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   Sammanfattning 
  

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan för varje år och det gör att 
skolan blir en mötesplats för alla kulturer, nationer, religioner, livsstilar, språk 
och olika kunskaper särskilt sedan 1 juli 2013 när det bestämdes att även de 
nyanlända barn utan uppehållstillstånd fick laglig rätt att gå i skolan. 

Denna rapport syftar till att bidra med kunskap kring lärares syn på integrering 
av de nyanlända eleverna i den svenska skolan och särskilt i ämnet matematik, 
de nyanlända elevernas upplevelser av matematikundervisningen och 
svårigheter som lärarna upplever vid matematikundervisning för nyanlända. 

Resultatet visar att det krävs mycket samarbete kring nyanländas 
kunskapsutveckling och integrering. Lärarna påstår att integrering inte sker bara 
genom att eleverna finns med i klassrummet utan de måste ha samma 
möjligheter och förutsättningar som de andra för att integrering ska vara möjlig. 
Enligt lärarna måste eleverna kartläggas innan de börjar skolan för att upptäcka 
på vilken nivå de ligger för att få rätt hjälp. 

Resultatet av studien visar vidare att de nyanlända eleverna som placerades i en 
förberedelseklass är mer nöjda med sina studier än de som placerades i en 
ordinarie klass. 

Resultatet visar också att brister i svenska och elevernas studiebakgrund utgör 
det största problemet för lärarnas jobb med de nyanlända. Därför är det viktigt 
att eleverna börjar i en förberedelseklass för att få en mjuk start och för att få 
kännedom om en del matematiska termer innan de börjar i en ordinarie klass.  

Denna studie är en kvalitativ studie som utgår från intervjuer med ett fåtal lärare 
och elever, två lärare och åtta elever och därför kan man inte dra några generella 
slutsatser av studien. För att kunna dra några entydiga eller generella slutsatser 
krävs det mer omfattande forskning inom området och som engagerar ett större 
antal lärare, elever och andra personal inom flera skolor i olika kommuner. 
 

Nyckelord: nyanlända, integrering, matematik, förberedelseklass, ordinarie 
klass.  
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   Abstract 
 
The number of newly arrived pupils increases in the Swedish school every year, 
which makes the school a meeting place for all cultures, nations, religions, 
lifestyles, languages and different knowledge especially since July 1, 2013 when 
it was decided that even new arrivals without a residence permit were given 
legal right to go to school. 
This report aims at contributing knowledge about teachers views on the 
integration of newly arrived students in Swedish schools, and especially in the 
subject of mathematics, the newly arrived students' experiences of mathematics 
teaching and difficulties experienced by teachers in mathematics education for 
newcomers. 
The result shows that a lot of cooperation is needed about the development and 
integration of newly arrived students. Teachers argue that integration does not 
only happen when the students are in the classroom, but they must have the 
same opportunities and possibilities as the others for integration to be possible. 
According to the teachers, the students must be mapped before they start school 
to find out what level they are in order to get the right help. 
The result of the study further shows that the newly arrived students placed in a 
preparatory class are more satisfied with their studies than those who were 
placed in an ordinary class. 
The result also shows that shortcomings in Swedish and student backgrounds 
constitute the biggest problem for teachers' jobs with new arrivals. Therefore, it 
is important that the students begin in a class of preparation to get a smooth start 
and to get acquainted with some mathematical terms before starting in a regular 
class. 
This study is a qualitative study based on interviews with a few teachers and 
students, two teachers and eight students and therefore you cannot draw any 
general conclusions from the study. In order to draw some unambiguous or 
general conclusions, more extensive research is required in the field, involving 
more teachers, students and other staff in several schools in different 
municipalities. 
 
Keywords: newly arrived, integration, mathematics, preparation class, ordinary 
class. 
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 In i mitt klassrum kliver elever från olika delar av världen, med olika 
 kunskaper och erfarenheter i bagaget. De är i olika åldrar och talar olika 
 språk. En del har gått i skola i flera år och en del har aldrig tidigare satt 
 sin fot i en skolbyggnad. De har en enda sak  gemensamt, de är nya i 
 Sverige och nya i det svenska språket. Mina elever går i 
 förberedelseklass för att få grunderna i det svenska språket och en 
 introduktion in i den  svenska skolan. De nyanlända eleverna ska 
 utveckla samma förmågor som alla andra elever i den svenska skolan 
 med den skillnaden att de till stor del ska göra detta på ett, för dem, nytt 
 språk. De ska utveckla sina kunskaper och lära på ett nytt språk samtidigt 
 som de lär sig det nya språket. Det är en utmaning. För dem och för mig. 
 Vi har  nämligen inget gemensamt språk att kommunicera på (Kaya, 
 2016, s. 9).  

 

 

1 Inledning 
Den svenska skolan är inte som förut. Dagens klasser är mångkulturella med 
elever från olika länder och olika bakgrund. Nästan 20 procent av eleverna i 
svensk grundskola har utländsk bakgrund där mer än 150 språk och lika många 
kulturer representerade påstår Bergendorff (2014). Enligt Migrationsinfo (2018) 
mottogs drygt 68400 nyanlända bara under 2017 i Sveriges kommuner, varav 
8600 var ensamkommande barn. Läsåret 2016/17 fanns det cirka 80000 
nyanlända elever i svensk grundskola, vilket motsvarar nära åtta procent av alla 
grundskoleelever (Skolinspektion, 2017). 

Enligt Bergendorff (2014) har mottagningen av nyanlända elever blivit ett allt 
vanligare ärende i den svenska skolan och det ställer höga krav på skolans 
personal att möta dessa elever på bästa sätt. En särskilt utmaning är att undervisa 
de elever som kommer till Sverige sent under skoltiden och på kort tid förväntas 
nå de mål som andra barn haft hela grundskoletiden på sig för att klara hävdar 
Bergendorff. 

De nyanlända elevernas ankomst till Sverige är väldigt olika vilket naturligtvis 
påverkar deras början på det nya livet. Enligt Migrationsverket (2018) tar barnen 
in sig till Sverige på olika sätt som ensamkommandebarn och ungdomar utan 
medföljande förälder, kvotflyktingar som före resan till Sverige fått 
uppehållstillstånd och vars resa organiseras och betalas t.o.m. av 
Migrationsverket, barn och ungdomar som kommer till Sverige via anknytning 
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till föräldrar/släktingar eller föräldrar med barnen som tar sig in i Sverige på ett 
olagligt sätt.  

Oavsett på vilket sätt barnen tar sig in i Sverige hamnar de från första början i 
Migrationsverket, där de efter några rutiner mottags av en kommun som tar hand 
om boendet, sjukvård och skolan enligt Migrationsverket (2018). I 
hemkommunen har barnen rätt att gå i skolan oavsett om de har 
uppehållstillstånd eller inte. Nyanlända barn utan uppehållstillstånd fick laglig 
rätt att gå i skolan i mitten av 2013 (Riksdagen, 2013).  

När de nyanlända startar skolan i Sverige börjar en process för deras skolstart 
som består av tre delar som mottagning, kartläggning, 
förberedelseklass/ordinarie klass och övergång till reguljär undervisning 
(Skolverket, 2016a; Bergendorff, 2014). 

Det finns två vanliga skolformer som de nyanlända eleverna börjar med, en 
förberedelseklass eller en ordinarie klass (Nilsson, 2015, 2017; Sharif, 2017; 
Skolverket, 2018). I förberedelseklassen är de nyanlända eleverna ensamma som 
en grupp och integreras inte i den ordinarie svenska klassen, medan i den 
ordinarie klassen integreras de nyanlända eleverna i en svenskklass. 
Förberedelseklassen kan väljas för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper de 
behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie 
undervisningen (Skolverket, 2016b). Undervisning i förberedelseklass ska inte 
få pågå längre än två år (Regeringen, 2014). 

När de nyanlända eleverna börjar skolan måste först göras en kartläggning av 
eleverna enligt Skolverket (2016a). Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan 
stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller 
han börjar skolan i Sverige. Enligt Skolverket kartlägger skolan i steg 1 elevens 
språk, erfarenheter och elevens tidigare skolgång medan steg 2 handlar om 
kartläggning av elevernas kunskaper inom litteracitet och numeracitet. 
Litteracitet är användningen av skriftspråk i olika sammanhang, och numeracitet 
är användningen av matematiskt tänkande i enlighet med Skolverket. Steg 1 och 
2, som används i den inledande bedömningen, ger en underlag för att bedöma i 
vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev ska placeras samt ger 
underlag för undervisningsplanering utifrån elevens förutsättningar och behov 
påstår Skolverket. Kartläggningens steg 1 och steg 2 för bedömning av 
nyanlända elevers kunskaper är obligatorisk för grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan sedan 2016 påstår Skolverket. Kartläggningens 
tredje steg, som är frivilligt för skolan att göra, är ett stöd för ämnesläraren för 
att kunna planera undervisningen utifrån vad eleven redan kan inom ett specifikt 
ämne påstår Skolverket.  
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Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat 
modersmål än svenska, så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i 
skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket menar 
Skolverket (2016a). De nyanlända eleverna i skolan, särskilt vid skolstarten, 
behöver mycket hjälp från modersmålslärare och studiehandledare i samarbete 
med de andra pedagogerna såväl i förberedelseklassen som ordinarie klassen. En 
studiehandledare är en bro mellan ämneslärare och elever (Skolinspektion, 
2017). Studiehandledaren översätter viktiga ord mellan svenska och 
modersmålet som t.ex. läromedelstexter, uppgifter eller prov menar 
Skolinspektionen (2017). Medan en modersmålslärare undervisar eleverna på 
modersmålet för de är lärare i hemspråket och sköter hemspråksundervisningen 
menar Bunar (2010).  

Ett av de ämnena som eleverna kommer att undervisas i är matematik. 
Matematisk verksamhet är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska 
och digitala utvecklingen (Lgr11, 2017) samtidigt matematik är ett av skolans 
viktigaste ämnen och dessutom ett kärnämne i gymnasieskolan (NCM1, 2006; 
Socialstyrelsen, 2010). Jag är också själv intresserad av matematik därför väljer 
jag att undersöka hur pedagogerna framför allt lärarna jobbar för att ge de 
nyanlända eleverna största möjligheter för integrering inom matematiken samt 
se hur de nyanlända eleverna själva upplever matematikundervisningen i skolan. 
Matematik har alltid varit mitt favoritämne och det kommer också bli ett ämne 
som jag ska undervisa i som lärare i skolan. Jag valde att skriva min uppsats 
inom matematikdidaktik för att kunna fördjupa mig ytterligare inom ämnet för 
att hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt i framtiden.  

Att skriva om matematik och om hur matematik undervisningen ser ut för alla 
skolgrupper samt hur olika skolgrupper integreras i ämnet matematik kräver ett 
mycket mer omfattande arbete än den här undersökningen. Därför begränsar jag 
mig till en liten skolgrupp, de nyanlända eleverna i högstadiet i en skola, och 
försöker undersöka hur man kan integrera de inom matematiken.  

 

 

 

 

                                                             
1 Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, resurscentrum med uppgift att utvecklingen av 
matematikundervisningen inom skolväsendet. NCM inrättades 1999 av regeringen och finns vid Göteborgs universitet, 
där det drivs i samverkan med Chalmers. NCM bedriver kompetensutveckling för lärare inom förskola, grundskola och 
gymnasieskola. (Nationalencyklopedin, u.å. a). 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad menas med integration? 
 

Något fler än 18 procent av Sveriges befolkning var utrikes födda 2017 enligt 
Migrationsinfo (2018). Det talas om att invandrare är segregerade och 
underrepresenterade på flera områden i det svenska samhället, därför strävar 
man efter en ökad integration för att förbättra invandrarnas situation i samhället 
(Abbasian, 2003). Integration är viktig, men vad egentligen menas med 
begreppet integration. 

 Integration inom samhällsvetenskapen är en process som leder till att 
 skilda enheter  förenas; även resultatet av en sådan process … I studier 
 av internationell migration och etniska relationer används integration 
 särskilt för att beteckna de sociala processer  genom vilka minoriteter, 
 exempelvis invandrade etniska grupper, slussas in i och blir 
 delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- 
 och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv 
 (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Integration är ett försök att skapa gemenskap och det innebär att olika grupper 
som är isolerade eller avskilda i samhället kommer in i samhället och blir en del 
av dess helhet utan att nödvändigtvis bli totalt anpassade (Abbasian, 2003). 
Integrering berör individens anpassning till nuvarande förhållanden (Ahlberg, 
2015).  

Att integrera betyder inte att man automatiskt radera skillnaderna mellan 
individerna eller grupperna och invandrare behåller länkar mellan deras tidigare 
och nuvarande platser och sociala kontakter/relationer, och livet i det nya landet 
är kopplat till livet i det gamla (Gregory, Johnston, Pratt, Watts & Whatmore, 
2009). Integration är en process genom vilken invandraren blir en del av det 
sociala livet, uppnår likvärdighet i samhället i viktiga samhällskretsar (Diaz, 
1993). 

 

 

2.2 Vad menas med nyanländ? 
 

Det finns tydligen två olika definitioner av de nyanlända personerna i allmänhet 
och de nyanlända eleverna. Migrationsverket (2016) definierar en nyanländ 
person som ”någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
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uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. 
Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ 
under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill 
säga två till tre år” 

Inom det här arbetet läggs fokusen på de nyanlända eleverna. Enligt Skollagen 
(SFS 2010:800) definieras en nyanländ elev som ”1. har varit bosatt utomlands, 
2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än 
höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte 
längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet”. 
Skolinspektionen (2009) definierar nyanlända elever som inte har svenska som 
modersmål och inte heller behärskar det svenska språket samt de som anländer 
nära skolstarten eller under sin skoltid. 

En del av de nyanlända eleverna har inget uppehållstillstånd, så kallade 
papperslösa barn (Skolverket, 2018) när de börjar skolan i Sverige. Det är 
ganska svårt att ta reda på hur stor andel av de nyanlända eleverna saknar 
uppehållstillstånd (Migrationsinfo, 2018a). Eftersom de papperslösa inte 
förekommer i några register finns det ingen trovärdig statistik över hur många 
av dem som finns totalt i Sverige (Stockholms stadsmission, 2014). Enligt 
Socialstyrelsen (2010) fanns uppskattningsvis cirka 2000 – 3000 papperslösa 
barn i landet. Det visade också sig att hälften av de eleverna som intervjuades i 
denna studie, saknade uppehållstillstånd när de började skolan i Sverige och en 
av dem har fortfarande inget uppehållstillstånd efter två år. 

Men det är inte ett hinder för dessa barn att börja skolan precis som för barnen 
som vistas i landet med tillstånd. Barn som vistas i landet utan tillstånd har i 
huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige 
(Skolverket, 2018). Nyanlända barn utan uppehållstillstånd fick laglig rätt att gå 
i skolan i mitten av 2013 (Riksdagen, 2013). 

 
 

2.3 Vad menas med integration av nyanlända elever 
inom matematik? 

 

Enligt NCM:927 (2008) ska eleverna utveckla sin tilltro till egna förmåga och 
kunnande att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och att använda 
matematik i olika situationer. Det menas  att eleverna ska motiveras att lära sig 
matematik och förstå dess mening och betydelse. Eleverna ska ha förståelse för 
vad matematiken är och vikten av ämnet i deras skolliv och i deras vardag för 
övrigt.  
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Undervisningen i matematik ställer stora krav på språkbehärskning och språket 
har stor betydelse för att utveckla tänkandet och det är viktigt och betydelsefullt 
att eleverna får använda det språk de behärskar bäst när de studerar matematik 
anser Rönnberg och Rönnberg (2001). Det betyder att brister i svenska språket 
inte får utgöra ett hinder för de nyanlända eleverna att läsa matematik. De kan 
helt enkelt tänka på det språket som de behärskar bäst för att kunna tänka aktivt, 
motiveras och attraheras till matematik ämnet och upptäcka meningen med 
lärandet av det, då eleverna börjar integreras inom ämnet. Integration kan syfta 
på ett mål, eller på en process eller en kombination av mål och process (SOU2 
2008:56). Målet här måste vara att de nyanlända eleverna ska kunna lära sig 
matematik och ha förståelse för att matematik är en del av deras liv och kultur 
trots att de inte behärskar det svenska språket. 

Integration inom matematik sker när eleverna känner sig bekväma med att lära 
sig matematik, att de accepteras som de är samt att man tar hänsyn och 
respekterar deras tidigare kunskaper inom matematiken. Genom att 
uppmärksamma elevernas tidigare kunskaper i undervisningen, kan detta 
kunnande bli en källa till stolthet och självförtroende hos eleverna och en resurs 
i klassrummet (NCM:306, 2008). Stolthet är ett tecken på gemenskap och en 
kraft som verkar för fortsatt sammanhållning (Aspelin, 2010) och det hjälper 
eleverna att vara i skolan och tillägna sig till sina studier. Men tillgång till 
skolan och undervisningen är inte en enda faktor som krävs för att eleverna ska 
integreras i ämnena och lära sig, utan eleverna måste också känna sig trygga och 
motiverade. Det är inte tillräckligt att man ger alla eleverna tillgång till studier 
genom att ”öppna dörren” utan eleven måste också uppleva sig som accepterad 
för den han/hon är, ”känna sig bekväm” (D’Ambrosio, 2006 refererad i 
Rönnberg och Rönnberg, 2006). Det är också jätte viktigt att innehållet av 
matematiken är intressant och betydelsefullt för eleverna och är knyten till 
meningsfulla kontexter för att vara begripligt för att eleverna ska kunna bevara 
lusten att lära sig och uppfatta ämnet som en del av deras vardagsliv och därmed 
integreras i ämnet. När innehållet inte uppfattas som meningsfullt och eleverna 
inte förstår det de arbetar med, är det svårt att upprätthålla intresse och 
motivation (Skolverket, 2003) 

 

 

                                                             
2 Statens offentliga utredningar, SOU, en serie tryckta publikationer som har getts ut löpande sedan 1922. I SOU 
offentliggörs huvudsakligen betänkanden och andra arbetsprodukter från det statliga kommittéväsendet 
Nationalencyklopedin (u.å. a). 
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2.4 Varför är så viktigt att eleverna lära sig matematik? 
 

Matematik är ett av tre ämnena som krävs för behörighet till samtliga nationella 
program i gymnasieskolan samt grundläggande kunskaper i matematik är också 
en förutsättning för att klara många högskoleutbildningar (Regeringen, 2016). 
Därför är det viktigt för alla elever i högstadiet, även de nyanlända, som vill 
fortsätta vidare på gymnasiet att klara av matematik. 

För att nyanlända eleverna ska klara av skolan och särskilt kärnämnena, där 
matematik är en av dem, föreslog regeringen en lagändring gällande nyanländas 
lärande och studie. Enligt den nya lagen ska de nyanlända eleverna i högstadiet 
få en individuell studieplan inom två månader efter skolstarten. Den ska 
beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna 
få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. 
Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018 (Riksdagen, 2018). 

Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet och utbildningen är också det 
främsta verktyget för att skydda barn från skadligt arbete, människohandel och 
sexuell exploatering. Barnen skyddas dels direkt genom att befinna sig i skolan 
istället för på gatan, dels indirekt genom att de får lära sig läsa och skriva och 
därmed kan ta tillvara sina rättigheter och få kunskap om mänskliga rättigheter 
och demokrati (Unicef, 2018). För att elever ska fortsätta vara i skolan och 
kunna fortsätta med sina framtida studier måste de klara av bl.a. matematiken 
för det är ett viktigt ämne för såväl nyanlända som de andra eleverna i skolan. 

 

 

2.5 Integration och läroplan 
 

Begreppet integration nämns bara en gång i läroplanen för grundskolan. Det 
nämns i centrala innehållet i årskurs 7-9 för samhällskunskap som säger ” 
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället” 
(Lgr 11, 2017). Begreppet nyanlända nämns inte heller i läroplanen. Att de 
nyanlända eleverna inte uppmärksammas som en specialgrupp i skolan kan leda 
till att de ställs inför samma krav som de övriga eleverna trots att de inte har 
samma förutsättningar.  

Läroplanerna behandlar varje elevs förutsättningar i skolan och då är de 
nyanlända också bland dem. De nyanlända uppmärksammas inte specifikt. 
Läroplanen lyder så här: 
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 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 … Hänsyn ska tas till elevernas  olika förutsättningar och 
 behov … Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
 och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 
 utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lgr11, 2017). 

Även om nyanlända elever inte nämns explicit i läroplanens text ovan, är det 
tydligt att texten gäller alla elever i skolan utan undantag. Men på skolverkets 
hemsida står det hur man organiserar nyanländas skolgång, undervisningen och 
lärandet. Det finns även instruktioner för kartläggning och placering av eleverna 
i skolan.  

 

 

3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen och förståelse om hur ämneslärare och 
modersmålslärare/studiehandledare ser på dem nyanländas integration i skolan 
och särskilt i ämnet matematik, hur lärarna bemöter de nyanlända vid deras 
första kontakt med den svenska skolan, hur lärarna jobbar och vilka planer de 
har för att kunna nå eleverna och därmed integrera dem i matematiken och vilka 
svårigheter möter lärarna i deras arbete med de nyanlända. Ett annat syfte med 
denna studie är att undersöka hur de nyanlända själva upplever 
matematikundervisningen i Sverige, om lärarna kan nå dem och vilka 
svårigheter stöter de på under matematikundervisningen. Nedan redovisas de 
forskningsfrågor som denna studie söker svar på:  

1- Hur ser lärarna allmänt på integrering av de nyanlända eleverna i skolan 
och särskilt i ämnet matematik och hur lärarna bemöter dem? 

2- Hur upplever nyanlända elever matematikundervisningen? 
3- Vilka svårigheter stötar lärarna på vid de nyanlända elevernas integrering 

i ämnet matematik? 
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4 Tidigare forskning 
Det råder brist på forskning som studerar nyanlända elevers utbildning (Nilsson, 
2017; Bunar, 2010). ”Den nationella och internationella forskning som finns 
kring nyanlända och/eller migrerade elevers utbildning domineras av tre delvis 
överlappande perspektiv som utgår från fokus på rättigheter, språk samt levda 
erfarenheter och livsberättelser” påstår Nilsson (2017). Hon menar att de 
undersökningarna som finns utgår från barnets rättigheter i samhället, från de 
nyanländas andraspråksinlärning eller från elevernas egna berättelser om deras 
sociala liv i skolan. Men trots brist på forskning kring de nyanländas integration 
i skolämnena finns det en del forskning som berör dessa områden indirekt.  

Axelsson (2015) diskuterar i sin forskning ”Nyanländas möte med skolans 
ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv” hur den svenska mottagningen tar 
hänsyn till de nyanländas språkliga, ämnesmässiga och sociala behov. Hon 
studerar de nyanländas situation i tre kommuner i förberedelseklass och 
ordinarie klass, vilket är de vanliga skolformer som ofta används för 
mottagningen av nyanlända elever. Axelsson påstår att det krävs en form av 
kombination av de två skolformerna för att de nyanlända eleverna ska studera i 
en utmanande och stöttande omgivning. Förutsättningen ska vara att 
undervisningen ska utformas individuellt efter varje elevs skolbakgrund. Det ska 
finnas studiehandledning och undervisning i elevens modersmål. För att 
eleverna ska lyckas bra och visa goda resultat är det viktigt med ett nära 
samarbete mellan studiehandledare, modersmålslärare, lärare i svenska som 
andraspråk och ämneslärare.  

Axelsson (2015) betonar i sin studie att en positiv och stöttande lärande miljö, 
framgångsrik mottagning av de nyanlända, hänsynstagande av de nyanländas 
bakgrund och samarbete mellan pedagogerna som jobbar med de nyanlända 
spelar avgörande roll för att de nyanlända eleverna lyckas med sina studier. 

En annan studie som utförs av Nilsson (2015) ”Från inkluderande exkludering 
till exkluderande inkludering” som handlar om att mottagning av de nyanlända 
eleverna i förberedelseklassen och deras övergång till en ordinarie klass efter en 
viss tid samt deras upplevelser av olika undervisning som de hade. Hennes 
utgångspunkt har varit att insamla data från de nyanländas berättelser om sina 
skolsituationer. Hennes huvudteori i undersökningen är begreppet inkludering. 
Nilsson menar att det finns goda förutsättningar till inkludering inom 
förberedelseklassen men samtidigt menar hon att ”förberedelseklassen präglas 
av en värdeladdad exkludering och isolering” (s. 71) om klassen ställs i relation 
till övriga skolan. Hon menar att förberedelseklassen upplevdes vara placerad 
utanför den riktiga skolan. Nilsson beskriver övergången till ordinarie klass som 
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en svag länk i nyanländas utbildningskedja där eleverna är tysta, ensamma och 
otrygga och den betraktas som ett hinder för inkludering. Nilsson påpekar också 
att eleverna hade ofta svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen medan 
de upplevde en social trygghet, bekvämt, bättre undervisning och hade bättre 
chans att lära sig svenska i förberedelseklassen. Enligt Nilsson ville eleverna 
övergå till den ordinarie klassen trots att de var nöjda med förberedelseklassen, 
för eleverna ville ”bli som alla andra eller för att inte vara mindre än de” (s. 53). 
Nilsson menar ”att vara i förberedelseklassen signalerar att man inte riktigt 
tillhör de övriga elevkollektivet. Tillhörigheten verkar ofta förstås genom en 
hierarkisk uppdelning mellan invandrare och svenskar; förberedelseklassen 
anses vara för invandrare och övriga skolan för svenskar” (s. 53). Hon kallar den 
för inkluderande exkludering och övergången till den ordinarie klassen kallades 
för exkluderande inkludering där eleverna upplevde oro, nervositet, rädsla och 
blyghet. Sammanlagd handlar det om att man måste ha bra mottagning och 
elevernas tidigare kunskaper och modersmål tas tillvara och använda som en 
resurs för lärande (Nilsson, 2017)  

Petersson (2017) har också forskat om de nyanlända och deras studier, som 
direkt berör matematik för de nyanlända men från ett helt annat perspektiv än 
nyanländas integration i ämnet. Han syftar till att belysa de olika nyanlända 
gruppers studieresultat i matematik i deras fortsatta skolgång i svensk 
grundskola. Han delar in de nyanlända till nyanlända, tidigt anlända och övriga 
som inte har svenska som modersmål och med utgångspunkt från de grupperna 
studerar han elevernas prestanda i matematik. Petersson påpekar att det finns en 
stor mängd forskning om de nyanlända sett från de båda perspektiven som 
socioekonomisk bakgrund och flerspråkighet men han ägnade sig åt forskningen 
om det tredje perspektivet att betrakta de nyanländas erfarenheter och kunskaper 
som invandrade elever har med sig från tidigare skolgång i matematik.  Det 
finns en del likhet mellan denna studie och Petterssons avhandlingsresultat att 
man måste ta hänsyn till elevernas bakgrund och deras skolhistoria för att kunna 
hjälpa eleverna för att öka deras chanser att klara skolan i Sverige och därmed 
blir det lättare att integrera dem i skolämnena. 

En annan forskning och experiment som jag vill nämna är från Nya Zeeland som 
ett försök att integrera elever från minoritets befolkning i matematik. I Nya 
Zeeland har maorielever (maorier är en folkgrupp som utgör 10 procent av Nya 
Zeelands befolkning) lyckats mycket sämre än elever från den dominerande 
engelskspråkiga gruppen. Särskilt har dåliga resultat visats i matematik. Under 
1980-talet startades flera skolor med tvåspråkig undervisning och 1993 
formulerades en speciell kursplan i matematik för maorier (Rönnberg & 
Rönnberg, 2006). Denna kursplan anknyter både till maorisk kultur i allmänhet 
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och till innehåll i den traditionella maorimatematiken (Forbes, 1994; Knight, 
1994; Barton, 1995 refererad i Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

Experimenten från Nya Zeeland visar att det är viktigt att se på integrationen av 
elever i matematiken utifrån ett bredare perspektiv. Det är inte bara kunskaperna 
i matematik som är avgörande utan en del andra faktorer som elevernas kultur 
och bakgrund också spelar en stor roll. 

Allen (2006) kom också med en forskning gjort av ett experiment från Quebeck-
Kanada. Enligt Allen praktiseras ett integreringsprogram som kallas för 
”Accuil”. Uttrycket "Accueil" används i Quebecs franskspråkiga skolsystem för 
att identifiera en intensiv franskspråkigt lärande program för nyanlända. Termen 
betyder bokstavligen "välkommen" påstår Allen. Accueil-programmets mål är 
att förbereda elever för att komma in i alla vanliga klasser. Allen påpekar att 
enligt statistiken från 1989 till 1994 registrerades årligen 13000 nyanlända varje 
år i Quebecs Accueil program från 200 länder, som talade 155 språk. Eleverna 
hade olika bakgrund, olika utbildningsnivåer (från analfabeter till högutbildade), 
språk och olika åldrar från 12 till 18 år gammal. Accueil studenter är grupperade 
i klasser på högst 20 studenter baserat på ålder, tidigare utbildning och språklig 
färdighet hävdar Allen. Integrations program Accueil pågår ett år där eleverna 
läser intensivt franska språket kombinerat med matematik, konst och gymnastik, 
helt isolerat från annan skolverksamhet. På så sätt lär sig eleverna franska och 
ämnesspråk i matematik vilket underlättar integrering av eleverna i ämnet. 

 

 

5 Metod 
Integration av olika grupper av människor i samhället har definierats av olika 
forskare och myndigheter men vad gäller undersökningen av de nyanländas 
integrering i skolan och särskilt i ämnet matematik är den bristfällig. Av den 
anledningen bestämde jag mig i första hand att förstå vad pedagogernas 
uppfattning av integrering av de nyanlända i matematik är och hur de gör i 
praktiken för att kunna hjälpa de nyanlända eleverna att integreras i ämnet. Man 
vill ju integrera eleverna i ämnet och därför vill jag också ta reda på hur eleverna 
själva upplever matematikundervisning, hur de bemöts och om lärarna kan nå 
dem och om de lär sig något på lektionerna.   

Denna studie kommer att baseras på kvalitativa intervjuer med tio personer. Två 
av de intervjuade var lärare och de åtta andra var nyanlända elever med olika 
studiebakgrund från olika länder.  
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I denna studie utgår jag från de intervjuades uppfattningar på en skola. För att 
kunna dra mer generella slutsatser, krävs det en mer omfattande studie än den så 
att man kan ta en helhetssyn på frågan. 

 

 

5.1 Metodval 
 

Mitt val av metod baserar på vad jag ska undersöka och vad jag vill komma 
fram. Jag utgår från mina forskningsfrågor och bestämmer vilken metod ska 
användas i denna studie. 

Jag har kommit fram till att en kvalitativ undersökningsmetod skulle passa bäst 
för att utföra min undersökning och få svar på mina forskningsfrågor. Min studie 
handlar om en ganska komplex social fenomen som kan betraktas ur olika 
synvinklar, kan uppfattas på många olika sätt och följaktligen kan man inte 
komma till en korrekt förklaring. Enligt Denscombe (2016) passar den kvalitativa 
metoden bäst för sådant fenomen som jag vill undersöka i min studie. 

Kvalitativa data kan insamlas med hjälp av fyra olika forskningsmetoder: 
intervjuer, dokument, observation och frågeformulär (Denscombe, 2016). 
Fördelarna med intervjumetoden enligt Denscombe (2016) är att metoden är 
passande för att producera djupgående och detaljerade data, kräver inte så 
komplexa utrustningar, är bra för att framställa data som baseras på de 
intervjuades åsikter och idéer, är flexibel på så sätt att samtalet och diskussionen 
kan ändras och utvecklas under intervjuns gång och data kan kontrolleras och 
valideras under det direkta samtalet. I ljuset av de fördelarna valde jag att använda 
intervjumetoden och samtala direkt med informanterna och höra deras 
uppfattning. 

Den insamlade informationen använder jag senare som min datakälla. 
Forskningsintervjuer fokuserar på vad människor säger att de gör, vad de säger 
att de tror, de åsikter som de säger att de har, alltså data kommer från det som 
människor berättar för forskaren (Denscombe, 2016). Därmed kommer min 
studie att bygga på lärarnas och elevernas egna yttranden och berättelser och 
utgöra ett underlag för diskussioner. 
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5.2 Intervjufrågor 
 

I min studie finns det två huvud aktörer, lärarna och de nyanlända eleverna. En 
som lär ut kunskaper och den andra tar emot kunskaper och lär sig. Jag 
bestämde mig att intervjua de båda aktörerna för att belysa fenomenet från olika 
perspektiv och få fram olika uppfattningar och bredare förståelse för att kunna 
närma mig sanningen så mycket som möjligt. Jag kom fram till att det inte är 
lämpligt att man har samma frågeställningar till både lärarna och eleverna. 
Därför formulerade jag en del frågor som var riktade till lärarna och en del andra 
frågor riktade till eleverna. Lärarna är erfarna och har kunskap om det svenska 
skolsystemet och kan därför diskutera olika frågor som t.ex. kartläggning eller 
samarbete mellan ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare som de 
nyanlända eleverna har ingen uppfattning om. De nyanlända eleverna hade inte 
tillräckligt med kunskap i det svenska språket och därför var jag tvungen att 
upprepa frågor flera gånger och även ställa efterföljande frågor för att få fram ett 
svar. De två aktörerna har två olika positioner i skolsystemet och därför är det 
inte passande att ställa samma frågor. Frågor som rör elevernas egna upplevelser 
av matematikundervisning och hur de ser på sina tidigare studier i jämförelse 
med nuvarande är specifika och är inriktade mot elever och skulle vara omöjliga 
för en lärare svara på. Även faktorer som t.ex. ålder, kultur, erfarenheter m.m. 
fick mig att ställa olika frågor till lärarna och eleverna.  

Det var 21 elevfrågor och 10 lärarfrågor (Bilaga1; Bilaga2). Elevfrågorna kunde 
krympas till ett mindre antal frågor men jag avsiktligt valde att ställa många 
frågor för att kunna få en omfattande information från eleverna. De kunde inte 
så bra svenska vilket gjorde det svårt för vissa att uttrycka sig. Därför 
formulerade jag frågorna på så sätt att jag kunde få det mesta av svaren från 
eleverna. Varje fråga hade en del följdfrågor för att hjälpa eleverna komma till 
tals och uttrycka sina tankar och åsikter.   

 

 

5.3 Urval och datainsamling 
 

Datainsamlingen genomfördes i en grundskola där elever går från klass fyra till 
klass nio. I skolan finns 17 skolklasser med cirka 500 elever och det arbetar 
cirka 80 personal. Dessutom finns i skolan en grundsärskola från klass ett till 
nio. De nyanländas antal i förberedelseklassen (årskurs 7-9) varierar men under 
tiden som jag utförde studien fanns 25 nyanlända från 12 olika länder med nio 
olika språk. Samtidigt fanns det sju nyanlända i ordinarie klasserna. Bland de 
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som gick i ordinarie klasserna, har tre av dem aldrig gått i någon 
förberedelseklass utan startade direkt i en ordinarie klass. I kommunen finns två 
andra förberedelseklasser (årskurs 1-6) med cirka 7 elever i var. Det finns också 
en språkintroduktionsklass i ett gymnasium med cirka 25 elever i. De eleverna 
som går i språkintroduktionsklassen kommer antingen från en förberedelseklass 
eller börjar direkt där. 

Det står på kommunens hemsida att under 2017 anvisades totalt 171 personer 
med permanent eller temporärt uppehållstillstånd till kommunen varav sex 
ensamkommande barn och ungdomar. Det skulle komma ytterligare 150 
personer under 2018. I kommunen bor drygt 44000 personer. 

Data och information samlades genom en semistrukturerande intervjuer. 
Frågorna var formulerade i förväg och ställdes till varje person eller varje grupp 
med möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes i en lugn och 
trygg miljö i skolan i samma lokaler som de intervjuade har sin dagliga 
undervisning i. De intervjuade hade full möjlighet att utveckla sina tankar och 
synpunkter som Denscombe (2016) hävdar att i en semistrukturerande intervjuer 
tillåts intervjuare utveckla sina idéer, synpunkter och tala mer utförligt om de 
frågorna som intervjuaren tar upp.  

Intervjuerna tog mellan 1 och 1,5 timme. Inspelningen skedde med hjälp av en 
mobiltelefon. Inför elevintervjuerna böjd jag på lite fika och under tiden 
diskuterade vi lite allmänt om hur det går för dem i skolan och hur de mår. På så 
sätt skapade jag en lugn och trygg miljö och därmed förberedde jag dem mentalt 
på att genomföra intervjun på bästa möjliga sättet. Eleverna var oerfarna och 
kunde inte så bra svenska, därför tyckte jag att det skulle vara viktigt att de är 
mentalt förbereda och att de känner att de verkligen tas på allvar. Jag visade en 
tacksamhet för deras insats. 

Lärarna intervjuades personligt och eleverna intervjuades i gupp på fyra personer. 
Lärarna valdes utifrån deras erfarenhet gällande undervisning av nyanlända 
elever. En av lärarna var matematiklärare i högstadiet och hade lång erfarenhet av 
nyanlända elever. Hon undervisade elevgrupper där det nästan alltid fanns några 
nyanlända elever. Hon var matematiklärare och samtidigt utbildade hon sig som 
SVA (svenska som andra språk) lärare för att få mer kompetens. Den andra 
läraren var en studiehandledare och modersmålslärare med utländsk bakgrund, 
hade lång erfarenhet av undervisning inom olika kommuner.    

 Eleverna intervjuades i två grupper, fyra elever i varje grupp, sex killar och två 
tjejer. Eleverna valdes med avseende på deras studiebakgrund, land och deras 
skolstartsform i Sverige. För mer information se Tabell 1 nedan. 

 



 23 

Tabell 1. Information om de intervjuade eleverna 

Namn          Förberedelse-    Ordinarie    Tidigare        Ålder      Vistelse i        Härkomst    
                    klass (år)           klass (år)     skolgång       (år)         Sverige (år)  
Elev1           1                         -                   Ingen             16           2                       Mellanöstern 

Elev2           1                         1                  Lågstadiet      16           2                       Mellanöstern 

Elve3           1                         1,5               Mellanstadiet 16           2,5                   Mellanöstern 

Elev 4          -                          2,5               Högstadiet     16           2,5                    Mellanöstern 

Elev 5          1                         1                  Högstadiet     16           2                       Mellanöstern 

Elev 6          1                         -                   Högstadiet     16           1                       Mellanöstern 

Elev7           1                         -                   Högstadiet     15           1,5                    Mellanöstern 

Elev 8          2                         -                   Högstadiet     16           2                       Europa 

 

 

5.4 Bearbetning av data 
 

Intervjuerna som inspelades med hjälp av mobiltelefonen överfördes till en dator 
för transkribering. Ljudfilerna sparades också på en extern hårddisk och 
bevarades på ett säkert ställe.  

Transkriberingen skedde med hjälp av ett program som heter oTranscibe. 
Fördelen med programmet oTranscribe är att man kan ladda ner ljudfilerna på 
samma sida som man skriver på. Det blir mycket lättare att starta och stoppa 
uppspelningen av ljudfilerna utan att växla mellan olika sidor eller apparater. En 
annan fördel med programmet är att man kan ändra uppspelningshastigheten 
vilken underlättar transkriberingen. Nackdelen med programmet är att texterna 
inte alltid sparas därför valde jag att kopiera texterna till en separat Word fil 
efter transkribering av varje intervjufråga. En gång missade jag tre timmars 
transkriberings jobb efter att jag har glömt kopiera texterna till Word filen. 

Transkriberingen skedde i hemmiljö och det gjordes av mig i sin helhet. 
Transkriberingen gjordes ord för ord. Där noterades även ord som ah, mm, juste 
och pauser noterade med punkter. Skratt och vissa ord som hade absolut inget 
med vår fråga att göra har tagits bort. Det var fyra intervjuljudfiler, två från 
lärarintervjuer och två från elevintervjuer. Efter transkriberingen skapades ett 
Word dokument av varje intervjuljudfil som i sin tur sparades också på en extern 
hårddisk för säkerhet.  
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5.5 Analysmetoden 
 

Det används innehållsanalys för analysering av forskningsintervjuerna i denna 
studie. Innehållsanalys är en metod där textens innehåll analyseras stegvis med 
fokus på likheter och olikheter. Innehållet av texten tolkas och processen kan 
resultera i ett eller flera kategorier. Det används som ett sätt att kvantifiera 
innehållet i texten (Denscombe, 2016; Byrman, 2013). 

Enligt Denscombe (2016, s. 392) ”innehållsanalys kan tillämpas på vilken text 
som helst, oavsett om det gäller skrift, ljud eller bilder”. Min datakälla är ljud och 
skrift, då metoden är passande. 

  

 

5.5.1 Kategorisering av data 
 
Efter transkribering av intervjuerna, behandlades texterna som följande: 

1. Texterna i varje Word fil (se kapitel 5.4) lästes igenom noga några 
gånger vid olika tillfällen för att förstå helheten och hitta samband 
mellan allt vad som har sagts under intervjuerna av de olika 
respondenterna. 

2. Nyckelord som kändes centrala i varje intervjutext färglades och 
kodades. Alla nyckelord som kodades i texterna har skrivits ned på en 
lista. Varje intervjutext behandlades för sig. Exempel på nyckelorden 
blev: integrering, nyanlända, bemötande, matematik, skolan, 
kartläggning, erfarenhet, uppleva, metoder, samarbete, klassrum, extra 
hjälp, placering, mottagning, förståelse, hinder, strategi. Alla 
nyckelorden från de fyra intervjutexterna kopierades sedan till ett nytt 
Word dokument för att kunna bearbetas och grupperas. 

3. Nyckelorden studerades och analyserades för att kunna bedöma hur 
dessa hör ihop och hur man kan kombinera de tillsammans. Två eller 
flera nyckelord kombinerades tillsammans och det resulterades i flera 
kategorier. Exempel på kategorierna blev: integration i skolan, 
integration inom matematik, nyanländas bemötande, nyanlända i ett 
klassrum, nyanländas upplevelse, nyanländas skolerfarenhet, nyanlända 
och matematik undervisning, nyanländas svårigheter, lärarnas strategi 
och hinder för integration. 

4. Efter ytterligare bearbetning och funderingar presenterades sju av de 
kategorierna i form av frågor. Valet av kategorierna skedde med 
avseende på forskningsfrågorna. 
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5. De sju kategorierna delades i tre grupper där varje kategorigrupp 
länkades till en forskningsfråga. (se kapitel 6, Resultat). 

6. De nyckelorden som t.ex. samarbete, mottagning, grupparbete, kultur, 
bakgrund, som inte är med i de sju kategorierna, kopplades till den 
aktuella kategorin och användes sedan i texterna i uppsatsen.  

7. Texterna bearbetades några gånger till för att definiera de viktiga och 
centrala yttranden från respondenterna. Meningar och citat färglades, 
sorterades och kopplades till de sju kategorierna. På så sätt definierades 
texter och nyckelord som hör ihop med varje kategori som i sin tur 
kopplades till en forskningsfråga. 

 
 

5.6 Etiska överväganden 
 

I min studie valde jag att göra kvalitativa intervjuer med både lärare och elever. 
Det betyder att jag samtalade direkt med de berörda personerna och ställde 
många frågor, som var i förväg genomtänkta och formulerade. Jag försökte att 
skapa en bra intervjumiljö så att man skulle känna sig tryggt. Det är viktigt att 
man är ärlig under samtalet och har ett öppet sinne för diskussion och aktivt 
samarbete. Om de intervjuade personerna skulle ha varit osäkra på syftet med 
intervjun och på hur deras yttranden används skulle de förmodligen överväga att 
delta eller så skulle de inte vara lika ärliga gällande sina uppfattningar och 
erfarenheter om fenomenet. Därför har jag lagt ner mycket tid att förbereda och 
planera intervjuerna långt innan själva intervjudagen. 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen, enligt 
Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet formuleras i 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen som följande: 

• Informationskravet: Undersökningspersonerna ska informeras om 
undersökningens syfte, samt de ska vara medvetna om att det är frivilligt 
att delta och de kan avbryta deltagandet när de vill. Jag träffade 
personligen deltagarna några gånger, särskilt eleverna, för att informera 
dem och förklara för dem syftet med intervjun och vad vi skulle prata 
om. De var helt medvetna långt innan intervjudagen att det är frivilligt 
att ställa upp och att de kan avbryta eller ångra när de vill. 
 

• Samtyckeskravet: Undersökningspersonerna ska ge sitt samtycke och 
själva bestämma över sitt deltagande. Jag träffade personerna 
personligen och frågade möjligheten att intervjua dem. Lärare ställde 
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upp direkt. Eleverna kände sig också beredda på att intervjuas och de 
fick lite betänketid för att de prata med varandra och bestämma om de 
skulle intervjuas i grupp. De skulle komma överens om att det är ok att 
uttrycka sina åsikter inför varandra. Under tiden hade jag också mer 
möjligheter att träffa dem och förklara lite mer syftet med intervjun för 
att undvika eventuella missuppfattningar på grund av deras bristande 
kunskaper i svenska. 
 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer som deltar i en 
undersökning ska vara i goda händer och ska behandlas som 
konfidentiella. Undersökningspersonerna informerades om anonymitet 
och de lovades att personliga uppgifter som namn, skolan och all annan 
identifierbar information som är knyten till personerna skulle vara 
anonym och ingen annan än vi i rummet skulle kunna ta reda på. De 
informerades om detta i förväg och även strax innan intervjun. 
 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. Undersökspersonerna var medvetna om 
att materialet skulle användas bara i denna studie.   
 
 

6 Resultat 

Här kommer det att beskrivas resultat som jag har kommit fram till inom denna 
studie. Resultat baseras på 10 intervjuer, två lärare och 8 elever. För att få mer 
information om eleverna se Tabell 1 ovan. Lärarna presenteras här: 

• Lärare1 – är en erfaren grundskolelärare i matematik med lång 
erfarenhet av undervisning både i vanliga klasser och klasser med 
nyanlända elever. 

• Lärare2 – är modersmålslärare och studiehandledare med utländsk 
bakgrund som är verksam inom olika kommuner runt om i landet.  
 

Resultatet visar att elevernas uppfattning av fenomenet i denna studie är väldigt 
skilda beroende på elevernas studiebakgrund och vilken studieform de haft i 
Sverige från början. Det beror på hur de blivit bemötta och om det har tagits 
hänsyn till deras bakgrund eller inte. Resultat utformades efter mina tre 
forskningsfrågor (se kapitel 3, Syfte och forskningsfrågor). 
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Resultaten av intervjuerna har sammanställts med avseende på följande sju 
kategorier som är knutna till forskningsfrågorna som följande. 

Kategorier som är knutna till forskningsfråga 1:  

• Vad betyder integration i ett skolsammanhang? 
• Vad menas med integration inom matematikdidaktik? 
• Hur bemöter lärarna de nyanlända i klassrummet? 

 
Kategorier som är knutna till forskningsfråga 2:  

• Vilka erfarenheter har de nyanlända eleverna från 
matematikundervisningen i Sverige? 

• Vilka problem och svårigheter stöter de nyanlända eleverna på under 
matematikundervisningen i Sverige? 
 

Kategorier som är knutna till forskningsfråga 3: 

• Vilka strategier använder lärarna för att främja de nyanländas integration 
i ämnet matematik? 

• Vilka hinder finns det att genomföra strategierna om integrering av de 
nyanlända eleverna i matematiken? 

 

 

6.1 Vad betyder integration i ett skolsammanhang? 
 

Denna fråga besvaras av lärarna och inte av eleverna. Lärare1 skiljer mellan 
integrering och inkludering. Hon säger att ”det finns integrering och inkludering. 
Integrering innebär att eleverna är i klassen, men det betyder inte alltid att de är 
inkluderade”. Hon menar att de nyanlända eleverna ska vara delaktiga i klassen 
på lika villkor som de alla andra elever, de ska ha ”samma möjligheter” (Lärare1) 
och de ska få den hjälp de behöver och har rätt till. Hon menar också att det inte 
räcker att de nyanlända eleverna sitter i klassrummet utan de måste få samma 
förutsättningar.  

Lärare2 påstår att ”integrering handlar mycket om samarbete”. Han menar att 
man måste se och studera allt omkring de nyanlända eleverna, ” allt som 
påverkar” (Lärare2). Med samarbete menar han att alla som kommer i kontakt 
med de nyanlända eleverna som lärare, modersmålslärare, studiehandledare, 
rektor, god man, föräldrar och andra behöver samarbeta med varandra. Han 
menar också att man på så sätt skulle kunna ha bättre koll på elevernas situation 
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både i och utanför skollan samt att man skulle förstå dem på ett bättre sätt. Ett 
bra samarbete mellan olika aktörer skulle främja och underlätta integreringen av 
eleverna. Lärare2 menar också att de nyanlända är ”olika med skilda bakgrund” 
vilket kräver att man måste använda olika strategier för att på ett bättre sätt nå 
dem och kunna integrera dem i skolan. 

 
 

6.2 Vad menas med integration inom matematik? 

Att integreras inom matematiken är väl lika viktigt som i andra ämnen (Lärare1). 
Hon säger vidare att matematik är extra viktigt för det är ett kärnämne som man 
måste klara av för att kunna fortsätta i gymnasiet. Hon hävdar också att matematik 
är viktigt och eleverna kommer använda den hela tiden. 

För att integrera de nyanlända eleverna i matematik hävdar Lärare2 att ”vi måste 
veta vad eleven redan kan”, dvs. kartlägga elevernas kunskaper. Han påstår 
också att vi måste ”veta vad de har lärt sig och vad som är deras starka- och 
svaga sidor och även hur de mår”. På så sätt säger Lärare2 att det blir ”lättare för 
oss att jobba med dem sen”. Lärare1 menar också att man måste ”bemöta de där 
de är och lyssna på vad de kan”. Hon menar att man först måste ta reda på 
elevernas studiebakgrund för de kommer från olika länder med olika kulturer. ”De 
kanske kan matematik, de kanske kan det som vi kan men de använder andra 
metoder och då måste man låta de göra det, och ta reda på hur de gör” (Lärare1). 
Hon menar att man måste låta de nyanlända eleverna använda sina metoder för att 
lösa ett matematiskt problem för att kunna därmed motivera deras lärande, ge dem 
ett hopp om att de kan lära sig, aktivera deras förmåga, respektera deras bakgrund 
och deras tidigare skolgång för att kunna väcka deras intresse för matematiken. En 
följd fråga var låter man dem använda sina metoder från början för att senare 
övergå till metoder som vi använder här i Sverige? Svar av Lärare1 var att ”det 
inte alltid nödvändigt för de svenska metoderna är inte alltid de bästa 
metoderna”. Hon säger att man låter eleverna använda de matematiska metoder 
som de är vana vid och sedan kollar vi hur de gör.  

De båda lärarna är också överens om att det krävs mycket samarbete mellan 
ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare för att kunna nå eleverna, 
upptäcka vad de kan och hur de löser matematiska problem. 

 
 
 
 



 29 

6.3 Hur bemöter lärarna de nyanlända i klassrummet? 
 

Båda Lärare1 och Lärare2 är överens om att man först måste kartlägga de 
nyanlända eleverna för att se vad de kan för att kunna utgå från deras verkliga 
nivå och därmed planera undervisning som är anpassad efter deras 
kunskapsnivåer. Enligt Lärare1 beror det på hur mycket svenska kan de eleverna 
och vad är deras kunskapsnivåer i matematik i förhållande till de andra i 
gruppen. Lärare2 påstår att vi måste vara ”mer flexibel” med de nyanlända 
eleverna så att de får mer självförtroende i klassen. Lärare1 håller med och säger 
att man försöker ”bygga upp förtroende” hos eleverna för att de ska kunna våga 
mer och integreras och inkluderas i klassen och därmed i matematik ämnet. 
Lärare1 säger att om eleverna inte kan förklara på svenska har de rätt att 
förmedla det på sitt eget språk. Då med hjälp av modersmålslärare bedömer vi 
elevernas kunskap i ämnet. Hon påstår vidare att de nyanlända inte behöver vara 
svaga i matematik, för det finns nyanlända som är otroligt starka som hade 
undervisning hemma på en hög nivå. Det de behöver är ett språkstöd för att 
klara sig.  
 
Lärare2 tror på att man i klassrummet kan använda flera olika sätt för att lösa 
samma matematiska problem för att upptäcka ”metoder som de nyanlända 
eleverna är vana vid”, men Lärare1 säger däremot att ”vi lär ut vårt sätt” vid 
problemlösningen. Om de inte känner till det ”så säger jag hur gör du?”. Hon 
menar att man inte har tid att gå igenom alla möjliga sätt att lösa ett matematiskt 
problem bland annat för att det finns andra elever i klassen som behöver hjälp. 
Så de nyanlända eleverna får fortsätta använda de metoder som de är vana vid. 
 
 

6.4 Vilka erfarenheter har de nyanlända eleverna från 
matematikundervisningen? 

 

Under intervjuerna visade det sig att alla elever var överens om att läraren ska 
ha en längre genomgång och gå igenom flera matematiska exempel på tavlan, att 
läraren ska visa mer än en lösning för en och samma uppgift så att eleven känner 
igen sig då man använder olika matematiska metoder i olika länder och att ha 
enklare matematikböcker med lite mindre text i som passar de nyanlända. Men 
även om eleverna är i stort sett överens om vissa saker, har de olika 
uppfattningar om andra. Exempelvis Elev4 som börjat skolan direkt i en 
ordinarie klass har skilda uppfattningar och annorlunda erfarenheter än en elev 
som har gått i en förberedelseklass. I en ordinarie klass kastas man in i olika 
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ämnen och har inget språkstöd i svenska medan i en förberedelseklass läses 
grundläggande matematik parallellt med svenska. 

Elev4 säger att ”jag fick aldrig något liksom extra hjälp”. Han menar att varken 
lärarna eller skolan har tagit någon hänsyn till att han är en nyanländ elev och 
behöver mycket stöd och hjälp för att kunna klara av matematik och även andra 
ämnen. Han säger att ”mina förutsättningar var att lärarna skulle ha extra lektion 
för mig som börjat precis som nyanländ”. Han menar att skolan har samma krav 
på honom som på de andra eleverna vilket han upplever som ”orättvist”. Han 
säger att efter en tid kunde han ha svårt att hänga med och då tänkte han ”be om 
hjälp själv liksom att jag, nu jag har svårt med den här och då jag fick lite extra 
liksom hjälp” (Elev4). Han fick hjälp men inte tillräckligt som han behövde. 
Man måste vara aktiv och skrika själv efter hjälp menar han.  Han påstår ”att vi 
kunde ha liksom nyanlända något lite extra ... vi har lite svårare än de andra i 
gruppen”. Med ”något extra” menar han extra hjälp. 

När man pratar med eleverna som började sina studier i en förberedelseklass har 
de en annan uppfattning om situationen. På en följd fråga som lyder; får ni hjälp 
som ni behöver i matematiken? svarar Elev1, Elev6, Elev7 och Elev8 ”allt och 
mer”. De menar att de får all hjälp från matematikläraren i förberedelseklassen. 
Elev2, Elev3 och Elev5 är också överens om att de fick mycket mer hjälp när de 
var i förberedelseklassen. 

Eleverna påstår att man inte får lika mycket hjälp när man börjar i den ordinarie 
klassen. De nyanlända ses som en del av gruppen och måste därför klara sig 
själva. Men de behöver fortfarande mycket hjälp bland annat på grund av 
bristande kunskaper i svenska säger eleverna. Lärare1 bekräftar också detta och 
säger att många lärare i skolan tror att ” de nu går i en svensk klass, så de måste 
klara sig”. Hon säger vidare att de eleverna som kommer från 
förberedelseklassen kan inte klara sig själva, de behöver fortfarande mycket 
anpassningar och stöd i undervisningen. 

En av intervjufrågorna som säger Kan lärarna nå er genom sina 
undervisningsmetoder? Svarar Elev2, Elev3 och Elev5 ”nej faktiskt” och Elev4 
säger ”jag tror inte till 100%, jag kan säga kanske 30% - 40%“.  Men 
förberedelseklasseleverna Elev1, Elev6, Elev7 och Elev8 har en annan 
uppfattning och tror att läraren kan nå dem genom undervisningen. 

Vad gäller modersmålslärare och studiehandledare är den ordinarie klassens 
elever (Elev2, Elev3, Elev4 och Elev5) mycket mer positiva än 
förberedelseklasseleverna. Ordinarie klassens elever har samma 
studiehandledare som de är nöjda med. Medan elever från förberedelseklassen 
har tre olika studiehandledare som de är missnöjda med. Eleverna påstår att 
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studiehandledarna försöker hjälpa dem även med matematik. I svar på 
intervjufrågan hur står hemspråkslärarna och studiehandledarna till hjälp? 
Säger Elev6 att ”de förvirrar oss”, Elev1 säger att ”de hjälper men på svårt sätt”, 
Elev7 säger ”de kan ingenting om matematik” och Elev8 säger att ”de försöker 
men de kan inte”. Det är klart att hemspråkslärarna och studiehandledarna inte 
är lärare i matematik påstår Lärare1. Vissa av de studiehandledarna är duktiga 
och förstår matematik (Lärare1) medan andra är mindre duktiga på och har bara 
allmänna kunskaper i matematiken.  

Eleverna är också skeptiska gentemot skolans bidrag till integrering av 
nyanlända både i skolan och i ämnet matematik. De säger att skolan inte har så 
bra koll på de nyanlända eleverna och deras behov. I svar på frågan vad har 
skolan bidragit till för er integrering i skolan i allmänhet och särskilt i 
matematik? säger Elev4 att ”de går bara efter lärarnas önskemål och inte efter 
våra”. Han säger vidare att ”jag tycker att de kunde ha lite bättre koll, eftersom 
de vet, det glasklart att de inte kan ha koll på alla 500 elever liksom så där, men 
de vet att vi är nyanlända, vi har en annan kultur liksom det var allt annorlunda, 
de skulle ha lite extra liksom öga”. Men Elev8 är mer positiv och säger att 
”skolan gav oss chansen att komma till skolan och lära”.  

 

 

6.5 Vilka problem och svårigheter stöter de nyanlända 
eleverna på under matematikundervisningen? 

 

Språket hindrar de nyanlända eleverna att förstå de olika begreppen i matematik 
ämnet och kommunicera med läraren och de andra eleverna i gruppen. Lärare1 
konstaterar också att en låg språknivå påverkar de nyanländas inlärning mycket 
negativt. De flesta eleverna klagar på att de inte kan kommunicera och därmed 
vågar de inte framföra sina åsikter och diskutera t.ex. sina matematikproblem 
med läraren eller med en kamrat. Då är risken stor att eleven inte integreras i 
ämnet.  

Alla elever klagar på att matematikböckerna är mycket svåra att förstå. Eleverna 
menar att matematikböckerna inte passar dem, för det finns mycket text och 
begrepp som kräver att man måste kunna riktigt bra svenska. 

Eleverna tycker att det inte finns tillräckligt med hjälp vid övergången från 
förberedelseklassen till den ordinarie, för eleverna i ordinarie klassen är 
fortfarande nyanlända och behöver mycket stöd för att kunna klara av matematik 
och andra ämnen och därmed blir det mycket svårt att integrera dem i ämnet 
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säger Lärare1. Hon menar att elever i förberedelseklassen har nästan samma 
förutsättningar, alla har brister i svenska språket och alla definieras som 
nyanlända elever som behöver hjälp. Medan i den ordinarie klassen blir de 
nyanlända osynliga och har samma krav på sig som de andra i gruppen, vilket 
blir jätte svårt. 

Enligt Lärare1 är elevernas kunskaper oftast inte kartlagda när de kommer till en 
ordinarie klass vilket gör att läraren inte har så bra koll på elevernas 
kunskapsnivåer i vårt fall i matematik ämnet, men ”läraren ska ha koll på 
elevernas nivåer ” säger Elev5.  Det är upp till ämnesläraren att göra eller inte en 
kartläggning för eleverna säger Lärare1. De nyanlända är på olika 
kunskapsnivåer på grund av deras olika studiebakgrund och skolgång och då kan 
man inte ha ett och samma program för alla som Elev4 säger att ”några har 
svårare än de andra så de måste få lite extra hjälp”. Eleverna menar att läraren 
måste ta reda på vad eleven redan kan i matematik för att kunna ge eleverna rätt 
hjälp och därmed snabba på integrationsprocessen i ämnet. Men tyvärr är det 
inte så alla gånger menar eleverna. Elev7 berättade att efter en kort tid i Sverige 
då han började skolan startade läraren direkt med cirkelns area och omkrets och 
”jag sa till läraren mer än 10 gångar varje dag att jag inte förstår, och sen läraren 
blev arg”. Läraren hade ingen aning om vad han kan eller inte innan 
undervisningen. 

Ett annat problem som eleverna tar upp är avsaknaden av disciplin i 
klassrummet. ”jag tycker de nyanlända som vi ser är ju väldigt bra skolelever 
men kan de bli störda av de andra svenska eleverna” (Lärare1). De flesta av de 
nyanlända eleverna är väldigt tysta i klassen, de försöker lära sig men de är lite 
isolerade socialt menar Lärare1. Det påverkar negativt deras lärande och stör 
integrering både socialt och i ämnena.  

Andra svårigheter som några av eleverna stöter på är de olika matematiska 
symbolerna och metoderna som används i Sverige. Några exempel som eleverna 
nämnde är punkter istället för kryss i multiplikation, bråkstreck, komma tecken i 
decimal form, pekfinger- och balansmetoden m.m. Olika länder använder olika 
metoder för att lösa matematiska problem. Lärare1 säger att en gång använde en 
elev ett sätt att räkna som hon aldrig sett tidigare. 
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6.6 Vilka strategier har lärarna för att främja de 
nyanländas integration i ämnet matematik? 

 

Lärarna har följande strategier för att kunna öka och främja de nyanlända 
elevernas integration i ämnet matematik: 
 

• Kartläggning: Kartläggningen ger skolan stöd att ta reda på vilka 
kunskaper en nyanländ elev har med sig när de börjar skolan i Sverige 
påstår Skolverket (2016a). Lärare1 påpekar att man måste ta reda på vad 
de nyanlända eleverna kan i matematik och ”man måste ju helst skulle 
vara kartlagda när de kommer, man måste ju bemöta de där de är och 
lyssna på vad de kan” (Lärare1). Lärare2 delar samma åsikt och säger att 
”viktigaste är kartläggning, det är först vi måste göra, vi måste veta vad 
eleven kan.” Lärare2 hävdar också att man genom kartläggning 
upptäcker elevernas starka och svaga sidor i matematik och samtidigt tar 
reda på hur de mår. Lärarna menar att genom att veta vad eleverna har i 
bagaget från det förflutna, blir en avgörande utgångspunkt för senare 
arbete med de nyanlända eleverna, för undervisningsplanering och för att 
skaffa nödvändig hjälp och stöd. 
 

• Samarbete: Enligt lärarna i intervjun behövs ett tätt samarbete mellan 
ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare samt med de andra 
personer och pedagoger som jobbar med de nyanlända eleverna.  Lärare2 
säger att det krävs ett samarbete mellan inblandade lärare kring en och 
samma elev så att man ser eleven från olika perspektiv. Lärare1 håller 
med och säger att ”det ska vara viktigt att studiehandledarna vet vad vi 
jobba med och lyssnar med oss, undervisande lärare vad vi vill, vad vi 
ser att det för svårigheter för dem här eleverna och de måste hjälpa dem 
med”. Lärarna menar att ett bra samarbete kring eleverna är mycket 
viktigt för att kunna utföra jobbet på ett rätt och givande sätt speciellt 
med tanke på att eleverna inte kan språket och är helt nya i det svenska 
systemet. Modersmålslärarna och studiehandledarna måste ses som en 
resurs för de kan vara en länk mellan första språket och svenska språket.  
 

• Eget språk: Lärare1 hävdar att eleverna i den ordinarie klassen får visa 
sina matematikkunskaper på sitt eget språk och göra prov översatt till 
eget språk eftersom de är svaga på svenska. Det står också i dokumentet 
Skolverket (2016b) att ”den nyanlända eleven får visa sina kunskaper i 
olika ämnen på sitt starkaste språk”. Lärare1 menar att det är elevernas 
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kunskaper i matematik som ska bedömas och inte i svenska.  
 

• Ta hänsyn till vad de redan kan: Lärare1 menar att man måste försöka 
”plocka fram det som de faktiskt är duktiga på”. Lärare2 har exakt 
samma syn. De menar att elevernas nuvarande kunskaper i matematik är 
en viktig utgångspunkt för att börja med och bygga vidare på.  
 

• Egna metoder: Låt eleverna använda de metoder som de redan kan sedan 
tidigare och som Lärare1säger ska man titta senare närmare på deras sätt 
att lösa ett problem.  
 

• Extra genomgång: Först har läraren genomgång för alla i klassen och 
enligt Lärare1 är det viktigt att kolla upp om eleverna verkligen har 
förstått. I nästa steg har studiehandledaren genomgång på modersmålet. 
 

• Undvik kulturella begrepp i uppgifterna: Att översätta ord ger inte 
meningen i alla lägen. Ibland kan man inte översätta ett ord eller begrepp 
och man kan inte sätta ordet i någon kontext i det nya språket. Hur 
matematiska begrepp benämns har betydelse för hur man uppfattar eller 
tänker om begreppen. Om den matematiska terminologin innehåller 
benämningar som inte härrör från elevernas modersmål, kan det försvåra 
förståelsen (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Lärare1 säger att eleverna 
oftast klarar en översatt text ”men det kan ju också handla om att 
uppgiften innehåller, handlar om ett område som dem inte känner till, 
säg t.ex. att de ska bedöma hastighet när man åker skidor nedför backen, 
om man aldrig åkt skidor, man kan ju inte bedöma någon rimlighet”. 
Hon menar att man försöker undvika sådana textformuleringar i sina 
textfrågor eller problemlösningen.  
 

• Placering: Efter möjlighet ska eleverna placeras i ett lugnare klassrum 
med passande matematikkunskapsnivåer. De flesta av de nyanlända 
eleverna har svårt att hänga med de snabba och duktiga elevgrupperna 
enligt Lärare1. Man har också som avsikt att placera eleverna bredvid de 
svenska eleverna som ett försök att de ska integreras både i matematik 
ämnet och socialt menar Lärare1. 
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6.7 Vad hindrar lärarna att genomföra deras strategier 
om integrering av de nyanlända eleverna i matematiken? 

 

Språk och tid är viktiga faktorer. Lärare2 påstår att det ”svårt att hitta tid som 
passar, jätte svårt att få tag i ämneslärare”. Studiehandledarna jobbar oftast i 
flera skolor vilket gör det svårt att hitta en tid som passar både ämnesläraren och 
studiehandledaren för planering om eleverna menar Lärare2. Därmed samarbetet 
blir inte så aktivt och då ligger eleverna illa ut. Lärare1 hävdar också att vissa 
lärare inte söker ett samarbete vilket försvårar uppgiften.  

Att placera eleverna direkt i en ordinarie klass är inte rätt varken mot eleverna 
eller mot matematiklärarna. Helst ska eleverna få stanna mellan ett till två år i 
förberedelseklassen för att senare övergå till den ordinarie klassen. Då kommer 
eleverna i gång med både svenska språket och matematiken menar lärarna. Men 
som Lärare2 säger är det inte alla skolor som har en förberedelseklass och då 
placeras eleverna direkt i den ordinarie klassen i hopp om att de nyanlända ska 
på så sätt snabbare integreras in i samhället. Lärare2 tror att det tvärtemot 
försvårar situationen för de nyanlända och det kommer att krävas mer arbete för 
integration av både lärarna och eleverna. En annan svårighet är att veta vad 
eleverna kan och eftersom kartläggnings tredje steg som är stöd för ämneslärare 
är frivillig, undviker en del ämneslärare att göra det säger Lärare1 . Att inte veta 
vilken nivå de nyanlända eleverna ligger på försvårar integreringen menar hon. 

En annan faktor som gör integreringen svårare är att skolan eller lärarna inte 
använder resurserna på ett effektivt sätt. Studiehandledarna tas oftast inte på 
allvar och de tillfällen är de efterfrågade används de mest som tolk påstår 
Lärare2. Ett annat problem är att vissa studiehandledare saknar de 
grundläggande kunskaperna i matematik enligt lärarna och eleverna. 
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7 Diskussion 

I denna del av rapporten kommer jag att diskutera resultatet utifrån mina 
forskningsfrågor med hjälp av de kategorierna som är kopplade till varje 
forskningsfråga (se kapitel 6, Resultat). Syftet är att undersöka lärarnas syn på 
integrering av de nyanlända eleverna i skolan och särskilt i ämnet matematik, att 
undersöka hur eleverna bemöts och elevernas egna upplevelser av 
matematikundervisningen samt vilka svårigheter lärarna stöter på i deras arbete 
vid integrationen av eleverna. 

 

 

7.1 Vad betyder integration i ett skolsammanhang? 
 

De två lärarna som intervjuades i denna undersökning definierar integrering i 
skolan utifrån två olika perspektiv men båda syftar till ett och samma mål. 
Lärare1 påstår att integrering inte sker bara genom att de nyanlända sitter i ett 
vanligt klassrum och är med i undervisningen utan eleverna måste vara delaktiga 
och ha samma möjligheter som de andra i klassen. Hon påstår vidare att 
undervisningen i skolan ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 
Enligt lärare2 ”integrering handlar mycket om samarbete”. Han menar att 
integrering i skolan inte kan vara möjlig utan samarbete mellan alla aktörer som 
jobbar med de nyanlända särskilt mellan undervisningsläraren, 
modersmålslärare och studiehandledare. Både Lärare1 och Lärare2 bekräftar att 
ett fungerande samarbete skulle främja läroprocessen och skulle göra den mer 
effektiv och därmed integrering av eleverna skulle påskyndas. Enligt Sharif 
(2017) betonar en hel del svensk forskning betydelsen av samspelet mellan olika 
aktörer i arbetet med integrationen av elever med utländsk bakgrund till exempel 
relationen mellan lärarna, eleverna och deras föräldrar. Det står också i 
Skolverket (2016b) att ”om samarbetet mellan personalen i förberedelseklassen 
och i den ordinarie undervisningsgruppen fungerar väl och det finns tydliga 
rutiner kan det påskynda elevens övergång”(s. 31). Att jobba med de nyanlända 
krävs resurser, tillgång till kvalificerade studiehandledare och samarbete mellan 
studiehandledare och klass/ämneslärare (Nilsson, 2012; Skolinspektion, 2014, 
2017; Bunar, 2010; Kaya, 2016). I enlighet med ovanstående källor har Lärare1 
och Lärare2 samma uppfattning att ett aktivt samarbete mellan de inblandade i 
arbetet är centralt för att integreringen i skolan ska vara aktuell. 

 

 



 37 

7.2 Vad menas med integration inom 
matematikdidaktik? 

 

De nyanlända eleverna är väldigt olika för de kommer från olika länder och 
kulturer. De är en mycket heterogen grupp och deras skolbakgrund ser också 
olika ut (Bergendorff, 2014; Skolverket, 2016b). Rönnberg och Rönnberg 
(2006) hävdar att man inte ta för givet att alla barn har samma erfarenheter av 
matematik, eftersom barnens erfarenheter är beroende av i vilken utsträckning 
och i vilka sammanhang de har kommit i kontakt med matematiska aktiviteter.  

De olika kulturerna i världen har utvecklat olika matematiska metoder för att 
lösa sina matematiska problem. Bishop (1988) hävdar att varje folk, varje kultur, 
utvecklar olika verktyg för att hantera aktiviteter som räkning, lokalisering, 
mätning och formgivning, då måste man ta hänsyn till. I ljuset av vad Bishop 
säger borde även tas hänsyn till elevernas härkomst för att kunna ge dem rätt 
matematikhjälp och snabba på deras integrering i ämnet. Lärare1 bekräftar detta 
och menar att elevernas kunskap i matematik skiljer sig beroende på deras 
härkomst. Elever som invandrar från olika länder i genomsnitt presterar olika 
(Böhlmark, 2008; Elmeroth, 1997; Giannelli & Rapallini, 2016; Xenofontos, 
2015 refererad i Petersson, 2017). Lärare1 och Lärare2 är också överens om att 
man måste ta hänsyn till elevernas matematiska bakgrund och bemöta dem där 
de är och lyssna på vad de kan. Lärarna menar att man måste utgå från vad 
eleverna har i bagaget från det förflutna och det blir en startpunkt för deras 
integrering i matematik och andra ämnen. Pettersson (2017) betonar också i sin 
forskning att man måste ta hänsyn till elevernas bakgrund och deras skolhistoria 
för att kunna hjälpa eleverna för att klara skolan i Sverige och därmed blir det 
lättare att integrera dem i skolämnena. Experimenten från Nya Zeeland som 
studerades av Rönnberg och Rönnberg (2006) är också ett exempel på att 
hänsynstagande till den kulturella bakgrunden är viktigt. 

För att kunna ta reda på vad eleverna redan kan, måste man kartlägga elevernas 
kunskaper i matematik menar Lärare1 och Lärare2. Skolverket (2016a) påstår att 
skolan bör ha rutiner för hur och av vem kartläggning ska genomföras och 
dokumenteras. Lärare1 påstår att det är svårt för en ämneslärare att planera 
matematikundervisningen anpassad efter elevernas förutsättningar och behov 
om kartläggningen inte görs. Men skolorna gör ofta inte någon ordentlig 
kartläggning av de nyanländas tidigare kunskaper och erfarenheter samt 
personalen saknar tillräcklig kunskap om hur man hanterar de nyanlända (Kaya, 
2016; Nilsson, 2017; Bunar, 2010; Skolinspektion, 2014, 2017) vilket resulterar 
i att vissa skolor betraktar de nyanlända utifrån deras brister och vad de saknar 
istället för att utgå utifrån vilka styrkor och kompentenser de har redan med sig 
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(Bunar, 2010; Skolinspektion, 2014). Som Lärare2 säger så måste man ta reda 
på elevernas både svaga och starka sidor, och inte bara på den svaga sidan, för 
att kunna integrera dem i skolämnena. 

För att kunna göra en kartläggning kräver kunskap och aktiv samarbete mellan 
alla aktörer som jobbar med dessa elever. Men tyvärr resultatet från denna studie 
visar att det råder brist på samarbete och kunskap i detta ärende. Kaya (2016) 
skriver också i detta avseende och säger ”ju mer jag satte mig in i frågan, desto 
mer förstod jag hur stora kunskapsluckorna var kring nyanlända elever och andra 
elever med svenska som andraspråk” (s. 15). 

 

 

7.3 Hur bemöter lärarna de nyanlända i klassrummet? 
  

Att sitta i ett klassrum betyder absolut inte att de nyanlända eleverna är 
integrerade och kan klara sig på eget hand påstår Lärare1. Hon menar att de 
nyanlända eleverna som övergår från förberedelseklassen till ordinarie klassen 
är fortfarande nyanlända och kan inte klara sig utan stöd. Hon påstår också att 
vara nyanländ behöver inte betyda att man är svag i matematik. Nilsson (2012) 
hävdar också att ”det behövs en insikt om att elever som kommer hit inte är 
tomma påsar utan att det finns saker att plocka fram” eller som Bishop (1988) 
påpekar att barnet anländer inte i skolan som ett tomt behållare . Det innebär att 
de nyanlända ska ses som resurser och skolan måste ta reda på vad eleverna kan 
innan lärarna börjar planera sin undervisning. De kommer från olika världsdelar 
och har kunskap som de kan dela med sig och som vi kan ha nytta av. Vi kan 
lära oss något nytt från dem. En matematiklärare måste erkänna elevernas 
tidigare kunskap och ha stor respekt för vad de kan sedan tidigare för att kunna 
bygga självförtroende hos dem menar Lärare1 och Lärare2. De påstår också att 
man måste låta eleverna visa sina kunskaper i matematik på sitt eget språk och 
på det sättet som de är vana vid. För att bedöma elevernas matematikkunskaper 
är det viktigt att de får använda det språket som de behärskar bäst och man kan 
ta översättnings hjälp av modersmålslärare eller studiehandledare. Skolverket 
(2016b) hävdar att rektorn bör vid den inledande bedömningen av den 
nyanlända elevens kunskaper verka för att hon eller han får visa sina kunskaper 
på sitt starkaste språk. När eleverna ses som en resurs i klassrummet, deras 
kunskaper erkänns och vara deltagande i problemlösningen, ökar deras 
självförtroende och därmed integrationsprocessen påskyndas. Lärare1 påstår att 
man måste tänka även på placeringen i klassrummet för att de nyanlända 
eleverna inte bli isolerade. 
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7.4 Vilka erfarenheter har de nyanlända eleverna från 
matematikundervisningen i Sverige? 

 

Eleverna har olika erfarenheter av undervisningen allmänt och av 
matematikundervisningen i synnerhet. Elevernas erfarenheter beror bl.a. på 
deras härkomst, studiebakgrund, familjeförhållanden, bostadssituationen, 
föräldrarnas utbildningsnivå samt vilket skolsystem de har gått i förut, hur 
mycket svenska de kan, vilka lärare de har, vilken klass hamnat de i, vilken 
skola går de på, om de startat skolan i en förberedelseklass eller direkt i en 
ordinarie klass, vilken modersmålslärare och studiehandledare de har, om de är 
ensamkommande eller inte, om de har uppehållstillstånd eller inte m.m. Alla de 
här faktorerna påverkar elevernas skolliv och lärande. I denna studie finns det 
inte en möjlighet att undersöka alla de faktorerna utan man utgår från elevernas 
erfarenheter och uppfattningar av matematikundervisningen både i 
förberedelseklassen och ordinarie klassen. 

Resultatet visar att de eleverna som går i förberedelseklass är mycket mer nöjda 
med skolans insats än de som går i ordinarie klass. Förberedelseklasselever 
hävdar att lärarna hjälper dem och att matematiklärare kan nå dem och har 
förståelse för deras situation och behov. De tycker också att de får den hjälp de 
behöver. Utifrån samtalen framgår det också att de nöjda med den sociala miljön 
i klassen. Nilsson (2015) hävdar att de flesta elever som går i 
förberedelseklassen upplever att de har vänner i klassen och en förtroendefull 
kontakt med läraren. Nilsson menar att eleverna känner sig bekväma med att 
vara i förberedelseklassen där de får möjlighet att lära sig svenska och förbereda 
sig inför vidare studier, vilket stämmer överens med resultatet i denna studie. 

Enligt studiens resultat är de nyanlända som går i ordinarie klass är mindre 
nöjda med skollivet. Här måste man notera att de elever, som går nu i ordinarie 
klassen består av två grupper, de som har gått i en förberedelseklass innan och 
de som aldrig har gått i en förberedelseklass utan började direkt i den ordinarie 
klassen. De eleverna som har börjat skolan i en förberedelseklass och sedan har 
övergått till en ordinarie klass är betydligt nöjdare än de som aldrig har gått i en 
förberedelseklass. Elev4 t.ex. var mer kritisk mot skolan och dess hjälpinsatser 
än de andra.  
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7.5 Vilka problem och svårigheter stöter de nyanlända 
eleverna på under matematikundervisningen i Sverige? 

 

Brister i svenska språket är största problemet som sätter hinder för elever att 
utföra flera matematikuppgifter på egen hand i den ordinarie klassen. 
Språkundervisningen som de nyanlända eleverna hade i förberedelseklassen 
räcker inte för att de skulle kunna lösa de olika matematiska problemen. 
Undervisning i matematik exempelvis på högstadiet kräver mer kunskaper i 
svenska språket än vad de nyanlända kan efter att ha varit i Sverige ett eller två 
år som Rönnberg & Rönnberg (2001) också påstår att Undervisningen i 
matematik ställer stora krav på språkbehärskning. Problemet är ännu svårare för 
de eleverna som direkt placerades i den ordinarie klassen. 

Eleverna påstår också att skolan ställer samma krav på dem och på övriga elever 
trots att de har olika förutsättningar vad gäller språket. Enligt eleverna innehåller 
läroböcker i matematik flera svåra begrepp vilket gör att det är svårt för dem att 
förstå vad uppgiften handlar om och således lösa den. Gibbons (2013) betonar 
också att ”de flesta läroböcker förutsätter att läsarna redan är bekanta med talad 
svenska. Som vi ju vet är det oftast inte så” (s. 101). 

Förutom språket har eleverna ibland svårt med att förstå innehållet av 
matematikuppgifterna på grund av att det är knutna till majoritetskulturen. 
Lärare1 påstår att eleverna oftast klarar en översatt text men det kan också 
handla om att uppgiften innehåller/handlar om ett område som dem inte känner 
till. Matematikläroböcker är oftast skrivna ur ett svenskt perspektiv, detta 
innebär att den svenska majoritetskulturen präglar innehållet och uppgifterna är 
ofta knutna till sammanhang som kan upplevas som främmande för många 
(NCM:306, 2008). Det menas att det krävs stöd i form av språk och extra 
handledning annars blir det svårt att integrera elever vare sig i matematik eller 
andra ämnen. 

Elev2, Elev3, Elev4 och Elev5, som går i ordinarie klassen, bekräftar att lärarna 
inte kan nå dem eller ge dem det stöd som de behöver. Då Lärare1 och Lärare2 
har haft erfarenhet med elever som är direkt placerade i ordinarie klassen tycker 
de att dessa elever har väldigt svårt att klara sig. Förberedelseklasselever tycker 
däremot att de har mycket språkstöd både när det gäller svenska och modersmål. 

Ett annat problem som de nyanlända eleverna har i den ordinarie klassen är att 
eleverna har ganska svårt att bygga relation och få kontakt med de övriga 
eleverna. Enligt Lärare1 är de väldigt tysta i klassrummet och vågar inte göra 
något fel och är socialt isolerade. Extra stöd hjälper eleverna å ena sidan medan 
å andra sidan kanske begränsar det elevernas möjlighet att agera självständigt 
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och klara sig på egen hand. Nilsson (2017) skriver i detta avseende i sin 
forskning att den kroppsliga känslan av att inte förstå det som sägs och 
skammen över att behöva extra stöd gör att eleverna tystnar i det ordinarie 
klassrummet. Aspelin (2010) påstår också att skammen får individer att dra sig 
från varandra, undvika kommunikationer därmed det sociala bandet avbryts och 
personen går tillbaka till sig själv vilket är överens med resultatet i denna studie. 

 

 

7.6 Vilka strategier använder lärarna för att främja de 
nyanländas integration i ämnet matematik? 

 

Båda intervjuade lärarna delar uppfattningen om de nyanlända eleverna ska 
starta skolan i en förberedelseklass för att senare gå över till den ordinarie 
klassen. Forskarna Axelsson (2015) och Nilsson (2015) är också positiva med 
att de nyanlända eleverna startar skolan i en förberedelseklass för att hjälpa 
eleverna komma igång med grundläggande kunskaper i svenska och i vissa 
andra ämnen innan de övergår till en ordinarie klass vilket förstärker resultatet i 
denna studie. ”Förberedelseklassen är ett av flera instrument som kan väljas för 
att ge de nyanlända eleverna de kunskaper de behöver för att så tidigt som 
möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. Undervisning i 
förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år” (Regeringen, 2014).  

Både Lärare1 och Lärare2 tycker att det måste finnas ett tät samarbete mellan 
ämneslärare, modersmålslärare/studiehandledare och lärare i svenska som andra 
språk för att se eleven från olika perspektiv och ge dem rätt stöd. Ämneslärare i 
samarbete med modersmålslärare och studiehandledare ska tillsammans göra en 
effektiv individuell plan för varje elevs undervisning i matematik för att kunna 
integrera dem i ämnet på ett effektivt sätt. Det är livsviktigt för de nyanlända hur 
bra mottagningen organiseras och hur eleverna bemöts. Axelsson (2015) 
påpekar att den nyanlända elevens startpunkt och progressionshastighet kommer 
att påverkas av individuella faktorer såsom ålder, litteracitet på modersmålet och 
generell skolbakgrund, men den viktigaste faktorn för den nyanlända elevens 
skolframgång i Sverige är hur kvalificerat mottagningen utformas. En av 
strategierna, som Lärare1 och Lärare2, pratar om är att det måste finnas ett bra 
samarbete mellan pedagogerna som arbetar med de nyanlända för att kunna 
bemöta de nyanlända på bästa sättet. Axelsson betonar vidare att om lärare i 
svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare samarbetar, 
kartlägger elevernas bakgrund och gör en plan för individens fortsatta studier 
tillsammans kommer det att gynna elevernas lärande i hög grad. Axelsson 
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påpekar också i sin forskning att samarbetet i det svenska mottagningssystemet 
är bristfälligt. Lärare1 och Lärare2 bekräftar också att det oftast saknas ett 
önskvärt samarbete kring de nyanlända i skolan. Lärare2 påstår att det är svårt 
att hitta tid för att jobba tillsammans och Lärare1 tror att många lärare inte tror 
på samarbete och då blir det svårt med integrationsprocessen. Vi är olika och 
förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olikheter har stor betydelse. 
Det kräver att man studera eleverna från olika perspektiv och det är omöjligt 
utan det praktiska samarbetet mellan alla aktörerna säger lärare2. Att låta 
eleverna visa sina kunskaper på sitt eget språk, att ta hänsyn till elevernas 
förflutna och studiebakgrund, att låta eleverna använda sina egna metoder med 
matematisk problemlösningen och att placera eleverna i lugnare studie miljö i 
skolan är andra strategier som Lärare1 och Lärare2 tänker på för att påskynda 
integrationsprocessen och hjälpa de nyanlända. 

 

 

7.7 Vilka hinder finns det att genomföra strategierna om 
integrering av de nyanlända eleverna i matematiken? 

 

Enligt Lärare1 och Lärare2 är språk, tid och resurser är största problemet som 
bromsar integrationsprocessen i matematik. De nyanlända som omfattas av 
denna studie är högstadieelever med olika studiebakgrunder. Vissa har aldrig 
gått i skolan i hemlandet och vissa har en kort skolgång mellan två till tre år. 
Efter ett eller två år i förberedelseklassen hamnar dessa elever bland 
högstadieelever i ordinarie klassen. Tiden är alldeles för kort för att elever ska 
kunna ta igen och lära sig nya kunskaper i matematik för att ha de kunskaper 
och färdigheter som krävs för att klara studie i högstadiet eller gymnasiet. Då 
blir jätte svårt för lärarna att anpassa undervisningen för dessa elever konstaterar 
Lärare1.  

Att de nyanlända eleverna har svårt att förstå en matematikuppgift handlar inte 
bara om språk kunskaper utan många kulturella aspekter kommer in i bilden 
som hindrar kommunikationen och integrationen konstaterar Lärare1. Lärare1 
menar att det blir svårt för dessa elever att uppskatta rimlighet eller sätta vissa 
saker i ett sammanhang. Hon påstår t.ex. att det bli svårt att uppskatta hastighet 
när man åker skidor nedför backen, om man aldrig åkt skidor. Rönnberg och 
Rönnberg (2006) påstår också att om den matematiska terminologin innehåller 
benämningar som inte härrör från elevernas modersmål, kan det försvåra 
förståelsen. Dessa elever behöver mycket stöd och extra resurser för att klara sig 
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i sina studier men Lärare1 påstår att skolorna inte har alltid nödvändiga resurser 
för att uppfylla elevernas behov. 

Att placera eleverna direkt i en ordinarie klass är en annan belastning för lärarna 
påstår Lärare1 och Lärare2. De menar att om en elev i klassrummet inte förstår 
vad som sägs försvårar lärarnas arbete. Därför tror de att dessa elever borde 
starta skolan i en förberedelseklass för att lära sig åtminstone grundläggande 
svenska och vissa matematiska begrepp för att underlätta elevernas senare 
skolgång i ordinarie klassen. Men enligt Lärare2 är det inte alla skolor som har 
en förberedelseklass och då placeras eleverna direkt i den ordinarie klassen i 
hopp om att de nyanlända ska på så sätt snabbare integreras in i samhället. 
Lärare2 tror att det tvärtemot försvårar situationen för de nyanlända och det 
kommer att krävas mer arbete för integration av både lärarna och eleverna. En 
annan svårighet är att veta vad eleverna kan och eftersom kartläggnings tredje 
steg som är stöd för ämneslärare är frivillig, undviker en del ämneslärare att 
göra det säger Lärare1. Att inte veta vilken nivå de nyanlända eleverna ligger på 
försvårar integreringen menar hon. 

En annan faktor som gör integreringen svårare är att skolan eller lärarna inte 
använder resurserna på ett effektivt sätt. Studiehandledarna tas oftast inte på 
allvar och de tillfällen är de efterfrågade används de mest som tolk påstår 
Lärare2. Ett annat problem är att vissa studiehandledare saknar de 
grundläggande kunskaperna i matematik enligt lärarna och eleverna. 

 

 

8 Slutsatser 

Frågeställningen för denna studie är de forskningsfrågorna som tagits upp i 
kapitel 3 vilket resulterade i olika svar och synpunkter beroende på vem som 
blivit intervjuad. 

 

 

8.1 Lärarnas syn på integration 
 

Lärarna är överens om att integreringen av eleverna i ämnet matematik kräver 
att man måste ta reda på vad eleverna redan kan genom att kartlägga varje elev 
innan undervisningen, ta hänsyn till elevernas sociala- och studiebakgrund för 
att kunna ha en individuell studieplan för varje elev och ta hänsyn till elevens 
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kulturella bakgrund. De matematiska frågorna ska formuleras med hänsyn till 
eleverna så att de får möjlighet att sätta alla begrepp i någon kontext för att 
förstå frågeställningen. Vidare är lärarna överens om, liksom många andra 
forskare, att det måste finnas ett nära samarbete mellan all personal, särskilt 
mellan ämneslärare och modersmålslärare/studiehandledare, som jobbar med de 
nyanlända eleverna för att kunna se elevernas situation ur olika aspekter. 
Resultatet visar också att lärarna delar synpunkten om att eleverna ska starta 
skolan i en förberedelseklass för att få grundläggande kunskaper i svenska och 
matematik. 

 

 

8.2 De nyanlända elevernas upplevelser av 
matematikundervisningen 

 

Elevernas åsikter om skolan och om matematik undervisningen skiljer sig åt lite 
beroende på om de går i en förberedelseklass eller i en ordinarie klass. De 
eleverna som går i en ordinarie klass är inte alls nöjda med den hjälpen som de 
får under matematikundervisning. De upplever skolan och matematiklektionerna 
som svåra. Däremot de eleverna som går i förberedelseklassen är mer positiva 
gentemot skolan och matematiklektionerna och tycker att matematikläraren kan 
nå dem och att de får den hjälp som de behöver. Vad gäller skollitteraturen 
tycker alla eleverna att matematikböckerna är mycket svåra för dem. De tror att 
skolan skulle ta hänsyn till att de är nyanlända och skaffa böcker efter deras 
nivåer. Att använda samma skolböcker som övriga skolelever tycker de är 
orättvist. Alla elever är överens om att det ska vara mindre grupper i 
klassrummet för att läraren ska hinna med och hjälpa alla. En del elever, särskilt 
de som går i ordinarie klassen, tycker att skolan inte har så bra koll på de 
nyanländas situation och vilken sorts hjälp de behöver. De tycker att skolan 
tillsammans med ledningen borde uppmärksamma dem lite mer för att de är 
nyanlända och nya i det svenska skolsystemet, för de kan inte språket och 
behöver extra hjälp för att klara sig både i och utanför skolan. 
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8.3 Svårigheter som lärarna upplever vid 
matematikundervisning för nyanlända 

 

Språk är det största problemet som hindrar lärarna att kunna nå eleverna. 
Eleverna missar lärarens genomgång trots att de sitter i klassrummet och lärarna 
har inte så mycket tid över för att kunna sitta med var och en av eleverna och 
stödja dem för att de också har andra elever som behöver hjälp konstaterar 
Lärare1. Extra genomgång får de av studiehandledare på eget språk för att kunna 
förstå ämnet men problemet är att de flesta av studiehandledarna inte har 
tillräckligt kunskap i matematik för att kunna undervisa eleverna.  

Samarbete mellan ämneslärare, studiehandledare och modersmålslärare är ett 
annat problem i lärarnas jobb med de nyanlända. Dels på grund av att de inte har 
tid för samarbetet och dels att det finns personer som inte tar samarbetet på 
allvar. Studiehandledarna och modersmålslärarna jobbar på olika skolor och 
därför är inte alltid tillgängliga. De kan vara i skolan vissa dagar under en viss 
tid då kanske ämneslärarna är upptagna med något annat.  

Kultur och bakgrund är ett annat problem som ibland hindrar eleverna att förstå 
ett matematiskt problem och sätta sak och ting i ett sammanhang.  

Sammanfattningsvis i lyset av de intervjuade personernas uppfattningar och 
åsikter kan sägas att både skolan och lärarna gör sitt bästa i försöket om att nå, 
hjälpa och integrera eleverna i matematik men det är mycket som återstår. Precis 
som en del andra forskare upplever de att samarbetet är bristfällig i det svenska 
mottagningssystemet. Utifrån den samlade data tas tyvärr inte alltid hänsyn till 
elevernas sociala-, kulturella- och studiebakgrund på det sättet som behövs.  

Det är mycket som är på gång vad gäller lagändringen och andra åtgärder från 
skolverket. Det låter att den frågan tas nu mer på allvar och skolsystemet 
försöker anpassa sig efter de nyanländas skolsituation. En lagändring t.ex. som 
börjar gälla den 1 augusti 2018 (Riksdagen, 2018) kräver att fler nyanlända 
elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan därför eleverna i högstadiet ska 
få en individuell studieplan inom två månader från skolstarten och varje elev ska 
också få en anpassad timplan för skolämnena särskilt de som krävs för 
behörighet i gymnasiet och där matematik ett av dem som är ett kärnämne.  

 Internationell forskning visar att mottagningen och integrationen av 
 nyanlända elever aldrig får betraktas som en isolerad företeelse som 
 pågår på någon skola och endast berör de nyanlända själva, deras 
 föräldrar och deras lärare. För en framgångsrik verksamhet måste den 
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 röda tråden vara konsekvent och löpa från den nationella policynivån, 
 via lokala skolstrukturer, in i klassrumspraktiker och återigen ut till 
 aktörerna i det omgivande samhället. Att enbart fastna i ändlösa 
 diskussioner om segregation kontra integration och  jakten på nya 
 pedagogiska metoder för inlärning av majoritetsspråket är inte särskilt 
 produktivt (Bunar, 2010, s. 111). 
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10 Bilaga1: Intervjufrågor till lärare 
 

1- Vad betyder integrering för dig inom skolsammanhang särskilt inom 
matematik? 

2- Hur bemöter man de nyanlända eleverna i skolan och särskilt i ämnet 
matematik? 

3- Varför är det viktigt att integrera de nyanlända eleverna i ämnet 
matematik? 

4- På vilket sätt jobbar lärarna och vilka arbetsformer och metoder 
använder de för att underlätta nyanlända elevers integrering i matematik? 

5- Vilka svårigheter ser lärarna med att öka nyanlända elevernas förmåga 
att integrera i ämnet matematik? 

6- Hur tror du att de nyanlända eleverna upplever matematikundervisning? 
7- Hur tycker du att de nyanlända eleverna kan lära sig matematik på bästa 

sätt? 
8- Hur planeras och utformas undervisningen och på vilket sätt är det 

annorlunda för läraren om det finns nyanlända elever i klassrummet? 
9- Hur påverkar modersmålet och språket elevernas inlärning och 

integrering i matematik? 
10- På vilket sätt förekommer det samarbetet mellan klasslärare, 

modersmålslärare och studiehandledare? 
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11 Bilaga 2: Intervjufrågor till elever 
1- Hur trodde ni som nyanlända att ni skulle bemötas av skolan? 
2- Vad hoppades ni på när ni började studera matematik i Sverige? 
3- Hur tänkte ni att ett matematik klassrum skulle se ut och hur det skulle 

vara utrustat? 
4- Vilka förutsättningar hade ni om en svensk matematiklärare? 
5- Vad önskade ni er när det gäller matematiklektionerna? 
6- Hur var det första lektionen i matematik? 
7- Var det något som överraskade er de första matematiklektionerna t.ex. 

lärarens beteende, klassrumsutrustning, läroböcker eller något annat? 
8- Vad tycker ni var svårt förutom svenska språket? 
9- Vad det så som ni önskade? 
10-  Hur har det gått efter en period t.ex. efter en månad eller två månader? 
11-  Vad är skillnaderna emellan matematiklektionerna i Sverige i jämförelse 

med ert hemland? 
12-  Hur upplever ni matematikundervisning och hur har lärarna hjälpt er att 

integrera er i ämnet matematik? 
13-  Finner ni matematiken svårare här i Sverige eller i ert hemland? Vilka är 

orsakerna? 
14- Vad anser ni är bästa sättet att lära sig matematik på?  
15- Kan lärarna nå er genom deras undervisningsmetoder? 
16-  Hur står hemspråkslärarna och studiehandledarna till hjälp? 
17- Hur skulle ni undervisa matematiken om ni skulle haft lärarrollen? 
18-  Vad har skolan bidragit till för er integrering i skolan i allmänhet och 

särskilt i matematik? 
19-  Vilka svårigheter har du haft med att läsa matematik i Sverige? 
20-  Kan ni nämna några metoder som har varit särskilt bra och som hjälpt er 

att integrera i matematik? 
21-  Har ni några bra råd till matematik lärarna som gäller t.ex. 

undervisningsmetoder, klassrumsutrustning, läroböcker eller annat som 
ni kan komma på? 
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