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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how teachers and study supervisors 

for year 1-3 teach newly arrived students’ in mathematical word problems and 

their views on the students’ challenges. The method used for this study is 

qualitative semi-structures interviews aimed at teachers and study supervisors. 

The study is based upon ten interviews, six teachers and four study 

supervisors. The sociocultural perspective on learning is used, as this 

perspective is implemented in Swedish school system.  

The result of the study show the importance of the Swedish language for newly 

arrived students to be able to take on mathematical word problems. 

Furthermore, the result shows that the difficulties for newly arrived students 

lie mainly in their language skills rather than their mathematical skills. 

Previous research and the result of the interviews also confirm this and 

emphasize the importance of study guidance in the students’ native language.  
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Sammanfattning:  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och studiehandledare för åk 1-3 

undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter samt deras syn 

på elevernas utmaningar. Metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Studien omfattar av tio intervjuer varav sex lärare och fyra 

studiehandledare. Det sociokulturella perspektivet på lärande används då 

detta perspektiv genomsyrar det svenska skolsystemet. 

Studien visar hur väsentligt svenska språket är för nyanlända elever för att 

kunna ta sig an textbaserade matematikuppgifter. Vidare visar studien att 

nyanlända elevers svårigheter ligger främst i språkkunskaper snarare än 

matematikkunskaper. Tidigare forskning och resultaten från intervjuerna 

tillstyrker denna teori och betonar vikten av studiehandledning på elevens 

modersmål.    

 

 

Nyckelord: 

Textbaserad matematikuppgifter, sociokulturellt perspektiv, nyanlända elever, 

tvåspråkig undervisning 
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1. INLEDNING 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och det finns barn från alla länder 

och kulturer i de flesta skolklasser (Kårland, 2011). Under mina fyra år som 

lärarstudent har jag sett nyanlända grundskoleelever stöta på hinder när de 

möter textbaserade matematikuppgifter. Eleverna har däremot utan problem 

kunnat lösa avancerade matematiska uppgifter som innehåller tal, siffror och 

symboler. I den senaste PISA undersökningen visar det sig att elever med 

utländsk bakgrund där även nyanlända elever finns som kategori, generellt sett 

har sämre betyg i ämnet matematik än infödda svenska elever (Skolverket, 

2016). En av orsakerna till att elever med utländsk bakgrund inte når goda 

resultat i matematik beror på att de inte behärskar det svenska språket 

(Alhberg, 1995; Rönnberg & Rönnberg, 2001)  

 

En nyanländ är en elev som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, 

som har ett annat modersmål än svenska och anlänt nära skolstarten eller 

under skoltiden (Skolverket, 2016). En nyanländ kan vara både tvåspråkig och 

flerspråkig. Tvåspråkig innebär att eleven talar två språk till vardags och 

flerspråkig innebär att eleven talar flera språk till vardags (Skolverket, 2017). 

Norén (2010) påvisar att tvåspråkig undervisning, de vill säga att 

undervisningen sker både på elevens modersmål och på svenska gynnar 

elevernas kunskapsutveckling. Enligt Skolverket (2018) har en nyanländ elev 

rätt till studiehandledning. En studiehandledare är en slags mentor som ger 

stöd och vägledning till elever på dens modersmål (Skolverket, 2015).  

 

Undervisningen för tvåspråkiga elever ska enligt Skolverket (2017) ta hänsyn 

till elevernas bakgrund, språk, kunskaper och tidigare erfarenheter. Vidare 

nämner Skolverket att utbildningen ska vara likvärdig för alla. Med en 

likvärdig utbildning menas bland annat att alla ska ha samma förutsättningar 

att klara skolan utifrån sina individuella behov. Skolans uppdrag är att ge 

elever med svårigheter anpassat stöd för att klara av målen i skolan.   
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Det är enkelt att förknippa matematik med enbart tal och siffror. Men 

matematik består även av textbaserade uppgifter som innehåller ord och 

begrepp. Textbaserade matematikuppgifter, även kallade för word problems, 

är ett sätt att ett sätt att underlätta lösandet matematiska problem genom att 

sätta in dem i en annan kontext (Semadeni, 1995). Textbaserade 

matematikuppgifter kan elever bland annat möta i problemlösningsuppgifter, 

textuppgifter och rutinuppgifter (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 I undervisningen har läraren en stor betydelse för elevens lärande. Läraren 

som anpassar och varierar sin undervisning gynnar elevens lärande bäst. En 

viktig aspekt för att främja lärandet för eleverna är bland annat att läraren 

anpassar sin undervisning efter elevers behov, har goda ämneskunskaper och 

didaktiskt kompetent (Hattie, 2012). Det finns ett behov av fler studier kring 

nyanlända och textbaserade matematikuppgifter (Norén, Petersson, Sträng & 

Svennson, 2015). Med tanke på ökningen av nyanlända elever på senare år är 

det extra intressant att veta mer om hur lärare och studiehandledare för åk 1-3 

undervisar nyanlända elever. Att fokusera studien kring textbaserade 

matematikuppgifter är viktigt eftersom dessa innehåller både språkliga och 

matematiska moment som eleverna ska förstå. 

1.1 Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och studiehandledare för åk 1-3 

undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter samt deras syn 

på elevernas utmaningar. 

1.2 Frågeställningar: 

- Vilka utmaningar upplever lärarna att nyanlända elever stöter på i mötet 

med textbaserade matematikuppgifter? 

 

- Vilka metoder och strategier har lärare och studiehandledare när de 

undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter. 
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1.3 Termer för studien 

Lärare nämnas i texten syftar sig på den som har klassen, alltså klasslärare. 

Studiehandledare som också nämns ses som en vägledande mentor som ger 

stöd och vägledning på elevernas modersmål utan att sätta betyg eller ge 

bedömning (Skolverket, 2015) . Utländsk bakgrund som nämns i texten 

innebär är individer som är utrikes födda eller som själv är inrikes född dock 

med två utrikesfödda föräldrar (Skolverket, 2016). Nyanlända elever kan då 

hamna under denna kategori då. 
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2. LITTERATUR- OCH FORSKNINGSGENOMGÅNG 

Litteratur och forskningsgenomgången ger en bild av fyra olika områden som 

är aktuella för denna studie. Dessa är: nyanlända elever, textbaserade 

matematikuppgifter, språket i textbaserade matematikuppgifter, elevers 

förståelse av det matematiska språket, undervisning om textbaserade 

matematikuppgifter och tvåspråkig matematikundervisning. 

2.1 Nyanlända elever 

Enligt Norén et al. (2015) finns det i dagsläget inte tillräckligt med forskning 

om nyanländas upplevelse av textbaserade matematikuppgifter. Nyanlända 

elever som kommer till Sverige har ett annat modersmål och det tar flera år för 

dem att lära sig svenska språket (Skolverket, 2016). Enligt Cummins (2000) 

kan det ta upp till sju år för den nyanlända att utveckla kontextberoende 

språkfärdigheter (CALP, cognitive academic language proficiency)1. Vidare, 

påpekar Löwing och Kilborn (2008) att vissa av dessa elever kan ha studerat 

avancerad matematik i sina hemländer och därmed ligger på en högre 

kunskapsmässig nivå än sina jämnåriga klasskamrater. Detta faktum kan dock 

skymmas av att elevernas bristande kunskap i svenska språket blandas ihop 

med deras matematikkunskaper. Detta bromsar elevernas utveckling. Det kan 

till exempel handla om att elever arbetar med matematikböcker som 

egentligen är avsedda för elever i lägre årskurser (Grevholm, 2010). Följden 

blir, menar Grevholm, att elever inte utmanas på rätt matematisk nivå 

beroende på bristande språkkunskaper. 

Grevholm (2010) menar att en del av dessa elever som börjat den svenska 

skolan har fått arbeta med matematikböcker som egentligen är avsedda för 

elever som går i lägre årskurser. Det menar hon beror på brister i 

språkkunskaper och inte matematikkunskaper. Grevholm finner att böckerna 

skiljer sig språkligt, där den som är till för lägre årskurser är betydligt lättare 

än den som de egentligen skulle ha haft.  Norén (2010) har i sin avhandling 

beskrivit att hon under studiens gång stött på lärare som jobbat med 
                                                
1 ’’Cognetive Academic Language Proficiency’’ innebär ett utvecklad kontextberoende 
språkfärdigheter. 
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tvåspråkiga elever som fått betyget godkänd i ämnet matematik som innehåller 

tal, siffror och symboler. Dessa elever skulle dock kunna få högre betyg om 

språket varit starkare så att de hade kunnat lösa textbaserade 

matematikuppgifter. Även om eleverna brister i det svenska språket menar 

Norén att de har med sig tidigare erfarenheter och kunskaper som de använder 

både i vardagslivet men också i skolan (Norén, 2006). 

2.2 Textbaserade matematikuppgifter 

När elever möter textbaserade matematikuppgifter ställs det krav både på 

deras uppfattningsförmåga och lösningsstrategier. Textbaserade 

matematikuppgifter så kallad ’’world problems’’ är definierade av Semadeni 

(1995) som ordbaserade beskrivningar på matematiska problem och 

situationer, där varje problem är innesluten av en eller flera frågor, som endast 

kan lösas om man kan konstruera en förståelse för den matematiska 

berättelsen som texten innehåller.  

Det finns många olika typer av matematikuppgifter och problem som eleverna 

ska arbeta med i skolan. Taflin (2007) påvisar flera olika typer av textbaserade 

matematikuppgifter i sin avhandling. Hon menar att det finns uppgifter och 

problem som är av många olika slag som elever arbetar med i skolan. 

Uppgifterna kan delas in i olika områden vilket är rutinuppgifter, 

standarduppgifter, textuppgifter, benämnda uppgifter, vardagsuppgifter, 

lästal, rika problem och övriga problem. Se figur 1: 

Uttryck för olika typer av matematikuppgifter 

 

 

 

 

Figur1: Schema för att definiera skillnaden mellan olika typer av 
uppgifter(Taflin, 2007, s.30). 
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Enligt Taflin (2007) betecknas inte rutin och standarduppgifter som problem 

eftersom det är uppgifter som inte erbjuder svårigheter för lösaren. Det är 

sådana uppgifter som eleverna redan är bekanta med och vars lösningssätt är 

grundligt inövat det vill säga mekanisk tränat, vilket innebär en ren hantering 

av en procedur . Vad det gäller textuppgifter, benämnda uppgifter, 

vardagsuppgifter och läsuppgifter menar Taflin att det finns utöver de 

matematiska symbolerna ett språk. Texterna är till för att ge en grund för en 

matematisk modell. Uppgifterna kan vara svåra för någon som inte behärskar 

språket samt inte förstår sammanhanget.  Svårigheterna kan då bero på 

språket och inte matematiken. Taflin menar att textuppgifter kan uppfattas 

som ett problem för en elev men inte för en annan. Det beror helt enkelt på 

vart eleven befinner sig kunskapsmässigt. 

 

Vidare gällande problemlösning, så har den en central roll och beskrivs som 

både mål och medel i matematikundervisningen (Skolverket, 2018).  Även här 

menar Taflin (2007) att problemlösningsuppgifter i skolan tolkas olika från 

individ till individ. Förutom de ovannämnda tar Taflin också upp ‘’rika 

problem’’ i sin avhandling. Enligt författaren är ’’ rika problem’’ uppgifter som 

uppfyller sju kriterier. I hennes sju kriterier finns även Lesters (1983)  tre 

villkor. Kriterierna är att det ska introducera viktiga matematiska idéer, vara 

lätt och förstå så att alla kan arbeta med det, men också upplevas som en 

utmaning och tillåtas ta tid, kunna lösas på olika sätt med hjälp av strategier, 

fungera som en brobyggare mellan olika matematiska områden och leda till att 

elever och lärare kan formulera nya problem. Problemet ska också kunna 

initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas olika lösningar och visa 

på olika matematiska idéer (Taflin, 2007) 

2.3 Språket i textbaserade matematikuppgifter 

Enligt Malmer (2008) bör lärare vara medvetna om den betydelse språket har i 

undervisningen, eftersom matematik är ett kommunikativt ämne. Delvis 

stämmer det när man pratar om att matematik är ett internationellt språk, 

men lärare behöver vara medveten om den betydelse språket har i 
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undervisningen, eftersom matematik är ett kommunikativt ämne (Malmer, 

2008). Det är ingen tvekan om att tecknen inom matematik som +, - och = är 

samma i alla länder men detta betyder inte att alla uttrycker eller läser 

beräkningarna på samma sätt, i alla fall inte i skolan (Löwing & Kilborn, 

2008). I textbaserade matematikuppgifter möter elever olika begrepp som 

exempelvis mindre än, fler, färre, större än, tillsammans, dubbelt, varsin, 

skillnad, etcetera. Således är det viktigt att elever har bra ordförråd när de 

löser olika typer av textuppgifter för att behärska de matematiska begreppen 

(Malmer, 2008).  Enligt Skolverket (2012) kan textbaserade 

matematikuppgifter innehålla vardagsspråk som är i matematisk betydelse. 

Detta kan bli ett problem för en nyanländ elev, risken är att eleven tolkar ord 

från den matematiska betydelsen till dess vardagliga betydelse eller vice versa. 

Det kan hända att den nyanlända eleven kommit långt i sin språkutveckling 

och eleven känner till den vardagliga betydelsen men ännu inte den 

matematiska betydelsen. Det kan gälla ord som exempelvis skillnad, teckna 

etcetera som i det vardagliga språket har annat betydelse. Se Tabell 1 

(Skolverket 2012).  

Tabell 1: Exempel på matematiska begrepp och dess vardagliga betydelse (tagen ur 

Skolverket 2012, s.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord i matematiken Vardaglig betydelse hos 

ordet 

Skillnad  Olikhet 

Teckna Rita 

Udda tal Konstig 

Värde tal Något värdefullt 

Roten ur ett tal Roten hos en växt 
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Dessa ovannämnda begrepp i tabellen har både vardaglig och matematisk 

betydelse vilket kan medföra missuppfattningar för den nyanlända eleven som 

ännu inte lärt sig språket fullt ut (Skolverket, 2012). Således är det enligt 

Löwing (2006) svårt att lösa textbaserade matematikuppgifter och förstå 

vilken beräkning som ska användas om eleven enbart behärskar det vardagliga 

språket. Grevholm (2012) tar upp ett exempel där en lärare frågade sin klass 

om vart man använder begreppet volym. Elevernas svar fick läraren att bli 

förbryllad då de associerade termen volym med volymen på radion. Dessa 

matematiska begrepp som uttalas eller skriv på samma sätt kan missuppfattas 

av nyanlända elever (Grevholm, 2010). För att eleverna ska få en chans till att 

förstå matematik är det lärarnas ansvar att knyta elevernas vardagsspråk till 

matematikspråket (Grønmo, 1999). 

2.4 Elevens förståelse av det matematiska språket 

 Enligt Lundberg och Sterner (2002) har läsförståelsen stor betydelse för de 

elever som inte behärskar svenska språket, speciellt när de möter textuppgifter 

som innehåller olika matematiska begrepp. När en nyanländ elev möter en 

textbaserad matematikuppgift kan det bidra till att elevens matematiska 

tänkande distraheras eftersom eleven inte behärskar språket. Det tar på kraft 

och motivation att kämpa med att koda av texten och problemet blir då att 

eleven ägnar mer tid åt att försöka förstå texten än att lösa uppgiften 

(Kjellström och Persson, u.å.). Utöver textuppgifter som eleverna arbetar med 

ska eleverna förhålla sig till det språk lärarna använder sig av när de 

undervisar. Malmer (2008) påpekar hur betydelsefull språklig kompetens är 

för all inlärning i skolans verksamhet. Hon tydliggör att barn med utvecklat 

språk har en fördel jämfört med de som brister i språket, de sistnämnda får 

ofta svårigheter med begreppsbildningen. Vidare menar Malmer att barn som 

brister i språket inte heller har förutsättningar att på egen hand kunna söka 

kunskap och strukturera upp sitt eget arbete. 

 

Enligt Möllhed (2001) är brister i språket en av de största faktorerna till att 

elever fastnar i att lösa matematiska textuppgifter, de förstår helt enkelt inte 
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innehållet. Reed (1999) menar också att när elever har svårigheter med 

textbaserade matematikuppgifter kan det bero på brister i elevens läsförståelse 

eller på att eleven har svårt att konstruera en mental bild av det matematiska 

innehållet i texten, det vill säga att eleven inte riktigt förstår vad som 

efterfrågas i uppgiften. Cummins et al (1988) uttrycker att i utförandet av en 

lösning finns det ett samband mellan förståelsen för det som är uttryck i en 

textbaserad matematikuppgift och språket i texten. Det kan förklaras på så vis 

att när en elev kommer fram till en felaktig lösning så är det oftast rätt lösning 

till det eleven har uppfattat av uppgiften, det vill säga elevens egna 

konstruerade bild av den textbaserade uppgiften. Det förklaras på så sätt att 

elevens felaktiga lösning har att göra med elevens bristande läsförståelse och 

inte dennes matematikkunskaper. Malmer (2008) beskriver hur väsentligt det 

är för elever, som har svårt med att förstå olika matematiska ord och begrepp, 

att träna på begreppen i olika kontexter för att förstå innehållet i matematiska 

textuppgifter 

Lester (1987) har, i sin studie, genom observationer kommit fram till att elever 

under åtta år som stöter på textbaserade matematikuppgifter ofta ritar upp en 

bild och är bestämda på att klura ut uppgiften. Det tar dem oftast tre till fyra 

dagar att lösa problemet, viljan finns och de kommer oftast fram till ett svar 

med hjälp av illustrationerna. Ett sådant exempel som Lester nämner i sin text 

är en textbaserad matematikuppgift där två barn hade besökt en farm. På 

farmen fanns det 18 st djur, både grisar och hönor, och att alla djur 

tillsammans hade 52 ben. Lester såg hur de yngre eleverna använde sig av 

diverse metoder för att lösa problemet, till exempel genom att rita de olika 

djuren medan de äldre eleverna oftast inte gav något svar överhuvudtaget.  

Lester uppmärksammade att elever ofta blir tillsagda att fokusera på felaktiga 

problemlösningsmetoder, till exempel, nyckelord, det vill säga ledtrådar som 

kan hittas i texten, något som inte användes av de yngre eleverna, men som 

hade etsat sig fast i de äldre elevernas huvud. Detta resulterade i att de inte 

upplevde sig kunna lösa de matematiska problem de stötte på då de redan 

hade bestämt sig för att det inte fanns något sätt för dem att lösa ekvationen. 
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2.5 Undervisning om textbaserade matematikuppgifter 

Det är en stor utmaning för pedagoger att undervisa textbaserade 

matematikuppgifter eftersom det ska bland annat ske på ett sätt som bör bidra 

till att elever blir delaktiga i undervisningen, att de utvecklas men även 

utmanas (Skolverket 2018). Lester (1987) har, i sin studie kommit fram till att 

bland alla textbaserade matematikuppgifter är just problemlösning ett svårt 

område för barn att ta sig an. Författaren menar att de är lika svårt för lärarna 

att undervisa i. Att hjälpa barn till att bli bättre problemlösare är inte enbart 

ett viktigt mål utan också en av de största utmaningarna en lärare kan stöta på. 

Lester (1987) vill förmedla att alla barn redan är skickliga problemlösare i sin 

natur och han anser att det är lärarens uppgift i undervisningen att öka och 

expandera elevernas tekniska problemlösningsförmåga.  

Norén (2012) betonar vikten av att elevers tidigare erfarenheter har en 

betydelse för framtida lärande. Matematiken är stark knuten till språk, 

kommunikation och språkutveckling. Detta är något som även matematik 

didaktikerna är eniga om (Noren, 2012). Enligt Hattie (2012) ses läraren som 

en av de viktigaste aktörerna i utbildningsprocessen. Om elever med 

andraspråk ska få rätt förutsättningar i skolan och förbättra 

inlärningssituationen bör lärarna vara kunniga inom elevernas tidigare 

hemkulturer, utbildningar, hur matematiken kommuniceras på deras språk 

och synen på skolan (Löwing & Kilborn, 2008).  Enligt Norén (2010) försvåras 

matematiska uppgifter när de är knutna till den svenska kulturella kontexten 

för de nyanlända eftersom de inte har förkunskaper och därför inte kan 

relatera. Detta kan bidra till att elevens intresse minskar för att lösa den 

matematiska uppgiften. De kulturella och sociala erfarenheterna är av 

betydelse för barnets lärande. Detta visar Norén (2007) med ett exempel, som 

handlar om två somaliska pojkar i skolan som skulle lösa en textuppgift som 

handlade om Prinsessan på ärten. Svårigheterna för pojkarna blev att de inte 

hade tidigare kännedom om sagan, vilket bidrog till att de inte kunde lösa 

textuppgiften på egen hand. Trots att läraren översatte textuppgiften till 

pojkarnas modersmål blev inte uppgiften lättare att lösa. Det var först när 
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läraren gav stöd genom att rita bilder på textuppgiftens innehåll som 

exempelvis sängen och de tjugo madrasserna som pojkarna förstod det rätta 

innehållet och kunde därefter lösa problemet. Detta visar, menar Norén, att 

översättning till modersmålet inte är tillräckligt utan lärare bör även ta hänsyn 

till elevernas tidigare kulturella sociala erfarenheter. Även Parszyk (1999) visar 

samma sak. Hon menar att elever med ett annat första språk än svenska kan få 

svårigheter när de möter begrepp som inte förekommer i hemmet eftersom de 

inte kan relatera till den kulturella anknytningen. Möllhed (2001) menar att är 

väsentligt för en lärare att ha kännedom om elevernas tidigare erfarenheter 

och bakgrunder för att de ska kunna få en uppfattning om de svårigheter som 

eleverna kan stötta på. Om läraren har kännedom om ovanstående kan de 

enklare sätta sig in i elevernas tankesätt och kan komma med olika strategier 

för att hjälpa eleverna vidare i lösningen. 

 

2.6 Tvåspråkig matematikundervisning 

Enligt Skolverket (2017) bör undervisningen vara anpassad efter varje individs 

behov och förutsättning och bidra till elevernas fortsatta kunskapsinhämtning. 

Tvåspråkiga nyanlända elever har rätt till studiehandledning på sitt 

modersmål vilket anses vara en framgångsfaktor för elevens språk och 

kunskapsutveckling.  Självförtroendet och studiemotivationen stärks mycket 

när eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk (Skolverket, 2016). I 

kursplanen för matematik står det att eleverna ska få en möjlighet till att 

kunna kommunicera och använda matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer (Skolverket, 2017). Elever som ännu inte behärskar språket 

behöver få använda sitt modersmål för att kunna få motivation (Norén, 2007). 

Forskare är eniga om att undervisning på elevens modersmål ses som en 

framgångsrik resurs för all lärande (Cummins, 2000; Noren, 2010; Skutnabbs-

Knagas, 2000). Om eleverna inte får undervisning på sitt modersmål 

resulterar det i att begreppsutvecklingen bromsas och därmed utvecklas 

långsammare (Hyltenstam, 1996; Thomas och Collier, 1997). Även Parszyk 

(2002) menar att lärare i grundskolan kan hamna i ett dilemma när de 
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bedömer elever i matematik eftersom de inte vet ifall eleven brister i 

spårkunskap eller om eleven enbart har matematiksvårigheter. Detta på grund 

av att det är få elever som erbjuds stöd med språket av studiehandledare 

(Parszyk, 1999) 

I Noréns (2008) projekt om tvåspråkig matematikundervisning där eleverna 

fick möjlighet att använda både sitt modersmål och svenska visade det sig att 

elevernas engagemang i klassrummet ökade. Detta ledde i sin tur till att 

eleverna ansåg att de lärde sig mer och kände en ökad självsäkerhet när de 

kunde använda sig av båda språken på matematiklektionerna. Vidare menar 

Chamot och O’Malley (1987) att matematikundervisningen ställer stora krav 

på språkbehärskningen. För nyanlända elever är det därför betydelsefullt att få 

studera matematik på de språk som de behärskar bäst med tanke på att 

språket är ett viktigt verktyg för att utveckla tänkandet. Norens (2007) projekt 

samt tidigare forskning tyder starkt på att tvåspråkig matematikundervisning 

har resulterat i att elever med två eller flera språk fått möjlighet till att bevara 

sin självkänsla och lyckas bättre i ämnet matematik.  
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3. TEORI: 

Under teoridelen presenteras det sociokulturella perspektivet av Lev Vygotskji. 

Inom det sociokulturella perspektivet kommer följande begrepp att vara 

centrala: samspel och kommunikation samt mediering och scaffolding. Dessa 

begrepp blir centrala för studiens analysverktyg som beskrivs i slutet av 

kapitlet. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Med det sociokulturella perspektivet förklarar Vygotskij mänsklig utveckling 

som social snarare än individualistisk det vill säga att människor lär sig i 

samspel med andra (Gibbons, 2015). Vygotskijs anser att språket är 

människans viktigaste redskap för att förstå och göra sig förstådd. Han menar 

att en god språkutveckling är en förutsättning för barns kognitiva utveckling. 

Vygotskij lyfter fram ’’zonen för den närmaste utvecklingen’’ vilket ses som 

nyckel till barnets framgång i lärandet. Zonen för den närmaste utvecklingen är 

ett ”avstånd” mellan det som en elev kan utföra på egen hand och det som 

eleven klarar med hjälp av en erfaren lärare eller klasskamrat. Läraren har stor 

roll för att få eleven att träda in i nästa utvecklingszon, detta gör läraren genom 

att skydda, stötta, vägleda och att processen för att utvidga zonen bör ske ett 

steg i taget. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan lärare och elev för att 

eleven ska få en förståelse kring sin utveckling och vad som behövs för att 

uppnå målen (Smidt, 2011)  

För att eleverna ska få en chans att förbättra begreppsförståelsen är det 

väsentligt att bearbeta det verbalt (Gibbons, 2016). Språket ger människan 

möjlighet till att uttrycka, samla information samt få förståelse för 

omgivningen. Såldes är språk unikt och en obegränsad rik komponent som kan 

användas för att kommunicera och utbyta kunskap (Säljö, 2014). Språk och 

samspel är beroende utav varandra och när elever i olika sammanhang 

samspelar med lärare eller klasskamrater utvecklar de tillsammans vardags- 

och ämnesspråk. För att detta ska vara möjligt bör de finnas språkliga resurser 
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särskild för nyanlända elever för att de ska ges möjlighet till att utveckla sina 

kunskaper (Bunar, 2010) 

Vygotskij utvecklar begreppet mediering, som ett centralt begrepp inom hans 

teori. Mediering är olika redskap som eleverna kan använda och relatera till på 

en kulturell nivå. Det kan vara verktyg som används för att kommunicera, 

genom bland annat tecken och symboler, för att förstå, tydligöra och 

representera världen och olika upplevelser (Smidt, 2011). Genom att en 

nyanländ får stöd av läraren med hjälp av t.ex. bilder ökar det förståelsen för 

att lösa olika slag av textbaserade matematikuppgifter (Malmer, 2012).  

Läraren har stor betydelse för att hjälpa och ge stöttning (scaffoldning) till 

elever för att utvecklas i lärandet (Hattie, 2012). Begreppet scaffoldning 

innebär ”stöttning” och åsyftar de stöd som leder elever mot nya begrepp, 

färdigheter och nya nivåer av förståelse. Stöttningen eleven får av läraren är 

tillfällig tills eleven på egen hand kan klara av att utföra samma uppgift. En 

elev som får stöd för en viss sak kan eleven klara av på egen hand imorgon. 

Stöttningen kan ske mellan lärare eller i samspel med andra elever i olika 

grupperingar (Gibbons, 2015). Alhberg (1995) menar att arbeta i smågrupper 

mellan elever kan vara framgångsrikt för eleverna eftersom de är där 

kommunikation uppstår. När eleverna delger sina tankar till varandra bidrar 

det till klasskamraterna i gruppen som lyssnar kan få en förändrad förståelse 

av problemets innehåll.  

Det sociokulturella perspektivet utgår mycket ifrån interaktion, språk och 

kommunikation och lämpar sig väl som analysverktig. Centrala begrepp i 

analysverktyget blir zonen för den närmaste utvecklingen, språket, scaffolding 

och mediering mig utav det då jag anser teorin är lämplig för min studie.  Det 

flesta teorier berättar om människan som individ men den sociokulturella 

teorin utgår från att människan aldrig bara är individer utan tillhör också ett 

större sammanhang och fungerar i samband med andra människor.  När man 

som ett barn flyttar till ett främmande land utan att förstå dess kultur eller 
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språk är samspel med andra väsentligt då vi lär oss av varandra och genom att 

socialisera sig förstår vi mer vår omvärld och kan anpassa oss snabbare. 
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4. METOD: 

I detta avsnitt inleder jag med att skriva fram den metod som ligger till grund 

för denna studie. Därefter följer en beskrivning av studiens urval samt dess 

genomförande. Avslutningsvis kan ni som läsare se hur studien relaterar till 

validitet, reliabilitet och etiska ställningsstagtagande. 

 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att se hur lärare samt studiehandledare för åk 1-3 

undervisar nyanlända i textbaserade matematikuppgifter. Det finns kvalitativ 

och kvantitativ metoder för att genomföra vetenskapliga studier. Den 

kvalitativa metoden beskrivs som mjuk data där datainsamlingen görs via 

intervjuer, observationer och textanalyser (Ahrne och Svensson, 2015). En 

möjlig metod för denna studie skulle kunna vara att genomföra observationer. 

Observationer kan dock medföra att lärarna känner sig stressade och presterar 

över- eller under sin förmåga. Denna metod valdes bort eftersom det heller 

inte inkluderar lärarnas tankesätt vilket kan leda till att observatören lägger 

värderingar eller tolkar en viss händelse (Dimenäs, 2012). Den kvantitativa 

metoden som även kallas för hård data innefattar siffror och frekvenser (Ahrne 

och Svensson, 2015). En möjlig metod som intervju skulle vara lämplig för 

denna studie eftersom det hjälper intervjuaren att få en inblick om hur andra 

individer upplever olika sidor av sin livssituation (Dalen, 2015 ).  Genom att ha 

öppna frågor som kan utvecklas med följdfrågor tillför hög validitet och 

reliabilitet (Dimenäs, 2012). Dalen (2015) menar att en kvalitativ intervju ger 

svar på hur en individ känner, tänker eller uppfattar ett visst fenomen. Att få 

förståelse om informantens egna känslor, tankar och erfarenheter är den 

kvalitativa intervjun väl lämpad (Kvale & Birkmann, 2014). Fasta frågor 

medför att man inte kommer utanför ämnet utan får svar på det som 

efterfrågas samtidigt som man ger lärarna en chans att utifrån sina 

uppfattningar svara på frågorna på ett friare sätt (Dalen, 2015). För min studie 

är en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju lämpligast. 
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4.2 Urval 

Urvalet för denna studie grundar sig på lärare och studiehandledare som är 

verksamma i åk 1-3 och som har undervisat eller undervisar nyanlända elever 

inom matematikämnet. Att ha med studiehandledare ansågs lämplig med 

tanke på att studien handlade om nyanlända elever och deras möte med 

textbaserade matematikuppgifter. En studiehandledares uppgift är att finnas 

som vägledning och stöd för dessa elever på deras modersmål. Ur ett 

bekvämlighet perspektiv togs första kontakten med lärare från den egna 

kommunen. Det finns olika urval man kan använda sig av och i mitt fall valde 

jag snöbollsurval . Begreppet snöbollsurval betyder att man hittar en lämplig 

person för studien man intervjuar och därefter frågar ifall personen känner till 

någon annan som kan ställa upp på liknande intervju (Arhne & Svensson, 

2015). Snöbollsurval valdes eftersom det ansågs mer effektivt då det var svårt 

att få tag på lärare och studiehandledare som hade möjlighet att ställa upp och 

bli intervjuade. Totalt tio intervjuer genomfördes, varav sex var klasslärare och 

fyra var studiehandledare.   

4.3 Genomförande 

Jag valde enskilda intervjuer eftersom jag ansåg att det var lämpligast för min 

studie. I studien genomfördes totalt tio intervjuer. Fyra intervjuer 

genomfördes på lärarnas arbetsplats i ett ostört rum och sex intervjuer blev i 

form av telefonintervjuer. Även telefonintervjuerna genomfördes i ett ostört 

rum på Karlstads Universitet. Anledningen till att sex av intervjuerna blev på 

telefon var främst att lärare drog sig ur på grund av begränsad tid. På grund av 

den snäva tidsramen blev därför telefonintervjuer smidigast. Lärarna som 

deltog i intervjun döptes till L1, L2, L3, L4, L5, L6 och studiehandledarna 

döptes till S1,S2,S3 och S4. Pedagogerna hade olika erfarenheter av att jobba 

med nyanlända elever och textbaserade matematikuppgifter. Sju av dem hade 

mer än fem års erfarenhet och hade nyanlända elever i klassen. Resterande tre 

hade inga nyanlända elever i klassen men ställde upp på intervju på grund av 

tidigare erfarenheter av nyanlända som var relevanta för studien. 
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 Intervjuerna spelades in på telefon för att senare transkribera samtalet i lugn 

och ro. Inspelningar är bra redskap för att säkerställa att man inte tolkar 

svaren (Kvale och Birkmann, 2015). Efter varje intervju valde jag att börja med 

transkriberingarna eftersom minnet fortfarande var färskt. När alla 

transkriberingar var genomförda läste jag dem i lugn och ro för att säkerställa 

att svaren var relevant för min studie. Därefter skrev jag ut alla 

transkriberingar för att kunna sortera och färgkoda. Jag började med att först 

färgkoda likheter som togs upp i intervjuerna och därefter skillnader. På så sätt 

kunde jag hitta mina kategorier för mitt resultat. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brikmann (2014) menar att om man på ett systematiskt sätt visar 

hur man gått tillväga steg för steg för att samla in material och påvisar hur 

materialet behandlas stärker det studiens reliabilitet.  Ljudinspelningar för 

min studie medför hög reliabilitet eftersom man kan återgå och lyssna på 

ljudfilerna om och om igen för att säkerställa rätt svar till transkriberingen 

(Dimenäs, 2012). För att stärka studiens validitet valdes intervjuer med 

erfararna lärare som undervisar eller har undervisat nyanlända i textbaserade 

matematikuppgifter. Om respondenten är erfaren inom området och kan 

berätta om situationer hen varit med om vilket kan bidra det till att svaren 

man får är mer tillförlitliga och därmed resulterar i att även validiteten blir 

god. Vad de gäller generaliserbarhet förklarar Bryman (2018) det som ett sätt 

att, utifrån ett urval, dra slutsatser som sedan kan användas för att beskriva en 

större grupp. På grund av att urvalet inte är slumpmässigt valt kan därför inte 

alla aspekter av arbetet generaliseras, men det finns dock vissa områden som 

kan appliceras på en större grupp människor (Dimenäs, 2012). 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden  

Hänsyn till de fyra etiska principerna vilket är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits med 

omsorg (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskrav har deltas ut till 

deltagarna för studien där det tydligt framstått syftet med studien samt hur 

informationen kommer att användas. Tillsammans med informationskravet 
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lämnades en samtyckesblankett till deltagarna som ville medverka i enlighet 

med samtyckeskravet. Där fick de godkänna sin medverkan och fick 

information om att medverkandet är frivilligt och kan avbrytas när som under 

studiens gång utan att behöva uppge anledning.  För att uppfylla 

konfidentialitetskravet fick deltagarna information om att de kommer vara 

helt anonyma samt att deras personuppgifter kommer att förvaras på ett sätt 

där obehöriga inte kommer åt. Deltagarna fick i enlighet med nyttjandekraven 

information om att uppgifterna endast ska användas för forskningsändamål 

och inte annat bruk eller i icke vetenskaplig syfte och att all datamaterial 

kommer efter avslutat studie förstöras (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS: 
Under detta kapitel kommer studiens resultat att skrivas fram utifrån 

intervjuerna som genomförts. Resultaten delas in i olika kategorier som 

begreppsförståelse, svårigheter för nyanlända, studiehandledning och elevens 

lärande. Kapitlet kommer att avslutas med analys av resultat och slutsatser.  

5.1 Begreppsförståelse 

 Lärarna som deltog i studien jobbar på olika sätt kring begreppsförståelse 

eftersom de anser att det är den största faktorn till att nyanlända elever har 

svårt med att lösa textbaserade matematikuppgifter. Några av lärarna 

använder sig utav konkret material för att öka förståelsen medan andra 

jobbade mycket laborativt och med bilder. L1 uppgav att det är viktigt att redan 

från början använda ämnesspecifika ord i matematikundervisningen så att de 

lär sig befästa dem. Hen är noga med att använda sig av de ’’riktiga orden’’ som 

exempelvis addition, subtraktion, multiplikation och lika med tecknet för att 

förstärka förståelsen då eleverna behöver höra dem.  

Studiehandledarna jobbar också på olika sätt kring begreppsförståelsen. 

Samtliga använde sig av översättning av begrepp, konkreta material, ritade 

upp bilder och så vidare. En skillnad var att S1 använde sig av egen metod där 

hen gjorde glosor av svåra matematiska begrepp till sina elever som hen sedan 

skrev översättningen på. Eleverna fick en lista med matematiska begrepp att ta 

med hem för att träna med sina föräldrar. Detta gjorde hen varje vecka 

eftersom hen ansåg att visa elever endast memorerade istället för att verkligen 

förstå begreppen. Hen ansåg att det var en viktig metod som även bidrar till 

ordförrådet hos dessa elever ökar. Hen lyfter också upp vikten av föräldrars 

delaktighet i elevens lärande även när de inte behärskar det svenska språket. 

’’Jag tänker att det är en bra metod för hela familjen, inte bara för eleverna. – 

S1’’ 
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I intervjuerna framkommer det att nyanlända elever har svårt med att förstå 

olika matematiska begrepp. Begreppsförståelsens problematik resulterar i att 

elever får extra stöd i form av studiehandledning. Av flertal intervjuer 

uppmärksammar lärare och studiehandledare att svårigheterna som 

förekommer är främst i begreppsförståelse snarare än själva matematiken. L1 

uppmärksammade att begrepp som: fler, färre, minst, större, störst, hälften 

och dubbelt ställer till med problem för förståelsen och bör översättas på 

elevens modersmål. ’’Sådana ord behöver de ju ha översatt på sitt språk eller så 

har jag fått rita hur jag menar. Det ska ju inte falla på att de inte förstår vad det 

står – L1’’ 

De intervjuade var alla eniga om att språket är ett problem. Lärarna uppger att 

det är viktigt att bedöma dessa elever utifrån de matematiska förmågorna 

istället för språket. De var tydliga med att framföra att matematik består av så 

mycket mer än bara tal och siffror och att de elever som är duktiga i matematik 

ska inte behöva straffas för språkliga brister. L6 uppgav att de ska underlätta 

för dessa elever så mycket det bara går genom att ta hjälp av tillgängliga 

studiehandledare, lexikon samt läsa av elevernas kroppsspråk för att ge dessa 

en chans att utvecklas snarare än bromsas. Samtliga lärare framhöll att när de 

undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter så är det inte 

språket de har i huvudfokus utan de utgår från elevernas kunskaper i 

matematiken. ’’ Vi kan säga att många eller de flesta som kommer ifrån Syrien, 

Pakistan eller andra länder de är duktiga på matte. De är i högre nivå än 

eleverna i den här klassen. Så det är bara språket och begreppen som är svåra 

– S1’’. 

Vidare påpekade L3 att allt inte behöver handla om begreppsförståelsen utan 

problematiken kan ligga någon annanstans som vardagsspråket. Hen tog upp 

att hennes nyanlända elev som bott i Sverige mindre än tre år inte hade 

problem med matematiken i bara siffror. Men att svårigheterna för henne låg 

främst i textbaserade matematikuppgifter.  



27 
 

5.2 Svårigheter för nyanlända elever 

När lärarna och studiehandledarna fick frågan ’’vilka olika typer av 

textbaserade matematikuppgifter väljer du att använda i din undervisning’’, 

svarade de alla med textuppgifter och problemlösningsuppgifter.  Det 

framkom av respondenterna att just problemlösningsuppgifter är det allra 

svåraste för en nyanlända. Lärarna påpekade att deras nyanlända elever är 

duktiga på matematik men fastnar när de möter nya begrepp i 

problemlösningsuppgifter. S3 och L2 menar att man inte ska ta för givet att de 

förstår alla begrepp utan att man kontinuerligt får upprepa dem. Lärarna 

påpekade att denna metod gäller inte enbart för de nyanlända eleverna utan 

för hela klassen och de som har svenska som första språk.  

 

S1 tydliggör att eleverna redan är duktiga på matematik och kan lösa enkla 

rutinuppgifter och textuppgifter men när de möter problemlösning så tar det 

stopp. Vidare menar S4 att hens elever oftast letar efter ’’key word’’ i 

problemlösningsuppgifter. De läser inte texten noga utan gissar sig fram när de 

ska subtrahera eller addera i uppgiften. ’’ Eleverna missuppfattar det här med 

att man måste läsa hela texten noggrant istället gissar dem ifall det ska vara 

addition eller subtraktion S4’’.  

I intervjuerna framkom det även att nyanlända elever tappar fokus och 

intresse när de möter en textuppgift som är alldeles för lång. Lärarna menar att 

de redan har tufft med språket och får det ännu tuffare om uppgiften skulle 

innehåller för mycket långa texter. Samtliga lärare var eniga om att de vill ge 

nyanlända elever uppgifter som innehåller mindre text för att de ska kunna 

hänga med i undervisningen. Även om lärarna förstår vikten av att låta de 

nyanlända eleverna utöka sitt språk gör de även tydligt att det inte är 

huvudfokus under matematiklektionerna, utan att det är något som görs under 

andra lektioner.  L6 uppger att det är för hen en prioritering att försöka 

förenkla textuppgifter så mycket som möjligt för eleverna. ’’Jag vill ge mina 

elever en chans till att visa vad de kan än strula till det för dem L6’’ 
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I resultatet framkom det att L1 och L6 talade samma språk som sina nyanlända 

elever. L6 hade avsaknad studiehandledning för sina elever vilket hen såg som 

en nackdel. Däremot kunde L6 stötta sina elever genom att hen själv kunde 

översätta ord och begrepp. ’’ Dem är jätteduktiga, men fastnar för att de inte 

förstår, så jag översätter eller så förklarar jag uppgiften tydligt på arabiska – 

L1’’ . Lärarna nämner också att dem på grund av sin tvåspråkighet kunde ha 

sin undervisning både på svenska och på de nyanlända elevernas språk vilket 

gynnade eleverna.  

5.3 Studiehandledning  

När lärarna fick frågan ’’ Vilka fördelar/nackdelar ser du med 

studiehandledning eller avsaknad studiehandledning” var de alla eniga om att 

fördelarna överväger nackdelarna. Resultatet visade att eleverna inte har svårt 

med att lösa textbaserade matematikuppgifter när de får stöd i form av 

studiehandledning. Fördelarna med studiehandledning som nämndes är att 

eleverna får olika begrepp översatt på sitt språk och får då möjlighet att visa 

sina kunskaper på sitt språk samt att de får mer tid då det är en mindre grupp. 

Nackdelar som respondenterna tog upp var bland annat de som har avsaknad 

studiehandledning inte får rätt förutsättning som de andra, att eleverna förlitar 

sig allt för mycket på studiehandledaren och kan därför bli lata till att försöka 

läsa och lösa uppgiften på egen hand. L6 som både är förstelärare och som 

även jobbat som studiehandledare menar att det finns vissa studiehandledare 

som rakt av översätter allt till sina elever utan att låta dem få en chans till att 

försöka själva. S2 menar att hens nyanlända elever kan känna sig allt för trygga 

och litar helt enkelt på att studiehandledaren ska göra hela jobbet åt dem. ’’ 

Man litar så mycket på språkstödjaren så att man inte anstränger sig själv – 

S2’’. En ytterligare nackdel som lyftes av tre lärare är att det finns en risk att 

eleverna plockas bort från klassrummet och kan således känna sig utanför 

gruppen eller särbehandlade.   

 

Lärarna som hade tillgång till studiehandledning påpekade att de har ett bra 

samarbete med studiehandledarna vilket uppfattas som en väsentlig faktor. 
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Lärarna menar att de bör finnas ett samarbete för elevens bästa och för att 

kunna hjälpas åt när det gäller bedömning av dessa elever. Detta uppfattades 

oerhört positivt av även av studiehandledarna. S4 påpekade att det inte sker en 

gemensam planering tillsammans med klassläraren utan hen utgår enbart för 

den planering hen fått av läraren. Däremot påpekade S4 att de brukar sitta och 

diskutera när de får tid exempelvis vid rasterna. ’’ Uppmärksammar jag en 

svårighet hos eleverna, förmedlar jag det till klassläraren och tillsammans 

väljer vi en strategi att jobba ifrån –S3’’  

5.4 Elevens lärande 

I intervjuerna uppgav samtliga lärare och studiehandledare att nyanlända 

elever lär sig bäst i samspel med andra individer. Det kan alltså vara 

tillsammans med klasskamrater, klassläraren, studiehandledare eller en extra 

resurs som finns tillgänglig i klassrummet. De var eniga om att det var språket 

som var den största faktorn till att de hakade upp sig när de skulle lösa en 

textbaserad matematik. Men när eleverna fick arbeta i grupp eller tillsammans 

med läraren visade det sig att eleven kunde mer än vad man trodde. ’’ Det är 

väsentligt att låta eleverna få arbeta tillsammans där de får diskutera, hjälpa 

varandra och komma fram till en lösning. – L2’’  

 

L1 menade att hennes nyanlända elever lär sig bäst i mindre grupp men 

framförallt i direkt kontakt med henne, alltså med individuell hjälp. Hon 

berättade att jobba i grupp passar vissa av hennes elever men inte alla. L1 tog 

exempelvis upp att undervisningarna bör anpassas för vissa blyga eleverna 

som inte tycker om att arbeta i grupp och för de ”svaga” eleverna som behöver 

mer frekvent hjälp.  

 

Vidare var alla lärare och studiehandledare överens om hur betydelsefull det är 

för nyanlända att använda sitt förstespråk för att visa sina kunskaper i 

matematik. Genom att eleverna får chans att sitta med en studiehandledare får 

de samma förutsättning till att försöka lösa en textbaserade matematikuppgift 

som vilken annan infödd svensk elev.  
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Förutom ovanstående framkom även att nyanlända elever lär sig bäst genom 

att läraren i undervisningen använder sig av konkret material som klossar, 

pärlor och kulor. Detta bidrar till att deras förståelse för olika begrepp 

förbättras. Många av respondenterna förmedlade att de ritar bilder vilket de 

alla ansåg vara betydelsefullt för elevens lärande. Lärarna pratade om hur 

väsentligt det är att använda sig av praktiska saker för att hjälpa till med 

förståelsen, detta så att självkänslan inte minskas hos dessa elever. L5 uppgav 

om förståelsen inte skulle bli bättre genom bilder fick hen fortsätta på ett annat 

sätt. Att hen hela tiden hittar andra sätt för att underlätta situationen för sina 

elever. Eftersom de alla var eniga om att de inte var själva matematiken som 

var problemet menade lärarna att de är deras ansvar att se till att eleverna 

förstår på ett eller annat sätt för att eleverna inte bromsas ner i sin utveckling. 

L4 menar att det är språket som är det största hindret för en nyanländ elev. 

Om man underlättar språket genom det praktiska, då når eleven bättre resultat 

och får en framgång i inlärning’’. Vidare menar L5 hur hen dagligen kämpar 

med sina två nyanlända elever som hen har i klassen. Trots att hen är ensam 

lärare menar L5 att hen finns som extra stöd ständigt för dessa elever.’’ Jag ger 

inte upp tills de förstår frågan i en uppgift. De ligger trots allt högre 

kunskapsmässigt än mina andra elever i klassen och förtjänar få den hjälp de 

behöver. Gör man inte så tappar de motivationen och självkänslan minskas’’ 

6. Analys 

Resultatet visar att begreppsförståelsen är ett stort problem för nyanlända när 

de möter textbaserade matematikuppgifter vilket även bekräftats av tidigare 

forskning. Vygotskij tydliggör att språket är människans största redskap till att 

få sig själv att bli förstådd men även att förstå omgivningen (Gibbons, 2016). 

Begrepp som fler, mindre, färre, större än och så vidare kan ställa till med 

problem för dessa elever eftersom det kräver läsförståelse (Malmer, 2008; 

Lundgren & Sterner, 2002). Att kunna förstå och få möjlighet till att kunna 

utveckla sina kunskaper om olika matematiska begrepp är en del av vår 

läroplan (Skolverket, 2017). Resultatet visar att nyanlända elever kan blanda 
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vardagsspråk med det matematiska vilket också bekräftats av Skolverket 

(Skolverket, 2012). Lärarna tog upp att de använder sig av genomgångar för att 

förklara olika matematiska begrepp vilket också kan kopplas till den närmaste 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet. För att ta sig vidare till 

nästa utvecklingszon behöver elever lära sig nya begrepp och förstå dem 

(Gibbons, 2016). 

 

 I lärarnas intervjusvar kan man se hur de jobbar med scaffolding. Lärarna 

menar att de finns hela tiden på avstånd och rycker in när eleven behöver stöd. 

Det kan vara i form av att översätta ett begrepp eller förklara det på ett annat 

sätt så att eleven förstår. ’’ När eleven inte förstår och får förklaring av mig ser 

jag glimt i ögat, de känner sig trygga och vill ha bekräftelse innan de fortsätter 

– L6’’.  Eftersom eleverna möter på olika begrepp från olika kontexter hela 

tiden är det väsentligt med genomgånga. Lärarna menar att genomgångar är 

till nytta för alla i klassen och inte bara för de nyanlända eleverna. Vidare 

menar respondenterna att de försöker vara tydliga när de undervisar och 

förklarar ord även fast resterande i klassen kanske redan känner till dem. Det 

har vid sådana tillfällen uppmärksammat att det finns vissa ord och begrepp 

som de andra i gruppen heller inte känner igen. ’’ Jag ser det som en vinst för 

alla att jobba på detta sätt och jag blir även noggrannare när jag förklarar – 

L4’’. Detta är ett tydligt exempel på det Vygotskij nämner om individer och hur 

de ständigt utvecklas och förändras (Säljö, 2014). 

Vidare visade resultatet att bland alla textbaserade matematikuppgifter är 

problemlösning det svåraste vilket också bekräftats av Lester. Lester (1987)  

menar att i problemlösningsuppgifter innehåller det svåra begrepp som 

eleverna fastnar vid vilket leder till att de hakar upp sig. Hattie (2012) menar 

att lärare har en stor betydelse i undervisningen för att eleverna ska få en 

framgång och kunna utvecklas. Författaren tydliggör att lärarens undervisning 

är avgörande för elevens lärande. Man kan i resultatet se att lärarna jobbar 

med mediering där de använder sig av externa redskap för att skapa en 

förståelse (Säljö, 2014). Lärarna varierar sättet de undervisar textbaserade 
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matematikuppgifter med nyanlända elever. De väljer bland annat att rita 

bilder, använda laborativt material, kroppsspråk och konkret material som 

klossar, pärlor och pengar för att öka förståelsen hos sina elever. ’’ Vi brukar gå 

ut på skolgården och försöker arbeta så konkret som möjligt och gärna med 

laborativt material, detta hjälper förståelsen och de tycker det är kul – L5’’.   

 

Resultatet visar att studiehandledning på elevernas modersmål är en 

framgångsrik faktor vilket även tidigare forskning bekräftar (Cummins, 2000; 

Noren, 2010; Skutnabbs-Knagas, 2000). Respondenterna var alla eniga om det 

förekommer mer fördelar än nackdelar med studiehandledning. Av alla tio 

intervjuer hade tre av den avsaknad studiehandledning vilket sågs som en 

nackdel. Hyltenstam (1996) och Thomas & Collier (1997) menar att det är 

väsentligt för dessa elever att ha tillgång till studiehandledning på sitt språk 

eftersom det med begreppsutvecklingen ökas. Resultatet visade även att 

nyanlända elever inte har problem med att lösa enkla matematikuppgifter som 

innehåller tal, siffror och symboler men bromsas när de möter textbaserade 

matematikuppgifter pågrund av språket. Parszyk (1999) menar att de på så sätt 

kan skapa ett dilemma för lärarna när de ska bedöma eleverna eftersom de inte 

riktigt får en rätt uppfattning om det är språket det brister i eller matematiken. 

Även här kan man se att studiehandledarna jobbar mycket med både 

scaffolding och mediering. De översätter svåra ord och begrepp, ritar bilder, 

använder sig av konkret material och så vidare. Lärarna finns som vägledning 

för att få eleven att träda in i den ’’närmaste utveckling zonen’’ (Gibbons, 2015)  

 

I resultaten kan vi se att lärarna samt studiehandledarna påpekar att 

nyanlända elever lär sig bäst i samspel med andra. Det kan vara i helklass 

gemensamt, i par, små grupper eller tillsammans med 

läraren/studiehandledaren. Vygotskij menar att begreppsförståelsen förbättras 

ifall eleverna får bearbeta det verbalt (Gibbons, 2016). Alhberg (1995) menar 

att det är väsentligt att låta elever att få jobba i smågrupper eftersom det är där 

kommunikation uppstår. Respondenterna anser att det är väsentligt att de 
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nyanlända eleverna får arbeta tillsammans med andra i klassen. ’’ Mina elever 

lär sig bäst i samspel, de kan vara med klasskamraterna, med mig som lärare, 

resurslärare eller studiehandledare – L1’’. 

6.1 Slutsats 

Som slutsatser i detta resultat kan man bland annat se betydelse av att förstå 

olika begrepp för att ta sig an textbaserade matematikuppgifter för nyanlända 

elever. I textbaserade matematikuppgifter finns det matematiska begrepp som 

är av vardaglig betydelse vilket kan förvirra den nyanlända ifall hen 

fortfarande inte lärt sig språket grundligt.  

 

Resultatet visade att det inte är förmågan av att lösa en textbaserad 

matematikuppgift som är ett problem för nyanlända elever men snarare 

språket och läsförståelsen som sätter käppen i hjulen. En viktig aspekt som en 

lärare poängterade var att det kan vara precis lika svårt för en infödd svensk 

att lösa dessa problem. Genom genomgångar, jobba i grupp eller i par, 

använda konkreta material, tydliggöra med hjälp av bilder samt att jobba 

laborativ ökar det elevernas förståelse till att förstå textbaserade matematik.  

 

Det återkom att svårigheterna främst ligger i problemlösningsuppgifter 

eftersom det innehåller begrepp som kan försvåra för den nyanlände. 

Problemlösningsuppgifter kan enligt respondenterna innehålla för mycket text 

vilket försvårar för eleverna och resulterar i att de kämpar mer med 

avkodningen och kan därför lätt tappa fokus och motivation.  

  

Studiehandledning gynnar och ökar elevernas förståelse till att förstå 

textbaserade matematikuppgifter på sitt modersmål, där de kan få begrepp och 

ord översatt på sitt förstespråk. Resultatet visade även att tvåspråkig 

matematikundervisning är betydelsefullt och gynnar nyanlända elever till att få 

rätt förutsättning till att förstå olika kontexter i matematikuppgifter. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet som studien visat kring hur lärare samt 

studiehandledare undervisar nyanlända elever i textbaserade 

matematikuppgifter ihop med forskning och teori. Vidare följer en diskussion 

om studiens metoder och genomförande samt dess värde för 

kunskapsutvecklingen inom området kopplat till skolan och förslag på vidare 

forskning om fortsatt fördjupning om ämnet. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare och studiehandledare för åk 1-

3 undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter samt hur de 

ser på elevernas utmaningar. I undersökningen framkommer det hur väsentlig 

begreppsförståelsen och det svenska språket är, för nyanlända elever som 

möter textbaserade matematikuppgifter. Detta tolkar jag som att nyanlända 

elever inte har svårt med matematiken i sig utan att problemet först och främst 

ligger i språket och begreppsförståelsen. Det har visats i en PISA-undersökning 

att elever med utländsk bakgrund2 har sämre betyg i matematik än en infödd 

svensk (Skolverket, 2016). Eftersom nyanlända elever hamnar under samma 

kategori som elever med utländsk bakgrund innebär det att de också har sämre 

betyg än en infödd svensk. Respondenterna förmedlade dock att de berodde på 

språkkunskaperna snarare än matematikkunskaperna. Detta bekräftas även av 

Ahlberg (1995), Rönnberg och Rönnberg (2001) samt Parszyk (1999) som 

menar att den största faktorn till att dessa elever inte når bra resultat i ämnet 

matematik i första hand beror på språket. Då matematik inte enbart handlar 

om tal och siffror är språket och förståelsen av olika matematiska begrepp 

väsentligt för att ta sig an textbaserade uppgifter, vilket även förmedlades av 

mina respondenter. Respondenterna förmedlade att de jobbar på olika sätt 

med att förklara och repetera olika begrepp för att vara säkra på att det sitter 

hos eleverna. Norén (2010) menar att för att kunna lösa textbaserade 

matematikuppgifter spelar ordförrådet stor roll, något som överensstämmer 

                                                
2 Individer som är utrikes födda eller som själv är inrikes född dock med två utrikesfödda föräldrar. 
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med respondenternas svar och min tolkning av resultatet.  

 

Vidare förmedlade respondenterna att de arbetar med bland annat laborativt 

material när de undervisar i textbaserade matematikuppgifter vilket ansågs 

gynna elevernas förståelse av innehållet. Detta styrks av tidigare forskning som 

menar att representationsformer kan synliggöra det matematiska innehållet. 

Att använda sig av representationsformer i undervisningen är gynnande för 

elevens lärande då man presenterar något nytt (Malmer, 2002; Taflin, 2007).   

 

Kilborn och Löwing (2010) lyfter fram att nyanlända elever som kommer till 

Sverige har med sig olika erfarenheter och bakgrunder. Bland annat tar 

författarna upp att de finns nyanlända elever som saknar skolbakgrund. En 

förvånande aspekt som lärarna inte nämnde något om var vilka erfarenheter 

deras nyanlända elever hade. Att inte ha någon skolbakgrund alls tolkar jag 

som att dessa elever inte enbart får de tufft med språket utan också med 

matematiken. Resultatet i min studie visar att nyanlända elever inte har 

svårigheter med textbaserade matematikuppgifter utan enbart med språket, 

något som säger emot tidigare forskning. Norén (2006) menar att det är 

väsentligt för lärare att känna till elevernas bakgrunder och erfarenheter för att 

kunna anpassa undervisningen efter deras förmåga. Jag kände inte att jag fick 

reda på elevernas tidigare erfarenheter. Detta kan ha med mina intervjufrågor 

att göra då jag ställde frågor som handlade mer om hur undervisningen går till 

och vilka svårigheter som finns.  

 

Respondenterna nämnde även att bland textbaserade matematikuppgifter är 

problemlösningsuppgifter svårast för nyanlända elever eftersom det innehåller 

fler begrepp och är klurigare.  Detta bekräftar Ahlberg (1995) som menar att 

svårighetsgraden för dem kan bero på vilka betydelse begreppen har samt 

antalet ord som finns med i uppgiften.  Lärarna påpekade att eleverna tappar 

motivation när de möter textbaserade matematikuppgifter som är för långa 

eftersom de ägnar mer tid åt läsningen än själva uppgiften. Lester (1987) 
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tydliggör att elever fastnar och får problem när de möter 

problemlösningsuppgifter eftersom de innehåller svåra begrepp. Detta 

problem poängterar (Norén, 2010) även att problematiken inte enbart ligger 

hos nyanlända elever utan även för elever som är födda i Sverige eftersom de 

inte har en välutvecklad svenska. Vilket även mina respondenter påpekade. 

 

En aspekt som lärarna tog upp var hur betydelsefullt det är för deras 

nyanlända elever att ha tillgång till studiehandledning.  Av sex lärare saknade 

två av dem studiehandledning vilket de ansåg som en nackdel. Parszyk (1999) 

påpekar att avsaknad studiehandledning kan medföra ett dilemma för lärarna 

om hur de ska bedöma sina elever i matematikundervisningen då de inte har 

rätt uppfattning om det brister i språkkunskaperna eller 

matematikkunskaperna.  

Två av respondenterna hade tillgång till tvåspråkig undervisning eftersom de 

talade samma språk som sina nyanlända elever. Norén (2010) bekräftar att 

tvåspråkig matematikundervisning gynnar elevers lärande.  Ett exempel som 

Norén (2008) tar upp i sitt projekt är att när elever får använda sitt modersmål 

i matematikundervisningen känner de ett ökat engagemang och en känsla av 

att de har lärt sig mer. Detta stämmer överens med de svar lärarna gav under 

intervjuerna.  

Resultatet visar vidare att nyanlända elever lär sig bäst i samspel med andra. 

Skolverket (2017) lyfter att undervisningen bör anpassa efter elevernas behov 

vilket framkom tydligt av lärarna i studien. Respondenterna förmedlade att de 

låter sina elever arbeta i grupp och i par eftersom det är en bra metod att 

använda sig av då eleverna kan ta hjälp och dela tankar med varandra. 

Vygotskij trycker starkt på detta med samspel eftersom människan tillhör ett 

större sammanhang och fungerar i samband med andra samt att människan 

ständigt befinner sig i utvecklingsfas (Gibbons, 2015).  

Utifrån den tidigare forskning jag har använt mig av, tillsammans med det 

material jag samlat in från mina intervjuobjekt, anser jag att mitt syfte och 
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mina frågeställningar har besvarats. Det insamlade och undersökta material 

jag använt mig av har lett till att jag utvecklat en djupare förståelse för hur, och 

framförallt varför, denna skillnad mellan nyanlända elever och inrikes födda 

elever existerar. Den undersökning och det arbete som utförts anser jag kan 

användas för att tydliggöra och förbereda de personer som är verksamma inom 

läraryrket på de hinder som kan uppstå när man använder sig av textbaserade 

matematikuppgifter i en klass med nyanlända elever. 
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7.2 Metoddiskussion 

Metodens syfte är att undersöka hur lärare samt studiehandledare för åk 1-3 

undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter samt deras syn 

på elevernas utmaningar. 

En svårighet som uppkom med denna metod var att få ihop lärare och 

studiehandledare med rätt bakgrund och kompetens som kunde ställa upp på 

intervjuer. Från allra första början skickade jag ut mejl till olika lärare och 

studiehandledare som var lämplig för min studie, men fick inget svar. På grund 

av den snäva tidsramen valde jag till slut att gå till en skola i min kommun och 

fick tag på en lärare som kunde ställa upp. Läraren jag intervjuade kände till 

fler som var lämplig för min studie och därför blev det urvalen 

snöbollseffekten. Detta resulterade i att jag intervjuade flera lärare och 

studiehandledare i flera olika kommuner. En del av lärarna avböjde och ställde 

in främst på grund av tidsbrist och en del tackade ja endast om intervjun 

kunde göras via telefon. Detta bidrog till att sex av tio intervjuer gjordes via 

telefon. En fördel med telefonintervju är att det är tidseffektivt men 

nackdelarna är att man inte kan se respondentens reaktion och kroppsspråk 

(Brymann, 2018). Det var förvånansvärt besvärligt att få tag på lärare samt 

studiehandledare som var lämpliga för studien fastän de flesta skolor tar emot 

nyanlända elever.  

 

Tio olika intervjuer gjordes vid tio olika tillfällen med enskilda lärare och 

studiehandledare från olika skolor. För att styrka intervjumetoden behöver en 

mättnad uppstå och i denna studie uppnåddes mättnad då respondenternas 

svar upplevdes som upprepande och samma svarsmönster var återkommande i 

samtliga intervjuer (Arne och Svensson, 2015)). Detta kan också i sin tur på 

grund av mitt snöbollsurval  påvisa en viss generalisering, till exempel att det 

är svårt för de nyanlända eleverna att förstå formuleringen kring ett 

matematiskt problem, snarare än det matematiska problemet i sig. Det blir då 

en fråga om språk istället för matematik. Även arbetets reliabilitet stärks då 

resultatet inte hade påverkats om fler intervjuer med andra lärare och 
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studiehandledare hade utförts. Detta visar att trovärdighet finns i studien och 

att samma resultat kan uppnås igen. Vidare hade studiens reliabilitet och 

validitet också kunnat stärkas genom att få in nyanlända elevers perspektiv 

genom intervjuer med nyanlända elever och därmed jämföra resultaten. 

 

7.3 Vidare forskning 

För att vinkla studien en aning hade det varit intressant att även forska vidare 

på hur nyanlända elever själva upplever när de möter textbaserade 

matematikuppgifter. Man skulle kunna göra en innehållsanalys där eleverna 

får lösa textbaserade matematikuppgifter på sitt språk och på svenska. 

Därefter kan man med hjälp av intervju få en djupare förståelse för hur de 

tycker och tänker. I denna studie får vi reda på hur lärarna tycker och tänker 

men det hade varit relativt intressant att ta del av elevernas tankar likaså. Att 

använda sig av en innehållsanalys där eleverna får lösa olika textbaserade 

matematikuppgifter både på sitt språk och på svenska samt stärka validiteten 

med en intervju efteråt kan man se ifall det är språkkunskaperna de faller på 

eller matematikkunskaperna.  
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8.1 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 

 Hur länge har du jobbat som lärare/studiehandledare? 

 Vad är du examinerad i? 

 Vilken årskurs jobbar du med idag? 

 Vilka erfarenheter har du av att undervisa nyanlända i textbaserade 

matematikuppgifter? 

 Vilka olika typer av textbaserade matematikuppgifter väljer du att 

använda i din undervisning? 

 På vilket sätt förklarar du matematiska begrepp i undervisningen för dina 

nyanlända? 

 Vilka utmaningar får nyanlända elever när de undervisas och arbetar 

med textbaserade matematikuppgifter? 

 Vilka strategier/metoder använder du när du undervisar nyanlända 

elever i textbaserade matematikuppgifter? 

 På vilket sätt anser du nyanlända elever lär sig bäst när de möter 

textbaserade matematikuppgifter? 

 Har dina nyanlända elever tillgång till studiehandledning? 

 Hur samarbetar klasslärare och studiehandledning? 

 Vad ser du för fördelar och nackdelar med studiehandledning eller 

avsaknad av modersmålsundervisning när nyanlända elever undervisas i 

problemlösning? 

 

Avslutningsvis: 

Finns det något mer du tillägga om vad gäller nyanlända elevers lärande och 

undervisning med textbaserade matematikuppgifter? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag är en student på Karlstad universitetet som skriver examensarbete i ämnet 

matematik. Syftet med studien är att undersöka hur lärare och studiehandledare för 

åk 1-3 undervisar nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter samt deras syn 

på elevernas utmaningar. Jag söker lärare och studiehandledare som jobbar eller har 

jobbat med nyanlända elever inom området matematik och textbaserade uppgifter. 

Ditt deltagande med en intervju på ca 30 minuter skulle berika mitt arbete. 

Behandling av dina personuppgifter hanteras enligt nedan. 

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien 

är helt frivilligt. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att ange orsak, 

vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 

uppgifter du ger behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att ange klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning Bahar Ahmadi 

 

Kontakt:     Student: 

Yvonne Liljekvist   Bahar Ahmadi                   

E-post:yvonne.liljekvist@kau.se   E-post: bahar.ahmadi@kau.se 
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Bilaga 3  
Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

Undervisning av nyanlända elever i textbaserade matematikuppgifter. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

……………………………………… 

Underskrift 

 

…………………………………    ……………………………… 

Namnförtydligande     Ort och datum 

 

Kontakt:     Student: 

Yvonne Liljekvist   Bahar Ahmadi  

E-post: yvonne.liljekvist@kau.se   E-post:bahar.ahmadi@kau.se 

    


