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Sammanfattning   

Syftet med denna studie var att studera hur mellanstadielärare inkluderar nyanlända elever i 

matematikundervisning samt vilka förutsättningar de hade för att bedriva arbetet.  Ramfaktorteorin 

utgjorde studiens analytiska ramverk. Den kvalitativa metod som valdes var semi-strukturerad 

intervju. Sex lärare intervjuades och dessa lärare är behöriga i matematik i årskurs 4–6 och arbetar 

med nyanlända elever.       

Resultatet visade att lärarna tyckte att det var viktigt att nyanlända elever kartläggs för att kunna 

underlätta undervisningen för dessa elever. Tre av lärarna nämnde att deras elever först gått i 

förberedelseklass innan de gått vidare till ordinarie klass. Samtliga lärare använde sig av flera olika 

metoder för att inkludera nyanlända elever i sin undervisning men en gemensam nämnare är att de 

fokuserar på språket eftersom nyanlända elever har svårt med det svenska språket och det ledde till 

att de missuppfattade matematiska uppgifter. Endast tre av de intervjuade lärarna hade ett 

samarbete med en studiehandledare i sitt klassrum som kunde stötta elevens lärande. De 

ramfaktorer som påverkade lärarnas förutsättningar att kunna inkludera nyanlända elever var tiden, 

lokalerna, elevgruppen, ekonomin och elevernas bakgrund.      

    

Nyckelord: Nyanlända elever, metoder för inkludering, inkludering i matematikundervisning, lärarens  

förutsättningar, ramfaktorteorin.     
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Inledning   

Under flera decennier har svenska skolor tagit emot nyanlända elever och skolan har försökt att 

ordna mottagandet och inkludera de nyanlända eleverna efter bästa förmåga. I och med det är den 

svenska skolan idag präglad av språklig mångfald, vilket öppnar för både möjligheter och 

utmaningar (Cummins, 2017, s. 16–18). De utmaningar som lärarna står inför är inte bara det 

uppenbara, som att eleverna inte kan det svenska språket utan även i vilken utsträckning, skolan 

kan ge eleverna det sociala och emotionella stöd som eleverna behöver för att bli intresserade och 

engagerade. Detta stöd påverkas av i vilken utsträckning, skolan klarar av att organisera och 

strukturera sin undervisning och sitt stöd på ett dynamiskt sätt (Roos, 2020, s. 18). Detta kan handla 

om att lärarna får de förutsättningar de behöver för att kunna stötta eleverna så att de når målen i 

matematik i slutet av årskurs 6. Det kan till exempel handla om att eleven får studiehandledning på 

sitt modersmål men också att lärarna kan få mer tid för planering av sin undervisning.     

    

Axelson (2019, s. 143) menar att eleverna behöver stöttning och explicit språkundervisning och 

utgångspunkten ska vara en funktionell syn på språket där man ska fokusera på elevernas behov. 

Vidare hävdar författaren att det tar olika lång tid för olika personer att lära sig ett nytt språk och 

att det krävs både stöd och uppmuntran från lärare och kamrater. Enligt Skolverkets Greppa språket 

(2012, s. 15), utryckte Skolinspektionen att lärare dock inte har tillräckliga kunskaper i hur de ska 

hantera elever som är nyanlända.    

     

När det handlar om inkludering i allmänhet och matematik i synnerhet, gäller det att 

uppmärksamma individsspecifika aspekter såväl som gruppspecifika, och även organisatoriska 

aspekter (Roos 2020, s. 17). Vidare menar författaren att inkludering ur ett svenskt perspektiv 

handlar om att respektera mångfalden samt att möta den enskilda elevens behov. I och med detta 

har vi valt att undersöka hur nyanlända elever inkluderas i matematikundervisning, men också vilka 

organisatoriska aspekter som kan ha betydelse för processen. Att vi intresserat oss för det beror på 

att alla skolor ständigt får in nyanlända elever men också utifrån de erfarenheter som vi har från vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 1 och 2.  Vårt syfte med studien är att ta reda på vad lärarna 

anser är viktigt för att de nyanlända eleverna ska kunna inkluderas så bra som möjligt i 

matematikundervisningen så att de senare också når kursmålen.  Studien kan förhoppningsvis ge 

ledtrådar till vad som är viktigast att fokusera på när det gäller struktur och organisation på de skolor 

som tar emot de nyanlända eleverna.     
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Bakgrund   

I följande avsnitt presenteras först en översiktlig bild av hur nyanlända elever blir mottagna och 

placerade i skolan samt hur de inkluderas men också vilka utmaningar som uppstår. Slutligen 

presenteras inkludering av nyanlända elever i matematikundervisning.   

  

Mottagande av nyanlända elever i skolan       

Skollagen definierar nyanlända elever som sådana som har varit bosatta utomlands men som flyttat 

till Sverige av olika skäl och de ska ha påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start, det 

kalenderår elever fyllt sju år. Vidare menar skollagen att nyanlända elever som vistas mer än fyra år 

i svensk skola klassas inte som nyanländ längre (skollag, 2010:800, 3 kap, 12a §).  Nyanlända elever 

kommer från flera olika länder och är en heterogen grupp, när det gäller språk, kultur och 

ämneskunskaper i skolan. Dessa elever har även olika livserfarenheter (Glogic & Löthagen Holm, 

2016, s. 24). En del har upplevt krig och trauma och flytt till Sverige för att finna trygghet (Ojala, 

2016, s.11).     

    

Det som nyanlända elever har gemensamt är att de ska begripa det svenska språket, 

ämneskunskaper och kunna förstå den svenska kulturkontexten för att komma in i det svenska 

samhället (Glogic & Löthagen Holm, 2016, s. 24). När det gäller mottagandet av nyanlända elever 

ansvarar kommuner för skolplaceringen. Det finns två typer av placering i grundskolan, 

förberedelseklass och direktintegrering (Skolverket, 2022). En del skolor i kommunen har 

förberedelseklass, men det står inte i lagstiftningen att skolor måste ha det. Anledningen till att vissa 

skolor har förberedelseklass är att de har förutsättningar att ha särskilda undervisningsgrupper. 

Fördelarna med förberedelseklass är att lärarna kartlägger bakgrundskunskaperna successivt, 

eleverna är i en trygg och lugn miljö, får introduktion till den svenska skolan och får 

studiehandledning på sitt hemspråk (Bunar, 2015, s.14). Studiehandledning innebär att en elev som 

har behov av socialt och språkligt stöd i undervisningen får stöttning på sitt hemspråk för att stärka 

språket men även lärandet (Skolverket, 2022d). Bunar (2015) menar även att det finns nackdelar 

med förberedelseklass och dessa är att eleverna exkluderas från andra grupper och nyanlända 

undervisas i samma klassrum oavsett ålder vilket gör att undervisningen inte är individanpassad 

(Bunar, 2015, s. 15). När elever bedöms ha goda kunskaper i det svenska språket får de inte gå kvar 

i förberedelseklassen. De får dessutom inte undervisas i förberedelseklass längre än två år trots att  

det kvarstår brister i det svenska språket (Skollagen, 2015:246, 3 kap 12f §).       
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Vissa kommuner väljer att placera nyanlända elever direkt i en ordinarie klass, så kallad 

direktintegrering. Meningen med direktintegrering är att integrera nyanlända elever i undervisningen 

för att de inte ska segregeras (Skolinspektionen, 2014, s. 13). Dock kan för tidig integration för 

nyanlända elever leda till att eleverna inte får den stöttning de behöver (Skolverket, 2022a). Det kan 

bero på att skolan saknar resurser för de nyanlända eleverna (Bunar, 2015, s. 15). Juvonen (2015, 

s.149) nämner att en för tidig integrering är ”en avancerad barnmisshandel” där de nyanlända 

eleverna är integrerade i ordinarie klass men de begriper inte undervisningen vilket leder till att de 

blir exkluderande från de sociala och pedagogiska processerna.     

En likvärdig utbildning förutsätter inkludering     

Skolor har som mål att inkludera nyanlända elever i undervisningen och i läroplanen används 

begreppet inkludering för att beskriva en likvärdig utbildning (Skolverket, 2022b). Enligt läroplanen 

innebär en likvärdig utbildning att     

   

Undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper (Lgr 22, s. 8).      

    

Det innebär att skolan ska utgå från att elever är olika. Undervisningen ska därför utgå från elevens 

förutsättningar och behov (Lgr 22, s. 8). En granskning av Skolinspektionen (2014) visar att 

nyanlända elever inte ges de förutsättningar som behövs för att uppnå undervisningens mål och för 

att bli delaktiga i skolan och samhället. Det beror på att vissa skolor saknar förutsättningar som 

behövs för att stötta nyanlända elever (Skolinspektionen, 2014, s.7). Enligt skollagen (3 kap 12i§, 

2018:1303) ska nyanlända elever erbjudas studiehandledning på sitt starkaste språk för att öka 

elevernas möjligheter att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Skolinspektionens granskning 

(2017, s. 53) nämner att skolor bör utgå från fem faktorer som anses vara framgångsfaktorer för en 

likvärdig utbildning. Dessa är att en kartläggning av elevens kunskaper görs tidigt och att 

undervisningen grundar sig på kartläggningen, den andra punkten är att nyanlända elever ska få 

studiehandledning på sitt modersmål, den tredje punkten är att alla lärare fokuserar på 

språkinlärning, och fjärde och femte punkten är att det finns ett gemensamt samarbete kring 

nyanlända i skolan där ansvaret inte lämnas på enskilde läraren.  Det finns dock ingen enskild 

definition av begreppet inkludering, och i och med att begreppet är komplext blir det svårtolkat när 

det används i generella termer (Roos, 2020).     
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Inkludering av nyanlända elever    

En möjlighet för att lärarna ska ge nyanlända elever en god utbildning är att undervisningen sätts i 

ett större sammanhang. Där det finns kollegialt och organisatoriskt samarbete (Kaya, 2016, s. 18– 

19). Även Axelsson (2015, s. 130) påpekar att det är nödvändigt med samarbete när man planerar 

och genomför undervisningen av nyanlända elever för det främjar elevers utveckling och lärande. 

Bunar (2015) menar att utöver samverkan behöver nyanlända elever ha grunder i svenska språket 

för att direktintegrering ska fungera i praktiken och att det behövs behöriga lärare som har 

kompetens i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och likaså att de har tid för att kunna 

planera utifrån eleverna behov (Bunar, 2015, s. 23).     

    

Enligt Ojala (2016, s. 41) vill nyanlända elever bli hörda och sedda i klassrummet trots att de har 

begränsade kunskaper i det svenska språket. Däremot är det vanligt att en lärare undviker att ställa 

frågor till den nyanlända eleven i undervisningen på grund av rädsla för att eleven inte förstår. Det 

i sin tur leder till att eleverna inte blir inkluderade trots att lärarna vill inkludera de nyanlända 

eleverna i undervisningen (Ojala, 2016 s. 41).       

Utmaningar med att inkludera nyanlända elever     

Enligt Kaya (2016) är det lärorikt att undervisa nyanlända elever men samtidigt väldigt utmanande. 

Vidare påpekar hon att flera rapporter har visat att nyanlända elever inte erbjuds likvärdig utbildning 

trots deras rättigheter. Det beror på bristande kunskaper om nyanlända elever (Kaya, 2016, s. 15– 

16). Enligt Skolinspektionens granskning leder den låga kunskapsnivån till allvarliga konsekvenser 

där nyanlända elever inte utvecklas i den utsträckning de har rätt till (Skolinspektionen, 2014, s. 7). 

Det är framför allt kommunen och rektorn som ansvarar för att lärarna har förutsättningar att 

undervisa nyanlända elever (Skolverket, 2022c). Dessvärre visar Skolinspektionens granskning att 

undervisningen sällan är individanpassad utan är lika för alla oavsett elevernas bakgrund, 

förutsättningar samt behov (Skolinspektionen 2017, s. 18). Flera lärare anger att de har begränsade 

kunskaper i att kartlägga eller undervisa nyanlända elever. Det påverkar lärarnas förmåga att planera, 

genomföra och anpassa undervisningen efter nyanländas elevers förutsättningar och behov. 

Skolinspektionens granskning (2014, s. 8) visar att detta kan bero på att flera skolor saknar en tydlig 

roll- och ansvarsfördelning som kan ge lärarna möjligheter att ge de nyanlända eleverna en god 

utbildning. Det leder till att ansvaret hamnar på den enskilde läraren.   

Enligt Kaya (2016, s. 21) är det därför viktigt att rektorn tar ansvaret och ser till att lärarna får den 

kompetensutveckling som behövs för att undervisa nyanlända elever.     
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Inkludering av nyanlända i matematikundervisning    

I tidigare avsnitt beskrevs mottagande av nyanlända elever i skolan samt inkludering och utmaningar 

med att inkludera nyanlända elever i undervisningen. Detta avsnitt kommer koppla ihop de tidigare 

kunskaperna om de allmänna behov nyanlända elever har med deras särskilda ämnesbehov vad 

gäller matematikundervisningen.    

    

Innehållet i läroplanen i matematikämnet är starkt språkrelaterat. Enligt Roos (2020, s.34) har 

forskning visat att likvärdighet påverkas av språk och kultur vilket gör att elever som inte kan det 

svenska språket har svårt att få tillgång till matematiken. En vanlig missuppfattning är att nyanlända 

elever klarar matematikämnet bättre än andra ämnen. Dock kan matematikämnet vara det svåraste 

ämnet på grund av språket samt att vardagliga ord kan få en annan betydelse i matematiska 

sammanhang.    

    

Enligt kursplanen är matematik något som elever stöter på hela tiden i sin omgivning. Ämnet är 

relaterat till den samhälleliga, sociala, naturvetenskapliga, tekniska samt digitala utvecklingen. 

Kunskaper i matematik ger elever möjligheter att ta goda beslut i vardagslivet samt ökar 

möjligheterna till att bli deltagande i samhälleliga beslut. Syftet med matematikundervisningen är 

att eleverna ska ges kunskaper om matematik och olika matematiska uttrycksformer för att kunna 

använda dessa i vardagen men även i andra sammanhang. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förmågan att kommunicera och använda matematiken för att kunna förstå begrepp, 

formulera och lösa problem, värdera valda metoder, resonera om matematikens resultat samt 

använda verktyg och de uttrycksformer som matematiken har (Lgr 22, s. 56).      
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Forskningsöversikt   

Denna studie undersöker mellanstadielärares arbete med att inkludera nyanlända elever samt vilka 

svårigheter det finns i matematikundervisningen som kan påverka inkluderingen av nyanlända 

elever. Forskningen som presenteras handlar om elever som slutar i förberedelseklass och går över 

till ordinarie klass, arbetsmetoder för att inkludera nyanlända elever i matematikundervisning samt 

språkets betydelse i matematik.    

Övergång från förberedelseklass till ordinarieklass   

Nilsson Folke (2017, s. 63–67) har i sin studie Lived transitions: experiences of learning and inclusion among 

newly arrived students intervjuat och observerat nyanländas upplevelser av att övergå till ordinarie 

klass från förberedelseklass i tre skolor i olika kommuner. Studien visar att nyanlända elever som 

går över till ordinarie klass från förberedelseklass upplever övergången svår eftersom de känner sig 

oroliga och nervösa inför den nya klassen. Hon menar vidare att förberedelseklass beskrivs som en 

trygg plats eftersom det går färre elever i klassen och det är enklare att få vänner och kontakt med 

läraren. Nilsson Folke (2017) beskriver vidare att när nyanlända elever flyttas till en ordinarie klass 

sitter de oftast ensamma i klassrummet och om det finns fler nyanlända elever i klassen väljer de 

att sitta tillsammans. En av de intervjuade eleverna i studien beskriver att klassrumsmiljön präglas 

av ensamhet, att det är svårt att få vänner i ordinarie klassen och när klassen ska arbeta i mindre 

grupper finns det risk att den nyanlända eleven hamnar utanför, att de andra i gruppen inte bjuder 

in den nyanlända eleven. Det vill säga de väljer att diskutera enbart med varandra om vad som ska 

göras och på vilket sätt. Nilsson och Axelsson (2013, s.158–158) undersöker i sin studie Welcome to 

Sweden: Newly Arrived Students” Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular 

Classes hur de pedagogiska och sociala resurserna relateras till undervisningen. Resultatet visar att 

nyanlända elever upplever undervisning i ordinarie klass mycket svårare än i förberedelseklassen. 

De nyanlända eleverna beskriver att lärarna använder svårare ord och har snabbare tempo. Det 

försvårar nyanländas möjlighet att inkluderas i undervisningen och leder därmed till att nyanlända 

elever känner sig exkluderande och söker sig till varandra.    

Metoder för att inkludera nyanlända elever i matematikundervisning   

Kotte (2017) redogör i sin avhandling Inkluderande undervisning: lärarens uppfattningar och lektionsplanering 

och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv att lärare upplever att det är svårt att inkludera 

elever i undervisningen trots att planeringen utgår från elevernas olika behov.   



    11   

Inkludering kan vara svår när hela klassen arbetar gemensamt exempelvis när läraren ställer frågor 

och eleverna ska svara. Två av tio lärare nämner att de oroar sig för att undervisningsplaneringen 

inte ska fungera som de har tänkt. Vidare menar lärarna att de undervisar stora elevgrupper och 

flera av eleverna är i behov av stöd. Vidare menar Kotte (2017) att det är nödvändigt med kollegialt 

samarbete mellan kollegor och annan personal i skolan. Kollegialt samarbete kan exempelvis 

innebära att lärare och studiehandledare planerar lektioner tillsammans och finna metoder som 

anses fungera för nyanlända elever (Kotte, 2017, s. 133–135).     

   

Duek (2017, s.139) skriver i sin studie Med andra ord: samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända 

barn att det är bra att lärarna använder sig av bilder för att beskriva något för det underlättar 

förståelsen för nyanlända elever. Duek (2017, s. 139, 136) menar även att det är bra att använda det 

förenklade teckenspråket TAKK som stöd för att stärka elevernas språkutveckling. TAKK står för 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och är en metod för att stödja kommunikationen, 

där tecken används tillsammans med tal. Exempelvis om en lärare ska förklara begreppet rund då 

kan läraren cirkulera ett finger samtidigt som hen säger rund (Spsm, 2022). Vidare poängterar Duek 

(2017, s. 49) att det är nödvändigt med translanguaging i undervisningen som innebär att elever får 

använda sitt språk som resurs i lärandet. Det kan handla om att nyanlända elever får läromedel på 

modersmålet eller studiehandledning på sitt modersmål. Vidare menar Duek (2017, s. 140) att en 

modersmålslärare är betydelsefull för att fungera som en resurs i klassrummet eftersom 

modersmålsläraren fungerar då som lärare i två språk. Dock är det inte alltid möjligt att ha den 

förutsättningen på grund av organisatoriska orsaker. Det kan bero på att modersmålslärare inte 

finns på plats under undervisningstimmarna då hen inte är anställd via skolan. Vidare påpekar Duek 

(2017, s. 179) att modersmålslärare kan fungera som bro mellan skolan och hemmet. Med det menar 

hon att modersmålsläraren förmedlar information till elevens vårdnadshavare.    

Språkets betydelse i matematik   

Riesbeck (2008) har i sin studie På tal om matematik: matematiken, vardagen och den matematiska diskurseno 

observerat och jämfört hur kinesiska och amerikanska lärare kommunicerar ett matematiskt 

innehåll till eleverna. Resultatet visar att amerikanska lärare har sämre förståelse av grundläggande 

matematik än kinesiska lärare. De kinesiska lärarna anses ha större kunskap om olika räknemetoder 

som exempelvis bråkräkning. De kinesiska lärarna börjar med en enkel uppställning och därefter 

ger de en förklaring till den på olika sätt. Kinesiska lärare använder i större utsträckning matematiska 

termer när de förklarar och diskuterar matematik. Vidare menar författaren att det matematiska 

språket beskrivs i USA som ord, symboler, diagram och text. För att kunna matematik krävs det att 

kunna läsa, skriva och kommunicera. Författaren poängterar att språket är viktigt för den 
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matematiska kommunikationen, grunden till ett matematiskt resonemang, precisionen i matematik 

och ord, symboler och diagram (Riesbeck, 2008, s. 40).    Enligt Myndigheten för skolutveckling 

Mer än matematik: om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (2008, s. 8–9) skiljer sig det matematiska 

språket från det vardagliga språket vilket kan resultera i utmaningar för elever. Det kan innebära 

svårigheter när det gäller att läsning av matematikuppgifter eller för att kunna använda sig av de tre 

olika delarna av matematikspråket: informella ord, formella ord och symboler som olika ordförråd 

eller register i matematiskspråk. Gällande elever som inte behärskar svenska språket behövs det att 

man måste lägga ner mer kraft på att koda texten än att förstå själva uppgiften. Ytterligare en 

svårighet när det gäller svårigheter i matematiskt språk är ovanliga ord och uttryck som eleven inte 

träffat på tidigare vilket leder till ett matematiskt problem.     

   

I Anne Reath Warrens studie Multilingual study guidance in the Swedish compulsory school and the development 

of multilingual literacies (2016) visar en funktionell analys av hur studiehandledningen går till i olika 

skolor att det skiljer sig mycket åt mellan olika skolor, både hur mycket studiehandledning som 

erbjuds elever och hur den organiseras. I de fall när studiehandledningen fungerar väl så gör det att 

elevernas ämnesförståelse ökar genom transspråkande eftersom deras tidigare ämnesförståelse 

aktiveras genom modersmålet, men också genom att få begrepp och förståelse förklarat på sitt 

modersmål. Fältstudien visar också att eleverna endast får tillgång till studiehandledning på 

modersmålet så länge som de anses behöva det med avseende på målspråkets utveckling. Det gör 

att modersmålet inte fortsätter utvecklas inom de olika ämnena, utan endast i samband med 

modersmålsundervisningen. Forskningens syfte var att ge information om hur nya studenter 

utvecklar sin kunskapsförmåga genom att läsa ämnen på både modersmålet och målspråket. I 

studien presenterades och analyserades 13 videoinspelade lektioner. Intervjuresultaten visade att 

studiehandledning är ett stöd för nya studenter eftersom de med hjälp av en studiehandledare kan 

lära sig fler svenska ord, begrepp och förstår olika uppgifter i ämnet än de gjort om de inte fått 

studiehandledning. Resultatet från videolektionerna visar också att studiehandledningen är ett stöd 

för nyanlända elever. Med studiehandledningens hjälp kan eleverna få möjlighet att diskutera ämnet 

samt skapa sig en förståelse i ämnet (Reath Warren, 2016, s. 134–136).     

Sammanfattning av tidigare forskning    

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på vikten av stöttning i form av exempelvis 

studiehandledning i matematikundervisningen som stöttar nyanlända elevers olika behov. 

Resultatet i Nilsson Folkes (2017) studie visar tydligt att när det saknas en studiehandledare i 

klassrummet upplever den nyanlända eleven sig ensam och undervisningen upplevs svårare.  
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Nilsson och Axelssons studie (2013) stärker detta och menar att det försvårar nyanlända elevers 

möjligheter att inkluderas i undervisningen. Duek (2017) skriver att en lärare bör använda sig av 

bilder när läraren beskriver något eftersom det underlättar förståelsen för nyanlända elever. Vidare 

menar Duek att det är nödvändigt att låta eleven få använda sitt eget språk i undervisningen, 

exempelvis genom att få läroböcker upplästa på sitt modersmål. Riesbeck (2008) nämner i sin studie 

att matematik har en stark koppling till språket. Detta på grund av att i matematikämnet ska elever 

kommunicera, resonera och analysera.       
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Teoretiska utgångspunkter   

I följande avsnitt presenteras ramfaktorteorin som den teoretiska utgångspunkten i denna studie. 

Ramar som används inom ramfaktorteorin är pedagogiska, administrativa, resursrelaterade, 

organisationsrelaterade och elevrelaterade ramar. Dessa ramar är relevanta i studiens tredje 

frågeställning eftersom det synliggör vilka olika faktorer som begränsar och möjliggör lärarnas 

arbete med att inkludera nyanlända elever i matematikundervisningen.     

Ramfaktorteori   

Enligt Imsen (1999, s. 308) handlar ramfaktorteorin om förhållanden om vad som påverkar 

undervisningen samt bidrar till för att främja men också att förhindra den på olika sätt. Lindström 

och Pennlert (2019, s. 50) menar att ramfaktorteorin ger lärare insikter när det gäller vad som är 

möjligt att genomföra och att vad som är rimligt att förvänta sig av andra inom skolan. Vidare 

menar författarna att det finns en rad ramar och som påverkar lärarens arbete. Det finns fem typer 

av ramar och dessa är pedagogiska, administrativa, resursrelaterade, organisationsrelaterade och 

ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund (Imsen, 1999, s. 308).  Linde 

förklarar att ramfaktorteorin har en enkel tankefigur som utgångspunkt och säger så här: ”om inte 

förutsättningen f är för handen kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett 

begränsat frirum för möjliga handlingar” (2021, s. 64).    

Pedagogiska ramar    

Det pedagogiska ramsystemet handlar om den uppgift som skolan har och som definieras i lagar 

och förordningar samt i läroplanerna och även vad som bestäms om undervisningens innehåll och 

arbetsformer (Imsen, 1999, s. 308). Skollagen finns för att kunna reglera de olika rättigheter samt 

skyldigheter, barn, elever och vårdnadshavare har enligt Skolverket (2021). Under denna kategori 

finns det de ramar som finns i skollagen, läroplaner för grundskolan förskolan och fritidshemmet. 

I läroplanen finns det innehåll som läraren utgår ifrån när hen planerar sin undervisning vilket 

betyder att hen får tolka ramarna på ett sätt som passar undervisningen. Lärarna tolkar de olika 

lagarna och förordningarna när de gör sin planering och genomför sin undervisning (Imsen, 1999, 

s. 308). Enligt Sundberg (2021, s. 35) handlar läroplan om den totala strukturen, idéer och aktiviteter 

som utvecklats om utbildningsinstitutionen för att kunna möta elevernas lärandebehov. Vidare 

menar författaren att det blir en lotsning i klassrummet där läraren ställer ledande frågor för att 

hinna med att gå igenom det planerade undervisningsinnehållet på ett sätt som passar in 

elevgruppen och för att sedan hen ska hinna med kursmålen inom de givna tidsramarna som finns.   
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Ett exempel kan vara att lärarna har möjlighet att filtrera läroplanen på ett bestämt sätt som fungerar 

för deras elevgrupp.    

Administrativa ramar     

De administrativa ramarna består enligt Imsen (1999, s. 308) av en rad bestämmelse om hur skolan 

ska ledas men också av de strukturer som finns där. Vidare anser författaren att den viktigaste 

administrativa ramfaktor som den enskilde lärare måste kämpa mot är schemat, vilket gör att 

förändringar i klassrummet eller i planeringen av undervisningen kan leda till olika komplikationer 

i andra i stället av lärarens tid. Detta är enligt Lindström och Pennlert (2019, s. 50) på grund av att 

lärare har andra uppgifter utöver att undervisa, vilket i sin tur ger en begränsad tid för varje ämne. 

Enligt Maltén (2004, s. 26–27) har lärare en dubbel arbetsuppgift där å ena sidan man är 

ämnesspecialist, å andra sidan är man en del av arbetslaget. De administrativa ramar i denna studie 

handlar om hur läraren gör för att inkludera nyanlända elever i matematikundervisning. Enligt 

Sundberg (2021, s. 39) finns den didaktiska tidsdemsionen som är viktig att läraren ska kunna 

förhålla sig till kunskaper och färdigheter som ska introduceras hos eleverna i ordning och i vilket 

tempo. Vad gäller nyanlända elever i matematikundervisningen kan detta resultera i att läraren måste 

ändra tidsplanen för att inkludera dessa elever. Det är mycket av lärarnas tid idag som går ut på att 

skriva olika bedömningsmatriser eller i olika skolplattformer för dokumentation och information 

vilket påverkar lärarnas tidschema.     

Resursrelaterade ramar    

Det som omfattas här är enligt Imsen (1999, s. 309) allt som har att göra med ekonomi och de 

resurser som behövs för att tillgodose elevernas olika behov. Enligt Imsen (1999, s. 309) tillhör 

skolbyggnader, inventarier och andra pedagogiska läromedel denna ram. Enligt Lindström och 

Pennlert (2019, s. 51) har ekonomi en stor betydelse och har påverkan på undervisningen eftersom 

dessa resurser handlar om möjligheter att köpa läromedel i olika former, att anställa personal eller 

andra utrustningar som kan underlätta undervisningen för eleverna.  I den här studien används de 

resursrelaterade ramarna för att förklara varför ekonomin är viktig och kan påverka i inkluderingen 

i matematikundervisningen för nyanlända elever, om skolan anställer studiehandledare som kan 

hjälpa elever i klassrummet eller om skolan köper olika verktyg för att underlätta undervisningen 

av nyanlända elever är några av de exempel som finns när det gäller resursrelaterade ramar.      
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Organisationsrelaterade ramar     

Enligt Imsen (1999, s. 309) handlar dessa ramar om de sociala förhållanden och om den kultur som 

råder på lärarrummet men också mellan lärarna och eleverna. Vidare skriver författaren att det är 

skolledningen som har en avgörande roll men också att det finns en samling av olika människor 

står i närmare definierade förhållande till varandra. Enligt Lindström och Pennlert (2019, s. 52) 

finns det både direkt och indirekt påverkan av skolorganisationen i undervisningen. Med detta 

menas att det ser olika ut i olika kommuner och den lokala skolan har stor frihet när det gäller 

organisering av olika elevgrupper eller användning av olika personalkategorier vilket även visas i 

denna studie. Detta i sin tur har betydelse för både lärare och elever när det gäller vilka 

förutsättningar som ges (Imsen 1999, s. 347–348).   

Ramar med anknytning till elever och deras kulturella bakgrund     

Enligt Lindström och Pennlert (2019, s. 51) påverkar olika kulturer, relationer och miljöer arbetet i 

skolan på olika sätt. Enligt Ehne och Löfgren (1982, s. 13) har begreppet kultur olika definitioner 

men de menar ur ett etnologiskt perspektiv handlar begreppet om följande:    

   

Att se på mänskligt liv i kulturella termer är /.../en fråga om särskild betoning av 

kollektivt medvetande och de kommunikationer som bär upp det. Kultur omfattar 

därmed gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande 

tankemönster. Men det finns inte bara inne i huvudet på människor. Medvetandet 

blir gemensamt bara genom att man kommunicerar, delar ett språk, förstår koder 

och budskap, ser hela sin omgivning som betydelseladdad på ett sätt som är 

någorlunda lika för alla- eller åtminstone för flera (Ehne & Löfgren 1982, s. 13).    

    

Ur detta kan man förstå att det krävs av läraren att använda sig av sitt didaktiska verktyg för att 

klara av elevernas kulturella bakgrund. Imsen (1999, s. 309) menar att ramar med anknytning till 

elevernas och deras kulturella bakgrund handlar till exempel om hur elevmotivationen ser ut hos 

elever ur ett kulturellt perspektiv på lärande eller föräldrarnas samarbete med skolan osv.  I denna 

del är ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund något som kan påverka i 

undervisning när det gäller matematikundervisning för nyanlända elever. Till exempel har en elev 

svårt för matematik på grund av att hen är ny i landet eller beror det på andra värderingar eller finns 

det kunskaper som kan underlätta undervisning för eleven.    
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Syfte och frågeställningar    

Syftet med denna studie är att undersöka mellanstadielärarens arbete med att inkludera nyanlända 

elever i matematikundervisningen samt de förutsättningar de anser sig ha för att bedriva det arbetet.     

    

• Hur uppfattar mellanstadielärare inkludering och vilka metoder använder de för att 

inkludera nyanlända elever i matematikundervisningen?      

• Vilka svårigheter anser mellanstadielärare att det finns i matematikundervisningen 

som i sin tur kan påverka inkluderingen av nyanlända elever?      

• Vilka ramfaktorer påverkar mellanstadielärarens arbete när det gäller inkludering av 

nyanlända elever i matematikundervisningen?    
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Metod    

I detta avsnitt presenteras valet av datainsamlingsmetod för denna studie. Därefter redogörs för 

urval och avgränsning, genomförande, framställning av databearbetningen samt val av analysmetod. 

I detta avsnitt finns också delavsnitt om validitet och reliabilitet samt de etiska principerna som är 

aktuella i studien. Till sist diskuteras metoden samt redogörs för hur vi fördelat arbetsuppgifterna.     

Datainsamlingsmetod      

En kvalitativ metodansats användes i denna undersökning och enligt Bryman (2018, s. 454) lägger 

en kvalitativ undersökning tonvikt mer på ord än siffror. Syftet med denna studie är att undersöka 

mellanstadielärarens arbete med att inkludera nyanlända elever i matematikundervisning samt de 

förutsättningar de anser sig ha för att bedriva det arbetet. Intresset ligger på att få en djupare 

förståelse av lärarnas upplevelser och erfarenheter därför valdes en kvalitativ metod. Studien har 

utgått från semi-strukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju är frågorna utformade i 

specifika teman som förhåller sig till ämnet (Bryman, 2018, s. 563). Intervjuguiden är utformad efter 

syftet och frågeställningarna samt att frågorna är öppna där respondenterna har möjligheter att 

utforma svaren utifrån sina egna erfarenheter. I en semi-strukturerad är det möjligt att ställa 

följdfrågor för att få mer fördjupad svar på frågorna (Bryman, 2018, s. 563).     

   

Urval, deltagare och avgränsning     

Sammanlagt intervjuades sex verksamma matematiklärare i årskurs 4–6 i olika grundskolor i två 

olika kommuner. Tre interjuver genomfördes i en mindre kommun som har ca 49 500 invånare och 

dessa är intervjupersoner refereras till som lärare 1–3.  De andra tre intervjuerna genomfördes i en 

mellanstor kommun som har ca 100 000 invånare och dessa intervjuer refereras till som lärare 4-6. 

En av dessa lärare undervisar i en förberedelseklass och resterande lärare undervisar i en ordinarie 

klass i årskurs 4–6.     

    

Intervjuerna utfördes på fyra olika kommunala skolor där två av skolorna är mångkulturella. Valet 

av intervjupersoner har skett målstyrt, vilket innebär att författaren väljer ut intervjupersoner som 

anses vara lämpliga för studien (Bryman, 2018, s. 496). Kriterier för att medverka i studien grundar 

sig på att respondenterna är matematiklärare samt undervisar nyanlända elever i matematik.   

Respondenterna har olika ålder och arbetslivserfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

Anledningen till att vi valde matematiklärare i årskurs 4–6 från två olika kommuner är för att få en 

variation samt ett omfattade underlag för resonemang.     
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Tabell 1. På urvalet.     

Benämning    Behörighet i matematik  Antal år som verksam     Antal år att undervisa 

nyanlända elever    

Lärare 1    Ja    23 år    22 år    

Lärare 2    Ja    10 år    1 år    

Lärare 3    ja    30 år    4 år    

Lärare 4    ja    15 år    10 år    

Lärare 5    ja    23 år    9 år    

Lärare 6    ja    40 år    29 år    

    

Urvalet har avgränsats till matematiklärare som jobbar i kommunala skolor; sådana som undervisar 

nyanlända elever i årskurs 4–6 i sin undervisning. Om friståendeskolor hade varit med i 

undersökningen hade det funnits flera andra faktorer som kunnat vara med och påverkat svaren då 

förutsättningarna kan se olika ut i kommunala och fristående skolor.    

Genomförande     

För att komma i kontakt med lärarna tog vi först kontakt med rektorn på samtliga skolor som 

hjälpte till att skicka lärarnas mailadress till oss. Därefter skickades ett mejl med information se 

(bilaga 1) om studien till berörda lärare.     

    

I studien användes en intervjuguide som är utformad i sex teman. Dessa teman är 

introduktionsfrågor, planering, ramfaktorer, metoder, utbildning och svårigheter. Första temat 

handlar om att få en generell bakgrundsinformation om respondenterna för att ta reda på 

respondenternas arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet samt utbildningsbehörighet kan påverka 

lärarens val av arbetssätt med nyanlända elever. De resterande teman i intervjuguiden handlar om 

att få en fördjupad kunskap kring våra frågeställningar. Intervjufrågorna är formulerade på ett språk 

som är lättbegripligt och anpassad efter respondenterna samt att frågorna är öppna där det undviks 

ja- eller nej-svar.     
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Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. Var och en av oss intervjuade tre 

informanter. Intervjuerna genomfördes enskilt och varje intervju tog ungefär 20–30 minuter. Allt 

som sades spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att underlätta transkriberingen. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om de etiska aspekterna för att förtydliga 

deras rättigheter och dessutom informerades de om hur intervjun skulle gå till, att intervjuguiden 

innehåller olika teman och att det skulle bli inspelad. För att säkerhetsställa att respondenterna tagit 

del av informationen fick de även ge sitt samtycke skriftligt se (bilaga 2). Alla intervjuer gick som 

planerat, respondenterna pratade fritt utan att vi avbröt dem. Vissa lärare gav detaljerade svar 

medan andra gav kortare svar och i vissa fall behöves det ställas följdfrågor för att få en djupare 

förståelse.     

    

Intervjuerna transkriberades noggrant genom att vi lyssnade på inspelningarna flera gånger och 

skrev ner exakt det respondenterna sa. Vi valde att inte ändra transkriberingen till skriftspråk. Ahrne 

och Svensson (2022, s. 91) skriver att det är bra att intervjuer transkriberas noggrant för att få 

tillgång till allt material. Vidare menar författarna att om man redigerar för mycket kan man ändra 

bilden av respondenterna.       

Databearbetning och analysmetod    

I studien används en tematisk analysmetod där utgångspunkten är att finna teman, för att analysera 

det insamlade materialet. Bryman skriver att tematisk analys används för att identifiera, tematisera 

och se mönster i materialet (Bryman, 2018, s. 702).     

    

Vi har valt att utgå ifrån Braun och Clarks (2006) guide för tematisk analys för att säkerställa 

kvalitén. Guiden består av sex olika steg. Databearbetningen började med att materialet lästes 

igenom flera gånger sedan fördes intressanta anteckningar i marginalen på utskrifterna. Braun och 

Clark (2006) skriver att i det första steget ska man bekanta sig med materialet. I nästa steg gjordes 

understrykningar med olika färger i materialet. Detta formade de första idéerna till koder, vilket är 

nästa steg i guiden, generera initiala koder (Braun & Clark 2006, s. 87–88).  Bryman (2018, s. 34) 

skriver att kodning är en process där data bryts ner i sina beståndsdelar och delarna skapar teman. 

När allt material var kodat försökte vi finna sammanhängande mönster mellan koderna så det kunde 

skapas teman. I detta skede sammanställdes en lista med koder som hörde ihop och som ansågs 

kunna samlas under samma tema. Detta ingår i det som Braun och Clark (2006, s. 89) kallar steg 

tre. Steg fyra i guiden är att granska teman (Braun & Clark, 2006, s. 92). Under detta steg 

undersöktes de teman som tagits fram och en viss omformulering krävdes och några togs bort. Steg 

fem som är att definiera och namnge teman (Braun & Clark, 2006, s. 92) skedde växelvis under hela 
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arbetsprocessen. Sista steget är att skriva rapport (Braun & Clark, 2006, s. 93) vilket vi gör i nästa 

avsnitt där våra teman används.     

    

Tabell 2 över teman och koder    

Tema    koder    

Begreppet inkludering    Delaktighet, utgå från elevernas egna behov, 

inte få samma uppgifter.     

Planering av undervisning    Kartläggning, genomgång av begrepp.    

Metoder för inkludering    Bildstöd, digitala verktyg, språkutvecklande, 

studiehandledning.    

Svårigheter i matematikundervisning för 

nyanlända elever     

Språket.    

Ramfaktorer som påverkar     Tiden, elevgrupper, lokaler, ekonomin.    

Fortbildning      Intern på skolan, ingen betald utbildning via 

skolan.     

    

Validitet och reliabilitet      

Två viktiga kriterier för en kvalitativ studie är validitet och reliabilitet för att mäta studiens 

trovärdighet. Validitet handlar om att studien undersöker det som är tänkt att undersöka.  

Reliabilitet handlar om att andra forskare ska kunna genomföra samma undersökning och få samma 

resultat (Bryman, 2018, s. 71–72).     

    

För att uppnå hög validitet har vi först tolkat de insamlade materialet och sedan diskuterat 

tillsammans för att komma fram till en slutsats. Fördelen med att arbeta i par är att man kan se över 

om man tolkat likadant och därmed få tips och råd av varandra. För att få ännu högre validitet har 

vi valt att spela in intervjuerna eftersom man då kan lyssna flera gånger och undersöka om 

transkriberingen stämmer överens med inspelningen och därmed få ett korrekt insamlat material. 

Om intervjun inte spelas in kan det vara svårt att få med allt som sägs. Det som kan minska 

validiteten är dock att vi inte kunnat intervjua lärare från sex olika skolor.     
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För att öka reliabiliteten har vi använt oss av en intervjuguide där samtliga respondenter fick svara 

på samma frågor och några fick följdfrågor för att utveckla sitt svar. Vi har dessutom beskrivit i 

metod delen hur vi har genomfört våra intervjuer samt bifogat intervjuguiden (bilaga 3) i studien så 

att någon annan kan ställa exakt samma frågor.     

Etiska aspekter     

Studien har följt de fyra etiska aspekterna: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet för deltagarnas egen säkerhet (Vetenskapsrådet, 2022).     

Informationskravet har följts genom att respondenterna har fått ett informationsbrev utskickat via 

mejl innan intervjuerna påbörjades som informerat om studiens syfte och samtycke till deltagandet. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna måste ge sin tillåtelse innan intervjuer kan 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2022). Samtyckekravet togs i hänsyn genom att respondenterna först 

informerats skriftligt via mail och sedan muntligt innan intervjun genomfördes. Respondenterna 

fick även ge sitt samtycke skriftligt innan intervjuerna genomfördes. Konfidentialitetskravet innebär 

att respondenternas identitet skyddas, därför har inga namn eller andra personuppgifter nämnts i 

studien. Namnen kodades istället till lärare 1–6. Nyttjandekravet har följts genom att allt insamlat 

material har endast använts i denna studie.    

Reflektion över metoden     

En kvalitativ metod bedömdes vara den lämpliga valet eftersom denna studie gick ut på att få en 

förståelse av mellanstadielärarnas förutsättningar för att inkludera nyanlända elever i 

matematikundervisning. Enligt Bryman (2018 s. 455) är det en fördel att använda kvalitativ metod 

när man söker efter fördjupad kunskap om individens upplevelser och erfarenheter kring 

fenomenet. Vidare valdes semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare i två olika 

kommuner. I den här studien valde vi att inte jämföra kommunerna. Vi kunde ha fokuserat på en 

kommun istället och intervjuat fler lärare som arbetar i förberedelseklass för att få en helhetsbild 

av hur lärare i den valda kommunen arbetar med att inkludera nyanlända elever i 

matematikundervisningen samt vilka förutsättningar de har. Vi som skrev uppsatsen är bosatta i två 

olika kommuner vilket av bekvämlighetsskäl lett till att vi valt att intervjua lärare från de kommuner 

vi bor i. Enligt Frostling-Henningsson (2017, s. 18) finns en fördel med semistrukturerade 

intervjuer, vilket är att frågorna är öppna utan svarsalternativ samt att respondenterna har möjlighet 

att uttala sig fritt. I och med att respondenterna inte var anonyma vid intervjun kan det ha lett till 

att lärarna inte svarat helt ärligt på frågorna av olika anledningar, och detta kan påverka studiens 

resultat. En fördel med semi-strukturerade intervju är däremot att i fall det uppstod missförstånd 
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gällande intervjufrågorna kunde vi förtydliga frågan på plats utan att det påverkade studien negativt. 

Det var därför viktigt att se till att respondenterna anonymerades för att det skulle kunna känna sig 

trygga och bekväma med att besvara frågorna.    

Arbetsfördelning    

Vi har tillsammans skrivit syftet och frågeställningarna, forskningsöversikt, metod, analys och 

resultat och diskussion. De resterande delarna har vi fördelat mellan oss. Petra Demir har haft 

ansvar över sammanfattning, bakgrund och konklusion och Salma Hassan har haft ansvar över 

inledning, teori, samt fördjupad analys. Båda gjorde tre intervjuer var och transkriberade dessa 

intervjuer enskilt sedan diskuterade de tillsammans och tog ut likheter och skillnader i materialet 

för att skriva ihop analys och resultatdelen.       
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 Analys och resultat    

Följande kapitel presenterar resultatet av den tematiska analysen. De teman som tagits fram är 

inkludering, planering av undervisning, metoder för inkludering, elevers svårigheter i 

matematikundervisning och ramfaktorer som påverkar samt fortbildning. Lärarna benämns nedan 

som lärare 1,2,3,4,5 och 6 och citat från intervjuerna används. De analyseras med hjälp av 

ramfaktorteorin.     

Inkludering     

Inkludering betyder enligt lärare 1 att bli delaktig utifrån sina egna förutsättningar, men också ta del 

av undervisningen oavsett de begränsningar man har. Lärare 2 menar att inkludering handlar om 

att utgå från varje enskild elev, att eleverna inte ska göra exakt samma sak där undervisningen ska 

anpassas efter deras behov men samtidigt tänka på att alla elever känner sig delaktiga i klassen och 

att de upplever att deras styrkor lyfts fram. Lärare 3 menar också att det handlar om att få eleverna  

delaktiga i undervisningen samt att eleverna får en förståelse av uppgifterna.      

Inkludering handlar ju om att alla blir delaktiga utifrån sina egna förutsättningar att att det ges möjlighet 

för eleverna att få ta del av undervisningen oavsett alltså vad de oavsett sina  

begränsningar så att ja alla ska få känna sig delaktiga (lärare 1)     

Lärare 4 påpekar att inkludering handlar om att eleverna ska känna att de tillhör gruppen oavsett vad 

de har för modersmål men också att alla är lika mycket värda i gruppen trots att man pratar  

mindre bra svenska i klassrummet.      

Att eleven ska känna sig att de tillhör en grupp oavsett vad dom har för modersmål eller 

vad de har för svårigheter att man ändå liksom är lika mycket värda i gruppen fast man 

kanske inte kan talar lika bra som någon annan (lärare 4).    

Lärare 5 beskriver att inkludering handlar om att eleverna ska känna sig trygga i gruppen, trots att 

de endast har varit i klassen i en månad. Vidare menar hen att alla ska ha samma rättigheter även 

lärare ska ha det. Det vill säga att alla lärare bör få samma hjälp som till exempel rättigheter till 

studiehandledning. Lärare 6 nämner att inkludering handlar om att man är i en grupp tillsammans  

på något sätt trots att man är olika.      

Planering av undervisning      

När det gäller planering i ämnet matematik är samtliga lärare överens om att det är viktigt att det 

finns en kartläggning av elevernas förkunskaper och vad de har för erfarenheter i ämnet matematik 

för att underlätta undervisningen för de nyanlända eleverna. Lärare 3, 4 och 5 kartlägger de 
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nyanlända eleverna i sitt klassrum och anpassar uppgifter efter elevens behov. Lärarna 3 beskriver 

att de får in nyanlända elever med olika mycket kunskapsnivåer. En del elever har tidigare gått i 

skolan och kan läsa och skriva medan andra aldrig gått i skolan och saknar ämneskunskaper. Läraren 

beskriver vidare att planeringen anpassas efter elevens styrka och inte efter ålder och klass. Om en 

elev går i årskurs 6 men ligger på en lägre nivå såsom årskurs 4 så får eleven en lärobok som är  

anpassad för årskurs 4.      

    

Lärare 5 beskriver att kartläggning hjälper lärare att anpassa undervisningen efter rätt nivå och att 

uppgifterna inte ska vara för svåra eller för lätta.   

    

Att ta reda på egentligen på hur mycket skolbakgrund de har, vilka kunskaper har om så att 

man kan börja på rätt nivå. En del som kommer har ju jättemycket kunskaper och då gäller 

det att inte börja på för låg nivå för då blir det ju tråkigt sen några som kommer har ju 

mycket mindre kunskaper. Jag börjat börja så att egentligen kartlägga dem att ta reda på vad 

kan då (lärare 5)    

    

Dock gör inte lärare 1, 2 och 6 egna kartläggningar på sina nyanlända elever. Det beror på att 

eleverna först börjat i en förberedelseklass innan de gått vidare till en ordinarie klass och lärarna i 

förberedelseklassen har redan gjort en kartläggning och meddelat vart dessa elever ligger 

kunskapsmässigt. Lärare 1, 2, 4 och 5 tycker det är viktigt att gå igenom matematiska begrepp 

grundligt i början så att eleverna får en uppfattning om begreppen vilket kan underlätta för eleverna  

i att arbeta mer grundligt i olika kapitel i läromedlet.      

Vilka begrepp jag använder att jag måste gå igenom grundligt vad vissa begrepp vad det 

betyder, mindre än, större än, lika med, sådant som jag tidigare har tagit för givet. Att  

eleverna känner sig trygga med begreppen jag använder det är jätteviktigt. Lärare 2     

    

Lärare 1 betonar att det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att nyanlända elever är nya i Sverige och 

inte begriper det svenska språket så bra och att dessa elever behöver en tydlig planering som är 

enkel att förstå och följa. Vidare menar hen att genomgången innehåller visuellt stöd, videoklipp 

och konkret material.      
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Metoder för inkludering    

Samtliga lärare beskriver att de använder sig av flera olika metoder när de inkluderar nyanlända 

elever. Alla intervjuade lärare betonar att de använder sig av bildstöd och symboler för att förklara 

matematiska begrepp. Följande citat är från lärare två och fyra.      

Bildstöd ja, väldigt mycket bildstöd mycket diskussion och dialog med eleverna (lärare 2)     

     

Det är ju mycket symboler och bilder och repetition (lärare 4).     

    

Vidare beskriver lärarna att de ibland använder sig av digitala verktyg när de arbetar med nyanlända 

elever. Lärare 1 beskriver att hen använder många digitala verktyg i sin undervisning med nyanlända 

elever. Hen använder alltid Powerpoint på genomgången och använder ett enklare språk för att 

eleverna ska hänga med. Eleverna har dessutom egna datorer där de har tillgång till inläsningstjänst, 

det vill säga att matematikläromedlet kan översättas till deras eget modersmål. Även lärare 4 påpekar 

att de arbetar mycket digitalt där eleverna arbetar i olika appar. Lärare 5 menar att det finns Ipad på 

skolan men det räcker inte till alla elever och menar vidare att hen föredrar att arbeta i analoga 

matematikläromedel med nyanlända elever eftersom det krånglar ganska mycket med det   

digitala verktyget.     

    

Lärare 3 menar att det är viktigt med kommunikation när man inkluderar nyanlända elever. Lärare 

3 och 5 beskriver att Google translate är en bra metod att använda för att kommunicera med 

nyanlända elever som behärskar engelska. Med Google translate kan lärare 3 och 5 hjälpa eleverna 

att förstå uppgiften samt förklara hur genomförandet ska gå till. Lärare 3 menar även att Google 

translate fungerar bra för att översätta till nyanlända elevers eget språk. Hen ber även nyanlända 

elever att anteckna begrepp i båda språken i sina skrivhäften. Lärarna sitter med den nyanlända 

eleven i klassrummet när hen använder Google Translate.     

Vi använder mycket Google translate där vi översätter. När jag läser en bok så stryker jag 

under ett ord och förklarar och ibland översätter med Google translate och eleverna skriver 

bredvid ordet på sitt eget språk. Ja, så de har det på både språken samtidigt (Lärare 3).    

    

Lärare 2 och 6 påpekar även vikten av att eleverna arbetar tillsammans. Det vill säga att nyanlända 

elever får sitta tillsammans med andra elever som kan samma språk och få hjälp av sin klasskompis. 

Där kompisen förklarar på hemspråket.      
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Det lägger jag mycket tid på för jag vill att de ska vara med från första början. Och även att 

de tar hjälp av varandra. Det tycker jag är jättefint att se i gruppen där dom kan förklara på 

arabiska för varandra och då ser man ett ljus som tänds, att jaha det var så lätt, något som  

inte jag kan göra (Lärare 2).     

    

Flera av lärarna påpekar att de använder sig av språkutvecklande arbetssätt som handlar om att man  

integrerar svenska ord och matematiska ord men även begrepp i elevernas eget modersmål.       

Ja, att man jobbar med matteord och svenska ord integrera att man liksom förklarar 

skolorden för de ska ju lära sig både de svenska orden och skolorden parallellt med så att  

man liksom talar och förklarar (Lärare 4).     

   

Lärare 1 beskriver att hen har tillgång till en studiehandledare i sin undervisning en gång i veckan, 

60 minuter som stöttar nyanlända elevers lärande. Dock tycker hen att 60 minuter är alldeles för 

kort tid och att eleverna behöver mer tid med en studiehandledare då hen har flera nyanlända elever 

i sin undervisning. Det vill säga hen hinner inte hjälpa alla dessa och samtidigt fokusera på de andra 

eleverna samtidigt. Lärare två och tre har också tillgång till studiehandledning i sin undervisning  

men även de har också endast 60 minuter i veckan.      

Har en viss tid typ 60 minuter i veckan för studiehandledning och då ska det läggas ut då 

på någon lektion och de här eleverna har ju faktiskt behov av egentligen mer (Lärare 1).     

    

Lärare 4, 5 och 6 har inte tillgång till en studiehandledare i sin undervisning men skulle vilja ha 

det för att kunna gå igenom olika ord och begrepp som är viktiga i matematikämnet. Dock 

poängterar lärare fem att det finns läromedel på vissa språk men inte för alla nyanlända elever i 

klassen. Hen menar vidare att det finns på språken, arabiska, tigrinja och kurdiska men inte på   

lingala och thai. 

  

Svårigheter i matematikundervisning för nyanlända elever    

En likhet som alla de intervjuade lärarna har sagt är att de tycker nyanlända elever har svårt att förstå 

språket när de undervisar nyanlända elever i matematik. En annan svårighet som lärare 6 poängterar 

är att nyanlända eleverna saknar den kommunikativa delen av språket och detta är viktigt till 

exempel när man ska bedöma elevernas kunskap om ämnet matematik.     
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Svårigheterna är ju för de att förstå språket och det är inte bara liksom ämne språket, utan 

det är ju hela språket, att uttrycka sig på svenska. Matematik handlar inte bara om att räkna, 

de ingår även kommunikation, tillexempel är det ju väldigt mycket reflektera, motivera, 

förklara varför, och där kan det bli problem. Såklart jättesvårt (Lärare 6).      

Gällande svårigheter med språket poängterade alla lärare att det kan leda till missförstånd, det vill 

säga svårt att förstå ordbegrepp men också ha svårt att förstå textuppgifter som finns i olika 

läromedel. Lärare 2 beskriver att nyanlända elever kan matematik men det som försvårar för 

eleverna är textuppgifterna som kan tolkas fel av nyanlända eleverna. Enligt lärare 5 kan svårigheter 

med språket leda till att det blir svårt att förklara för eleverna vissa moment som exempelvis 

problemlösning men också när de ska redovisa hur de löser olika uppgifter.     

Lärare 1 beskriver att det är inte enbart språket som är svårt och kan missuppfattas. Hen påpekar 

att en annan svårighet kan vara att lära ut en räknemetod, detta på grund av att vissa elever har lärt 

sig en annan räknemetod i sitt hemland och fortsätter att använda den metoden trots att läraren lär  

ut på ett annat sätt. Vilket innebär att lärare behöver vara lyhörd för flera olika metoder.      

Ja det är ju språkliga svårigheter att de missuppfattar. ja sen så är det ju också så här att en 

lärare måste ju vara lyhörd för flera olika typer av metoder. Jag har stött på vid flera gånger 

att elever som kanske har en annan skolbakgrund i sitt hemland har kanske lärt sig en metod 

som de fortsätter att använda när de kommer hit medan jag kanske lär ut en annan metod 

(Lärare 1).    

Ramfaktorer som påverkar     

Samtliga lärarna anser att tiden inte räcker till planering och genomförande av det de skulle vilja 

göra i sin matematikundervisning på grund av olika anledningar. En lärare som arbetar på 

förberedelseklass arbetar ensam med 15 elever och måste anpassa undervisningen efter varje enskild 

elevs behov och det är tidskrävande och om en kollega är sjuk måste läraren ta hens lektioner också, 

vilket gör att ens egen planeringstid kan falla bort. Även lärare 2 menar att de  

backar upp varandra i teamet när någon blir sjuk. Detta på grund av att de inte har vikariepool.      

På förberedelseklass har vi egentligen inte mycket tid för att planera. Vi har 15 elever och 

vi måste anpassa efter varje elev och det tar massa tid. Eleverna ligger olika och det är viktigt 

att utgå från elevernas behov. När någon är sjuk så får vi backa upp varandra och då 

försvinner planeringstid (Lärare 3).    

Lärare 4 poängterar att hen behöver mer tid till planering men också för genomförande eftersom 

det krävs mer repetition men också i genomförandet krävs det att man ska tänka i flera steg ur man  

ska inkludera dessa elever i sin undervisning.      
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Tiden räcker ju inte eftersom du själva genomförandet behöver det ju ha mer tid du behöver 

både repetera och så och planeringen likaså du måste ju tänka i flera steg (lärare   

4).     

Lärare 2 beskriver att hen hinner planera sin undervisning men att planeringen inte alltid genomförs 

så som den är tänkt då det är flera elever som behöver stöttning och det leder till att hen inte hinner 

gå igenom hela sin planering på en lektion. Lärare 1 beskriver att hen har andra elever som inte är 

nyanlända elever men som också är behov av extra anpassning, vilket gör att hen måste planera för 

dessa elever också vilken hen inte alltid hinner med och upplever att det behövs mer planeringstid. 

Även lärare 6 menar att det är begränsad med tid för planering när man har flera elever som är i 

behov av extra anpassning. Hen menar vidare att det kan vara svårt att följa planeringen eftersom 

det är så mycket annat som ska göras på den lektionen. Lärare fem belyser att hen inte alltid hinner  

skriva ut eller ta med sig praktiska eller konkreta material som underlättar för nyanlända elever.     

    

Vi har jättemånga elever som har språkstörning diagnos och dom har ju också ett liknande 

behov som nyanlända elever (Lärare 1).    

Liksom jag kanske inte alltid hinner plocka fram det praktiska materialet jag vill. Man får 

också komma ihåg att jag har ju nyanlända som har varit här i 3 år också som räknas som 

nyanlända också. De måste ju också ha anpassat material mycket lättare ju. Det är hela tiden 

anpassningar när vi fyllde med jättemånga elever. Jag är också den ensamma så att det är ju, 

det är svårt (Lärare 5).    

    

Mindre elevgrupper och fler pedagoger är något som samtliga lärare poängterar är viktigt att ha för 

att kunna stötta nyanlända elever på den nivå de befinner sig i matematikundervisningen. Lärare 2 

och 5 menar vidare att de har för stora elevgrupper. Lärare 5 är ensam lärare i klassrummet vilket 

gör att det blir svårt att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Lärare 2 menar för stor 

elevgrupp begränsar hens arbete från att vilja arbeta mer kooperativt, det vill säga där eleverna  

arbetar mer praktiskt och tränar på samarbetsförmågan.      

Ja, jag har stor klass. Jag skulle vilja arbeta mer kooperativt men det blir svårt när eleverna 

inte förstår riktigt vad vi ska göra och då måste jag anpassa och förenkla vissa uppgifter 

(Lärare 2).     

Ja, jag skulle ju gärna jobba i mindre grupper. Mindre grupp, då hinner man mer, då är det  

är också lättare för de nyanlända att hänga med (lärare 5).      

När det gäller skolans lokaler är samtliga lärare överens om att skolorna har begränsat med lokaler. 

Lärare 1 beskriver att de har för få grupprum. Läraren tycker inte grupprummen är anpassade efter 
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elevernas behov. De är inte isolerade vilket gör att man hör eleverna i korridoren vilket leder till 

störmoment. Lärare 2 håller med om att skolorna har begränsat med lokaler och menar vidare att 

de endast har ett klassrum där hela klassen och när en studiehandledare är med så sitter hen med i 

klassrummet. De har inte alltid möjlighet att gå i väg och sitta i ett mindre rum. Lärare 3 beskriver 

att eleverna i sitt klassrum hänger sina ytterkläder i korridoren där flera andra elever i andra klasser  

går förbi och menar som lärare 1 att rummen inte är isolerade.      

Nja, när dom ska hänga upp deras kläder är ute i korridoren så finns det mycket trafik och 

det är mycket högljutt. De stör hela tiden. Vissa gånger kan deras kläder ligga på golvet. 

Normalt har vi två klassrum men en lärare har flyttats och arbetar just nu i en ordinarieklass 

vilket gör att alla våra elever nu är i ett klassrum tillsammans. och det är inte bra (lärare 3).    

    

Även lärare 4 och 5 och 6 påpekar att det är begränsade med lokaler men lärare 6 menar vidare att 

de har ett grupprum i anslutning till klassrummet som kan fungera om några enstaka elever vill sitta   

där.     

Man bara har ett klassrum och en korridor och det är ju inte gynna samt för nyanlända eller 

för någon elev (lärare 4).    

    

Lärare 1 tycker att hen har bra stöd från skolledningen och att skolledningen är medveten om att 

klasserna har många nyanlända elever som behöver mycket stöttning. Vidare tycker hen att 

samarbetet med andra kollegor fungerar bra. Skulle hen behöva köpa in ett specifikt läromedel för 

de nyanlända eleverna så skulle ledningen ge sitt stöd, men om det skulle handla om större insatser 

som att få fler studiehandledaringstimmar i sitt klassrum eller extra personal i klassrummet så skulle 

det inte vara lika enkelt. Lärare 2 menar att de inte får välja vilken dag studiehandledaren ska 

komma, utan det är redan bestämt. Studiehandledaren har tittat på schemat och anpassat tiden efter 

sitt eget schema. Lärare 3 däremot menar att de inte får någon stöttning av skolledningen. Lärarna 

tar hjälp av varandra och menar enda gången då man ska ta hjälp utav skolledningen är när det 

uppstår konflikt. Lärare 4 påpekar att hen inte får stöttning från skolledningen däremot får hen stöd 

från specialläraren samt från sina kollegor. Lärare 5 påpekar att hen inte får någon stöttning av 

skolledningen. Hen arbetar ensam i sitt klassrum med stor elevgrupp. Lärare 6 betonar att i vissa 

fall är det möjligt att få stöd av skolledningen men att lärarna för det mesta får arbeta på egen   

hand.      

Det du vill göra ja alltså det stödet jag får det är ju från andra det är ju från speciallärare och 

från andra kollegor men det är ju fortfarande du som måste göra det så att säga det (Lärare  

4).    
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Fortbildning    

När det gäller fortbildning för att undervisa nyanlända elever är svaret varierande. Lärare 1 beskriver 

att hen har haft intern fortbildning på skolan samt att de har ett pågående projekt utifrån Skolverkets 

insats som handlar om språkstärkande arbetssätt. De har regelbundet diskussioner om hur man ska 

arbeta språkstärkande. Lärare 2 har inte fått någon fortbildning via skolan kring hur man ska 

undervisa nyanlända elever men menar att specialpedagogerna har gått igenom lite i början av året 

men att hen mestadels diskuterar med sina kollegor som har mer erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever. Lärare 3 har läst en kurs som handlar om nyanlända elevernas lärande på egen 

hand. Läraren menar att kursen har bidragit med mycket då den förmedlade om hur man ska  

tänka kring nyanlända elever.      

Ja vi har ju haft lite intern på skolan. Vi har regelbundet diskussioner främst om hur man 

ska arbeta språkstärkande. Just nu har vi ett treårigt långt projekt där vi arbetar utifrån   

Skolverkets insats där det är mycket språkstärkande. Och gynnar ju nyanlända elever (lärare   

1).     

    

Även lärare 6 har läst en kurs, språkutvecklande arbetssätt. Denna kurs läste hen för 15 år sedan på 

högskolan via kommunen för att kunna göra en satsning i vissa skolor där det fanns nyanlända 

elever. Lärare 6 poängterar även att med tiden blev dessa utbildningar och fortbildningar mindre  

och mindre även om man tyckte de var bra.     

För 15 år sedan så vet jag att skolan med en annan skola, då gick vi på en kurs på högskolan, 

det hette språkutvecklande arbetssätt. Och då gjorde man en satsning på flera skolor som 

hade många elever, svenska som andraspråk (lärare 6).     

    

Lärare 4 har inte fått någon fortbildning via skolan däremot har hen läst kursen Svenska som 

andraspråk på egen hand. Lärare 5 har inte håller fått någon fortbildning och menar att hen själv 

fått testa sig fram om vad som fungerar och inte fungerar med nyanlända elever.      

Jag har inte fått någon fortbildning. Här får man testa sig fram, och så utgå ifrån ett sätt.   

Det väl jag har gjort (Lärare 5).     
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Sammanfattning     

Nedan sammanfattas resultat i takt med att studiens tre frågeställningar besvaras. Under tredje och 

sista frågan knyts även resultat till studiens teoretiska ram, dvs. Ramfaktorteorin.    

   

Hur uppfattar mellanstadielärare inkludering och vilka metoder använder de för att inkludera 

nyanlända elever i matematikundervisning?     

   

Det finns skillnader i hur olika lärare uppfattar vad inkludering är för något. Olika lärare har olika 

förutsättningar när det gäller att inkludera elever i sin undervisning vilket i sin tur kan leda till att 

det blir skillnader när olika lärare definierar ordet. Alla intervjuade lärare betonar att de använder 

sig av bildstöd, symboler och digitala verktyg i sin undervisning. Dessutom påpekar flera av lärarna 

att de använder språkutvecklande arbetssätt. Detta arbetssätt är mer tidskrävande och det behövs 

mer planeringstid tillsammans med en studiehandledare. Endast tre av de sex intervjuade lärarna 

beskriver att de har en studiehandledare i sitt klassrum och några lärare gör en kartläggning av 

nyanlända elever när de tas emot i klassen.     

   

Vilka svårigheter anser mellanstadielärare finnas i matematikundervisningen, som i sin tur 

kan påverka inkluderingen av nyanlända elever?      

   

Samtliga lärare poängterade att språket är svårt för nyanlända elever framför allt när det gäller den 

kommunikativa delen. Detta kan i sin tur leda till missuppfattningar som exempelvis att ha 

svårigheter i att förstå vissa ord och begrepp som är viktiga att känna till i olika kapitel i läromedlet. 

En annan svårighet som nämndes är att lära ut en annan räknemetod till elever eftersom de kan 

redan en annan räknemetod sen tidigare från hemlandet.     

    

Vilka ramfaktorer påverkar mellanstadielärarens arbete när det gäller inkludering av 

nyanlända elever i matematikundervisningen?    

   

Ramfaktorerna som samtliga lärare påpekar att det påverkar inkluderingen av nyanlända elever i 

matematikundervisning är resursrelaterade ramar, administrativa ramar, organisation relaterade ramar och 

ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Tre av sex lärare har studiehandledare i 

sin undervisning och dessa lärare tycker att tiden med en studiehandledare är för kort för att hinna 

med allt och ibland får de inte bestämma om hen kan få stödet när det passade hens elevgrupp. 

Detta kan i sin tur relateras till resursrelaterade ramar (Imsen, 1999) som omfattar allt som har att göra 
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med ekonomi och materiella resurser. När det gäller de administrativa ramarna (Imsen, 1999) 

poängterade alla lärare att fanns stor brist på tid. Samtliga lärare tyckte att de behövde mer tid för 

planering, tid för differentierat undervisning men också tid för att arbeta kollegialt för att utvecklas. 

Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund handlar om tidigare erfarenhet men också 

andra kulturella skillnader som kan påverka elevernas lärande som exempelvis att eleven kan en 

annan räknemetod. Resultatet visar att lärarna önskar att arbeta på ett annat sätt än det sättet de gör 

idag. För att kunna inkludera nyanlända elever i matematikundervisning behöver olika lärare olika 

förutsättningar det vill säga stöd från ledningen som är en del av den organisationsrelaterade ramen. För 

vissa lärare handlar det om att ha mer tid för planering och att ha mindre elevgrupper, bättre lokaler 

med bättre ljudisolerat, plats för att hänga kläder för elever men också bättre stöd från ledningen 

där det finns tydligheter och rutiner om vad som gäller men också vem som ansvar   

 vad.      
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Diskussion    

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt samt 

bakgrund och tidigare forskning. Vidare presenteras studiens styrkor och begränsningar samt 

förslag på vidare forskning. Avsnittet avslutas med konklusioner.    

  

Resultatdiskussion     

Resultatet visar att lärarna definierar begreppet inkludering olika. Enligt Roos (2020) är det inte helt 

ovanligt att tolka begreppet olika med tanke på att begreppet inte har en direkt definition och i 

läroplanen finns det inget eget avsnitt för inkludering, men det beskrivs i avsnittet om en likvärdig 

utbildning. Imsen (1999) betonar att i ramfaktorteorins, pedagogiska ramar finns styrdokument 

som exempel läroplanen, som får tolkas av lärarna själva. Detta kan vara en faktor till att lärarna ger 

varierande svar då de har tolkat läroplanen framför allt avsnittet likvärdig utbildning olika. För att 

lärarna ska tolka begreppet likadant kan det vara bra att det finns en tydlig styrning hos ledningen 

vilket det poängterades. Lärarna nämner att begreppet inkludering handlar om att få eleverna 

delaktiga samt får en förståelse för uppgifterna. Ojala (2016) styrker detta och förklarar att 

nyanlända vill bli hörda och sedda i klassrummet. Enligt Nilsson och Axelsson kan elever vara 

inkluderade men samtidigt känna sig exkluderade på grund av att de inte känner sig trygga i gruppen. 

Enligt den administrativa ramen (Imsen 1999) kan detta bero på att läraren har för stor elevgrupp och 

kan inte påverka sin elevgrupp.     

    

Resultatet visar att samtliga lärare tycker att det är viktigt att det finns en kartläggning av nyanlända 

elevernas förkunskaper för att kunna underlätta sin undervisning för dessa elever. Dock visar 

resultatet att alla lärare inte gör kartläggning. Detta kan innebära att lärarna ställs inför höga krav 

när de planerar sina undervisningar. Enligt Kotte (2017) kan detta leda till att lärarna upplever 

svårigheter i att inkludera nyanlända elever i sin undervisning och även anpassa undervingen efter 

nyanlända elevers behov. I den administrativa ramen i ramfaktorn finns en rad bestämda regler om 

hur skolan ska styras som läraren inte kan påverka (Imsen, 1999). Detta gör att alla lärare inte har 

möjlighet att kartlägga eleverna utan skolan har redan förbestämt vilka som ska göra kartläggning 

och även vilka elever som ska kartläggas. Detta kan påverka lärarens planering, det vill säga att den 

inte genomförs på det sätt som det är tänkt.  Resultatet visar även att samtliga lärare använder flera 

olika metoder när de inkluderar nyanlända elever i sin undervisning. Alla använder visuellt stöd 

samt använder sig av symboler när de förklarar matematiska begrepp. Enligt Duek (2017) är det bra 

att lärare använder sig av bildstöd eftersom det underlättar förståelsen för nyanlända elever.   
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Flera lärare arbetar språkutvecklande där begrepp översätts till elevens egen hemspråk. Enligt Duek 

(2017) är det viktigt med translanguaging, vilket innebär att eleverna får använda sitt eget språk i 

undervisningen eftersom eleverna då lättare kan minnas ordet. Vidare poängterar Duek (2017) att 

det kan vara bra om det finns läromedel på modersmålet men däremot är det inte alla lärare i 

resultatet som har tillgång till läromedel på modersmålet och detta kan kopplas till ramfaktorteorin 

resursrelaterade ramar, det vill säga ekonomin. Exempelvis om skolor väljer att prioritera annat än just 

på läromedel kan detta påverka undervisningens kvalité (Lindström och Pennlert 2019).    

    

Enligt Reath Warren (2016) bör det finnas studiehandledare i undervisningen för att ge stöd för 

nyanlända elever för att kunna få hjälp med att förstå begrepp och uppgifter. I resultatet framkom 

att endast tre av de intervjuade lärarna har studiehandledare i sin undervisning och dessa har endast 

60 minuter i veckan. Detta kan leda till att de lärare som inte har studiehandledare får tyngre arbete 

på sina axlar och måste ständigt tänka på hur hen lägger upp sin planering för att den ska fungera 

för alla nyanlända elever. Att lärare endast har en studiehandledare i sin undervisning 60 minuter i 

veckan kan det bero på den organisatoriska ramen (Imsen, 1999). Det vill säga att studiehandledaren 

inte är direkt anställd på skolan och har ett andra skolor som hen måste gå till. Det kan även kopplas 

till den resursrelaterade ramen, som handlar om ekonomi, där det finns möjlighet att få resurser i  

klassrummet i vissa skolor medan andra skolor har begränsat budget.      

    

Samtliga lärare nämner att nyanlända elever har svårt att förstå språket när de undervisar matematik. 

Det är främst bristen på språket som gör att eleverna missuppfattar uppgifterna. Enligt Riesbeck 

(2008) är språket ett viktigt verktyg för lärarna eftersom det är ett sätt att kunna kommunicera med 

sina elever. Det behövs också för att i läroplanen står det i kunskapskraven för betygskriterier, betyg 

E:    

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden 

med enkla matematiska argument.     

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer (Lgr 22).      

    

Enligt en lärare är matematik kommunikativt och det krävs att eleven behärskar det svenska språket 

för att kunna motivera, reflektera och förklara. Enligt hen behövs det studiehandledare i 

klassrummet som kan förklara matematiska begrepp för de nyanlända eleverna och sedan stötta 

eleverna på den nivå de befinner sig i. Enligt Liberg och Smidt (2019) finns det språkliga krav i 

läroplanen som innefattar att jämföra, analysera, resonera och argumentera.     
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Det påpekades även att en svårighet kan vara att lära ut en räknemetod, då en del nyanlända elever 

har lärt sig en annan räknemetod. Detta kan kopplas till ramar med anknytning till eleverna och deras 

kulturella bakgrund (Imsen, 1999) eftersom nyanlända elever kommer från olika länder leder det till 

att lärarna upptäcker att eleverna har andra erfarenheter, kunskaper men också värderingar som 

elever har med sig i klassen och detta i sin tur kräver att lärarna planerar och genomför sin 

undervisning samtidigt som de möter de här eleverna på ett sätt som främjar inkluderingen i 

undervisningen och respekten men även som en lärare nämner att vara lyhörd är viktig. De faktorer 

som ingår i ramfaktorteorin som studien utgår från är pedagogiska ramar, administrativa ramar, 

resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade ramar och ramar med anknytning till elevernas och deras kulturella 

bakgrund för att underlätta lärarnas arbete med att inkludera nyanlända elever i 

matematikundervisning. Samtliga lärare beskriver att tiden för planering är för kort vilket gör att 

det blir svårt att genomföra det man har tänkt och det kan i sin tur leda till svårigheter i hur man 

ska inkludera nyanlända elever. Detta kan bero på att skolan har en rad bestämmelser om hur skolan 

ska struktureras till exempel arbetstid och hur lektioner schemaläggs. Detta kan kopplas till de 

administrativa ramarna (Imsen, 1999). Gällande lokalernas utformning om de är ett hinder eller 

tillgång svarade några lärare att det var ett hinder och önskade fler grupprum och lägre ljudnivå i 

korridoren. Den fysiska skolmiljön påverkar lärarnas arbete i klassrummet men den har också en 

stor betydelse för hälsan enligt (Lindström & Pennlert 2019). De resursrelaterade ramarna är viktiga 

eftersom de kan stimulera elevernas lust att lära. Vidare menar författaren att dessa ramar består av 

bland annat ventilation och bullerdämning.  En lärare poängterade att det är viktigt att ha en 

skolorganisation som ger tydliga rutiner, ansvarsområden och arbetsuppgifter till olika personal i 

skolan så att alla vet vem som ska gör vad. Enligt den organisatoriska ramar har skolledningen en 

avgörande roll (Lindström och Pennlert 2019). Resultatet visar att alla lärare inte har fått 

fortbildning via skolan för att kunna undervisa nyanlända elever. Detta kan påverka hur lärarna 

inkluderar nyanlända elever i matematikundervisningen. Detta kan även kopplas till resursrelaterade 

ramar (Imsen, 1999). Det vill säga, lärarna kanske inte har fått någon fortbildning via skolan på 

grund av att skolan har bristande kunskaper om nyanlända elever och inte heller har valt att 

prioritera nyanlända elever ekonomiskt. Detta kan i sin tur påverka lärarnas arbete med att inkludera 

nyanlända elever men också där de inte kan erbjuda en likvärdig utbildning (Kaya, 2016).      

    

Vidare forskning     

Denna studie bidrar till ökad förståelse om hur mellanstadielärare arbetar med att inkludera 

nyanlända elever i matematikundervisning samt de förutsättningar de anser sig ha för att bedriva 

det arbetet. I denna studie har sex mellanstadielärare intervjuats från två olika kommuner vilket är 
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en styrka då det ger en bredare bild av ämnet. Det hade varit intressant att även göra 

klassobservationer för att själv kunna se hur lärarna inkluderar nyanlända elever men på grund av 

tidsbrist var det inte möjligt. Efter att ha genomfört denna studie är det möjligt att gå vidare med 

att utforska hur studiehandledare ser på inkludering av de nyanlända eleverna och hur 

studiehandledare samarbetar med lärarna. Ett annat förslag till vidare forskning är att utgå från 

elevens perspektiv och då undersöka hur nyanlända elever uppfattar lärarens sätt att inkludera 

nyanlända elever i matematikundervisningen samt om de nyanlända eleverna känner sig inkluderade 

i det sociala samspelet.     
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Konklusion    

Begreppet inkludering tolkas olika av lärarna när man inte får tydliga direktiv, vilket skapar olika 

förutsättningar för arbetet med inkludering. Lärarna är överens om att det behövs kartläggning av 

elevernas kunskaper innan lärarna börjar planera sin undervisning, eftersom det skapar 

förutsättningar för att inkludera nyanlända elever, framför allt vid planering och anpassning av 

undervisningen efter elevens behov. Samtliga skolor kartlägger nyanlända elevers kunskaper, men 

inte alla lärarna får kartläggningsunderlag av förberedelseläraren. Lärarnas arbete med att inkludera 

nyanlända elever i sin matematikundervisning inbegriper flera olika metoder. Bildstöd och digitala 

verktyg möjliggör inkluderingen.  Dessutom arbetar samtliga lärare språkutvecklande, vilket innebär 

att de fokuserar mycket på matematiska begrepp. Det som kan upplevas svårt i matematik för 

nyanlända elever är framför allt textuppgifter på grund av bristande kunskaper i språket. Det är 

viktigt att läraren hinner med att förklara språket i matematikuppgifterna för de nyanlända eleverna 

trots att läraren också ska leda undervisningen för hela klassen, där de flesta kan svenska. Tiden, 

skolans lokaler, elevgrupp samt ekonomin är de främsta ramfaktorerna som påverkar lärarens 

förutsättningar för att inkludera nyanlända elever. Inte alla lärare erbjuds fortbildning kring 

nyanlända elever, vilket kan ses som en nackdel när man ska inkludera nyanlända elever i 

matematikundervisning då det kan anses vara en förutsättning för att kunna erbjuda en 

inkluderande undervisning.     
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Bilagor 1. Informationsbrev    

Hej,         

Vi heter Petra Demir och Salma Hassan och är lärarstudenter på grundlärarprogrammet 4–6 vid 

Uppsala universitet. Vi läser vår sjätte termin och skriver just nu självständigt arbete 1.          

Syftet med studien är att undersöka hur mellanstadielärare inkluderar nyanlända elever i 

matematikundervisning samt vilka förutsättningar de har för att bedriva det arbetet.        

Studien riktar sig till matematiklärare i årskurs 4–6 och därför vill vi med detta brev bjuda in dig till 

intervju. Intervjun kommer ta ca 30 minuter. Att delta i studien är frivilligt och du kan avbryta 

medverkan när du vill. Intervjun kommer spelas in för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Inga namn kommer skrivas ut i studien då alla intervjupersoner kommer vara anonyma. De 

insamlade materialet kommer endast användas i denna studie och sedan efter slutfört arbete  

kommer all insamlat data tas bort.      

      

Intervjun kan ske på plats eller digitalt beroende på vad som passar dig.      

      

Vi hoppas du har möjlighet att delta och ger ditt samtyckte så att vi kan planera in en intervju. 

Genom ditt deltagande bidrar du till studiens resultat.       

      

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss på:     

Petra Damir     

Mobil: xxx 

Email: xxx 

Salma Hassan      

Mobil: xxx   

Email: xxx 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett     

Medgivande till deltagande i studien.      

    

Jag har tagit del av information om studien.  Jag har kännedom om att jag kommer delta i en 

semistrukturerad intervju och att dessa intervjuer kommer att transkriberas.      

    

Jag har införstådd att mitt deltagande är frivilligt samt får avbrytas när som helst. Jag har informerats 

om att deltagandet är anonymt och att obehöriga inte kommer få tillgång till insamlade data. Jag 

har kännedom att insamlade data kommer endast att användas i denna studie och efter slutfört 

arbete kommer det tas bort.       

     

Jag har mitt medgivande att delta i denna studie:      

     

Lärarens namn: .......................................................................     

    

Ort och datum: .......................................................................      

    

Underskrift: .......................................................................      

    

Med vänliga hälsningar      

    

Salma Hassan och Petra Demir      
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Bilaga 3. Intervjuguide     

Introduktionsfrågor      

1. Vad har du för utbildning?     

2. Hur länge har du arbetat som lärare?    

3. Är du behörig i att undervisa i matematik i årskurs 4–6?     

4. Hur länge har du arbetat med nyanlända elever?     

    

Planering     

5. Vad är viktigt att tänka på när man planerar matematikundervisning för att inkludera  

nyanlända elever?     

6. På vilket sätt kan planeringen skilja sig från andra planeringar för grupper där det inte  

finns nyanlända?     

7. På vilket sätt kan planeringen skilja sig från andra ämnen?      

    

Ramfaktorer     

8. Hur upplever du att tiden räcker till för planering och genomförande av det du vill 

göra?    

9. Är skollokalernas utformning en tillgång eller ett hinder för att inkludera nyanlända 

elever.     

10.Vilken typ av stöd från skolledning och annan personal har du för att genomföra det 

du vill göra?    

    

Metoder      

11.Vilka metoder använder du för att inkludera nyanlända elever i undervisningen?    

(Bilder, ord, läroböcker, studiehandledning, digitala läromedel/verktyg)     

12.Hur gör du för att välja material som är anpassat för nyanlända elever i 

matematikundervisning?    

13.Finns det ett annat sätt som du skulle önska att arbeta med inkludering av nyanlända 

elever i matematikundervisning? om ja, vad är det som gör att du inte kan det?    

    

Utbildning     
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14.Vilken fortbildning har du fått för att undervisa nyanlända elever?    

     

Svårigheter      

15.Vilka svårigheter kan uppstå när man inkluderar nyanlända elever i  

matematikundervisningen?     

    

Följdfrågor     

1. Vad är inkludering för dig?    

      

    

      


