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Förord 
Som student med utländsk bakgrund är jag alltid intresserad av att utveckla mitt andraspråk, 
eftersom det är avgörande för att kunna fortsätta utbilda mig och tillägna mig ny kunskap i 
Sverige. Min tidigare femåriga utbildning inom ekonomi i hemlandet gav mig en bra praktisk 
kunskap i matematik, men mitt drömyrke har alltid varit lärare. Därför bestämde jag att utbilda 
mig till grundskollärare och fördjupa mig i undervisning i ämnet matematik. Utifrån egen 
erfarenhet av att tillägna mig ny kunskap genom att utveckla andraspråket och genom att arbeta 
språkutvecklande inom matematik med min egen son och andra elever, har jag förstått att språk 
är viktigt för ämnesutvecklingen. Under mina verksamhetsförlagda studier har jag fått 
möjlighet att se hur olika lärare arbetade med eleverna inom matematikämnet och hur de 
varierade den anpassade undervisningen för att nå alla elever.  

Detta arbete är skrivet som ett examensarbete på avancerad i grundlärarutbildningen mot 
arbete i åk 4–6 med inriktning matematik. Omfattningen är 30 högskolepoäng. 

Ett stort tack till min handledare och mina kurskamrater som bidrog med sina synpunkter om 
arbetet samt till alla respondenter som deltog i studien. 

 

 

Lina Denevald 

Boden, 2019 
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Sammanfattning 
Denna studie bygger på tre semistrukturerade djupintervjuer av grundskollärare som arbetar i 
flerspråkiga klasser. Studien syftar till att öka förståelsen för hur mellanstadielärare arbetar 
språkutvecklande inom ämnet matematik, vilka arbetssätt och metoder de använder i sin 
undervisning och hur de motiverar sitt sätt att undervisa. All insamlade data har relaterats till 
tidigare forskning och ger en inblick i hur den teoretiska grunden används i praktiken. Studien 
bygger på Vygotskys sociokulturella teori om lärande och utveckling samt språkutvecklande 
arbetssätt där genrepedagogik står i fokus.  

Av undersökningen framgår att alla intervjuade lärare arbetar språkutvecklande med eleverna 
men väljer olika tillvägagångssätt i undervisningen. Alla tre informanterna uttrycker vikten av 
elevernas förståelse av matematiska begrepp och utveckling av det matematiska språket och 
anser att elevernas språkutveckling är en väg att uppnå kunskapskraven i matematik. En av 
lärarna använder sig av EPA (enskilt-par-alla) i undervisningen. Den andra läraren använder 
sig av metoden Flippat klassrum i undervisningen och den tredje läraren använder inte någon 
speciell metod i undervisningen. Metoderna som används i undervisningen är inte direkt 
kopplade till de språkutvecklande metoderna som beskrivs i bakgrunden av studien. Detta kan 
leda till att eleverna i de tre olika klasserna kan ha olika förutsättningar för språk- och 
kunskapsutveckling. I denna studien undersöktes även lärarnas inställning till språkstöttning 
och stöttning samt studiehandledning på modersmålet. Resultatet visade att modersmålets roll 
inte tas för givet under lektionstiden då lärarna har en passiv roll och anser att användning av 
modersmålet på lektionerna snarare är en naturlig process än en nödvändighet.  
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1. Inledning 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lgr 11 
(Skolverket, 2018) präglas av ett språkutvecklande arbetssätt vilket kräver att skolan förutser 
detta i sitt arbete. Språkutvecklande arbetssätt innebär att elevernas kunskapsutveckling i alla 
ämnen och bland annat matematik uppnås genom språkutveckling. Än mer angeläget är det i 
mångkulturella och flerspråkiga klasser, där alla elever ska ges lika förutsättningar att uppnå 
kunskapskraven. Språkutvecklande arbetssätt fokuserar på elevernas aktiva deltagande i 
lärprocessen, explicit undervisning, kommunikation och kognitiva utmaningar. En sådan 
undervisning enligt den nya läroplanen gynnar alla elevers lärande såväl enspråkiga som 
flerspråkiga och modersmålet har stor betydelse för elevernas språk- och ämnesutveckling 
(Skolverket, 2018).  

Att det svenska samhället är mångkulturellt är inte något nytt fenomen men invandringen under 
de senaste decennierna har ökat starkt. Dagens samhälle representeras av en stor språklig 
mångfald som har blivit vanlig såväl i hemmen som i skolan.  Många barn lever idag i två- eller 
flerspråkiga familjer och behärskar de talade språken mycket väl. En del av de nyanlända 
barnen i Sverige har börjat med inlärningen av svenska språket när de redan behärskar sitt 
hemspråk och har börjat ämnesutvecklingen i hemlandet. Deras kunskaper är viktiga för 
fortsatta studier i Sverige menar Axelsson (2013) men dissonansen mellan språkforskningen 
och den utbildning som erbjuds finns fortfarande kvar.  De senaste årens forskning inom 
språkinlärningen har visat att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet 
stödjer lärande och utveckling och ger alltid en positiv effekt när det gäller ämnesutveckling 
och inlärning av andraspråk. Barnets tidigare erfarenheter, modersmål och kultur ligger till 
grund för en fortsatt utveckling och stödjer andraspråksinlärningen. Detta innebär att all 
andraspråksinlärning bygger på den sociala kontexten som ger inläraren mekanismer att 
“knäcka inflödet” (Lindberg, 2013, s.490).  

Skolverkets lägesbedömning har visat att elever med utländsk bakgrund har sämre skolresultat 
än elever med svensk bakgrund. Mycket tyder på att skolan har svårt att fullt ut möta nyanlända 
elevers behov (Skolverket, 2017). Det saknas resurser för studiehandledning på modersmålet 
och individuell språk- och ämneshandledning. Modersmålsundervisningen är otillräcklig och 
brist på utbildade modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet är stor. Detta leder 
till att andraspråkselever inte får fortsätta sin ämnesutveckling optimalt. Bristande skolresurser 
påverkar i sin tur elevernas ämnesutveckling i matematik, ett av de viktigaste skolämnena där 
kunskap i svenska språket är avgörande för att lyckas väl. Den språkliga och sociokulturella 
mångfalden har förändrat undervisningsmetoder och arbetssätt i dagens skola, där var femte 
elev har utländsk bakgrund (Damber, 2013). Det betyder att i en klass med 20 elever finns det 
i genomsnitt fyra flerspråkiga elever vilket leder till att lärare ska anpassa undervisningen efter 
deras individuella behov också.     
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet var att få fördjupad förståelse om hur mellanstadielärare arbetar 
språkutvecklande inom matematikundervisning i klasser där flerspråkiga/andraspråks- och 
nyanlända elever finns. Hur anpassar de sin undervisning och vilka faktorer avgör om lärare 
väljer ett eller flera undervisningsmetoder och undervisningssätt? Utifrån syftet fastställer jag 
följande övergripande frågor i min undersökning: 

● Vilka arbetssätt och metoder använder lärare i matematikundervisning på 
mellanstadiet i flerspråkiga klasser? 

● Hur motiverar lärare de valda arbetssätten och metoderna? 

 

1.2. Centrala begrepp 

Andraspråksutveckling  

Barn tillägnar sig andraspråk i olika nivåer. Det tar 1–2 år att tillägna sig ett basspråk, förmågan 
att kommunicera i vardagen på grundnivå (Salameh, 2012). Thomas och Collier (1997) 
undersökte barns förmåga att tillägna sig andraspråk. Studien visade att det tar tre till åtta år att 
tillägna sig andraspråk på en utvecklad kognitiv nivå för barn som möter ett nytt språk mellan 
5 och 8 års ålder. Äldre barn som är mellan 8 och 11 år lär sig andraspråk på kortare tid. För 
ungdomar i ålder 12–15 år tar det sex till åtta år att behärska andraspråk på infödd nivå. Samma 
forskning visar även att elever som hade minst ett till två års skolgång i hemlandet klarar sig 
snabbare och bättre i skolan på sitt andraspråk.  

Flerspråkighet 

Flerspråkighet är en speciell typ av språklig förmåga som skiljer sig från enspråkig. Barn som 
är flerspråkiga använder ordförråd från olika språk i olika sammanhang. Till exempel, barn som 
använder modersmålet hemma med familj och svenska i skolan kan fler ord på modersmålet 
som relaterar till vardagssituationer och familjerelationer. Ord som används i skolan bygger 
deras svenska ordförråd (Salameh, 2012). Därför saknar många flerspråkiga elever “förankring 

i det språk som kommer att utgöra det huvudsakliga verktyget för den fortsatta 
kunskapsutvecklingen” och är i behov av språklig vägledning (Lindberg, 2006, s.59). 

Nyanländ elev 

Enligt regeringens förslag, anses en nyanländ elev vara den som har anlänt till Sverige och 
påbörjat sin utbildning här “efter den tidpunkt då skolplikten inträder” (Skolverket, 2014, s.4). 

Definitionen skiljer sig dock från Skolverkets allmänna råd där det med nyanländ elev avses 
“den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt 

här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller 
han fyller sju år” (Skolverket 2016, s.8). Regeringen och Skolverket är överens om att eleven 

inte anses vara nyanländ efter fyra års skolgång.  
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Stöttning  

Stöttning eller med ett annat ord scaffolding innebär att lärare eller andra vuxna ger eleverna 
ett tillfälligt stöd som behövs. Begreppet användes första gången i Woods, Bruners och Ross 
(Gibbons, 2002) studie om interaktion mellan föräldrar och små barn. Stöttning är inriktad mot 
att stödja barns utveckling. 

Svenska som andraspråk och andraspråkselever 

Andraspråk är ett målspråk som skiljer sig från barnets först inlärda språk. Till skillnad från 
främmande språk, utvecklas andraspråket i den miljö där det talas.  Lindberg (2006) menar att 
även flerspråkiga barn som möter svenska språket i tidig ålder och utvecklar både svenska och 
modersmålet parallellt, anses vara andraspråkselever “om den primära socialisationen i hemmet 

skett på något annat språk än svenska” (s.61).  
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2. Teorier och tidigare forskning 

2.1. Bakgrund 
Forskning om hur människor lär sig har stor betydelse för lärande och utveckling. I och med 
allt mer standardiserad utbildning är det viktigt att förstå hur lärande går till, vad som påverkar 
lärandeprocesser och hur elever är motiverade till det livslånga lärandet. Under det senaste 
århundradet har forskare från olika länder ställt många frågor om hur människans kropp och 
hjärna fungerar vid inlärning och vilka faktorer som påverkar lärandet.  De mest kända teorierna 
om lärande och utveckling som varit mer eller mindre aktuella under olika tidsperioder är 
behaviorismen, kognitiv utveckling och sociokulturellt perspektiv på lärande.  

I början av 1900-talet påstod många forskare att inlärningen byggdes på gamla vanor, imitation 
och reflex. Den inlärningsteorin kallades behaviorism och fått sin inspiration av Pavlovs 
reflexteori (Abrahamsson, 2009). Behaviorismens anhängare menade att människor lärde sig 
endast genom upprepning, imitation och återkoppling (få belöning eller bestraffning) utan att 
använda kognitiva processer vid inlärningen (Abrahamsson, 2009).  Matematikundervisning i 
början av 1900-talet byggdes på innehållsperspektivet och var starkt förknippat med den 
behavioristiska teorin i USA, Västeuropa och Australien. Edward Thorndike (1874–1949) var 
en av de största förespråkarna för det beteendeteoretiska tillvägagångssättet i 
matematikundervisningen. Han ansåg att all aritmetik bör läras som en vana som i sin tur 
kopplas till andra matematiska vanor som en elev redan behärskat (English & Halford, 1995). 
Matematiska undervisningssekvenser var väldigt organiserade och viktigast var att läraren 
kunde matematik och kunde förklara (Helenius, 2018). 

Matematikdidaktisk forskning fortsatte inspireras av utvecklingspsykologin och bland annat av 
Piagets lärandeteori. Jean Piaget (1896–1980) var en av de mest kända forskarna inom 
utvecklingspsykologi. Hans teori om att den kognitiva utvecklingen hos individer var en 
ständig, kontinuerlig process stred mot den tidigare behavioristiska synen på utvecklingen 
(Manger, Lillejord, Nordahl, & Helland, 2013). Viktigast inom den kognitiva teorin var att 
barnens utveckling gick i olika faser i förhållande till deras ålder. Enligt hans teori, besatt varje 
individ ett mentalt schema som bestod av kända situationer och som styrdes av tanke och 
handlingar. Varje ny situation assimilerades och det mentala schemat ändrades (English & 
Halford, 1995). Dessutom spelade biologiska faktorer (t.ex. gener), omgivningen, sociala 
förhållanden stor roll i människans lärande där utveckling var en väldigt komplicerad process. 
Språk spelade större eller mindre roll men det dominerade inte. Den förändrade synen på 
lärande och reviderade matematiska undervisningskanon. Lärarnas hänsyn till elevernas 
erfarenhetsvärldar fick en teoretisk grund. Detta gav förståelse om att för att lära ut matematiska 
begrepp skulle lärare utgå från “vardagliga och matematiska erfarenheter” som eleverna redan 

hade (Helenius, 2018, s.15).  

Vygotsky (1978) inspirerades av Piagets teori men kritiserade den för bristen på betoning av 
språkets roll i utvecklingsprocessen.  
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He did not attribute an important role to speak in the organization of the child's 
activities, nor did he stress its communicative functions, although he was 
obliged to admit its practical importance (Vygotsky, 1978, s.24). 

Därefter framställde han inlärningsteorin om kognitiv utveckling och föreslog sin egen 
inlärningsmodell som vilade på ett sociokulturellt perspektiv. Modellen utvecklade ytterligare 
synen på lärande och förändrade sättet att undervisa, undervisningsmetoder och lärmiljön och 
tydde på att individen lär sig bättre tillsammans med andra, av andra och med hjälp av språk 
och kommunikation (Lightbown & Spada, 2013).  

Synen på matematikundervisning har påverkats av olika teoretiska perspektiv genom åren. Nya 
moderna perspektiv undersöktes, omprövades, kompletterades och blandades med gamla, men 
det gav ändå inte ett tydligt svar på vad och hur matematiklärare bör göra för att lyckas med 
undervisningen och nå alla elever (Helenius, 2018). Det sociokulturella perspektivet ligger till 
grund för dagens undervisning i alla skolämnen och är därför av stor betydelse för nu aktuell 
forskning. Det belyser hur matematikundervisning i ett socialt klassrum kan organiseras och 
bygger på det sociokulturella lärandeperspektivet, som sätter samspel mellan individen och 
gruppen i ett språkligt och kulturellt sammanhang i fokus.  

2.2. Ett sociokulturellt perspektiv i matematikundervisning 
Lev Vygotsky (1896–1934), den ryske psykologen och språkforskaren som levde i början av 
1900-talet var okänd i Västeuropa och övriga delar av världen fram till 60-talet. Under 80-talet 
fick hans utvecklingsteori ett stort inflytande på undervisningen i många västeuropeiska länder, 
USA och Australien (Gibbons, 2012). Vygotsky ansåg att språk och kultur hade en stor 
betydelse för barns kognitiva utveckling.  

Children not only speak about what they are doing; their speech and action are 
part of one and the same complex psychological function, directed toward the 
solution of the problem at hand (Vygotsky, 1978, s.25). 

Det centrala i hans teori var att utvecklingen skedde från de socialiserade handlingarna till 
individualiteten. Den högsta mentala utvecklingen uppstod i början som en form av ett 
kollektivt beteende och samarbete med andra människor. Senare utvecklades den till 
individuella funktioner för det enskilda barnet. “Zonen för närmaste utveckling” låg till grund 
för barns utveckling och tydde på ett avstånd mellan det ett barn kunde göra själv och det barnet 
kunde göra med hjälp av ett annat mer erfaret barn, vuxen eller pedagog (Vygotsky, 1978, s.86). 
Med andra ord, ett barn utvecklar sig i språket genom att samspela med andra mer kunniga barn 
och lärare. Utifrån detta perspektiv påstår Gibbons (2012) att barnets kognitiva utveckling är 
ett resultat av samarbete med andra i en målinriktad aktivitet.  

Vygotskys “influensa” påverkade matematikdidaktiken där matematiken började anses som en 
social konstruktion, påstår Helenius (2018). Cobbs (1986) artikel representerar förändringen i 
matematikdidaktiken. Han hävdar att matematik blir realistisk endast när människor pratar 
matematik och om matematik. Därefter anser han att ett klassrum är en mikrokultur där 
interaktion är viktig.    
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På 1990-talet började det sociokulturella perspektivet uppmärksammas ännu mer i 
matematikdidaktiska metoder i undervisningen och elevernas förhållningssätt till arbetet 
kopplades till den sociala kontexten (Helenius, 2018). Yackel och Cobb (1996) undersökte 
barnens matematiska lärande i klassrummet på grundskolan. Syftet med undersökningen var 
att specificera hur eleverna utvecklar sig i det matematiska språket, specifika begrepp och 
tänkandet och hur de blir intellektuellt självständiga i matematiken. Den sociokulturella miljön 
i klassrummet, där eleverna och lärare samspelade med varandra, var en avgörande faktor i 
undersökningen. Deras teoretiska perspektiv byggdes från början på Piagets konstruktivism ur 
det kognitiva perspektivet. Men perspektivet vidgades sedan till ett sociologiskt perspektiv på 
matematiska aktiviteter i klassrummet. Interaktion i klassrummet fastställde sociomatematiska 
normer, som till exempel användning av begrepp och resonemangsförmåga under matematiska 
diskussioner. Lärarens roll var att leda och underlätta matematiska diskussioner samt implicit 
sanktionera matematiska aktiviteter vilket ledde till utveckling av elevernas förståelse i 
matematik.   

2.3. Matematik, språk och kommunikation 
“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2018, 

s. 257). Vikten av språket är explicit synlig i den nya läroplanen och andra styrdokument som 
rör undervisning. Den sociokulturella teorin har en explicit koppling till vikten av språket i 
matematikundervisning. Språk i matematikämnet är ett kulturellt verktyg som används för att 
konstruera matematik, menar Everett (Helenius, 2018) som undersökte ett matematiskt språk 
som folket i Amazonas använder. Feza-Piyose (2012) studerade en grupp av elever i Sydafrika 
för att framkalla deras matematiska erfarenheter om längd. Forskaren använde utvecklande 
kognitiva inlärningsteorier i sin studie och undersökte hur eleverna bygger nya matematiska 
kunskaper med hjälp av förståelse och användning av nya begrepp. Afrikanska elever var 
placerade i en klass med engelsktalande elever där engelska var ett undervisningsspråk. 
Eleverna hade sin kulturella bakgrund med sig och modersmålet som de kunde använda i 
matematiska diskussioner. Detta gjorde att eleverna utvecklade sina matematiska förmågor, 
vilket förstärker Vygotskijs inlärningsteori om språkets (och i detta fall modersmålets) 
betydelse, menar Feza-Piyose (2012). Därefter påstår forskaren att språk är ett verktyg för 
begreppsmässig diskurs och att “students need language they are confident to justify, explain 

and argue for their reasoning” (Feza-Piyose, 2012, s. 66). Det är dock oklart vilket språk i ett 
flerspråkigt sammanhang som bör användas i matematikundervisning, anser Setati (2005). 
Forskaren refererar till flera lärare i Sydafrika som väljer bort modersmåls användning i och 
föredrar endast ett standardiserat undervisningsspråk i matematikundervisning trots att 
forskningen säger annat. Han undersökte elevernas förmåga att kommunicera matematiskt och 
kom fram till att språk är viktigt för lärande och tänkande och den kommunikativa förmågan är 
central för undervisning i matematik (Setati, 2005).  

Språk är viktigt i matematikundervisning och ett utvecklat språk ger förutsättningar för en 
fortsatt utveckling i ämnet matematik. För att kunna utveckla sig såväl i språket som i ämnen, 
behöver elever och lärare samtala med varandra. Det moderna samhället kräver idag en 
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kommunikativ kompetens, en förmåga att ”använda de språkliga formerna med hänsyn till deras 

lämplighet i olika sociala sammanhang och situationer” (Lindberg, 2005, s. 31). Människor 
samtalar för att förstå andra och bli förstådda, för att handla och samarbeta med andra, för att 
leva tillsammans i ett samhälle. Samtal handlar om delaktighet, socialisation, identitet, vänskap 
och arbetsgemenskap (Lindberg, 2005). Därför är det viktigt för alla elever att behärska sina 
kommunikationsförmågor där samtal spelar en stor roll. Eftersom samtal är en social aktivitet, 
måste det finnas förutsättningar för elever att utveckla sina språkliga förmågor och kunskaper 
i och om ett matematiskt samtal. Enligt Lindberg (2005) blir inlärningen mer effektiv om 
samtalet hålls i mindre grupper eftersom eleverna får större talutrymme. Sellgren (2016) påstår 
att först och främst måste eleverna få tillräckliga kunskaper om hur samtalet ska ske. Eleverna 
ska vara medvetna om vad syftet är med det matematiska samtalet, vad de ska lära sig och hur 
de praktiskt kan tillämpa sina nya kunskaper. Därför ska lärare i matematik visa för eleverna 
och förklara olika språkliga mönster och hur ett matematiskt samtal fungerar. Detta kan man 
göra med hjälp av explicit undervisning i helklass innan arbetet förs ut i små grupper. Men även 
i mindre grupper är eleverna från början i behov av lärarens stöd.  Lärarens stöd är väldigt 
viktigt när det gäller inlärningen. Stöttning eller scaffolding myntades av Bruner, Wood och 
Ross (Johansson & Sandell Ring, 2015), det är kopplat till Vygotskyjs lärandeteori och bidrar 
till elevers effektiva utveckling (Lindberg, 2005). Eleverna behöver lärarens stöd när eleverna 
saknar förståelse om hur aktiviteterna ska genomföras och vad lärarens syfte är med den 
angivna uppgiften enligt Sellgren (2016). Många elever förstår inte instruktioner som att prata 
tillsammans, diskutera, lös problem. Därför anser Sellgren (2016), blir lärandet meningslöst 
och eleverna lär sig för lite av varandra (c.223).  

Att arbeta fram grundregler för samtal är viktigt anser Sellgren (2016), som föreslår en rad 
metoder som kan vara användbara för att lära elever en samtalsstruktur. Till exempel kan lärare 
skapa en memoreringslista där grundläggande principer om ett bra och utvecklande samtal 
tydliggörs. Varje princip ska diskuteras i klassrummet för att eleverna ska få en tydlig 
uppfattning om de angivna principerna och syftet med ett samtal. Nästa viktiga steg för en 
effektiv inlärning är återsamling i helklass, där alla viktiga diskussionsfrågor lyfts upp, 
gemensamt bearbetas och konstruktivt diskuteras. Det utvecklade samtalet kallar Sellberg 
(2016) för ett metasamtal, då eleverna med hjälp av lärare bearbetar informationen på ett mer 
kognitivt sätt. 

Dagens matematiska samtal i de flesta skolor innefattar typiska “fråga-svar” diskussioner som 

inte verkar språk- och kunskapsutvecklande, anser Wiliam (2007). Lindberg (2001) påstår 
också att en sådan typ av samtal inte uppmuntrar eleverna till självständigt tänkande eller till 
initiativrik språkanvändning. Forskning av matematiska samtal i klassrum som Wyndhamn 
(1995) gjorde, visar att elever i grundskolan har svårigheter med att delta i en matematisk 
diskussion när de behöver använda ett mer vetenskapligt språk. Barnes (Lindberg, 2001) anser 
att eleverna behöver få möjlighet att använda ett mer avancerat språk för att kunna använda det 
i en utforskande funktion. Utforskande samtal är mest relevant i lärandesamtal och bidrar till 
utveckling i större grad än de övriga samtalstyperna. Det präglas av nyfikenhet och 
engagemang enligt Sellgren (2016), diskussionerna blir livliga och kritiken – konstruktiv. 
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Lindberg (2001) anser att samtal i ett klassrum inte bara kräver språkkunskaper utan också 
kunskaper om de outtalade normerna som styr kommunikationen och som vuxit fram i den 
svenska skolan under århundraden. Detta ger olika förutsättningar för elever med olika sociala, 
kulturella och språkliga bakgrunder. Förståelse av skillnaden mellan vardags- och skolspråk 
kan också vara oklar för elever med varierande kunskaper i svenska språket, vilket leder till att 
deltagande i ett kognitivt matematiskt samtal blir en stor utmaning för dem (Gibbons, 1998). 
Även Tossavainen med kollegor (2014) poängterar att elevernas prestation och motivation att 
lösa matematiska uppgifter påverkas av elevernas förståelse av dem.    Eleverna kan känna sin 
mer förvirrade om uppgiften omformuleras. Svensson, Meaney & Norén (2014) hävdar att 
användning av förstaspråket gynnar språk- och kunskapsutveckling, ökar flerspråkiga elevers 
självförtroende och delaktighet men kan utgöra hinder för inlärning av matematiska begrepp 
på svenska.  

2.4. Språkstöttning och Cummins modell  
Att anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar innebär att lärare behöver 
planera och genomföra lektioner på ett genomtänkt och kognitivt utmanande sätt, vilket 
tillgodoser anpassad språkstöttning i klassrummet. Stöttning i klassrummet stämmer överens 
med Vygotskys utvecklingszon och innebär en tillfällig hjälp, som lärare ger eleven för att hen 
i framtiden ska kunna utföra uppgifterna självständigt. Lärarens hjälp i detta fall ska vara 
inriktat mot att utveckla elevernas “nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” 

(Gibbons, 2002, s. 39).  

Eftersom eleverna i en flerspråkig klass kan ha olika språknivåer behöver lärare i sin 
undervisning utgå från deras individuella språkkunskap och studievana samt ge dem tillräcklig 
språkstöttning. För att skapa förutsättningar för elevers tänkande på hög kognitiv nivå krävs att 
lärare använder sig av ett enkelt språk (Wedin, 2017). Det betyder dock inte att svenska språket 
ska förenklas menar Norén (2018), utan språkstöttningen ska innehålla både formella och 
informella matematikord. Inläraren behöver två språkliga kompetenser för att behärska ett nytt 
språk på olika nivåer, anser Cummins och Swain (1986). Den ena är samtalsrelaterad språklig 
kompetens. Den krävs för att vara en aktiv deltagare i informella samtal (på fritiden, vid 
informella diskussioner i skolan, vid vardagliga samtal i hemmet och på andra platser). Den 
andra kompetensen är kunskapsrelaterad. Den behövs för deltagande i skolrelaterade 
situationer där skolspråket används. Därefter påstår forskare att det tar fem till sju år för 
andraspråkselever att tillägna sig en kunskapsrelaterad språklig kompetens. Cummin och Swain 
(1986) presenterade en språk- och kunskapsutvecklingsmodell (figur 1) som sedan utvecklades 
av andra forskare som Mariani och Gibbons (Gibbons 2002). Enligt modellen blir kognitiva 
utmaningar på låg nivå i början av språkinlärningen medan språkliga utmaningar höjs, men 
sedan, kognitiva utmaningar höjs och språkliga utmaningar sänks.  
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Figur 2.1.3.1: Cummins modell. Undervisningens fyra zoner (efter Mariani och Gibbons, 
Gibbons 2002, s.40)  

 

Modellen presenterar fyra olika klassrumsmiljöer eller zoner. Zonen A introducerar elevernas 
utveckling på en hög kognitiv nivå under hög språklig stöttning. Denna zon hör ihop med 
Vygotskys utvecklingszon. Här är stöttningen viktig eftersom den skapar förutsättningar för 
eleverna att få tillgång till utmanande uppgifter. Zonen B är frustration som visar att höga krav 
med låg språklig stöttning kan leda till frustration och oro hos elever. Arbetet i zonen C ger i 
första hand för nyanlända elever trygghet då de får möjlighet att utveckla sig i språket när den 
kognitiva utmaningen är låg. Zonen C visar avslutningsvis att låga kognitiva utmaningar och 
låg språkstöttning kan leda till att eleverna tappar motivation och intresse till lärande (Gibbons, 
2012; Bergman, 2012).  

Hansson (2012) anser att lärare i Sverige i stort sett har lågt ansvar för elevernas motivation 
och prestation. Forskaren undersöker olika gruppkompositioner och hur ansvaret för elevernas 
prestation inom ämnet matematik uttrycktes. Han förklarar i sin studie vad lärarens ansvar 
innebär för elevernas lärande. Det handlar om att lärare, genom att ge tydliga instruktioner och 
vägledning, behöver skapa en lärmiljö där eleverna kan få stöd i matematikundervisningen. 
Hansson (2012) konstaterar att interaktion i klassrummet är viktig och lärarens engagemang är 
central i elevernas lärande. Studien anknyter till Cummins modell och visar att elevernas 
utveckling blir bäst när matematikundervisningen sker i zonen med hög kognitiv utmaning och 
under lärarens språk- och kunskapsstöttning.  

Enligt Cummins (Gibbons 2002), finns det fyra viktiga moment som lärare bör tänka på för 
att inkludera andraspråkselever i undervisningen:  
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● ett aktivt deltagande från närsamhället;  
● sociokulturell och språklig introduktion;  
● formativ bedömning och utvärdering;  
● pedagogik.   

Ett aktivt deltagande från närsamhället innebär att andraspråkselever får stöttning på sitt 
modersmål i alla skolämnen och att ämneslärare använder aktuella modeller i undervisning 
utifrån flerspråkigt perspektiv. Sociokulturell introduktion betyder att andraspråkselever är 
delaktiga i alla skolans aktiviteter och att det tas hänsyn till deras kulturella bakgrund och 
tidigare erfarenheter. Formativ bedömning tyder på elevers kunskaper, vad eleven är bra på, 
vad hen har lärt sig och vad ska hen utveckla vidare. Det sista momentet fokuserar på 
pedagogiken som handlar om hur lärare ska arbeta med andraspråkselever på ett effektivt, 
språkutvecklande och kunskapsutvecklande sätt. 

2.5. Hur kan matematiklärare stötta sina elever? 
Muntlig språklig stöttning kan lärare ge i form av utforskande frågor inriktade på att eleverna 
ska undersöka matematiska begrepp och andra fenomen (Norén, 2018). Exempel på 
utforskande frågor kan vara följande: “Vad händer om...”, “Hur förstår du det...”, “Vad menas 

med...”. Smit och Eerde (2011) studerade lärarnas sätt att se elevernas utveckling i det språk 

som krävdes för elevernas matematiklärande i ett flerspråkigt matematiskt klassrum. Deras 
studie bygger på tidigare språkforskning och scaffoldings metoder. Forskare ansåg att eleverna 
behöver ett specifikt språk för att kunna utveckla sina “akademiska register” som krävs för 

ämnesutveckling och lärare behöver utveckla sin lärarkompetens för att stötta 
andraspråkselever på matematiklektionerna (Smit & Eerde, 2011). Därefter beskriver forskare 
en av lärarnas planering som inkluderar en genomtänkt språkstöttning. Planeringen innehåller 
lärarens återkoppling kring vilka begrepp som används i matematikboken och vad som ska 
förklaras för eleverna, hur dessa begrepp kan användas i praktiken på mattelektionerna, vilka 
ord som används i vardagsspråket och vilka ord och begrepp eleverna redan behärskar och kan 
använda i matematiska situationer.   

Stöttning på modersmålet 

Barn som kommer till Sverige från andra länder äger redan ett språk, som de kan använda för 
att lära sig ett nytt språk och skolämnen. Enligt forskning har elevers modersmål en oerhörd 
betydelse för inlärning av andraspråk (Wedin, 2017). Dessutom ses det som en resurs när det 
gäller utveckling i matematik (Norén, 2018). När modersmålet används som resurs i 
undervisningen får andraspråkselever bredare möjligheter att utveckla sig i båda språken och 
övriga ämnen. Ny aktuell forskning har visat att andraspråkselever med hjälp av sitt förstaspråk 
kan lära sig skolämnen på en djupare nivå (Wedin, 2017; Salameh, 2012). En annan studie 
visade att skolresultat i olika ämnen, bland annat matematik ökade hos de andraspråkselever 
som erbjuds undervisning på modersmålet (Tvingstedt & Salameh, 2012). 
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Studiehandledning på modersmålet kan hjälpa en nyanländ elev att komma ikapp med studierna 
(Skolverket, 2015; Skolverket, 2012). Bergman (2012) påstår att eleverna behöver utveckla sin 
kognitiva nivå på modersmålet och få möjlighet att kommunicera på sin kunskaps- och 
begreppsnivå. Därför behöver skolan gynna språkutvecklingen och andraspråkselever ska ges 
förutsättningar för undervisning och handledning på modersmålet (Skolverket, 2015). Detta 
betyder dock inte att ämnesundervisningen översätts till modersmålet utan den ska ske på 
modersmålet (Bergman, 2012). Att undervisa på två språk eller inte diskuteras i samhället och 
en del av forskargruppen påstår att det är bättre för elever med ett annat modersmål än svenska, 
för att uppnå goda skolresultat och integreras i det svenska samhället om endast svenska språket 
används i undervisningen (Wigerfelt, 2012). Studien av lärarnas syn på tvåspråkig undervisning 
visade att lärarna känner oro för elevernas utveckling i svenska språket och därför prioriterar 
svenska i ämnesundervisningen (Wigerfelt & Morgan, 2012). Trots de olika uppfattningar om 
vilket eller vilka språk som ska ligga till grund för matematikundervisningen, får modersmålet 
inte uteslutas eftersom det ger ökar förutsättningar att lära och förstå (Wedin, 2017). 

2.6. Språkutvecklande arbetssätt 
Alla elever ska ges språkligt stöd och stimulans för att de i sitt lärande ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt och alla elever ska ges förutsättningar för ämnesutveckling och tillgång till 
alla ämnen (Skolverket, 2018). Därför bör undervisning i alla ämnen utgå från ett 
språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att undervisningen ska stimulera både svenska 
språket och kunskapsutveckling (Skolverket, 2012). Genom en aktiv användning av språket 
stimuleras elevernas tänkande (Hajer, 2003) Ett språk- och kunskapsutvecklande sätt är ett 
integrerat sätt, där nya begrepp och företeelser förekommer i en mängd olika sammanhang 
(Gibbons, 2012).  En sådan undervisning är också en stor utmaning för lärare, eftersom de 
måste anpassa undervisningen för att tillgodose alla kulturella, sociala och språkliga 
förändringar som sker i klassrummet (Campbell, Davis & Adams, 2007). I ett klassrum kan 
finnas andraspråkselever med tillräckligt goda språkliga och matematiska erfarenheter, men 
också elever som aldrig gått i skola i hemlandet. Deras livserfarenheter och kulturella bakgrund 
kan skilja sig mycket från svenska klasskamraters. Problemet kan bli ännu större när lärare 
försöker knyta an matematiska situationer till elevernas vardag. Campbell, Davis och Adams 
(2007) berättar i sin studie om en flerspråkig selev som misslyckades med en elevnära 
problemlösning som handlade om baseboll.  Eleven skulle med hjälp av Pythagoras sats 
bestämma avståndet som en fångare behövde för att kasta bollen, med syfte att kasta ut en 
löpare i andra basen. Eleven kände sig förvirrad eftersom hen inte hade någon kunskap om 
baseboll.  

Andraspråkselever är i behov av kontinuerliga språkliga utmaningar men för höga krav kan 
leda till att eleverna tappar självförtroende och studiemotivation (Norén, 2018). Därför bör 
lärare språkanpassa undervisningen, vilket innebär att läraren tillsammans med eleverna går 
igenom nya ord och matematiska begrepp, som eleverna kan möta i läroböcker och vid andra 
matematiska tillfällen. Ett språkutvecklande arbetssätt innebär också att det matematiska 
innehållet är tydligt för eleverna och att undervisningen främjar deras muntliga och skriftliga 
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språkutveckling samt att eleverna erbjuds språkstöttning. Detta sätt är relevant både för 
andraspråkselever som befinner sig på olika språkliga nivåer men också för elever som har 
svenska som förstaspråk men upplever svårigheter med det matematiska språket.  

Ett språkutvecklande arbetssätt bygger på genrepedagogik som förutser explicit undervisning 
och språkanvändning.  Den inkluderar en cirkelmodell som ett verktyg i pedagogiken. 
Genrepedagogik är starkt förknippad med kommunikationsstrategier och det språk man väljer 
i olika sociala situationer. Det möjliggör användning av såväl skolspråket med dess 
ämnesspecifika ord som vardagsspråket. Båda språken inom genrepedagogiken är 
betydelsefulla och kan lätt växlas om. Medvetandet om hur språket fungerar i olika 
sammanhang underlättar språkinlärning och kunskapsutveckling för eleverna (Johansson & 
Sandell Ring, 2015). En lärobok i matematik består av olika typer av textuppgifter, bilder, 
diagram, matematiska begrepp och språkliga drag, instruktioner och faktatexter, vilka fungerar 
som matematiska språkgenrer. Varje genre följer en speciell struktur och innehåller specifika 
språkliga mönster som lärare bör förklara för eleverna (Norén, 2018).     

2.7. Cirkelmodellen som verktyg i undervisningen 
Teoretiska grunder för genrepedagogiken är Hallidays lära om språk i en social kontext, 
Bruners scaffolding och Martin & Rothery läroplanens cykliska modell (Johansson & Sandell 
Ring, 2015; Gibbons, 2012). Forskningen ger en stor input i språk- och kunskapsutvecklande 
arbete inom olika ämnen bland annat matematik. Den fungerar som ett kretslopp och består av 
fyra undervisningsfaser: bygga upp kunskap för ämnesområdet; modellering och 
dekonstruktion; gemensam konstruktion; självständig konstruktion (figur 2) (Gibbons, 2012; 
Johansson & Sandell Ring, 2015).  

Målet med den första fasen är att bygga upp elevernas bakgrundskunskaper, utveckla, samla in 
informationen som hör till ämnesstoffet och strukturera det för eleverna. Eleverna kan arbeta i 
grupper och använda sitt modersmål som resurs. Under andra fasen studerar eleverna texter i 
samma genre som de ska jobba vidare med. Här pratas om texters struktur, texttyp, 
nyckelbegrepp, mm. Till exempel, problemlösningsuppgifterna skrivs ofta i presensform och 
har en speciell struktur där man alltid hittar frågan i slutet av textuppgiften (Norén, 2018). 
Samtidigt utforskar lärare och eleverna det nya ämnesområdet tillsammans, lär in nya ord, 
uttryck och begrepp samt bygger upp ett lämpligt ordförråd (Johansson & Sandell Ring, 2015). 
Ett tydligt syfte och mål är centrala inom den här fasen (Gibbons, 2012). Eleverna i andra fasen 
bekantar sig med metaspråk – ”ett språk för att tala om ett annat språk” (Gibbons, 2012, s.108). 
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Figur 2.1.4.1: Cykeln för undervisning och lärande (Efter Gibbons, 2012). 

Här arbetar eleverna med textens syfte, struktur och språkliga grad (Johansson & Sandell Ring, 
2015). Varje texts del ska diskuteras och förmågan att förstå skapas. Dessutom kan lärare och 
eleverna prata om språk på olika sätt, från att leka lekar eller spela matematiska spel till att göra 
övningar i läroboken. Under tredje fasen får eleverna stöd för att arbeta kring den aktuella 
matematiska genren gemensamt i helklass eller i mindre grupper, för att sedan i fjärde fasen 
kunna göra det själv.  Syftet med den tredje fasen är att förstärka elevernas nya kunskaper. 
Läraren har en vägledande roll och guidar eleverna. Den fjärde fasen är inriktad mot elevernas 
självständiga arbete med samma genre. Samtidigt fortsätter läraren stödja eleverna med hjälp 
av metaspråket, återkoppling och feedback. Däremot kan nyanlända elever, som inte behärskar 
svenska skriftspråket väl, hoppa över fjärde fasen och stanna lite längre i den tredje fasen 
(Johansson & Sandell Ring, 2015).  

2.8. Förankring i lagar och förordningar 
Skollagen och läroplanen är skolans viktigaste styrdokument. De reglerar skolans värdegrund, 
riktlinjer, mål och syfte med undervisningen samt kunskapskraven. Likvärdig utbildning och 
undervisning ska byggas efter elevernas behov där språk, kultur och tidigare kunskaper är 
viktiga för att eleverna ska kunna uppnå skolans mål.  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper (Skolverket, 2018, s.6). 
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Att utveckla elevers språkliga kompetens är lärarens ansvar. Läraren är ansvarig för att erbjuda 
eleverna meningsfulla och varierade arbetsformer i undervisningen samt stimulera deras 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Lärarens plikt är även att ”stimulera, handleda och 
ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter ”samt ge stöd i språk- 
och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2018, s. 12–13). Detta påstående tyder på en 
språkutvecklande undervisning och utveckling av matematiska förmågor genom 
språkutveckling.  

Att kunna tänka matematiskt, analysera och dra slutsatser är de viktigaste förmågorna som 
efterfrågas i dagens samhälle.  Ämnet matematik betyder inte att enbart kunna ”räkna” och lära 

sig matematiska regler och samband utantill, utan innefattar olika matematiska förmågor som 
ger möjligheter att uttrycka olika matematiska samband på ett matematiskt språk, tänka 
analytiskt och resonera kring matematiska mönster.  Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2018), ska 
eleverna i grundskolan utveckla följande matematiska förmågor:  

● Begreppsförmåga 

● Problemlösningsförmåga 

● Resonemangsförmåga 

● Kommunikationsförmåga 

● Modelleringsförmåga 

Begreppsförmåga handlar om förmågan att förstå, använda och analysera olika begrepp och 
samband mellan dem samt förstå hur begreppen används i olika sammanhang. 
Problemlösningsförmåga innebär, enligt läroplanen, att eleverna lär sig formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik. Eleverna ska lära sig att analysera och tolka problem, och 
medvetet använda lösningsstrategier. Resonemangsförmåga samt kommunikationsförmåga ger 
eleverna möjligheter att utveckla och vidga sin språkförmåga inom matematiken generellt och 
bland annat matematiska begrepp och tolkningar. Det innebär att eleverna tillsammans och 
individuellt ska testa, förklara, gissa, ifrågasätta och argumentera, använda ett rikt och 
nyanserat språk, såväl muntligt som skriftligt. Modelleringsförmåga betyder att eleverna kan 
formulera, välja och använda lämpliga matematiska modeller, koppla lösningar till färdigt 
formulerade modeller, tolka resultat i förhållande till den verkliga situationen. Alla dessa 
förmågor är samverkande och sammanflätade. Svaghet i en förmåga kan kompenseras med 
styrkor i andra förmågor. Alla dessa matematiska förmågor är förknippade med språk och 
kommunikation som eleverna behöver tillägna sig. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 
(Skolverket, 2018, s.7)  

Därför ska lärare, enligt läroplanen, ge extra anpassningar till elever som har svårigheter och 
arbeta så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2018).   
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3. Metod 

3.1. Intervju som kvalitativ forskningsmetod 
Intervju är en metod av datainsamlingen som dominerar i studentuppsatser (Ryen, 2004). Det 
är en lämplig metod för att skaffa fram autentisk kunskap. Vidare menar Ryen (2004) att 
intervju spelar en central roll i den kvalitativa forskningen och kompletterar andra kvalitativa 
metoder som observationer, analys av text och bruk av visuella medier.  Den kvalitativa 
intervjun i denna studie är instrument i den kvalitativa eller icke-numeriska datainsamlingen. 
Intervju betyder ett utbyte av synpunkter mellan två personer (Kvale, 1997). Dalen (2015) 
menar att kvalitativ intervju ger en fördjupad förståelse om informanternas erfarenheter, tankar 
och känslor.  Intervju kan användas som huvudmetod, men också som hjälpmetod när det 
behövs att komplettera ett annat forskningsmaterial. Intervjuprocessen inkluderar val av tema 
och formulering av problemet, val av informanter och tillståndsansökan, genomförande av 
intervju, bearbetning och tolkning av intervjumaterialet samt resultat och koppling till relevant 
teori (Dalen, 2015). Det finns två typer av intervjuer, öppna och strukturerade. I en öppen 
intervju formuleras inga frågor och informanten kan fritt berätta och sina livserfarenheter 
(Dalen, 2015). De flesta studier enligt Dalen (2015) bygger på semistrukturerade eller delvis 
strukturerade intervjuer. Den här typen av intervju förutser ett samtal inriktat på i förväg 
bestämda ämnen.  

3.2. Urval och genomförande 
Studien genomfördes som en djupintervju av tre grundskollärare som undervisar i matematik i 
flerspråkiga klasser. Informanterna var utbildade lärare med flera års lärarerfarenhet. Metoden 
valdes för att kunna besvara de två huvudsakliga frågeställningarna: vilka arbetssätt och 
metoder använder lärare i matematikundervisning på mellanstadiet och hur motiverar lärare de 
valda arbetssätten och metoderna. Som material för analysen användes inspelade intervjuer 
samt frågeformulär och strukturerade intervjufrågor. Materialet analyserades genom att tolka 
svaren på liknande frågor. Resultatet lades upp i ett schema. 

Av praktiska skäl valdes det att begränsa urvalet av informanter till tre lärare. De valda 
informanterna representerar den grupp av utbildade lärare som arbetar med flerspråkiga och 
nyanlända elever inom ämnet matematik. De lärarna som intervjuades arbetar i tre olika skolor 
inom en och samma kommun. En av de valda skolorna är en kommunal skola som hade 
visionen att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt och pedagogerna använder 
genrepedagogik som metod i undervisningen. Den andra skolan är en fristående skola som hade 
som vision att utveckla elevernas syn på demokrati, delaktighet och aktivt deltagande i 
samhällslivet. Elevernas kreativitet, likvärdighet, samhörighet och självständighet prioriteras i 
den här skolan.  Den tredje skolan har som vision att utveckla elevernas hälsa och livsstil. Alla 
de utvalda informanterna har en lång arbetslivserfarenhet och erfarenhet att arbeta i 
grundskolan och bland annat inom ämnet matematik. Lärarna har även kompetens och 
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erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever. Antalet andraspråkselever och nyanlända elever 
i de klasser där lärarna arbetade varierar från en till åtta.   

Jag besökte informanterna på deras arbetsplatser i förväg vid bestämd tid. Varje intervju tog i 
genomsnitt 35–45 minuter. Intervjufrågorna var i förtid formulerade och användes som mall 
för intervju (bilaga 1). Samtal med lärarna spelades in med hjälp av en röstinspelningsapp på 
en surfplatta. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades all inspelade data i en tabellform 
vilket underlättade analysen och tolkningen. Undersökningen genomfördes via personliga 
intervjuer som spelades in. Personlig eller “ansikte mot ansikte” intervju, till skillnad från 
intervju per telefon, chatt eller mejl, ger möjlighet för “en tät, dynamisk och informationsrik 

kommunikation” (Jakobsen, 2017, s. 99).   

De inspelade intervjuerna användes i undersökningen som datamaterial för analysen. De 
intervjuade kunde känna sig hämmade betonandet under inspelningen men det gick över efter 
en stund och påverkade inte datainsamlingens kvalité´ (Denscombe, 2018). Fördelen med 
inspelningen var att det gav en fullständig dokumentation av allt som sagts under intervjun. 
Nackdelen var att forskaren kunde missa den “icke-verbala kommunikationen” och andra 

faktorer som stod utanför den inspelade intervjun (Denscombe, 2018, s. 285).  

För att få en fördjupad förståelse om hur lärarna arbetar språkutvecklande användes en deduktiv 
och individualistisk ansats. Deduktiv ansats innebär att undersökningen går från teori till 
empiri. Individualistisk ansats bygger på svar och åsikter från enskilda människor (Jakobsen, 
2017). Den kvalitativa intervjun som användes i undersökningen är en semistrukturerad 
personlig intervju. Den bestod av en lista med i förväg utformade frågor som skulle besvaras. 
Samtidigt kunde de intervjuade utveckla sina svar, tankar och idéer (Denscombe, 2018). Målet 
med i förväg fastställda intervjufrågor var att kunna sammanställa svaren på ett jämförbart sätt, 
då respondenterna reflekterar på identiska frågor (Bryman, 2004).  Intervjufrågorna var 
strukturerade i fyra olika områden (bilaga 1). Det första området var inledande frågor (frågor 
1–8) som gav uppfattning om lärarens erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever. 
Samtidigt gav de “lätta” frågorna möjlighet för den intervjuade att slappna av och finna sig till 

rätta (Denscombe, 2018). Det andra området syftar till att belysa lärarnas arbetssätt och metoder 
(frågor 9–18). Det tredje området karakteriserar lärarnas inställning till användning av 
modersmålet på lektioner samt stöttning och studiehandledning på modersmålet (frågor 19–

20). Det fjärde området består av två frågor (frågor 21–22) som belyser lärarnas reflektion om 
elevernas lärande och språkutveckling samt lärarens reflektion om planering av 
språkutvecklande matematisk undervisning. 

3.3. Presentation av respondenterna 
Lärare 1, Ulrika 

Lärare 1, som i studien kallas för Ulrika, har gått lärarutbildning inom naturvetenskapliga 
ämnen som riktade sig mot tidiga åren samt grundskollärarutbildning med inriktning i 
matematik upp till årskurs 6.  Hon har även kompetens i ämnet svenska som andraspråk som 
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ingick i hennes kurs när hon läste svenska. När intervjun utfördes var hennes lärarerfarenhet av 
att undervisa matematik i grundskolan 15 år.  Ulrika undervisade i åk 6 och antal elever i klassen 
var 30. Undervisningen skedde alltid i halvklass. Tre elever i klassen talade ett annat förstaspråk 
än svenska. Det fanns inga nyanlända elever i klassen. En av de flerspråkiga eleverna har 
språkstörning och riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ämnet matematik. 

Lärare 2, Amanda 

Lärare 2, som i studien kallas för Amanda, är utbildad grundskollärare i svenska, engelska, 
matematik och SO. Hon är även behörig i att undervisa svenska som andraspråk i åk 1-3. 
Hennes erfarenhet av att arbeta som lärare på mellanstadiet är 6 år. I flerspråkiga klasser har 
hon arbetat i tre år. I samma tid som intervjun genomfördes, undervisade Amanda i matematik 
och svenska i åk 4. Klassen bestod av 23 elever och en elev av dem var nyanländ.  

Lärare 3, Hanna 

Lärare 3, som i studien kallas för Hanna, arbetade från början som förskollärare. senare 
vidareutbildade hon sig till grundskollärare med inriktning i matematik och naturkunskap. Hon 
har även gått en fristående kurs i svenska som andraspråk. När intervjun genomfördes  var 
hennes erfarenhet av att undervisa i matematik 25 år. För närvarande undervisar Hanna i 
matematik i åk 4. Klassen består av 15 elever, av dem är åtta flerspråkiga. En av dessa elever 
är nyanländ elev. Eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik. 

I tabellen nedan sammanfattas informanternas bakgrund och nutida arbetssituation. 
Informationen bygger på den insamlade data enligt intervjufrågorna 1–8 (bilaga 1). 

Tabell 1.  Informanternas bakgrunder 

  Ulrika Amanda Hanna 

1 Utbildning och erfarenhet i att undervisa 
matematik.  

+ + + 

2 Utbildning i svenska som andraspråk. + + + 

3 Kunskaper i andra språk än svenska och 
engelska. 

- + - 

4 Antalet flerspråkiga elever i klassen 
respektive antalet alla elever i klassen. 

3/30 1/23 8/15 

5 Utav dem, antal nyanlända elever i klassen. 0 1 1 

6 Antal flerspråkiga elever som riskerar att 
inte uppnå kunskapskraven i matematik. 

1 0 1 
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Av tabell 1 framgår det att alla informanter är utbildade lärare med lång arbetslivserfarenhet i 
att undervisa i matematik. Dessutom har lärarna kunskaper i svenska som andraspråk. Alla 
lärare har svenska som sitt förstaspråk och engelska som andraspråk. En av dem kunde även 
ett annat språk, finska. Antalet flerspråkiga och nyanlända elever respektive enspråkiga elever 
i klasserna varierade. Ulrika har tre flerspråkiga elever i hennes klass vilket motsvarar 10% av 
alla elever i klassen. Undervisningen sker alltid i halvklass vilket underlättar 
undervisningsprocessen. Amanda har en nyanländ elev i hennes klass men inga flerspråkiga 
elever. Av tabellen 1 framgår även att det finns två andraspråkselever som riskerar att inte 
uppnå kunskapskraven i matematik. En av dessa elever finns i Ulrikas klass. Eleven har 
språkstörning och är i behov av särskilt stöd. Den andra eleven är en nyanländ elev i Hannas 
klass. 

3.4. Etiska aspekter 
All undersökning i studien genomfördes med hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska 
forskningsprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade lärarna blev informerade om syftet 
med undersökningen, hur intervjun skulle genomföras och att deras deltagande var 
konfidentiellt och frivilligt. Lärarnas samtycke till intervju och inspelningen inhämtades 
muntligt innan intervjuerna började. Det användes inga namn i analysen och inga 
personuppgifter som kan avslöja de intervjuade personernas identitet. Anteckningar och övrigt 
material som insamlades vid datainsamlingen har i denna rapport blivit avpersonifierade. Enligt 
nyttjandekravet, användes all insamlade data endast för forskningsändamålet. Det informerade 
samtycket är ett krav i de etiska principerna men samtidigt kan det leda till att en mycket god 
kvalitativ undersökning blir omöjlig (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.5. Bearbetning av material och analysmetoder 
I samband med genomförandet av intervjuerna gjordes anteckningar för att underlätta 
bearbetningen och intervjuprocessen. Senare transkriberades de inspelade samtalen vilket 
innebär att insamlad data transformeras från en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Sammanfattningen av lärarnas svar lades i ett schema. För att besvara frågeställningen vilka 
arbetssätt och metoder lärare använder i matematikundervisning på mellanstadiet bearbetades 
inspelade data och svaren på frågorna sammanfattades i narrativa berättelser (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  För att besvara frågeställningen hur lärare motiverar de valda arbetssätten 
och metoderna valdes det att analysera och tolka de narrativa berättelserna. Det har inte funnits 
avsikt att jämföra de olika skolornas tillvägagångssätt till måluppfyllelse, men det togs hänsyn 
till skolornas vision och centrala uppdrag.   

Syftet med den kvalitativa intervjun var att tolka och beskriva lärarnas sätt att arbeta 
språkutvecklande i en flerspråkig klass. Beskrivning och tolkning av kvalitativ data är en 
sammanhängande process (Kvale, 1997; Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Kvale (1997), kan 
analysen genomföras i sex möjliga steg. Första steget beskriver informantens livsvärld, hur den 
intervjuade känner sig i förhållande till ett ämne. Någon omfattande tolkning görs inte under 
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det första steget.  I ett andra steg upptäcker intervjupersonen innebörden av egna upplevelser 
och kan se “samband i sin livsvärld på grundval av sina spontana beskrivningar”. Andra steget 

görs utan att tolka den intervjuades upplevelser (Kvale, 1997, s. 171). Tredje steget beskriver 
Kvale som interaktion mellan den intervjuade och intervjuaren. Intervjuaren tolkar 
informationen och sänder tillbaka. Den intervjuade reagerar och utvecklar svaren. I det fjärde 
steget tolkas intervjun av intervjuaren själv eller tillsammans med andra forskare efter att 
intervjun genomfördes. Materialet kartläggs, väsentlig och oväsentlig information bedöms. 
Femte steget kan vara en ny intervju om det behövs och som resultat, i ett sjätte steg, analyseras, 
beskrivs och tolkas all ny information. Analysens fjärde steg kan ske i följande ordning: 
kategorisering, berättelse och meningstolkning (Kvale, 1997; Kvale & Brinkman, 2014). Under 
kategoriseringen struktureras all data i en speciell form som ger möjlighet att jämföra 
informationen. Sedan görs en narrativ analys där kontexten för tolkningen kan utgöras av hela 
intervjun.  

I min undersökning tillämpades en analys av informanternas narrativa berättelser enligt Kvales 
första fyra steg i analysmetoden (Kvale, 1997; Kvale & Brinkman, 2014). Under det första 
steget beskrev informanterna sina arbetssätt och metoderna de använder i undervisningen. Här 
uppskattades lärarnas detaljerade beskrivning av tillvägagångssättet mot målet i 
matematikundervisningen. Under andra steget förstärkte lärarna sina berättelser med konkreta 
exempel och reflekterade om varför de valde de undervisningsmetoderna.  Under tredje steget 
ställde jag fler frågor till lärarna och bad dem utveckla vissa svar. Under den fjärde steget 
bearbetades informationen genom transkribering och analys av de inspelade intervjuerna.   
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4. Resultat 

4.1. Kategorisering 
Av tabell 2 framgår att alla informanter påstår att begreppsförståelse hos elever är viktig. Ulrika 
och Amanda känner eget ansvar för att förklara nya ord och begrepp för eleverna. Hanna, till 
skillnad från sina två kollegor, anser att eleverna själva måste ta ansvar för sitt lärande och att 
vara aktiva på lektioner. Alla informanter använder sig av både matematiskt- och vardagsspråk 
när de förklarar nya ord och begrepp, men ingen av dem noterar att de använder ett 
språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Amanda nämner inte någon speciell metod som 
hon använder i sin undervisning. Däremot använder sig Ulrika och Hanna av vissa metoder 
som stödjer elevernas lärande och utveckling. Avslutningsvis, ingen av lärarna anser att det är 
möjligt för andraspråkselever att använda sig av modersmålet på mattelektionerna och endast 
en elev i Amandas klass får studiehandledning i matematik på modersmålet.  

Tabell 2. Kategorisering och intervjuanalys 

  Ulrika Amanda Hanna 

1 Läraren anser att förstå 
matematiska begrepp är 

viktigt  
(intervjufrågorna 9, 10). 

+ + + 

2 Läraren har en tydlig 
struktur i undervisningen 

(intervjufrågan 9). 

+ - - 

3 Läraren känner sig ansvarig 
för att förklara ord och 

begrepp på ett relevant sätt 
(intervjufrågan 11). 

+ + - 

4 Läraren anser att det är 
elevernas ansvar att hitta 

strategier för att förstå nya 
ord och begrepp 

(intervjufrågan 11). 

- - + 

5 Läraren använder sig av 
både matematiska och 
vardagsspråket när de 

förklarar ord och begrepp 
(intervjufrågorna 11, 12). 

+ + + 



 

 

  
 

26 

 

6 Läraren använder 
språkutvecklande sätt i sin 

undervisning i stort sätt 
omedvetet (intervjufrågorna 

9–12, 15–17). 

+ + + 

7 Läraren reflekterar kring 
konkreta metoder/beprövad 

erfarenhet/teorier i sin 
undervisning  

(intervjufrågorna 9, 18). 

+ - + 

8 Eleverna får möjlighet att 
använda sig av 

modersmålet på lektionerna 
(intervjufrågorna 13, 14). 

- + - 

9 Flerspråkiga elever 
handleds på modersmålet 
(intervjufrågorna 19, 20). 

- + - 

10 Läraren reflekterar kring 
elevers språk- och 

kunskapsutveckling 
(intervjufrågorna 21, 22). 

+ + + 

11 Läraren anser att 
kommunikation i 

klassrummet är viktig 
(intervjufrågorna 10, 15–

17, 22). 

+ + + 

 

4.2. Narrativ analys 
Utifrån kategoriseringen, intervjuerna som helhet och den teoretiska grunden som beskriver 
språkutvecklande sätt, analyseras i det här avsnittet lärarnas narrativa berättelser. Ulrikas och 
Hannas beskrivningar om tillvägagångssätt i undervisningen belyser olika synpunkter på 
språkutvecklande arbetssätt, elevernas och lärarens ansvar för lärande och utveckling i en 
flerspråkig klass. Amanda har för närvarande endast en nyanländ elev i klassrummet som inte 
behärskar svenska språket väl.  
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4.2.1. Hur lärare arbetar med eleverna i flerspråkiga klasser 

Ulrika beskrev sin undervisning på ett väldigt tydligt sätt. Hennes klass hade 
matematiklektioner fyra gånger i veckan och varje vecka hade en tydlig struktur i vad som 
skulle göras under vilken dag:  

Här (på måndagarna) är vi (jobbar vi) alltid i boken. Det är 10–15 
uppgifter varje gång. På tisdagarna har jag alltid genomgång, max 10 min 
eller så går vi igenom begrepp. Jag kan skriva cirka 15 begrepp på tavlan, 
då kan de själva träna på dem eller ge exempel, alternativt komma fram 
och skriva. Onsdagarna är det oftast seminarium. Fredagarna är alltid 
praktiskt (arbete). Vi kan bygga tredimensionella figurer, eller skapa 
spel, skapa egna talsystem (Ulrika).  

Läraren upplevde inga skillnader mellan svensktalande och andraspråkstalande elever på hur 
de förstår nya begrepp. Däremot använde läraren en matematikbok, speciellt för nyanlända och 
andraspråkselever, där språket var anpassat och betoning låg på ord- och begreppsförståelse. 
Läraren noterade att de flesta av eleverna i hennes klass hade olika svårigheter. Även en av de 
flerspråkiga eleverna hade språkstörning och undervisningen anpassades efter alla elevers 
förutsättningar och behov. Under intervjun uppgav läraren varken sitt undervisningssätt som 
språkutvecklande eller en speciell metod som tydde på elevernas språkutveckling, men hennes 
val att genomföra undervisningen på ett språkutvecklande sätt var medvetet. Ulrika beskrev en 
metod som hon använde i sin undervisning. Den hette ett flippat klassrum. Hon ansåg att det 
viktigaste för eleverna var att förstå ord och begrepp: 

Varje gång som jag börjar ett nytt kapitel så har jag ett (en metod) som 
heter Flippat klassrum. Då skickar jag hem viktiga begrepp. Eleverna får 
bekanta sig med begrepp hemma i lugn och ro. Jag får då se, om de kan 
orden och kan ge exempel på varje (begrepp). Om de aldrig har hört ordet 
eller om de inte vet vad till exempel en cylinder är, då skriver de ett 
frågetecken eller “jag vet inte”. Det här är för mig att se var de ligger 
innan (elevernas förkunskaper). Det handlar alltid om viktiga ord och 
nya begrepp (Ulrika).  

 

- Vad är syftet med det här? 

Att verkligen förstå begreppen. Förstår de inte orden så kan jag prata 
vilket språk som helst. Då kommer de ändå att inte förstå mig. Förstår 
de begreppen då är det roligt med matematik. Det lägger jag stor vikt 
på (Ulrika). 

 
Hanna använder genrepedagogik och EPA-metoden (enskilt-par-alla) i sin undervisning. 
Läraren framställer inte någon speciell undervisningsstruktur och noterar att arbetsformer och 
arbetssätt brukar vara varierande och beror på undervisningsmomenten. Hon ansåg även att 
eleverna behöver lära sig att ta ansvar för sitt lärande och våga fråga när de inte förstod: 
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De måste vara medvetna att de måste fråga när de inte förstår, att det är 
tillåtet, att det ska vara ett sådant klimat. För då lär man sig sammanhang. 
När de till exempel läser en text så säger jag, stryk under alla ord ni inte 
förstår. Så gör man ett sådant arbetssätt. Så går man igenom det och så 
hjälps man åt. Det betyder inte alltid att det är jag som ska förklara, det 
kan vara en klasskamrat som sitter bredvid. I matematik skriver vi upp 
expertord och går igenom dem flera gånger. Svenska elever behöver 
också det.  Det här vinner alla på (Hanna). 
 

Hanna bygger upp sitt undervisningssätt på den utbildning hon har gått och som handlade om 
genrepedagogik samt Matematiklyftet, en utbildning för lärare som stärker det kollegiala 
lärandet.  

Vi har gått en utbildning som handlade om genrepedagogik. Man 
använder det när man undervisar. Att man först går igenom begrepp. När 
man har problemlösning, gör man så att man kanske skriver texter 
tillsammans först (Hanna).  
 
Vi har gått Matematiklyftet. Då var jag handledare. Vi undersökte våra 
läromedel. De matchade inte. Vi bytte därför läromedlet. Vi började 
diskutera matematik och då blev det kollegialt lärande.  Vi diskuterade 
mycket kollegorna emellan. Jag har efter det lärt mig att arbeta först 
enskilt, och sedan i par och sedan visar eleverna hur de har löst uppgiften.  
Forskning visar om du har ett problem så försöker du lösa det själv, sedan 
kan du ta hjälp av någon annan, sedan kan man berätta för alla. Då får 
man fram olika lösningar på samma problem.  Enskilt jobbar man för att 
få först tid att tänka. Jag gör genomgång, sedan jobbar de enskilt, sedan 
i par, sedan visar de hur man löst uppgiften. (Hanna).  
 

Hanna använder genrepedagogiken eftersom skolan som hon jobbar i präglas av ett 
språkutvecklande sätt och genrepedagogiken ligger till grund för språkutvecklande 
undervisning. Samtidig använder Hanna en metod som hon förklarade som arbeta enskilt, sedan 
i par och därefter tillsammans med alla. Metoden stämmer inte med genrepedagogikens 
cirkelmodell som samtliga forskare beskriver (Gibbons, 2012; Johansson & Sandell Ring, 
2015). 
 
Amanda har aldrig hört tidigare talas om begreppet språkutvecklande arbetssätt.  

 Jag har ingen aning vad det handlar om (Amanda). 
 

Hon noterade att många elever har olika svårigheter och hon saknar alltid tid att ordentligt 
planera sin undervisning. Hon berättade även att det inte fanns någon tid för att handleda den 
nyanlända eleven. Hon hade inte skapat någon strategi för att inkludera eleven i den 
gemensamma undervisningen.  
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Det finns ju andra elever i klassen som behöver hjälp. Vi har två elever i 
behov av särskilt stöd och jag måste planera för dem också. Det finns inte 
tid (Amanda). 

Trots att Amanda inte var bekant med begreppet arbetade hon språkutvecklande med de övriga 
eleverna i klassen. Hon hade en tydlig struktur på lektionen, dagens planering fanns alltid 
upplagd på tavlan och förstärktes med bildstöd. På samma sätt som Ulrika och Hanna, noterade 
Amanda att begreppsförståelse var viktigt för att lyckas med matematik. Hon poängterade att 
hon lade stor vikt vid att lära eleverna förstå och kunna använda matematiska begrepp.  

  
4.2.2. Hur lärare reflekterar om utveckling av elevernas kommunikativa 
förmåga 

Alla informanter har uppmärksammat att språk och kommunikation var väldigt viktiga på 
matematiklektionerna. De använde sig av språket såväl muntligt som skriftligt på alla lektioner, 
men poängterade att lära sig att förstå och använda sig av matematiska språket var en avgörande 
faktor för att lyckas med ämnet matematik och uppnå kunskapskraven.  

Matematik är internationell. Man kan prata om matematik med andra barn 
från andra länder om de har ett gemensamt språk. Så det är viktigt att vi 
använder rätt ord och förväntar oss att de använder det också.  De som är 
födda i Sverige har med sig det vardagliga språket, men det har man inte om 
man kommer från ett annat land. Men sen tror jag att inte alla barn har de här 
begreppen så då brukar vi förklara begreppen för alla. Men i min klass är de 
(alla elever) jätteduktiga på orden (Ulrika).   
 

För att utveckla elevernas kommunikativa förmåga arbetade lärarna på olika sätt. Ulrika 
använde kommunikation i undervisningen på ett särskilt genomtänkt sätt då hon menar precis 
som Vygotskij och andra språkforskare att språk och kommunikation är viktiga vid inlärningen 
av något nytt. Hon ansåg även att få eleverna kommunicera med varandra är lärarens ansvar 
och kommunikationen ska vara en styrd process på lektionen: 

Matematik är ett kommunikationsämne, så de måste prata med varandra 
i klassrummet. Här försöker jag para ihop dem, för att lösa olika 
matematiska problem får de dra stickor och prova arbeta med olika 
kamrater. Bättre att göra det på ett praktiskt pass. Det är svårare att arbeta 
tillsammans med något teoretiskt som de inte arbetat med förut. Vi jobbar 
muntligt i alla pass (Ulrika).  

 

Hanna tänkte annorlunda och ansåg att eleverna kommunicerade med varandra på ett naturligt 
sätt och som lärare behövde hon inte tänka så mycket på kommunikation i klassrummet. Hon 
menade också att eleverna börjar kommunicera med varandra när de får en uppgift. Om en 
stund börjar eleverna prata med varandra om hur uppgiften ska lösas: 
 

 Det ingår naturligt att de jobbar tillsammans (Hanna).  
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4.2.3. Hur lärare reflekterar om studiehandledning och språkstöttning på 
modersmålet 

Ingen av informanterna bekräftade att andraspråkselever fritt kunde använda sig av modersmål 
på mattelektionerna. Det berodde på många faktorer. Amanda noterade att det fanns endast en 
nyanländ elev i klassrummet och övriga elever var svensktalande eller tvåspråkiga, vilket 
gjorde att det inte fanns möjlighet för den nyanlända eleven att delta i matematiska diskussioner 
på sitt förstaspråk. Däremot kunde eleven få hjälp av studiehandledaren. Studiehandledning var 
dock tillgängligt endast en gång i veckan. Under den tiden satt handledaren bredvid eleven och 
översatte det läraren hade sagt. Ulrika påstod att andraspråkseleverna i hennes klass varken 
behövde studiehandledning på modersmålet eller diskutera matematik på modersmålet med 
andra klasskamrater som talade samma språk. Även Hanna ansåg att det inte fanns behov av 
att använda modersmål på matematiklektionerna. Hon poängterade också att det kunde finnas 
elever som skulle kunna förklara för sina klasskamrater på modersmålet om det behövdes, men 
hon behövde inte göra något utöver det.  

Eleverna använder inte sig av modersmålet. Inte på mina lektioner. Det finns 

inte tid då vi prioriterar svenska ord och begrepp (Hanna).  

Alla intervjuade lärare noterade att modersmålet var mindre viktigt på matematiklektionerna. 
De tyckte att det var bättre att prioritera svenska på lektionerna och att det inte fanns tid och 
behov för undervisning på modersmålet. Amanda påstod även att tiden för studiehandledning 
på modersmålet inte räckte till och att hon själv inte hade språkkunskaper för att kunna hjälpa 
den nyanlända eleven. Ulrika menade att modersmålet inte behövdes om andraspråkseleverna 
kunde förstå sammanhanget och vad som sägs på lektionerna. Det var viktigare när eleverna 
inte kunde svenska språket alls. Då kunde modersmål vara ett bra stöd i början. Ulrika menade 
också att det inte fanns någon skillnad mellan hur andraspråkseleverna och svensktalande 
eleverna förstod och lärde sig nya matematiska ord och begrepp. Däremot tyckte hon att äldre 
andraspråkselever hade mer lust att lära sig, än de svenska eleverna gjorde. Det spelade ingen 
roll om man hade kunnat förklara begreppen på modersmålet eller enbart på svenska. 

De har ett helt annat driv och vill hemskt gärna förstå det här (orden 
och begreppen) (Ulrika).  

Det samma påstod även Hanna. 

Jag tänker på utlandsfödda elever, att de är högmotiverade och har 
högre arbetsmoral. Och det har föräldrarna också. De har högre krav 
på barnen och barnen har högre krav på sig själva (Hanna). 

De intervjuade lärarna hade ingen aning om hur de kunde hjälpa eleverna att inkludera 
modersmål i lärandeprocessen. Hanna ansåg att eleverna kunde använda sig av modersmålet, 
när det fanns elever i klassrummet som talade samma språk. Då skedde kommunikation på 
modersmålet helt naturligt. Amanda tyckte att det inte fanns möjlighet att till exempel delta i 
matematiska diskussioner på arabiska om det fanns endast en elev i klassrummet som talade 
arabiska. Ulrika ansåg att den anpassade matematikboken för andraspråkselever och 
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matematikhäftet gynnade flerspråkig utveckling, men modersmåls användning var inte 
nödvändig för att kunna hänga med på matematiklektionerna.  

4.2.4. Hur lärare reflekterar om elevernas utveckling av begreppsförståelse 
och det matematiska språket 

Analysen visade även att olika lärare reagerade på olika sätt när det gällde elevernas svårigheter 
att förstå matematiska innehåll. Ulrika uppmärksammade att eleverna upplevde svårigheter när 
de inte kom ihåg vad ett begrepp betydde. Då försökte hon arbeta praktiskt med eleverna i 
helklass och förklara, visa, rita eller bygga så att de förstår. 

Eleverna känner det extra jobbigt när de inte kommer ihåg vad det heter 
eller om jag frågar om volym och då vet de inte vad det är. De får jobba 
praktiskt för att förstå. Volym är ett jättesvårt begrepp. Jag brukar försöka 
förklara att det är innehållet i en burk eller i en korg. Eleverna som jag 
har nu kan förklara begrepp för vem som helst för jag jobbar mycket med 
att lära dem att kunna förklara. De är stolta över att de kan det och pratar 
mer och mer. De lär sig lyssna på varandra och det gör att klimatet i 
klassrummet är ganska bra (Ullrika). 

Amanda brukade använda bildstöd och smartboard för att förklara begreppen. Hanna upplevde 
också att eleverna kände det jobbigt när de inte förstod begrepp och förklaringar, men hon 
brukade inte förklara för hela klassen utan endast för den elev som frågade. Hanna poängterade 
att det var oftast den nyanlända eleven som behövde fler förklaringar. De andra eleverna kunde 
hjälpas åt eller läsa förklaringen i läroboken. 
 

Eleverna känner frustration när de inte förstår. Frustration och ilska. Då 
brukar jag ställa bredvid eleven och försöker läsa och förklara och andra 
provar att förklara för sina klasskamrater (Hanna). 
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5. Diskussion 
5.1. Sammanfattning av resultat 
Analysen som togs upp i resultatdelen och besvarade undersökningens syfte och 
frågeställningar om hur lärare arbetar språkutvecklande inom ämnet matematik i flerspråkiga 
klasser och hur de motiverar de valda arbetssätten och metoderna. Lärarnas arbetssätt och de 
valda metoderna i undervisningen diskuteras vidare i den här diskussionen. 

Resultatet visade att alla respondenter arbetar språkutvecklande inom ämnet matematik. Deras 
uppfattning om att språk och kommunikation ökar förståelsen i matematik hos elever var tydlig. 
Lärarna valde olika undervisningsmodeller, arbetssätt och former. Endast en av de tre 
informanterna angav genrepedagogik som en styrande metod i ett språkutvecklande arbetssätt 
i sin undervisning. De andra två lärarna ansåg inte att de använder något speciellt sätt i 
undervisningen utan använde flera olika sätt och metoder för att nå alla elever. Deras mål var 
att utveckla elevernas begreppsförståelse, vilket var en avgörande faktor som stimulerar 
elevernas språk- och ämnesutveckling i ämnet matematik. Ingen av de tre lärarna betonade 
modersmålets roll i undervisningen och motiverade det med tidsbrist, egen brist på 
språkkunskaper och prioriteringen av ord- och begreppsförståelse på svenska. Trots all 
forskning som handlar om modersmålets betydelse och att det kan användas som resurs vid 
inlärning av matematik (Wedin, 2007; Salameh 2012, Bergman, 2002), ansåg alla informanter 
att modersmålet var mindre viktigt på matematiklektioner och att svenska bör prioriteras. 
Resultatet stämde överens med Feza-Piyoses (2012) studie som handlade om modersmålets 
inverkan på elevernas förståelse av matematiska begrepp.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Vid intervjusamtalen fann jag att alla lärare arbetar språkutvecklande med sina elever trots att 
de inte direkt relaterade till metoder som ansågs vara språkutvecklande. De relaterade inte 
heller till läroplanens krav på att undervisningen ska genomföras explicit och språkutvecklande 
på ett sätt som gynnar alla elevers lärande. Lärarnas uppfattning var att deras undervisning 
bygger på den utbildning de har gått samt på matematiklyftet och ett kollegialt lärande som 
gynnar lärarnas förståelse för sin egen undervisning samt som ger möjlighet att lära av varandra. 
Lärarna valde olika metoder för undervisningen. Det var bland annat genrepedagogik, EPA-
modellen samt ett flippat klassrum. Ibland hade lärare ingen uppfattning om vilka metoder de 
använde i undervisningen, då använde de ett språkutvecklande arbetssätt omedvetet. De ansåg 
att det är viktigt för eleverna att förstå matematiska begrepp och prata matematik i klassrummet 
för att kunna uppnå kunskapskraven. Därför arbetar de på olika sätt för att eleverna skulle förstå 
det matematiska innehållet. Det gjorde de genom att använda whiteboardtavlor (för interaktion, 
formativ bedömning och elevernas aktiva deltagande på lektionen), genom laborativt arbete 
(för att öka förståelse hos elever) samt genom bildstöd (då lärare förstärkte nya ord och begrepp 
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med hjälp av bilder på tavla och smartboard). Ingen av lärarna har vid intervjuerna betonat att 
den nya läroplanen ställer krav på att ett språkutvecklande arbetssätt ska prägla undervisningen. 
En av respondenterna beskrev i intervjun att hon alltid använde sig av genrepedagogik i 
undervisningen, eftersom skolan präglas av ett sådant undervisningssätt. Metoden som hon 
hänvisade till heter EPA-metoden (enskilt-par-alla), en strategi som stimulerar elevernas 
delaktighet. Metoden beskrivs i Kagan och Stenlevs (2007) studie om kooperativt lärande. 
Hanna beskrev i sin undervisningsstruktur den här metoden; eleverna ställs inför en fråga som 
de måste få tid att tänka själva och söka lösningen på, sedan kan man diskutera lösningarna i 
ett team, därefter diskuteras det vidare i hela klassen. Enligt forskningen ska eleverna samarbeta 
med starkare elever för att alla ska kunna vinna på det (Kagan & Stenlev, 2007; Vygotskij, 
2014).  

Jag var inte bekant med den här metoden innan jag mötte Hanna och funderade sedan på hur 
undervisningen med den här metoden kunde se ut, vilken var lärarens roll och hur mycket 
behöver läraren styra eleverna för att diskussionerna i grupperna ska bli meningsfulla. Hanna 
var övertygad om att ett sådant arbetssätt ger eleverna möjlighet att förstå bättre när de arbetar 
på egen hand. Fördelen med metoden är att eleverna lär sig av varandra, skapar strategier för 
att förstå och tar ansvar för lärandet.  Nackdelen med metoden kan vara att samarbete i alla 
grupper kanske inte fungerar lika bra och att det tar tid att lära eleverna vara delaktiga och 
aktiva i grupperna (Lindberg, 2005; Sellgren, 2016). Det kan också uppstå mer frustration om 
ingen i en grupp kan hitta lösningen på ett problem. I det här fallet saknar läraren förståelse av 
elevernas förkunskaper, vilket gör att läraren inte kan bedöma vad eleverna redan kan (Noren, 
2018). Om eleverna inte ges en tydlig struktur och instruktioner om hur de ska arbeta med en 
uppgift, kommer de att vara ännu mer frustrerade och osäkra. Jag ställer mig frågan om det tas 
hänsyn till de flerspråkiga elevernas språkkunskaper och om de ges förutsättningar att utveckla 
sig i språket när EPA-metoden används.  Eleverna får med stöd av EPA-metoden inte det stöd 
de behöver i början och lämnas ensamma med problemet vilket kan skapa frustration hos 
eleverna. Detta gör att eleverna enligt Cummis modellen hamnar i Frustrationsszonen B, en 
lärmiljö med låg stöttning och hög kognitiv utmaning (Gibbons, 2012; Bergman, 2012; 
Hansson, 2012). Det visar Hannas citat då hon poängterar att eleverna kände frustration och 
ilska när de inte förstod. Cummis modell eller cirkelmodellen (Gibbons, 2012) ger ett annat 
perspektiv på elevernas förutsättningar att förstå matematiskt innehåll och vara delaktiga. 
Modellen innehåller fyra tydliga undervisningsfaser och den första fasen ska aldrig lämnas åt 
enskilt arbete. Det är en av de viktigaste faserna som bygger upp en ny kunskap hos eleverna 
och stödjer elevernas kommunikativa förmåga.  

Tidigare forskning och teoretiska grunden har visat att elevernas kommunikativa förmåga är 
viktig och därför ska utvecklas (Gibbons, 2012; Johansson Sandell Ring, 2015; Vygotsky, 
1978; Liberg, 2005, m.fl.). Den kommunikativa förmågan bygger på Vygotskys sociokulturella 
perspektiv vilket betyder att språk, kommunikation och samarbete är nära förknippade. Därför 
är det viktigt att i början av ett nytt moment inom matematik, låta eleverna arbeta tillsammans 
på olika sätt. Detta gör att “Zonen för närmaste utveckling” (Vygotsky, 1978) uppnås och 
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elevernas frustration försvinner. De kommer att bli mer studiemotiverade och säkra. 
Studiemotivationen kan också öka när matematiska uppgifter är tydliga och lätta att förstå. 
Ännu viktigare är det när det gäller flerspråkiga elever. Omformulering av uppgiften kan leda 
till att elevernas ansträngning att förstå hindras (Tossavainen med kollegor, 2014).  

Ur samtalet med Ulrika framkom det att hon använde sig av en metod som kallas ett flippat 
klassrum.  Metoden bygger på en amerikansk studie som handlar om hur eleverna kan bli mer 
aktiva i lärandeprocessen (Herreid & Schiller, 2013). Eleverna bekantar sig med lektionens 
tema innan lektionen börjar, genom att få hemarbete samt att de använder olika typer av media, 
till exempel Youtube. Eleverna kan se korta filmer som förklarar fenomenen samt göra sådana 
filmer själv. Forskare menar att genom att göra hemarbete (såväl hemma som i klassrummet) 
som bygger på kommande lektioners innehåll kan det ge lärare en inblick i elevernas 
svårigheter (Herreid & Schiller, 2013). Detta gör att lärare kan planera sin lektion på ett bättre 
sätt och lektionstiden kan användas mer effektivt. Metoden anpassas efter varje elevs 
prestation, intresse och engagemang (Herreid & Schiller, 2013). Det påstår även Ullrika i sin 
intervju och anser att metoden är användbar för alla elever i klassrummet. Det är lätt att anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Dessutom blir lärandet kreativt och intressant om 
undervisningen bygger på ett sätt som väcker intresse hos eleverna och lust att lära sig mer 
enligt läraren. Nackdelen med metoden kan vara elevernas motstånd att ägna mer tid på 
hemarbete.  

5.3. Metoddiskussion 
I den här studien deltog tre lärare som förklarade hur de arbetar språkutvecklande inom ämnet 
matematik. Resultatet visade att alla lärare arbetar språkutvecklande men använder olika 
metoder i sin undervisning. Deras valda metoder beror på skolans visioner, deras egna 
kunskaper om hur undervisningen bör planeras och genomföras, det kollegiala lärandet och 
andra faktorer som påverkade deras val. Om det hade funnits andra lärare som deltog i 
undersökningen, kunde det finnas andra svar och förklaringar och därefter ett annat resultat. 
Samtidigt kunde samma resultat reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare om urvalet 
av informanterna liknade det urvalet som implementerades i den här forskningen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Resultatet kunde även ändras om det skulle ställas andra frågor eller om 
andra problem ställdes i fokus vid analysen. Typ av intervju kan också påverka informanternas 
svar och berättelser. Intervju “ansikte mot ansikte” genomfördes i studien i form av samtal med 
lärare och i detta fall kunde intervjuaren omedvetet inverka på svaren (Denscombe 2008; 
Jakobsen, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Vid insamlingen av kvalitativ data har forskaren 
en personlig relation med den intervjuade vilket ger en bättre uppfattning om vad den 
undersökte tycker och förmedlar. Den gynnar komplexitet och variation (Jacobsen, 2017). En 
sådan nära relaterad kontakt kräver en stor del av öppenhet och ger möjligheter för forskaren 
att observera. Det går alltid att transkribera all inspelade data och låter andra forskare komma 
åt rådata för kontroll (Jakobsen, 2017).  Nackdelar med personliga kvalitativa intervjuer är att 
de är tidskrävande och komplexa. Det tar lång tid att intervjua varje person och med en 
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kvalitativ metod kan forskaren nå ett fåtal informanter (Jacobsen, 2017).  Komplexiteten gör 
att det blir svårt att analysera den insamlade data.  

Den valda metoden som användes i undersökningen kunde ha utvecklats vidare och 
sammankopplas till en observation av de elevgrupper som de intervjuade lärare undervisade i. 
Det skulle gett mig en djupare förståelse om hur lärarnas metoder fungerar som språk- och 
kunskapsutvecklande, hur eleverna ges förutsättningar att kommunicera och utveckla sig i 
språket samt använda modersmålet som stöd i sitt lärande.   

5.4. Vidare forskning 

I undersökningen har jag bekantat mig med undervisningsmetoder som jag inte mött tidigare. 
Metoden ett flippat klassrum intresserade mig och skulle jag undersöka den vidare hade jag 
valt att observera klasser där denna metod används. Metoden verkade vara språkutvecklande 
eftersom att undervisningen byggs upp på ett kommunikativt, kreativt och tankemässigt sätt där 
språk, kommunikation och begreppsförståelse står i fokus. Jag finner det intressant att 
undersöka elevernas språk- och kunskapsutveckling under en viss period och uppleva elevernas 
klimat i klassrummet. Samtidigt skulle jag undersöka klassen där EPA-metoden används för att 
sedan jämföra de olika metoderna och klassrumsklimaten för att sedan analysera vilken av de 
här metoderna som fungerar bättre för att utveckla elevernas språk och kunskap i matematik. 
Därefter vill jag utveckla förståelse om varför lärare väljer bort den språkutvecklande 
cirkelmodellen och använder andra metoder.  

Jag skulle vidare undersöka ett problem som handlar om modersmålets inverkan och 
språkstöttning på modersmålet. Den här undersökningen och tidigare forskning har visat att de 
flesta lärare väljer bort handledning på modersmålet och prioriterar svenska språket under 
lektionstid. Därför kan forskning som handlar om modersmålets inverkan på elevernas språk- 
och kunskapsutveckling i matematik ur elevens perspektiv, vara givande för mig som blivande 
lärare och för andra pedagoger. Det kan ge oss förståelse om var eleverna förväntar sig och hur 
lärare kan genomföra undervisning på ett sådant sätt som ger eleverna förutsättningar att 
utvecklas så långt som möjligt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledning 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

2.  Vilket är ditt första språk? 

3. Hur länge har du undervisat matematik på mellanstadiet? 

4. Hur länge har du arbetat i en mångkulturell klass? (erfarenhet) 

5. Har du gått någon utbildning som ger kompetens att arbeta med eleverna utifrån 
andraspråksperspektiv? 

6. Hur många flerspråkiga elever respektive enspråkiga finns i din klass du undervisar i? 

7. Finns det nyanlända elever i din klass? 

8. Hur många elever (son har svenska som andraspråk) i din klass riskerar att inte uppnå 
kunskapskravet i matematik? (om sådana elever finns), vad beror det på? 

Arbetssätt och metoder 

9. Beskriv ditt arbetssätt med flerspråkiga elever i ämnet matematik. Har du upptäckt 
något som du uppskattar väl? 

10. Vad är viktigt att tänka på när det gäller elevernas språk- och kunskapsutveckling (alt. 
utveckling). 

11. Hur anpassar du ditt sätt att uttrycka dig för att öka ord- och begreppsförståelse hos 
elever? 

12. Hur arbetar du med nya ord/begrepp? 

13. Finns det möjlighet för andraspråkselever att använda sig av modersmålet på 
lektionerna? 

14. När är det möjligt för eleverna att använda sig av sitt första språk på mattelektionerna? 

15. Hur fungerar gemensam undervisning i ditt klassrum? (kommunikation, samarbete, 
diskussion i helklass och i mindre grupper). 

16. Vilka svårigheter kan du se/inträffa när det gäller kommunikation, begreppsförståelse 
och användning av språk såväl vardags- som skolspråk av eleverna på lektioner? 
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17. Hur hjälper kommunikation att förstå matematiska innehåll? 

18. Vilka metoder använder du i undervisningen? (forskning? Beprövad erfarenhet? Vad 
bygger metoden på?). Vad det innebär för dig att ha ett språkutvecklande arbetssätt i 
matematikundervisningen i ditt klassrum? 

Studiehandledning på modersmålet 

19. Hur mycket tid ges eleverna för studiehandledning på modersmålet? 

20. Hur studiehandledning på modersmålet organiseras? Vad är din roll? Samarbetar du 
med studiehandledare och /eller modersmålslärare? 

Planering och utvärdering  

21. Vad tänker du är viktigt att tänka på när du planerar undervisningen i en flerspråkig 
klass? 

22. Hur reflekterar du kring elevers lärande och språkkunskaper? 
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