eleverna ska parallellt tillägna sig det svenska språ-

ket och matematikinnehållet, vilket innebär att läraren behöver undervisa både om och i språket 

och ämnet (jfr Economou 2013:46). Med andra ord behöver matematikläraren även i viss 

utsträckning vara språklärare (jfr Gibbons 2010:32). 

Mot denna bakgrund vill jag undersöka hur lärare arbetar med och ser på språkutvecklande 

matematikundervisning. Min avsikt med undersökningen är att bidra till den allmänna 

kunskapen om språkutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever på IMSPR. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur språkutvecklande matematikundervisning bedrivs i två 

klasser inom språkintroduktionsprogrammet. Frågeställningarna är: 

1. Vilken funktion uttrycker lärarna att språk har i matematikundervisning och hur uttrycks 

det under lektionerna? 

2. På vilka sätt tar lärarna ansvar för elevernas matematik- och språkutveckling? 

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016. 
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1.2 Disposition 

I kapitel 1 inleds uppsatsen och studiens syfte och frågeställningar presenteras. Kapitel 2 inleds 

med en presentation av termer och begrepp som används i uppsatsen och därefter presenteras 

IMSPR och matematikämnet. Slutligen redogörs för teori och tidigare forskning som ligger till 

grund för studien. I kapitel 3 redogörs för uppsatsens etnografiska ansats, undersökningens 

deltagare, empiriskt material samt metoder för materialinsamling och analys. Studiens resultat 

presenteras i kapitel 4 och diskuteras sedan i kapitel 5. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med 

didaktiska implikationer för undervisning.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras undersökningens bakgrund. Först presenteras termer och begrepp 

som används i uppsatsen och därefter följer en presentation av IMSPR och matematikämnet. 

Avslutningsvis redogörs för teori och tidigare forskning som ligger till grund för under-

sökningen.  

2.1 Termer och begrepp 

I uppsatsen används begreppet flerspråkiga elever för att beteckna elever vars modersmål är 

något annat än svenska (jfr Skolverket 2012:9). Med modersmål eller förstaspråk avses det eller 

de språk en person tillägnar sig först genom exempelvis föräldrar och med andraspråk menas 

de språk som tillägnas efter att modersmål etablerats (Abrahamsson 2009:13). Termen andra-

språk inkluderar svenska för samtliga elever i undersökningen.  

De elever som går på IMSPR är nyanlända. Med nyanländ avses elever som har varit 

bosatta utomlands och nu är bosatta i Sverige samt har påbörjat sin utbildning här senare än 

höstterminens start det kalenderår då eleven fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige anses 

inte längre eleven vara nyanländ enligt 3 kap. 12 a § av Skollagen (SFS 2010:800). 

I 5 kap. 4 § av Skolförordningen står det att flerspråkiga elever vid behov har rätt till studie-

handledning på modersmålet eller annat språk som eleverna tidigare har undervisats i (SFS 

2011:185). En studiehandledare är anställd på skolan och är flerspråkig, men inga ytterligare 

behörighetskrav finns (Skolverket 2016c:9). I uppsatsen används även begreppen elevcoach 

och språkvärd som betecknar verksam personal vid de undersökta skolorna. En elevcoach är en 

icke-flerspråkig lärare som deltar i undervisningen genom att hjälpa eleverna med uppgifter och 

liknande. En språkvärd är en flerspråkig skolpersonal som finns tillgänglig för eleverna både 

under lektionerna och utanför lektionstid och som kan hjälpa till med både skolrelaterade och 
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personliga problem. I presentationen av studiens deltagare framgår det vilken personal som 

arbetar på vilken skola (se 3.3.1 och 3.3.2).  

Med vardagsspråk avses det språk som används i informella situationer tillsammans med 

vänner och familj under vardagliga sysslor så som i hemmet eller under raster. Med skolspråk 

avses det mer formella språk som används i skolan (Skolverket 2012:35). Det som kännetecknar 

skolspråket är bland annat användning av specifika, akademiska ord, så som ersätta i stället för 

byta ut (jfr Skolverket 2012:44). Orden inom skolspråket kan också indelas i två kategorier: 

Allmänna akademiska ord och ämnesspecifika ord. Till allmänna akademiska ord hör exempel-

vis förvisso, påfallande och adekvat och lärare har en tendens att inte förklara dessa ord, då de 

tar för givet att eleverna förstår vad orden innebär. De ämnesspecifika orden brukar förklaras, 

varför de sällan vållar problem för elever (Skolverket 2012:45).  

Matematiskt register är en beteckning för det speciella språk som används inom ämnet. 

Med detta begrepp avses ”de speciella och oftast lokalt förankrade ord och begrepp vi använder 

för att beskriva matematik” (Löwing & Kilborn 2008:32). Med lokalt förankrade menas att 

registren skiljer sig mellan olika kulturer, skolor och även årskurser inom den svenska skolan. 

Vidare menar författarna att det är av stor betydelse att korrekt och entydigt språk används inom 

matematikundervisningen eftersom oklarheter ”kan leda till missförstånd av viktiga begrepp 

och strategier” och att det är lärarens ansvar att hjälpa eleverna att tillägna sig det matematiska 

registret (Löwing & Kilborn 2008:33). Ur en annan synvinkel kan inneboende tvetydighet i 

begreppen leda till förhandling kring begreppens betydelse, vilket kan utveckla elevernas för-

ståelse för det som begreppet betecknar och aktivera eleverna i matematiska aktiviteter 

(Moschokovich 2002:195, Morgan 2005:41).  

Särskilda svårigheter med att använda det matematiska registret kan uppstå när ord med en 

specifik betydelse inom registret har en annan betydelse i vardagsspråket, så som volym, för-

längning, skillnad, udda och värde (Löwing & Kilborn 2008:34, Skolverket 2012:45). Det är 

av vikt att eleverna känner till de olika betydelserna av orden och kan känna igen vilken be-

tydelse som avses i ett visst sammanhang. Förutom specifika termer och begrepp består det 

matematiska språket av en specifik diskurs som används för att argumentera och diskutera 

matematik samt presentera matematiska definitioner och företeelser (Morgan 2005:115). 

Med textuppgift avses i uppsatsen en matematikuppgift presenterad med ord, ofta i syfte att 

skapa kontext, där eleverna utifrån texten ska förstå vilka räkneoperationer som ska användas 

vid lösning av problemet. Ett exempel på en textuppgift är ”När Julie föddes var hennes mamma 

26 år gammal. Nu är Julie 14 år gammal. Hur gammal är Julies mamma?” vilket motsvarar 

räkneoperationen 26 + 14 = 40.  
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2.2 Språkintroduktion och matematikämnet 

IMSPR infördes i och med gymnasiereformen 2011 som ett av fem nya introduktionsprogram. 

De övriga introduktionsprogrammen är: a) individuellt alternativ, b) preparandutbildning, c) 

programinriktat individuellt val och d) yrkesintroduktion (Skolverket 2016b:10). IMSPR är 

gymnasieskolans största program med cirka 33 100 elever inskrivna höstterminen 2016. Det 

innebär en elevökning med 77 % från år 2015 till år 2016, då 18 700 elever var inskrivna på 

programmet (Skolverket 2016a, Skolverket 2016b:6). Som tidigare nämnts är syftet med 

programmet att eleverna ska få gymnasiebehörighet i svenska och kunna gå vidare i 

utbildningsväsendet eller arbetslivet. 

Organisationen av IMSPR skiljer sig mellan olika kommuner och skolor. Vissa skolor 

väljer att gruppera eleverna utifrån studievana eller kunskaper i svenska, medan andra skolor 

grupperar utifrån andra faktorer. På hälften av skolorna läser eleverna förutom svenska även de 

andra kärnämnena engelska och matematik och på en av tio skolor läser eleverna även andra 

gymnasiegemensamma ämnen så som samhällsvetenskap. Endast en av tjugo skolor erbjuder 

eleverna kurser i karaktärsämnen och yrkesämnen (Skolverket 2016b:43). I vissa kommuner 

finns en separat IMSPR-enhet som eleverna först tillhör innan de går vidare till nationella 

gymnasieprogram medan man i andra kommuner delar lokaler med övriga gymnasiet. Det 

senare var fallet på de två skolor jag har undersökt i samband med föreliggande studie. 

Nedan följer en presentation av matematikämnets syfte och kunskapskrav med det svenska 

språket i fokus. Förutom att eleverna ska utveckla ”kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden” (Skolverket 2016c:55) står det i läro-

planen att eleverna ska utveckla en förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang samt lära sig matematiska uttrycksformer och förmåga att använda dessa i var-

dagliga och matematiska sammanhang. För att nå betyg E i slutet av årskurs nio och således få 

gymnasiebehörighet ska eleven bland annat: 

redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, 

algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning 

till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang 

genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

(Skolverket 2016c:63, fetstil i original) 

Med utgångspunkt i denna formulering menar jag att det ställs höga krav på elevernas be-

härskning av det svenska språket. Dessa språkhandlingar kräver att eleverna behärskar 

vardagsspråk och skolspråk, inklusive det matematiska registret, vilket kan vara utmanande för 

både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk. För att 
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eleverna ska nå dessa mål måste läraren ta ansvar för att planera och genomföra undervisning 

som möjliggör elevernas måluppfyllelse. 

2.3 Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras teori och tidigare forskning som ligger till grund för undersökningen.  

2.3.1 Språkutvecklande ämnesundervisning och ett sociokulturellt perspektiv 

Språkutvecklande ämnesundervisning innebär att elever får möjlighet att tillägna sig ämnes-

kunskaper och utveckla språkfärdigheter parallellt, det vill säga att elevernas kognitiva 

utveckling följs åt av deras språkliga utveckling. Språkutvecklande ämnesundervisning har sin 

grund i det sociokulturella perspektivet på undervisning där interaktion anses vara en för-

utsättning för lärande. Genom socialt samspel kan elever nå en högre utvecklingsnivå än de 

skulle göra på egen hand. Den nivå av tänkande som eleven kan nå med stöd från vuxna eller 

”more capable peers” kallas för den proximala utvecklingszonen (zone of proximal 

development) och innebär att eleven kan utföra mer kognitivt krävande aktiviteter och uppgifter 

än vad denne skulle klarat under individuellt arbete (Vygotskij 1978:86).  

I undervisning som ligger inom elevernas proximala utvecklingszon kan deras språk ut-

vecklas tillsammans med ämneskunskaperna. Det kräver att materialet i undervisningen kon-

textualiseras och relateras till elevernas referensramar, exempelvis genom att läraren är insatt i 

elevernas tidigare kunskap eller att eleverna får arbeta interaktivt och laborativt (Holmegaard 

& Wikström 2004:544). 

Shayer & Adhami (2007:285 ff.) visar att klasskamrater kan stödja varandra bättre inom 

den proximala utvecklingszonen än vad läraren gör. I deras studie undersöktes först lärarnas 

kompetens och sedan fick lärarna undervisa flera olika klasser. Klassernas kunskapsnivåer 

mättes före och efter att lärarna undervisade dem och av studien framgår att homogena klasser 

med endast lågpresterande elever inte fick förbättrat resultat efter deltagande i studien, men 

heterogena klasser där eleverna låg på olika nivåer och kunde stötta varandra fick ett förbättrat 

resultat. Shayer & Adhami drar slutsatsen att de mer högpresterande eleverna bidrog till de 

lågpresterande elevernas ökade kunskap mer än vad läraren personligen kunde göra (Shayer & 

Adhami 2007:286). 

2.3.2 Korsspråkande 

Ur det sociokulturella perspektivet har teorin om korsspråkande (translanguaging) vuxit fram. 

Med korsspråkande avses en pedagogikteori som innebär att eleven utvecklar flera språk genom 

att elevens alla språk är delaktiga i inlärningsprocesser (Williams 2002, refererad i García & 
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Wei 2015:224). Korsspråkande går dels ut på att stötta elever med minoritetsspråk och hjälpa 

dem att utveckla sina svagare språk och dels kan det hjälpa eleverna att delta i den flerspråkiga 

diskurs de tillhör (García 2011:147). Korsspråkande i en flerspråkig inlärningsmiljö innebär att 

eleverna får utveckla en flexibel språkanvändning och aktivera och utvidga sin språkliga reper-

toar (García & Wei 2015:227). För nyanlända elever på IMSPR som påbörjar sin utbildning 

relativt sent och som inte vet var de kommer att bo i framtiden kan ett fokus på flexibel språk-

användning vara extra värdefullt. I stället för att enbart fokusera på att ”lära sig svenska” kan 

eleverna lära sig att använda alla sina språkliga resurser på ett ändamålsenligt sätt. Det innebär 

att de måste kunna svenska också, men utvecklingen av fler språk, till exempel modersmål och 

engelska, sker gemensamt och alla språk ses som en resurs.  

Forskarna beskriver att korsspråkande kan ske både naturligt (natural) och officiellt 

(official) (García & Wei 2015:232). Naturligt korsspråkande innebär att eleverna på eget ansvar 

använder sig av sina språkliga resurser på ett ändamålsenligt sätt. Officiellt korsspråkande leds 

och uppmuntras av läraren och kan vara centrerat kring antingen läraren eller eleverna. Genom 

officiellt korsspråkande kan eleverna förklara ämnesinnehåll för varandra eller själva välja det 

språk de vill redovisa sina kunskaper på (García & Wei 2015:232). Lärare kan använda kors-

språkande för sju olika syften: a) för att nivåanpassa undervisningen, b) för att bygga 

förförståelse, c) för att fördjupa kunskaper, d) för att stötta elevernas korsspråkande i 

utbildningsväsendet, e) för att lära eleverna att använda korsspråkande i olika situationer, f) för 

positionering och g) för sociopolitiska anledningar (García & Wei 2015:235). Dessa sju 

strategier delas även in i tre övergripande kategorier av användningsområden: 1) lärarnas 

meningsskapande, 2) användning av material i klassrummet samt 3) undervisningsupplägg 

(García & Wei 2015:235). Dessa kategorier och syften utgör ett stöd för studiens analys av hur 

flerspråkig undervisning kan gå till. 

2.3.3 Undervisningsansvar och metoder 

För att undersöka hur lärarna tar ansvar för elevernas matematik- och språkinlärning utgår jag 

från tre dimensioner av undervisningsansvar som forskaren Åse Hansson presenterar i sin studie 

Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet 

(2011). De tre dimensionerna är läraraktivitet, elevaktivitet och matematikinnehåll. Med 

läraraktivitet menas ”lärarens ansvar för att aktivt och öppet stötta eleverna i deras utveckling 

av mer komplexa strukturer av kunnande i matematik” (Hansson 2011:68). Detta kan göras på 

olika sätt så som i samtal med eleverna, genom att lyfta matematiska begrepp, ta reda på 

elevernas förkunskaper och ordna undervisningen så att eleverna ges möjlighet till interaktion 
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och sociala aktiviteter. Den andra dimensionen, elevaktivitet, ”beskriver lärarens ansvar för att 

lämna över ansvar till eleverna själva för deras egen konstruktion av kunskap” (Hansson 

2011:68). Detta kan eleverna göra antingen i individuellt arbete eller i social interaktion med 

andra. Till denna dimension hör även lärarens förberedelser av bra aktiviteter samt stöttning 

under elevarbete. Den tredje dimensionen kallas matematikinnehåll och beskriver ”lärarens 

ansvar för att lyfta fram det matematiska innehållet som objekt för undervisningen” (Hansson 

2011:68). Detta kan innebära att läraren tar ansvar för att det aktuella matematikinnehållet är 

relevant för eleverna och adekvat för den nivå eleverna befinner sig på (Hansson 2011:89).  

Undervisning kan bedrivas på olika sätt och en vanlig indelning är den mellan 

presenterande undervisning och socialt interaktiv undervisning (Nystrand 1986:10, i Dysthe 

1996:50). Presenterande undervisning kännetecknas av kunskapsförmedling och enkelriktad 

kommunikation genom exempelvis lärarledda genomgångar, medan socialt interaktiv under-

visning kännetecknas av omvandling av förståelse och av dialog, som kan äga rum mellan elev-

er, mellan elev och lärare och även mellan elev och ämnesinnehåll. Dessa kategorier av under-

visning utesluter inte varandra och det är möjligt att gå in i dialog med ämnesinnehåll i en 

presenterande undervisning, även om eleven då inte har samma möjligheter att ställa frågor 

eller interagera verbalt med andra (Dysthe 1996:50 ff.).  

När eleverna ägnar sig åt problemlösning i matematik kan språket användas på en kognitivt 

krävande nivå. Därför behöver eleverna stöttning både från läraren och klasskamraterna, kanske 

via grupparbeten och diskussionsuppgifter. I diskussioner kring matematiska problem ges 

tillfälle för eleverna att använda och befästa matematiska begrepp och skolspråket i allmänhet 

(jfr Holmegaard & Wikström 2004:559). Detta kräver att läraren planerar lämpliga uppgifter, 

stödjer eleverna under arbetet och följer upp arbetet efteråt (Holmegaard & Wikström 

2004:545). 

Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv visar Moschkovich (2002:200–205) att fler-

språkiga elever i interaktion använder sig av flera olika språk, gester och påhittade ord för att 

förmedla sin matematikkompetens. Detta talar för att grupparbeten kan vara effektiva 

inlärningsmetoder, åtminstone under vissa förutsättningar. 

Även om matematiken är exakt och precis kommuniceras den genom språk och logik, vilka 

kan skilja sig på olika platser i världen (Löwing & Kilborn 2008:39). För att tydliggöra för 

eleverna vad ett begrepp betyder kan läraren konkretisera det. Konkretisering innebär ”att man 

lyfter fram och förklarar de abstrakta tankesteg som utförs […]” (Löwing & Kilborn 2008:113). 

Det betyder inte att man använder sig av material så som godis eller pinnar vid subtraktion med 
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tiotalsövergång (så som 52 – 5 = 47), utan snarare att man diskuterar och problematiserar an-

vändning av räknesätt eller uppställningar (jfr Löwing & Kilborn 2008:93 f.). I studien används 

begreppet konkretisering för att undersöka hur lärarna hjälper eleverna att tillägna sig 

matematikinnehållet.  

Klassrumsinteraktionen domineras vanligen av en IRE-struktur (initiation-response-

evaluation, svenska: fråga-svar-utvärdering) där läraren ställer en fråga som eleven svarar på 

och läraren avslutar med ett omdöme om elevens svar (Mehan 1979:286 f.). Mönstret fyller en 

kontrollerande funktion, men lämnar inte mycket utrymme för eleven att använda språket och 

utveckla det (Gibbons 2010:198). Därför föreslår Gibbons (2010:199) att läraren ska utvidga 

mönstret med hjälp av följdfrågor som uppmuntrar eleven att utveckla sitt svar språkligt och 

kognitivt.  

Ett sätt att utvidga IRE-strukturen kan vara att följa upp med frågor som ”Varför?” eller 

andra öppna frågor. Öppna frågor kännetecknas av att de tillåter olika sorters svar och möjliggör 

utveckling och resonemang (Lightbown & Spada 2013:147). Ofta inleds öppna frågor med ett 

frågeord, så som ”Vad äter du?” eller ”Varför äter du?”. Slutna frågor å andra sidan tillåter 

oftast ettordssvar av typen ja/nej och kräver inte ett utbyggt svar (Lightbown & Spada 

2013:147). Slutna frågor inleds ofta med ett verb, så som ”Äter du?”. Begreppen öppna och 

slutna frågor syftar alltså på frågans form och vad formen tillåter för slags svar.  

Frågor kan också kategoriseras semantiskt som kontrollfrågor och autentiska frågor 

(display and genuine questions). Kontrollfrågor är frågor som läraren redan vet svaret på medan 

autentiska frågor är sådana som läraren inte vet svaret på (Lightbown & Spada 2013:145). 

Autentiska frågor signalerar att elevens reflektioner och tankar är viktiga och relevanta och ger 

eleverna möjlighet att reflektera och skapa egen förståelse i stället för att enbart memorera fakta 

(Dysthe 1996:58 f.). Därmed inte sagt att kontrollfrågor inte får förekomma. Kontrollfrågor kan 

fylla flera funktioner så som att påminna om innehåll från tidigare lektioner eller stötta eleven 

så att denne ska kunna komma vidare i ett resonemang (jfr Lightbown & Spada 2013:146).  

Autentiska frågor kan bidra till engagemang hos eleverna och de visar att läraren har höga 

förväntningar på eleverna. Att eleverna är engagerade i undervisningen är en förutsättning för 

att de ska lära sig. Autentiska frågor som visar att läraren bryr sig om vad eleverna har att säga 

kan skapa engagemang hos eleverna (Dysthe 1996:238). Engagemang kan också skapas genom 

att eleverna känner en koppling mellan stoffet och deras eget liv samt genom att eleverna har 

kontroll över inlärningsmetoder och inlärningsmål (Dysthe 1996:239). Autentiska frågor ställer 

krav på att eleverna faktiskt tänker och formulerar egna svar eftersom läraren visar att denne 

har höga förväntningar på eleverna. Höga förväntningar kan också förmedlas genom att läraren 
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ger återkoppling på elevernas arbete och på så sätt visar att de förväntas utföra uppgifterna och 

att läraren ser arbetet (Dysthe 1992:241 f.).  

3 Metod och material 

Undersökningen har en etnografisk ansats och i materialinsamlingen används två kvalitativa 

metoder. Nedan presenteras först vad etnografisk ansats innebär i studien, därefter insamlings-

metoderna och sedan materialet och deltagarna. Efter det presenteras analysmetoden och 

avslutningsvis diskuteras metodvalen och deras konsekvenser. 

3.1 Etnografisk ansats 

Undersökningen har en etnografisk ansats vilket innebär att den är etnografisk i studiens 

inledande skede, men inte fullt ut etnografisk (jfr Blåsjö 2004:52). Det ställs enligt Flowerdew 

(2002:236 ff.) sju krav på etnografiska studier, vilka presenteras i Blåsjö 2004 enligt nedan: 

1.  Deltagarperspektiv 

2. Teori och hypoteser ska inte styra från början utan utvecklas under tiden 

3. Material från autentiska miljöer 

4. Triangulering, dvs. flera olika material och metoder 

5. Materialinsamling under längre tid 

6. Analysmetod i flera steg av kategoriseringar 

7. Deltagarkontroll  

Det första kravet, deltagarperspektiv, kan enligt Blåsjö (2004:52) ses på olika sätt. Antingen 

enligt ett klassiskt synsätt där forskaren försöker se den studerade miljön genom deltagarnas 

ögon, eller ett modernare synsätt där forskaren vill ge något tillbaka till deltagarna. Jag antar 

det modernare synsättet eftersom min avsikt med studien är att bidra till den allmänna kun-

skapen om språkutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever. 

Krav 2, teori och hypoteser inte ska styra från början utan utvecklas under tiden, uppfylls 

dels genom de kvalitativa intervjuerna, då intervjuguiden är utformad övergripande utifrån 

studiens syfte och lärarna läts styra samtalet. Vidare uppfylls krav 2 delvis av de systematiska 

observationerna eftersom observationsschemat kompletterats med fria anteckningar. 

Det tredje kravet, material från autentiska miljöer, uppfylls i undersökningen i och med att 

lärarna har observerats då de undervisar sina vanliga klasser i klassrum som de vanligen arbetar 

i. Intervjuerna skedde i lokaler lärarna själva valde och som de kände sig bekväma med. Krav 

4, triangulering, uppfylls i studien genom användning av flera kompletterande metoder och 
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material vilket syftar till att ge en fullständigare bild av den studerade undervisningen. 

Triangulering innebär att man ser saker ur flera olika perspektiv, vilket gör det möjligt att få en 

mer fullständig bild av ett område. Detta kan göras genom att använda flera metoder och teorier 

eller att flera forskare samarbetar i en studie (Denscombe 2009:184–189). 

Det femte kravet, materialinsamling under längre tid, uppfyller studien enbart delvis. Tiden 

jag vistades i skolorna har varit begränsad, men inom ramen för vad som var möjligt i en 

undersökning av den här omfattningen (jfr Blåsjö 2004:53). Det sjätte kravet, analysmetod i 

flera steg av kategoriseringar, uppfylls inte i uppsatsen då materialet inte analyseras under 

insamlingens gång. Det sjunde kravet, deltagarkontroll, uppfylls delvis genom att deltagarna 

har läst delar av manus för att kontrollera att en rättvis presentation görs av dem, men de har 

inte kontrollerat hela manuset. Att min undersökning har en etnografisk ansats motiveras alltså 

av att den i stor utsträckning uppfyller ovan ställda krav.  

3.2 Insamlingsmetoder 

Materialinsamlingen skedde under hösten 2016. I undersökningen används två kvalitativa 

metoder för materialinsamling, dels systematisk observation och dels halvstrukturerad 

forskningsintervju. Nedan presenteras de två metoderna. Intervjuguiden och observations-

schemat som användes vid datainsamlingen är bifogade (se bilaga 1 och 2).  

Systematisk observation innebär att den som observerar för anteckningar utifrån ett 

observationsschema för att kunna observera samma företeelser vid flera tillfällen på ett 

strukturerat sätt (Denscombe 2009:274). Företeelserna som observeras bör väljas med utgångs-

punkt i relevant litteratur och tidigare forskning, vara begränsade och av sådan art att de är 

möjliga att observera (Denscombe 2009:275 ff.). 

Observationsschemat (se bilaga 1) är konstruerat utifrån vad tidigare forskning och teori 

säger om språkutvecklande ämnesundervisning. Företeelserna har valts med utgångspunkt i 

Holmegaard & Wikström (2004), García & Wei (2015), Löwing & Kilborn (2008), Gibbons 

(2010) samt Skolinspektionens granskningsmetoder (Skolinspektionen 2015).  

Sammanlagt observerades fyra lektioner, två hos varje lärare. I början av den första lek-

tionen hos varje lärare presenterade jag mig för klassen och berättade varför jag var där. Jag var 

en icke-deltagande observatör och satt vid ett bord eller stod längst bak i klassrummet för att 

störa undervisningen så lite som möjligt (jfr Denscombe 2009:279 f.). Detta angreppssätt fun-

gerade väl under de lärarledda genomgångarna men när eleverna arbetade enskilt var det flera 

elever som tog kontakt med mig och bad mig om hjälp (se 3.5 för diskussion om detta). 



14 

 

De fyra observerade lektionerna var 60 minuter långa. Under observationerna antecknade 

jag företeelser utifrån observationsschemat vilket sedan kompletterades med kvalitativa 

anteckningar av situationer i undervisningen som jag tyckte var karaktäristiska för lärarens 

arbetssätt. Jag samtalade även med övriga vuxna i klassrummet, vilket bidrog till materialet (se 

3.3.1 och 3.3.2).  

Enligt Kvale & Brinkmann (2014:17) används den halvstrukturerade forskningsintervjun 

för att försöka förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Intervjun blir en instrumentell dialog 

där kunskap skapas genom frågor och svar (Kvale & Brinkmann 2014:52, 77). Att en intervju 

är halvstrukturerad innebär enligt författarna att den som intervjuar utgår från en intervjuguide 

med för undersökningen centrala ämnen och förslag på frågor, men att den intervjuades svar 

ges en betydande roll och kan styra samtalet (Kvale & Brinkmann 2014:45).  

Intervjuerna genomfördes i båda fallen efter klassrumsobservationerna och lärarna fick 

själva utse en passande plats. Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide (se bilaga 2) 

för att båda intervjuerna skulle behandla samma ämnen även om lärarnas egna svar styrde en 

stor del av samtalet. Intervjuguiden skapades fritt utifrån tre ämnesområden: 1) Att undervisa 

flerspråkiga elever, 2) planering och 3) matematikens roll i ett större perspektiv för eleverna. I 

och med att lärarna till viss del fick styra samtalet lades mer fokus på vissa områden och ana-

lysen av resultatet utgår inte från samma områden som intervjuguiden (se 3.4). 

Intervjuerna tog olika lång tid, cirka 31 minuter respektive cirka 17 minuter. Jag anser inte 

att det påverkar resultatet i någon större utsträckning då det är innehållet som analyseras och 

båda intervjuerna berörde de ämnen som jag ville beröra. Materialet som den kortare intervjun 

resulterat i är dock mindre, något jag försöker balansera i uppsatsen. Intervjuerna har grov-

transkriberats. Jag har använt mig av lärarnas egna ord men inte transkriberat pauser, tvekande 

ljud, omtagningar av meningar eller skratt och liknande, eftersom det endast är innehållet som 

undersöks i studien. 

Intervjuerna har i efterhand kompletterats med uppföljande frågor via mejl mellan mig och 

lärarna. Jag kommer i uppsatsen att behandla materialet från denna mejlkorrespondens på 

samma sätt som jag behandlar materialet från intervjuerna. 

3.3 Material 

Materialet som analyseras består av anteckningar från klassrumsobservationer, transkriptioner 

från inspelade intervjuer samt mejlkorrespondens. Efter kontakt med ett flertal skolor fick jag 

kontakt med de två lärare som deltar i studien. Två kriterier fanns för deltagarna i studien: De 

skulle undervisa i matematik på IMSPR och de skulle vara utbildade lärare, oavsett mot vilket 
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skolstadium eller inom vilka ämnen. De lärare som deltar i studien är båda behöriga att sätta 

betyg upp till årskurs nio i svenska som andraspråk och den ena även i matematik. I uppsatsen 

hänvisar jag till deltagarna antingen som ”lärarna” eller P1 och P2, där P står för pedagog. Jag 

kommer även att använda de personliga pronomina ”hon” och ”han”. Nedan presenteras 

undersökningens deltagare. 

3.3.1 Pedagog 1: Bakgrund och undervisningssituation 

P1 har jobbat på sin nuvarande skola i fem år och är förstelärare. Innan dess har hon undervisat 

grundskoleelever med särskilda behov i enskild undervisning och små grupper. P1 är utbildad 

NO-lärare för årskurserna 1–7 och har kompletterat utbildningen med matematik och svenska 

som andraspråk. P1 undervisar, vid tiden för intervjun, en grupp i matematik som kunskaps-

mässigt befinner sig i årskurs sex. Det går drygt 20 elever i gruppen och fem modersmål finns 

representerade. P1 undervisar även i svenska som andraspråk och har cirka hälften av 

matematikeleverna i det ämnet också. I matematikundervisningen deltar en studiehandledare 

som talar persiska och dari och cirka två dagar i veckan närvarar en elevcoach som hjälper 

eleverna. Båda dessa närvarade vid de lektioner jag observerade. Studiehandledaren har ibland 

fokuselever som lärarna bedömer behöver extra stöd. 

Vid klassrumsobservationerna arbetade P1 och klassen med ämnesområdet geometri och 

arbetade med geometriska figurer, termer och notation2. Den första observerade lektionen 

syftade till att eleverna skulle lära sig notation och hur man markerar storlek vid geometriska 

figurer. Den andra handlade främst om trianglar och tillhörande begrepp, så som räta vinklar 

samt spetsiga och trubbiga trianglar.  

3.3.2 Pedagog 2: Bakgrund och undervisningssituation 

P2 har arbetat på sin nuvarande skola i ett år. Innan dess har han arbetat inom grundskolan i 

cirka 20 år med svenska, engelska och svenska som andraspråk. När jag genomförde min under-

sökning undervisade P2 en grupp i matematik som utgjordes av elever från två nybörjarnivåer 

och gemensamt befann de sig kunskapsmässigt i årskurs 1–5 på grundskolan. Det gick strax 

över 20 elever i gruppen och P2 var inte helt säker på hur många modersmål som fanns represen-

terade. P2 undervisar även cirka hälften av eleverna i gruppen i engelska. I klassrummet deltog 

två modersmålslärare i somaliska respektive dari, en till matematiklärare samt en språkvärd. 

Vid klassrumsobservationerna arbetade P2 och klassen med de fyra räknesätten och att 

förstå vad som efterfrågas i en textuppgift. Fokus låg på att eleverna skulle använda sig av rätt 

                                                 
2 Notation är symboler som används för att uttrycka matematik. Plus- och minustecknet är exempel på sådana 

symboler. Hur man ritar figurer och markerar olika längd i ritningar är andra exempel.  



16 

 

lösningsmetod och använda korrekt terminologi. Båda lektionerna hade liknande upplägg och 

samma syfte och mål – att öva på de fyra räknesätten och förstå textuppgifter. 

3.4 Analysmetod 

I analysen har jag strävat efter att klassificera materialet enligt tre övergripande teman: språk, 

planering och undervisning. Materialet har sedan kodats så att specifika ämnen och företeelser 

sorteras enligt dessa teman (se tablå 1). 

Tablå 1 Teman som används i analysen 

Övergripande tema Språk Planering Undervisning 

Intervjuämnen och 

företeelser  

Termer och 

begrepp 

Långsiktig planering 

(terminer/läsår) 

Lektionsupplägg under de 

observerade lektionerna 

 Flerspråkighet Lektionsplanering Arbetssätt 

 Studiehandledare 

Arbetssätt som 

lärarna säger att de 

använder 

Undervisningsstrategier 

 Språkvärdar  Lektionsmaterial 
Interaktion mellan lärare 

och elev 

 
Elevers muntliga 

språkproduktion 
Lektionsupplägg 

Övriga vuxnas delaktighet 

under lektionerna 

 
Elevers 

skriftspråk 
 

Lektionsmaterial under de 

observerade lektionerna 

 
Språkrelaterad 

problematik 
  

 

Inom temat språk används material både från intervjuerna och observationerna. Inom temat 

planering används material från intervjuerna och inom temat undervisning används material 

från observationerna. Dessa tre teman med tillhörande ämnen relateras sedan till fråge-

ställningarna, där temat språk främst relateras till den första frågeställningen och temana 

planering och undervisning relateras till den andra frågeställningen. Materialet diskuteras enligt 

denna indelning i kapitel 5.  

3.5 Metoddiskussion 

Två metoder för datainsamling valdes för att ge en kompletterad bild av lärarnas undervisnings-

situation. Förutom att metodkombination kan ge en mer allomfattande bild av det som studeras 

så kan metoderna också väga upp för varandras svagheter (Denscombe 2009:152 f.). Att enbart 
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förlita sig på systematiska observationer innebär att kontextuell information och anledningen 

till att lärarna gör på vissa sätt kan gå förlorade (Denscombe 2009:280 f.), vilket intervjuer kan 

väga upp för. Att i stället enbart använda en halvstrukturerad intervju som metod innebär att 

man enbart får lärarnas syn på olika situationer (Kvale & Brinkmann 2014:349), där 

observationerna kan bidra med exempel på det intervjuerna behandlar.  

Systematisk observation genererar kvantitativa data, men i och med att observations-

schemat har kompletterats med fria anteckningar får observationerna en ökad kvalitativ prägel. 

De kvantitativa data i undersökningens resultat relateras till övriga observationer samt ut-

talanden i intervjuerna vilket gör studien övervägande kvalitativ. 

Under intervjuerna tog jag del av lärarnas egna uppfattningar av sitt arbete och av 

flerspråkighet och under observationerna tog jag del av hur undervisningssituationen faktiskt 

kan te sig. Jag valde att genomföra intervjuerna efter observationerna för att på så sätt få kun-

skap om lärarnas situation och kunna ställa relevanta frågor utifrån det jag redan observerat. 

Det innebar att jag inte kunde utgå från intervjuerna under observationerna med syftet att 

kontrollera uppgifter, men jag har kunnat jämföra vissa resultat. 

Under observationerna tog flera elever kontakt med mig och bad om hjälp. Det innebär att 

jag inte var så anonym som jag önskade och det påverkade min uppmärksamhet under obser-

vationerna. Kontaktsökandet skedde enbart under eget arbete för eleverna, vilket inte inkluderas 

i de systematiska observationerna. Elevernas kontaktsökande har därför påverkat materialet i 

viss mån, men jag anser inte att det har påverkat resultatet av undersökningen i någon större 

utsträckning.  

I och med att jag inte utförde någon pilotstudie eller försöksobservation var det svårt att på 

förhand veta vilka företeelser som skulle förekomma under lektionerna. Detta kan ha påverkat 

observationsschemats relevans och även de företeelser jag observerat. Deltagarna kan även ha 

anpassat sina svar utifrån vad de trodde att jag förväntade mig. Jag är medveten om att resultatet 

troligtvis påverkats av detta men ser det som oundvikligt i en studie av denna omfattning.  

I och med studiens begränsade omfattning och kvalitativa art går det inte att dra några 

generella slutsatser om varken lärares syn på flerspråkighet eller arbetssätt i matematik-

undervisning. Avsikten med studien är dock inte att göra detta, utan att bidra till den allmänna 

kunskapen om språkutvecklande matematikundervisning och förhoppningsvis ge uppslag och 

idéer till praktiserande lärare och lärarstudenter.  
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3.6 Forskningsetiska principer 

Hänsyn har tagits till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Deltagarna har blivit informerade om att studien bygger 

på frivillighet och om deras möjlighet att avbryta medverkan. Båda deltagarna har skrivit under 

på att de har blivit informerade om ovan och vill delta i studien. Deltagarna är anonyma i 

uppsatsen.  

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Först redovisas observationsschemat för 

båda deltagarna parallellt, därefter två undervisningssituationer och i slutet av kapitlet presen-

teras intervjuerna med lärarna. Resultatet diskuteras sedan i kapitel 5 där även svar på 

undersökningens frågeställningar ges. 

4.1 Klassrumsobservationer 

Sammanlagt observerades fyra lektioner, två hos varje lärare och samtliga lektioner var 60 

minuter långa. De två lektionerna med P1 låg på torsdag och fredag och lektionerna med P2 låg 

på måndag och onsdag. Alla fyra lektioner hade samma upplägg – de började med en genom-

gång på cirka 10–15 minuter och sedan fick eleverna arbeta enskilt, i par eller grupper om tre. 

En lektion hos varje lärare avslutades med en kort uppföljande genomgång.  

Jag har valt att presentera de företeelser som observerats under de lärarledda genom-

gångarna utifrån observationsschemat. Dessa kompletteras sedan med exempel på 

undervisningssituationer som jag funnit särskilt intressanta. 

4.1.1 Observationsschemat 

Observationsschemat kan ses i sin helhet i bilaga 1. Antalet observerade företeelser från de 

lärarledda genomgångarna presenteras i tabell 1 och därefter kommenteras tabellen. Tabellen 

visar endast resultaten av observationerna och således har jag i tabell 1 utelämnat företeelser 

som inte förekom under mina observationer, med undantag för en företeelse som presenteras 

nedan. P1:1 betyder den första observerade lektionen hos P1, P1:2 den andra lektionen och så 

vidare. I tabellen står siffrorna för antal observerade företeelser. 
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Tabell 1. Antal observerade företeelser under de observerade lektionerna 

Observerad företeelse P1:1 P1:2 P2:1 P2:2 

1 Läraren uppmuntrar/utnyttjar elevernas flerspråkighet 0 0 0 1 

2 Läraren följer upp/ger återkoppling på elevaktivitet 3 2 4 0 

3 Läraren ställer öppna frågor 9 11 7 12 

4 Läraren ställer slutna frågor 12 8 9 7 

5 Eleverna ställer frågor 2 2 1 0 

6 Eleverna utvecklar ett resonemang muntligt 1 1 3 3 

7 Läraren använder gester 4 1 3 0 

8 Läraren undersöker elevernas förkunskap 0 0 0 0 

9 Läraren relaterar undervisningen till tidigare kunskap 1 1 0 0 

Företeelse 1, lärarna uppmuntrar/utnyttjar elevernas flerspråkighet, skedde explicit endast en 

gång, men som framgår nedan uppmuntras flerspråkighet på andra sätt, bland annat genom att 

eleverna får tala sina modersmål fritt i klassrummet. 

Företeelse 2, lärarna följer upp/ger återkoppling på elevaktivitet, var från början tänkt att 

täcka in uppföljning på elevaktivitet så som frågor under genomgångar eller grupparbeten. Inga 

lärarorganiserade grupparbeten förekom under de observerade lektionerna och det var pro-

blematiskt att separera företeelse 2 från företeelse nr 3, läraren ställer öppna frågor. Detta kan 

ha berott på svårigheter vid konstruktion av observationsschemat. 

Det var en relativt jämn fördelning mellan öppna och slutna frågor (företeelse 3 och 4) 

under de observerade lektionerna. En majoritet av de öppna frågor som ställdes under de 

observerade lektionerna var av arten kontrollfrågor, det vill säga frågor som lärarna redan visste 

svaret till. P1 frågade exempelvis ”Vad är det här?” och pekade på ett hörn på en rektangel och 

P2 frågade sina elever ”Vad frågar de efter?” efter att ha läst en textuppgift för klassen. Många 

av de slutna frågorna hade dock en mer autentisk prägel, men syftade främst till att läraren 

skulle veta om eleverna hänger med i undervisningen genom frågor som ”Ser ni?”, ”Hör ni?” 
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och ”Förstår ni?”. I och med att autentiska frågor och kontrollfrågor inte undersöktes i de 

systematiska observationerna kan jag inte redovisa fördelningen mellan dem, men det höga 

antalet öppna frågor ska inte tolkas som att det var ett högt antal autentiska frågor. 

Eleverna ställde sällan frågor (företeelse 5) under de observerade genomgångarna. Däremot 

ställde eleverna fler frågor när de arbetade själva men det redovisas inte genom den systema-

tiska observationen. Företeelse 6, att eleverna utvecklar ett resonemang muntligt, innebär att 

eleverna på uppmaning av läraren, ofta genom en följdfråga, fortsätter en tankegång genom att 

utveckla svaret. Detta skedde sammanlagt två gånger under P1s lektioner och sex gånger under 

P2s. 

Lärarna använde få gester i förklarande syfte (företeelse 7). Det kan bero på att ämnena 

som behandlades under lektionerna inte erbjöd tillfällen att använda gester eller att lärarna be-

dömde att budskapet gick fram ändå. 

Företeelse 8, att läraren undersöker elevernas förkunskap, förekom inte under någon av de 

observerade lektionerna men jag valde ändå att ta med den i resultatet då undersökandet av 

förkunskap är viktigt för att läraren ska kunna kontextualisera innehållet för eleverna 

(Holmegaard & Wikström 2004:544). Det framkom i intervjuerna att lärarna undersökte elev-

ernas förkunskap genom kartläggning vid inskrivning på programmet. Lärarna uppger även att 

de försöker anpassa undervisningen efter elevernas behov, vilket förutsätter att de löpande 

undersöker vad eleverna kan men det observerades inte i studien.  

Företeelse 9, läraren relaterar undervisningen till tidigare kunskap, skedde två gånger i P1s 

undervisning och ingen i P2s. Däremot förekom presentationer av lektionerna som relaterade 

till tidigare lektioner och innehöll kommentarer som ”Vi ska fortsätta jobba med…” men dessa 

utvecklades inte och integrerades inte i genomgången, varför de inte är analyserade som 

företeelse 9.  

Tre observerade företeelser som inte finns med i tabellen men som förekom under 

observationerna var ”Eleverna pratar på ett annat språk än svenska”, ”Läraren använder ett 

laborativt material” och ”Eleverna använder ett laborativt material”. Anledningen till att de inte 

inkluderas i tabellen är att de företeelserna skedde frekvent under lektionerna och det blev 

därför omöjligt att räkna dem. Att eleverna pratar på ett annat språk än svenska skedde frekvent 

under alla fyra observerade lektioner. När eleverna talade på ett annat språk än svenska var det 

dels med varandra och dels med studiehandledare, modersmålslärare och språkvärdar. Några 

elever talade även engelska med P2. Att eleverna kan använda andra språk än svenska i klass-

rummet kan ses som implicit uppmuntran av flerspråkighet, företeelse 1, men har inte 

kategoriserats som det eftersom det är en tolkning och därför inte inkluderas i den systematiska 
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observationen. Användningen av laborativt material skedde endast i begränsad omfattning 

under P1s två lektioner. Materialet i fråga är linjaler som användes för att rita geometriska 

figurer och dra raka streck för att avskilja lösningar från varandra i elevernas skrivböcker. 

4.1.2 Två undervisningssituationer 

I detta avsnitt ges två exempel på situationer från de lärarledda genomgångarna. Exemplen är 

valda då jag anser att de är karaktäristiska för lärarnas undervisning och belyser hur eleverna 

kan tillåtas påverka lärarledda genomgångar. 

Den första situationen kommer från P1s andra lektion. Ämnet för lektionen är trianglar och 

ingår i det övergripande området geometri. P1 går bland annat igenom begreppet diagonal och 

förklarar att en diagonal går mellan två hörn och att en diagonal aldrig kan vara en sida. Resone-

manget leder till att trianglar inte har diagonaler då alla streck som dras mellan hörn i trianglar 

sammanfaller med någon av trianglarnas sida. P1 frågar därefter om eleverna har några frågor 

om diagonaler varpå en elev frågar om diagonaler i fyrhörningar. P1 säger att fyrhörningar, så 

som kvadrater eller rektanglar, har två diagonaler och visar med hjälp av dokumentkameran ett 

exempel på en kvadrat som har två diagonaler. Eleven verkar inte helt nöjd med svaret och 

försöker förklara vad han menar och till slut visar han en fyrhörning i boken som bara har en 

diagonal (se figur 1, diagonalen är streckad). P1 tycktes överraskad av elevens fråga och kom-

menterar med eftertryck ”Bra reflektion!” och avslutar genomgången med att ge ett exempel 

som svar på frågan ”Hur många diagonaler har fyrhörningar?” vilket löd ”Det finns som mest 

två diagonaler i en fyrhörning”. 

  

Figur 1. Exempel på en fyrhörning som har en diagonal. 
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Den andra situationen kommer från den andra observerade lektionen hos P2. Lektionen be-

handlar de fyra räknesätten och eleverna ska öva på att läsa en textuppgift och förstå vilket 

räknesätt som ska användas. En av uppgifterna lyder: 

Qarin föddes år 1971 och hon tog körkort år 1988. Hur gammal var Qarin när hon tog körkort?3 

Eleverna ska räkna ut hur gammal Qarin var när hon tog körkort, det vill säga hur många år det 

är mellan 1971 och 1988. P2 ber eleverna diskutera frågan och vad svaret kan tänkas vara. 

Ljudnivån blir snabbt hög och många av diskussionerna är livliga. Det tar relativt lång tid innan 

någon ger ett svar men efter hand börjar några elever svara 17 år. P2 inser sitt misstag och säger 

till oss längst bak att han måste ha räknat fel. I ett försök att avleda uppmärksamheten säger han 

till eleverna ”Hörrni, titta där bak på kartan” varpå en annan vuxen i klassrummet börjar prata 

om Sveriges placering i förhållande till andra länder samtidigt som P2 ändrar årtalet då kör-

kortet togs till 1989. P2 ber sedan eleverna att ge ett svar igen och många sjunker ner i stolarna 

och ser nöjda ut. De verkar tycka att 18 år är ett bättre svar, kanske eftersom man i Sverige 

måste vara minst 18 år gammal för att få ta körkort. 

Båda situationerna som presenterats ovan är representativa för hur lärarna hanterade lik-

nande situationer. De är även bra exempel på när lärarna var lyhörda för klassen och lät eleverna 

ta ansvaret även under ett moment präglat av läraraktivitet. Skillnaden mellan de två situation-

erna är att P1 tydligare erkände att hon uppgivit felaktig information medan P2 försökte avleda 

klassen och göra gällande att det alltid varit rätt information, även om det försöket var 

halvhjärtat och tydligt humoristiskt. 

4.2 Intervjuerna 

Nedan redovisas intervjun med P1 och därefter intervjun med P2. Avsnitten är disponerade 

utifrån de tre ämnesområden som behandlades i intervjuerna (jfr 3.4): språkets roll i matematik-

undervisningen, planeringsarbete och undervisningssituationer. Intervjuguiden finns bifogad 

(se bilaga 2). 

4.2.1 Intervjun med P1 

P1 betonar språkets betydelse i matematikundervisning och lyfter särskilt fram skriftspråket. 

Hon säger att användning av korrekt matematisk notation och strukturerade anteckningar är en 

förutsättning för att hon ska kunna ge eleverna rätt hjälp och att det enligt P1 utgör en vinst i 

matematikinlärningen: ”Samband och struktur, det är jättemycket matematik, så redan där har 

                                                 
3 Rekonstruerat efter minnesanteckningar.  
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man en vinst om man kan få till det”. Detta bekräftas av mina observationer då P1 ofta bad 

eleverna korrigera sina nedskrivna svar så att de följer skriftspråkliga normer. 

Under intervjun berättade P1 att eleverna ofta frågar om saker de inte förstår i läroboken. 

Det kan dels röra sig om matematiska termer, men ofta även andra begrepp så som ”överst på 

sidan” och ”1200-talet”, där det senare aktualiserades när de studerade ett avsnitt om mate-

matikhistoria. P1 säger att det som lärare är lätt att ta för givet att alla förstår var 1200-talet 

innebär, vilket inte alltid är fallet för andraspråksinlärare. Hon framhäver därför att alla som 

arbetar inom IMSPR borde vara utbildade sva-lärare, eftersom andraspråksperspektivet är vik-

tigt inom alla ämnen. 

Angående användning av matematiska begrepp menar P1 att ”om eleverna ändå ska lära 

sig ett nytt ord kan de lika gärna lära sig det korrekta ordet”. P1 upplever att eleverna försöker 

använda korrekta termer, även om det också ”blir en del plussande i klassrummet”. Hon säger 

också att eleverna vet att de måste använda sig av korrekta begrepp om de ska kunna nå ett 

högre betyg, vilket hon anser bör vara alla elevers mål. 

Elevernas förkunskaper undersöks genom ett kartläggningstest då eleven skrivs in vid 

programmet. P1 planerar undervisningen utifrån det läromedel hon använder, vilket enbart finns 

tillgängligt på svenska. Hon påpekar att de inte jobbar igenom boken från pärm till pärm, utan 

kapitlens relevans och ordning anpassas utifrån elevernas olika förkunskaper. Eleverna upp-

muntras även att använda sig av hemsidan www.webbmatte.se vilket är en tjänst som Stock-

holms stad tagit fram som stöd för elever och lärare. På hemsidan finns övningar, filmer och 

texter på åtta språk, inklusive svenska, arabiska, persiska och somaliska (webbmatte.se u.å.). 

En viss problematik i planeringsarbetet är enligt P1 det kontinuerliga intaget. Eftersom 

läraren och klassen inte kan repetera redan avslutade kapitel i någon större omfattning missar 

elever som börjar i gruppen under terminens gång vissa områden, vilket gör det svårare för dem 

på det summativa provet i slutet av terminen. Det provet avgör huruvida eleverna kan gå vidare 

till nästa nivå. P1 förklarar att om en elev missat ett avsnitt är det alltid möjligt att läsa in det 

hemma, vilket lägger stort ansvar på eleven. Möter en elev inte kraven får hen fortsätta i samma 

grupp en termin till. 

Efter avslutat kapitel brukar klassen skriva ett kapitelprov som de sedan går igenom i hel-

klass. P1 uppger att hon brukar ge exempel på elevernas egna svar när de går igenom kapitel-

proven. Då får eleverna se en autentisk lösning och hur många poäng ett sådant kan ge i ett 

provsvar. Till sin hjälp använder hon en dokumentkamera. P1 säger i intervjun att dokument-

kameran är en bra och uppskattad resurs då hon enkelt kan lägga fram elevlösningar utan att 

behöva skanna eller kopiera till OH-blad samt att hon kan använda den när hon själv skriver för 
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att visa hur det ser ut på papper. P1 menar även att hon försöker ge eleverna äran för att ha 

kommit på nya saker och hävdar att eleverna blir väldigt stolta när deras prestationer lyfts fram 

i klassrummet. 

Som en del av planeringsarbetet skriver P1 en begreppslista med aktuella matematiska 

begrepp som hon delar ut inför varje nytt kapitel. Listan går hon igenom tillsammans med 

eleverna, om det inte handlar om många begrepp då eleverna får arbeta individuellt eller i par. 

Listan skriver P1 för hand för att visa hur bokstäverna och figurerna ser ut när de är skrivna på 

rutat papper i likhet med elevernas skrivböcker. 

Under de lektioner jag observerade inledde P1 med en genomgång och sedan fick eleverna 

arbeta i läroboken. Många elever valde då att arbeta tillsammans. P1 sa under intervjun att 

eleverna generellt samarbetar väl och att de oftast pratar matematik, även om det inte är på 

svenska.  

Angående resurser i form av fler vuxna i klassrummet uppger P1 att det är till stor hjälp. 

Studiehandledaren som talar persiska och dari och som P1 alltid har med sig i klassrummet, har 

ibland en eller några elever som extra fokus om lärarna bedömer att det finns ett behov. Vid 

tiden då jag observerade P1s lektioner hade studiehandledaren inga fokuselever utan cirkulera-

de i hela klassrummet. Varken studiehandledaren eller elevcoachen var aktiva under de 

observerade lärarledda genomgångarna.  

P1 säger att hon är positivt inställd till att eleverna talar på sina modersmål med varandra 

och att hon är tacksam att ha en studiehandledare som talar persiska och dari eftersom de språk-

en talas av störst andel elever i klassen. Hon menar dock att svenska är klassens lingua franca4 

och att det inte alltid är till hjälp att översätta till elevernas modersmål om de inte har läst mate-

matik på sitt modersmål.  

4.2.2 Intervjun med P2 

På frågan om vad han tänker på när han hör ”språkutvecklande ämnesundervisning” svarar P2 

att ”de här eleverna, många har ju gått i skola, inte så jättemånga år och inte så regelbundet, 

men de har viss grundläggande matematik – men inte termerna för det”. Han betonar svenskans 

roll i matematikundervisningen och främst elevernas muntliga språkproduktion. P2 menar att 

eleverna ska kunna kommunicera matematik till sina klasskamrater och till lärarna. För att im-

plementera begreppen uppger P2 att han ställer många frågor till eleverna under genomgångar 

och repeterar begrepp och uttal. Han vill att eleverna ska använda sig av korrekta matematiska 

                                                 
4 Lingua franca är en för beteckning på språk (t.ex. engelska) som används mellan människor som talar olika 

språk (Nationalencyklopedin 2016). 
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termer och begrepp och många uppgifter syftar till att befästa dessa. Detta bekräftas under 

klassrumsobservationerna då jag inte hörde eller såg P2 be eleverna korrigera ett skriftligt, 

språkligt fel, men däremot bad eleverna upprepa uttal och liknande. 

P2 planerar sina lektioner utifrån matematikämnets centrala innehåll. Han och de andra 

matematiklärarna på IMSPR använder sig av material som de samlar från olika källor, så som 

läroböcker och digitala källor. Materialet finns enbart tillgängligt på svenska och väljs ut av en 

ansvarig matematiklärare på programmet med målet att det ska passa elevernas skilda behov. 

Materialet syftar till att utveckla de förmågor som eleverna behöver kunna för att nå ett betyg i 

matematik. Undervisningsmaterialet kompletteras med en ordlista över matematikbegrepp som 

översatts till arabiska, persiska och somaliska. P2 planerar sedan sina lektioner utifrån tillhanda-

hållet material och gruppens förutsättningar.  

P2 brukar ha prov en gång i veckan och testa det innehåll som gåtts igenom under veckan. 

Att de har prov ofta innebär att proven inte alltid är särskilt omfattande och därför hinner P2 gå 

igenom dem tillsammans med klassen redan under samma lektion. P2 menar att det är värdefullt 

med snabb återkoppling och använder även genomgångarna som en avdramatiserande strategi. 

P2 säger i intervjun att de repeterar löpande för att befästa begrepp och de fyra räknesätten. 

”Varje lektion börjar egentligen med repetition av saker som vi har gjort från första gången”, 

säger han och tillägger att han också försöker arbeta med uppgifter där eleverna får interagera 

med olika hjälpmedel och material, till exempel smartboarden som finns i klassrummet. Elev-

erna får då gå fram till tavlan och lösa uppgifter, vilket enligt P2 är positivt eftersom eleverna 

dels får röra på sig och dels öva på att stå inför gruppen och presentera. Han menar även att 

eleverna tycker att det är en rolig aktivitet och att han får se till att alla får testa och komma till 

tals. Utöver detta uppgav P2 att han ibland använder engelska som lingua franca tillsammans 

med elever som behärskar det. 

P2 uppskattar att ha fler vuxna i klassrummet. I undervisningen deltar vanligen minst två 

modersmålslärare och ytterligare en matematiklärare. Ibland deltar även språkvärdar i under-

visningen. P2 uppger att modersmålslärarnas uppgift i matematikklassrummet är att ”göra 

vägen till förståelse av begreppen kortare för eleverna”. Modersmålslärarna deltar i P2s klass-

rum både under lärarledda genomgångar och elevernas enskilda arbete. Under genomgångarna 

är deras uppgift att översätta delar ur genomgången till de språk de talar, det vill säga somaliska 

respektive dari. P2 går först igenom ett moment eller begrepp och sedan översätter och förklarar 

modersmålslärarna. Under klassrumsobservationerna framgick att modersmålslärarna disku-

terade tillsammans med eleverna då de fick en uppgift att lösa under genomgången. Under det 
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enskilda arbetet cirkulerar lärarna och språkvärden i klassrummet och stöttar eleverna, även om 

modersmålslärarna främst håller sig till eleverna med deras modersmål.   

5 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet med utgångspunkt i de två forskningsfrågorna ”Vilken funktion ut-

trycker lärarna att språk har i matematikundervisning och hur uttrycks det under lektionerna?” 

och ”På vilket sätt tar lärarna ansvar för elevernas matematik- och språkinlärning?”.  

5.1 Språkets roll i matematikundervisningen 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån den första frågeställningen, ”Vilken funktion ut-

trycker lärarna att språk har i matematikundervisning och hur uttrycks det under lektionerna?”. 

Officiellt korsspråkande synliggörs i de undersökta klassrummen genom att lärarna uppmuntrar 

en flerspråkig miljö där eleverna talar sina olika modersmål med varandra, studiehandledare 

och språkvärdar på sina modersmål. Naturligt korsspråkande förekommer då eleverna själv-

mant placerar sig i klassrummet så att de lätt kan samtala med klasskamrater som har samma 

modersmål.  

De sätt som korsspråkande tillämpas vid observationerna kan kategoriseras som menings-

skapande och del av undervisningsupplägg, enligt García & Weis tre kategorier av strategier 

(jfr 2.3.2). Både P1s lektioner med genomgångar helt på svenska och P2s upplägg med parallell 

översättning under genomgångarna var återkommande inslag i lärarnas lektionsplaner. De syf-

ten som korsspråkande används för under de observerade lektionerna tycks främst vara att skapa 

viss förförståelse, att skapa fördjupad förståelse och att nivåanpassa undervisningen (jfr 2.3.2). 

Huruvida korsspråkande används för övriga fyra syften går inte att avgöra utifrån det insamlade 

materialet.  

Lärarna uttryckte att det matematiska registret innebar svårigheter för eleverna och att de 

därför fäste stor vikt vid att befästa begrepp. För att stötta eleverna arbetade P1 med en be-

greppslista och P2 med varierande övningar. Båda metoderna hade som syfte att repetera 

begreppen genom att hela tiden återkomma till dem, vilket kan leda till att de stärks i elevernas 

språkliga repertoar. Ingen av lärarna uttryckte att de diskuterade begreppens betydelse och 

användningsområden med eleverna, vilket enligt Moschkovich (2002) och Morgan (2005) kan 

utveckla elevernas matematiska resonemang. Dessutom visar forskning att det främst är ord 

som hör till skolspråkets allmänna akademiska ord som vållar problem (se 2.1). I intervjun med 

P1 framgick det att hon var medveten om detta och observationerna styrker det uttalandet. P2 
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uttryckte ingen medvetenhet om problematiken kring skolspråket generellt, men observa-

tionerna visar att eleverna behöver stöttning kring skolspråket och att P2 ger dem det. Ingen av 

lärarna nämnde den matematiska diskursen som eleverna behöver behärska för att nå kunskaps-

kraven i slutet av årskurs nio (jfr 2.1). 

Som framgår i kapitel 4 uppmuntrade lärarna inte flerspråkighet explicit, men tillåtandet av 

att tala på modersmål och närvaron av studiehandledare, elevcoacher och språkvärdar i klass-

rummet uppmuntrade implicit elevernas flerspråkighet. Undervisningen var dock inte upplagd 

på så sätt att eleverna skulle lära sig ämnesinnehållet på flera språk eftersom undervisnings-

materialet som används enbart fanns tillgängligt på svenska och eftersom det inte fanns studie-

handledare tillgängliga på alla elevers modersmål. Bristen på studiehandledare och 

undervisningsmaterial på flera språk kan signalera att alla elevers modersmål inte är lika viktiga 

och att de inte får tillgång till samma hjälp på grund av sina språk.  

5.2 Undervisningsansvar 

För att besvara frågan ”På vilket sätt tar lärarna ansvar för elevernas matematik- och språk-

utveckling?” diskuterar jag resultatet utifrån Hanssons tre dimensioner av undervisningsansvar: 

läraraktivitet, elevaktivitet och matematikinnehåll. Som tidigare nämnts innebär läraraktivitet 

det läraren kan göra för att aktivt stötta elevernas kunskapsutveckling genom att exempelvis 

lyfta begrepp eller främja interaktion och sociala aktiviteter. Elevaktivitet betyder att läraren 

lämnar över ansvar till eleverna under till exempel grupparbeten. Överlämnandet av ansvar 

måste ske genom noggrann planering av aktiviteterna och aktiv stöttning. Matematikinnehåll 

innebär att läraren ansvarar för att välja och relatera innehåll till elevernas kunskapsnivå och 

förförståelse.  

En central del av undervisningsansvaret inom dimensionen läraraktivitet är att undersöka 

och förhålla sig till elevernas förkunskaper. Att ha kännedom om elevernas förkunskaper kan 

underlätta om lärarna vill konkretisera innehåll och individanpassa undervisningen och för att 

kunna ställa autentiska frågor, med mera. Ur ett lärarperspektiv kan kännedom om förkunskaper 

öka möjligheterna att möta eleven där denne är och individanpassa undervisningen. Ur ett elev-

perspektiv kan det öka känslan av att bli sedd och även öka chanserna att befinna sig inom den 

proximala utvecklingszonen. 

Båda lärarna påstår i sina intervjuer att de anpassar innehåll och lektionsplanering utifrån 

elevernas förkunskaper och att de får reda på dessa förkunskaper genom kartläggningstest som 

genomförs när eleverna kommer till skolan. För att aktivt kunna arbeta utifrån elevernas för-

kunskaper behövs kontinuerlig uppdatering av elevernas kunskapsnivå vilket kan erhållas 
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genom att fråga eleverna under lektionstid om huruvida de känner igen olika företeelser eller 

kan relatera innehållet under lektionen till situationer eller objekt i elevernas vardag. Vid 

klassrumsobservationerna observerade jag ingen förekomst av liknande frågor och lärarna 

nämnde det heller inte själv. 

En annan central del under läraraktivitet som även knyter an till korsspråkande och det 

sociokulturella perspektivet är att bedriva undervisning där eleverna får möjlighet till inter-

aktion och sociala aktiviteter. Båda lärarna i studien gjorde det genom lektionsupplägg av det 

slag som tidigare presenterats med inledande genomgång och efter det eget arbete för eleverna. 

Lärarna tillät och uppmuntrade eleverna att samarbeta vilket många elever också gjorde. Samt-

liga elever deltog dock inte i samtal med klasskamrater vilket innebär att alla elever inte kunde 

dra nytta av den resurs som klasskamraterna kan utgöra (jfr 2.3.1). 

Elevarbetet följdes under en lektion per lärare upp med en kort genomgång av 

problematiska begrepp som uppdagats under arbetet. Eleverna fick inte delta i denna upp-

följning utan lämnades utanför, varför dessa aktiviteter kanske inte nådde sin fulla potential. 

Uppföljning där eleverna bjuds in till dialog öppnar för en socialt interaktiv undervisning där 

eleverna kan bli medskapare av innehåll och kunskap genom att redogöra för hur de löste 

uppgifter eller själva definiera problematiska begrepp. Eleverna låts då tänka själva och befästa 

kunskap. Det utgör även ett tillfälle för lärarna att undersöka vad eleverna tillägnat sig under 

lektionen (jfr 2.3.3). 

När eleverna är medskapare i en socialt interaktiv undervisning ges de även undervisnings-

ansvar. Att läraren lämnar över ansvar innebär inte att läraren frånsäger sig ansvar utan snarare 

att läraren visar förtroende för eleverna. Förtroende och höga förväntningar skapar ett engage-

mang hos eleverna som krävs för att de ska dra full nytta av undervisningen (se 2.3.3). Det är 

möjligt att låta eleverna ta ansvar både under presenterande undervisning och under mer elev-

aktiva undervisningsmoment så som grupparbeten. De två undervisningssituationerna som 

presenteras i 4.1.2 är exempel där lärarna hade en plan för genomgången och en idé om hur 

eleverna skulle reagera men där eleverna reagerade annorlunda än förväntat, vilket ledde till att 

lärarna var tvungna att improvisera och dra nytta av elevernas reaktioner. Att eleverna tilläts 

uppmärksamma lärarnas misstag gav erkännande åt elevernas kunskaper och prestationer vilket 

möjligen ledde till ökat engagemang och känsla av förtroende. Möjligen begränsades effekten 

av P2s inbjudan då han valde att inte explicit uttrycka medvetenhet om sitt misstag, men det 

kan endast besvaras genom att plocka in elevernas perspektiv vilket inte har gjorts i studien. 

Ytterligare sätt att uttrycka förtroende för och skapa engagemang hos eleverna är att lyfta 

enskilda elevprestationer i helklass via provgenomgångar, vilket båda lärarna hävdade att de 
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gjorde. Lärarna i studien ställde många öppna frågor men frågorna var främst av typen kontroll-

frågor. Kontrollfrågor fyller en viktig funktion och kanske särskilt när man arbetar med grund-

läggande begrepp och de fyra räknesätten. Kontrollfrågor gör dock att läraren behåller ansvaret 

och kontrollen över undervisningen och autentiska frågor kan i stället erbjuda eleverna större 

aktivitet genom att utvidga IRE-strukturen som präglade de flesta elev- och lärarsamtal under 

de observerade lektionerna. Här är det viktigt att påpeka att jag i analysen enbart utgår från de 

lärarledda genomgångarna och inte från hur samtalen mellan elever och lärare såg ut under det 

enskilda arbetet. Det vore egentligen mer intressant att undersöka förhållandet mellan 

autentiska frågor och kontrollfrågor än att undersöka förhållandet mellan öppna och sluta 

frågor. En miss i förarbetet ledde till att enbart öppna och slutna frågor kom med i 

observationsschemat och vid eventuella framtida studier av liknande slag skulle jag inkludera 

autentiska frågor och kontrollfrågor i observationsschemat i stället. 

Båda lärarna uppger att de anpassar innehållet utifrån läroplanen. P1 arbetar med ett läro-

medel där arbetet planeras utifrån elevernas förkunskaper och P2 arbetar med material som 

förbereds utifrån kunskapsmål och centralt innehåll i matematikämnet. Ingen av lärarna berättar 

hur de konkretiserar undervisningsinnehållet i relation till elevernas liv och förkunskaper. 

Under observationerna lade jag enbart märke till ett fall av detta då P2 förklarade vad äldre och 

yngre betyder genom att använda sin egen ålder i förhållande till elevens. Som tidigare nämnts 

är det lättare att kunna relatera innehållet till eleverna om man kontinuerligt ber dem att berätta 

om sina egna erfarenheter, något som kräver tid. Matematikinnehållet ska även passa elevernas 

nuvarande kunskapsnivå och båda lärarna uttryckte en svårighet med detta, bland annat på 

grund av kontinuerligt intag. Det är centralt med en god organisation och stöd från kollegor och 

skolledning för att kunna arbeta med grupper som hela tiden förändras. Det är ett ansvar skolan 

som helhet måste ta.  

6 Avslutande kommentar 

I detta avslutande kapitel ges en sammanfattning av några av uppsatsens resultat och vilka 

didaktiska implikationer studien kan ge. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier.  

I uppsatsen tecknas en bild av hur två lärare arbetar med matematikundervisning inom 

IMSPR och frågeställningarna har besvarats genom diskussionen i kapitel 5. Lärarna uttrycker 

en syn på språket som främst betonar att det ska vara korrekt. Korrekt grammatik och an-

vändning av korrekta matematiska termer framstår som viktigt för dem båda, även om P1 



30 

 

fokuserar på skriftspråket mer och P2 på muntlig språkproduktion. Genom förekomst av studie-

handledare, språkvärdar och elevcoacher, användning av engelska i P2s klassrum samt ut-

talanden i intervjuerna uttrycks en tillåtande syn på flerspråkighet och en förståelse för att 

modersmål stödjer kunskaps- och språkutveckling. 

Lärarna förefaller ta undervisningsansvar genom att välja material som möter kunskaps-

kraven och matematikens centrala innehåll, uppmuntran av sociala aktiviteter så som arbete i 

par eller grupp samt genom att ge eleverna möjlighet att känna sig kompetenta. Eventuellt skulle 

lärarna kunna utveckla detta genom att bjuda in eleverna mer i undervisningen genom att ställa 

fler autentiska frågor och låta eleverna leda sammanfattande genomgångar i slutet av en lektion.  

En stor del av den tidigare forskning som har undersökt språkutvecklande matematik-

undervisning har gjorts på elevgrupper som är mycket olik den elevgrupp som undersöks i 

denna studie och i flera av undersökningarna som jag har tagit del av talar lärare och elever 

samma språk, vilket inte gäller i min undersökning. Detta gör att tidigare forskning inte alltid 

är direkt applicerbar på denna studies resultat. Jag har tagit hänsyn till detta i diskussionen och 

anpassar resonemanget utifrån materialet.  

Utifrån studiens resultat menar jag att lärare som undervisar matematik inom IMSPR och 

andra program måste bjuda in eleverna i undervisningen och låta dem vara en aktiv del i sitt 

kunskapande. Min uppfattning är att man som lärare måste ha förtroende för att eleverna oavsett 

språkförmåga kan och vill prestera om de får möjlighet. Detta gäller inte specifikt klasser med 

flerspråkiga elever, utan alla elevgrupper.  

I denna studie har utgångspunkten varit lärarnas perspektiv, men perspektiv från elever, 

andra vuxna så som studiehandledare och en fördjupad undersökning av undervisningsmaterial 

hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av undervisningen. Vidare vore det intressant att 

undersöka hur organisationen på skolan och lärarnas kompetensutveckling påverkar klassrums-

undervisningen, exempelvis genom aktionsforskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Observationsschema 

Datum: 

Lärare: 

Lektion nr: 

Lektionens längd: 

Vuxna i klassrummet (antal, funktion): 

 

Antal elever i klassrummet: 

Lärarledd genomgång (antal minuter): 

Eleverna arbetar enskilt (antal minuter): 

Eleverna arbetar i grupp (antal minuter): 

Observerad företeelse: Antal förekomster: 

Läraren uppmuntrar/utnyttjar elevernas flerspråkighet 
 

Läraren följer upp/ger återkoppling på elevaktivitet 
 

Läraren ställer öppna frågor 
 

Läraren ställer slutna frågor 
 

Eleverna ställer frågor 
 

Eleverna utvecklar ett resonemang muntligt 
 

Eleverna pratar på ett annat språk än svenska 
 

Läraren använder gester 
 

Läraren använder laborativt material 
 

Eleverna använder laborativt material 
 

Läraren undersöker elevernas förkunskap 
 

Läraren relaterar undervisningen till tidigare kunskap 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Huvudtema: Språkutvecklande ämnesundervisning 

 

1. Fråga om bakgrund, antal aktiva år, utbildning, tidigare arbete. 

2. Programmets organisation, antal elever på IMSPR, mm.  

3. Vad tänker du på när du hör ”språkutvecklande ämnesundervisning”? 

 

Att undervisa flerspråkiga elever 

4. Har du undervisat flerspråkiga elever förut? Vad gör du annorlunda nu jämfört med 

då? 

5. Vad upplever du som positivt kontra negativt med att undervisa flerspråkiga elever? 

6. Berätta om en lektion som du upplever var extra lyckad ur ett språkutvecklande 

perspektiv. 

7. Berätta om en mindre lyckad lektion. Vad lärde du dig? 

8. Hur går du till väga för att förklara ett begrepp? 

9. Upplever du någon särskild problematik för andraspråkselever jämfört med 

förstaspråkselever? 

 

Planering 

10. Hur går du till väga när du planerar en lektion? Är det något särskilt du fokuserar på? 

11. Vilka språkliga färdigheter/resurser tycker du är viktigast inom matematikämnet? 

12. Vilka arbetssätt föredrar du att arbeta med i klassrummet? 

13. Vad anser du är det mest effektiva sättet att undervisa i matematik på? 

14. Hur går du/ni till väga för att ta reda på elevernas förkunskaper? 

15. Har du gruppen i andra ämnen i matematik? Utnyttjar du det? Hur?  

 

Matematikens roll ur ett större perspektiv för eleverna 

16. Vilken roll anser du att matematikundervisningen har i elevernas skolgång sett ur ett 

större perspektiv? Hur viktigt är det med matematik? 

17. Vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig genom matematikundervisningen?  


