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Sammanfattning 

Detta examensarbete utgår från ämnet matematik och bygger på intervjuer av 

språkintroduktionselever, möten och diskussioner med lärare samt resultat från ett delprov i 

matematik. Resultaten har tagits fram genom en bred, induktiv tematisk analys och beskriver 

elevuppfattningar kring hinder och möjligheter som de upplevt i undervisning före ankomst 

till Sverige respektive inom språkintroduktionsundervisning i Sverige. Studien ger också en 

bild av elevernas uppfattning om sina möjligheter att klara godkänt betyg i matematik och 

slutligen förs en diskussion kring vilka framgångsfaktorer som är nödvändiga att beakta för 

att ge språkintroduktionselever realistiska möjligheter att klara godkänt betyg. 

Svenska språket, som nytt akademiskt språk, framstår som en av de största utmaningarna i 

elevernas matematikundervisning. I arbetet framkommer likheter men framförallt skillnader 

mellan tidigare och nuvarande skolgång. Dessa är t.ex. skillnader mellan auktoritära och 

auktoritativa fostrans- och kommunikationsstilar samt skillnader i sociokulturellt grundade 

beteendemönster som är svårupptäckta och kan utgöra stora hinder i matematiklärandet i 

Sverige. Vissa elever visar på egna effektiva arbetsmetoder medan andra har behov av 

anknytning, stöd och hjälp för att finna nya sätt att arbeta och lära i en svensk skola med ökad 

frihet under ansvar. 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språkintroduktionsutbildningen på 42 

skolor (Skolinspektionen, 2017) varierade förutsättningarna för eleverna att nå 

måluppfyllelse avsevärt. Slutsatserna i detta examensarbete pekar på avgörande 

framgångsfaktorer för språkintroduktionsarbete som är förslag på åtgärder mot vissa av de 

tillkortakommanden som framkommit i Skolinspektionens kvalitetsgranskning. 

 

Nyckelord: språkintroduktion, sociokulturell, matematik, motivation, kartläggning, hinder,  

flerspråkig, framgångsfaktor 
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Abstract 

This qualitative study covers the subject of mathematics. The methods used are student 

interviews, meetings and discussions with teachers as well as review of mathematical test 

scores and a broad, inductive, thematic analysis of the interview data.   

It describes students’ perceptions of obstacles and opportunities in their schooling in 

mathematics prior to arriving in Sweden and in their Swedish second language introductory 

program. The results also provide the students’ views on their possibilities to pass in 

mathematics. A discussion concludes critical progress factors that need to be addressed in 

order for the students to have realistic possibilities to pass in mathematics. 

Swedish, as a new academic language for the students, is one of the biggest challenges in their 

mathematics education. The study describes similarities, but most of all differences between 

their schooling before and after arrival in Sweden. Among those are differences between 

authoritarian and authoritative styles of education and communication as well as differences 

in socio-culturally based behaviours of which the latter can generate huge learning obstacles 

if not addressed. Some students have manged to adopt effective working methods while others 

show a need for bonding, support and assistance to cope in the Swedish school characterized 

by freedom with responsibility. 

In 2017, the Swedish school inspection authority conducted a quality inspection of 42 schools 

engaged in second language introduction programmes (Skolinspektionen, 2017). The 

outcome revealed shortcomings, i.e. the possibilities for students to reach their goals in those 

programs varied significantly. The critical progress factors of this study address some of the 

shortcomings highlighted in the quality inspection, thus emphasizing the relevance of this 

study. 

 

Keywords: academic, language, socio-cultural, mathematics, shortcomings, obstacles, 

progress, factors  
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Förord  

Det har varit en stor lärdom och glädje att få möjligheten att både undervisa och intervjua 

eleverna som förekommer i detta arbete. Ett varmt tack till er alla.  

Ett innerligt tack för stöd och support till alla involverade pedagoger och annan skolpersonal 

som möjliggjorde examensarbetet på den aktuella skolan.  

Slutligen ett stort tack till alla pedagoger och handledare på kompletterande pedagogisk 

utbildning på Kungliga Tekniska högskolan. 
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1 Inledning 

Skolinspektionen genomförde 2017 en kvalitetsgranskning av språkintroduktions-

utbildningen vid 42 gymnasieskolor (Skolinspektionen, 2017). Den innehåller exempel på 

välfungerande språkintroduktion såväl som sådan med stort utvecklingsbehov. Det 

förekommer exempel på skolor som inte alls utför kartläggningar av elevernas bakgrunder, 

kunskaper och förmågor. Andra skolor utför kartläggningarna men med varierande brister 

och kvalitet. Det förekommer också skolor som genomför omfattande kartläggningar och som 

fungerar effektivt och fokuserat i enlighet med varje enskild elevs behov och förmåga, 

inklusive diskussion och planering kring tänkbara framtida utbildningar och/eller 

yrkesinriktningar. Med andra ord högst varierande beteenden och ringa likvärdighet inför och 

i den för eleverna så viktiga språkintroduktionsutbildningen. Utbildningen är inträdes-

biljetten till det svenska samhället. Med hänvisning till både grundskoleförordningen och 

gymnasieförordningen menar Skolinspektionen att skolelever har ”…rätt till 

studiehandledning på modersmålet och denna möjlighet är avgörande för elevens 

kunskapsutveckling” (Skolinspektionen, 2009, s 24). Skolinspektionens granskning visar på 

relevansen av att belysa språkintroduktionselevers situation och förutsättningar i Sverige, 

vilket är avsikten med detta examensarbete. 

Under vårterminen 2019 undervisade jag på en gymnasieskola. Detta medförde möten med 

ett antal språkintroduktionsklasser i ämnet matematik. Mötena bestod till en början av 

auskultation och sedermera undervisning i geometri, inkluderande provkonstruktion, 

provrättning och betygsättning. De varianser som eleverna uppvisade med avseende på 

personliga erfarenheter, förkunskaper och inställning till sina studier i matematik och 

faktiska möjligheter att uppnå de slutliga betygsmålen i matematik, triggade intresset att 

undersöka dessa fenomen ytterligare. Efter samtal med ett antal språkintroduktionslärare på 

skolan formades grunden för examensarbetet. För att kunna förstå och beskriva hur dessa 

elever själv såg på sina möjligheter att uppnå godkänt betyg i matematik föll intresset på att 

också förstå elevernas bakgrunder och erfarenheter från tidigare undervisning fram till nutid. 

Som en logisk förlängning av de föregående intressestegen kändes det viktigt att också 

undersöka förekomsten av eventuella framgångsfaktorer för ett lyckat 

språkintroduktionsarbete i matematik. Den aktuella gymnasieskolan erbjöd såväl 

uppmuntran som stöd vilket möjliggjorde planering och genomförande av nödvändig 

datainsamling.  

1.1 Komma som ung till Sverige – vägen framåt 
En ung person som kom till Sverige före den första juli 2019 och ansökte om att få stanna 

hamnade sannolikt i något av de 5 introduktionsprogram som det svenska skolsystemet 

erbjöd vid tillfället. De fem programmen benämndes språkintroduktion, 

preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt 

alternativ (SFS 2010:800, kap. 17, 2 §). Programmen syftade på olika sätt till att individer, 

som inte var behöriga, skulle erbjudas anpassade vägar in i det svenska skolsystemet 

(nationellt program) eller arbetslivet. Den första juli 2019, blev introduktionsprogrammen 

fyra istället för fem och benämndes Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt 

alternativ och Språkintroduktion. 

...Enligt 17 kap. 14 a § skollagen, som träder i kraft 1 juli 2018 men tillämpas på utbildning 

som påbörjas från och med 1 juli 2019, ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de 

tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det innebär att elevens 

bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella 

yrkeserfarenheter ska kartläggas (Skolverket, 2019).  
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I förestående arbete kommer endast Språkintroduktionsprogrammet vara i fokus. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800, kap. 17, 3 §)… 

…är syftet med språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

1.2 Benämning på de aktuella eleverna 
Det förekommer en mängd olika begrepp för att beskriva personer som av olika skäl kommit 

till Sverige, har en ålder som berättigar dem till grundskola och/eller gymnasieskolgång och 

som därför placerats inom ramen för en språkintroducerande verksamhet. Några av dessa 

begrepp är nyanlända, andraspråkselever, introduktionselever, språkintroduktionselever och 

sprielever. Begreppet andraspråkselever skulle kunna tolkas som att sådana elever har fått 

undervisning på sitt ursprungsspråk och för första gången skall få andraspråksundervisning 

på svenska. En sådan tolkning kan lätt ge läsaren en felaktig bild av de intervjuade elevernas 

situation, eftersom flera av dem har fått undervisning på ett eller två andraspråk innan de 

kom till Sverige. Därför används Rönnberg och Rönnbergs (2001) definition i detta arbete: 

Benämningen andraspråkselever använder vi ibland för att understryka att det gäller 

minoritetselever som undervisas på ett språk de inte helt behärskar (Rönnberg & 

Rönnberg, 2001, s. 17).   

Skollagen beskriver att en person endast kan anses vara nyanländ i max. 4 år, dvs. en rent 

juridisk tidsbegränsning. 

Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 

här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre 

anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (Prop. 2014/15:45) 

Det förekommer en viss osäkerhet huruvida några av eleverna i denna undersökning har 

erhållit skolgång i Sverige i mer än fyra år.  

Av ovan förda resonemang kommer därför eleverna i detta arbete i huvudsak att gå under 

benämningarna språkintroduktionselever eller sprielever och inte som nyanlända eller 

andraspråkselever. I det fall begreppet andraspråk eller andraspråkselev används kopplas 

detta samman med vilket andraspråk i ordningen det refereras till. Begrepp som valts bort är 

introduktionselever, eftersom det finns andra introduktionsprogram utöver språk-

introduktion. 

2 Syfte och frågeställningar 

Denna kvalitativa studie syftar till att belysa fenomen i språkintroduktionselevers tidigare 

skolgång och skolgången i Sverige som påverkat/påverkar deras möjligheter att nå godkänt 

betyg i matematik, följt av elevernas egna uppfattningar om möjligheterna att nå nämnd 

målsättning. Studien avser också finna parametrar som är avgörande för elevernas 

möjligheter att lyckas med matematik i språkintroduktionsundervisningen. 

2.1 Frågeställningar 
I ambitionen att infria syftet avser denna studie att undersöka och besvara följande forsk-

ningsfrågor: 

1. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter har sprielever stött på i matematikämnet i 
tidigare undervisning? 
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2. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter stöter sprielever på i matematikämnet i 
språkintroduktionsundervisningen i Sverige? 

3. Hur beskriver sprielever sina möjligheter att nå godkänt eller högre betyg i 
matematik?  

4. Finns det avgörande framgångsfaktorer för ett lyckat språkintroduktionsarbete i 
matematik?  

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel belyses tidigare forskning och litteratur med relevans för denna studie och som 

bl.a. berör språkets betydelse för lärandet och några speciella egenskaper som gäller för ämnet 

matematik. Dessutom belyses sociokulturella fenomen och slutligen ett avsnitt som relaterar 

till kartläggning av elever. 

3.1 Språket och matematiklärandet 
Det finns stora mängder forskning kring hur stor påverkan språket har på möjligheterna att 

kognitivt ta till sig nya kunskaper och erfarenheter. Vygotskij (1978) menade bl.a. att språket 

är verktyget framför alla andra i lärandeprocessen. Om litteracitet förr i tiden per definition 

innebar att kunna ljuda bokstäver, sätta ihop dessa till ord och meningar så har litteracitet en 

helt annan betydelse idag. Idag anses snarare varje skolämne ställa egna krav på litteracitet.  

Litteracitet handlar om elevens tidigare erfarenheter av skriftspråk i och utanför 

skolan. … Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande 

för att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar. 

(Skolverket, 2016, s. 8) 

För matematiken betyder detta att lärare och elever måste arbeta med att koppla numeracitet 

och matematikförmågor med en specifik matematiklitteracitet. Motsvarande resonemang 

gäller även för en del andra ämnen. Forskning dyker på olika sätt djupare i litteracitetsfrågan 

och en modell beskriver språket med termerna ”kontextbundet” och ”kontextreducerat” i syfte 

att bl.a. skilja på vardagsspråk och mer akademiskt språkbruk (Cummins, 2000). Cummins 

kopplar också samman avancemanget i språkbruk med tidsfaktorer och menar att det kan ta 

ca 2 år att kunna behärska ett främmande språk på vardagsnivå medan det kan behövas fem 

till sju år att skaffa sig en akademisk språknivå i det aktuella språket. Lindström, Lindberg, 

och Pettersson (2013) beskriver hur konsekventa, regelbundna, kollegiala sambedömningar 

av elevkunskaper och förmågor vid betygssättning kan ge effektivitets- och 

tillförlitlighetsvinster. Liknande positiva effekter borde kunna erhållas genom kollegiala 

samarbeten i syfte att skapa samsyn och gemensam förståelse för sprielevers litteracitet, 

framförallt den akademiska litteraciteten. 

Det finns en del forskning som beskriver den starka kopplingen mellan å ena sidan språk och 

språkutveckling och å andra sidan en individs matematiklärande (jfr Rönnberg & Rönnberg, 

2001). Norén (2013) visar på positiva lärandeeffekter vid användning av tvåspråkiga 

lärarresurser i klassrummen. Det beskrivs bl.a. som att elever dels ökar sitt lärande i såväl 

matematik som svenska språket genom möjligheten att relatera matematikens ord, begrepp 

och fenomen till både modersmålet och till det nya svenska språket. En positiv 

påverkanseffekt på matematiklärandet i tvåspråkig undervisning kan knytas till kodväxling 

som innebär att eleverna börjar utnyttja svenska ord i sitt modersmål. Detta sker oftast 

spontant när kodväxlingen gynnar eleverna i det aktuella kulturella sammanhanget, t.ex. 

kulturen i matematikklassrummet (jfr Parszyk, 1999). Utan tvåspråkighet i matematik-

klassrummet stagnerar inte sällan elevernas matematiska resonemang och Norén menar att 

tvåspråkiga elever som kan använda modersmål när de löser matematiska uppgifter inte 

”behöver fastna på ordförråd eller kulturella fenomen” (Norén, 2013, s.122). 
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Som titeln ”Raka spår, sidospår, stopp” indikerar beskriver också Hagström (2018) hur 

lärandet i olika ämnen, matematiken inräknad, kan ta olika vägar för elever med svenska som 

nytt skolspråk. Sharif (2017) framför liknande resonemang och i bådas avhandlingar finns 

exempel där elever som vid ankomst till Sverige upplever matematikundervisning där de inte 

lär sig någonting eller undervisning som innebär att de repeterar redan inhämtade kunskaper, 

alltså en känsla av ineffektivitet eller stillastående. Hagström (2018) visar också exempel där 

elever upplevt att utvärderingar av elevers erfarenhetsbakgrund givit olika resultat beroende 

på om de hållits på svenska eller engelska. Bland annat visas exempel där elever med ungefär 

samma erfarenhetsbakgrund kan få flera års tidsdifferens att nå gymnasieskolan beroende på 

om utvärderingen sker på svenska eller på engelska. Detta beskrivs av en del elever som 

orättvist och frustrerande. Det finns otaliga beskrivningar om andraspråkets hämmande 

påverkan på matematiklärandet varför det känns rimligt att anta att den problematik som 

visar sig i matematikklassrummet där svenska är ett nytt språk, sannolikt också inträffat i 

samband med introduktion av andra andraspråk i elevernas tidigare utbildningar och därmed 

drabbat matematiklärandet negativt i motsvarande grad.  

När elever inte kan uttrycka sig fullt ut på det nya språket infinner sig ofta svårigheter för 

läraren att förstå/veta vad eleven faktiskt har lärt sig (Skowronski, 2013), och 

bedömningsfrågan kan bli väldigt komplicerad om inte översättningsstöd till elevens 

modersmål sker. En elev som inte uttrycker sig i tillräcklig utsträckning under lektionerna 

kan således råka ut för ett sämre betyg pga. att läraren vet för lite om elevens kunskaper och 

därmed inte har lyckats samla tillräckligt med bedömningsunderlag. En annan mycket viktig 

aspekt som Skowronski nämner är att det ofta förekommer en stark känsla av skam 

förknippad med oförmågan att prata språket tillräckligt bra. Detta kan liknas vid det som 

Dweck (2017, ss. 28–29) beskriver som ett ”statiskt mindset”, dvs. det viktiga är inte att lära 

sig nytt utan att framstå som begåvad/smart/duktig, och världen kan rasa om motsatsen 

bevisas. Skammen kan till och med förorsaka flykt vilken kan manifesteras som 

lektionsfrånvaro. Lärare bör vara medvetna om att vissa elever kan vara rädda för att andra 

skall upptäcka deras bristande språkförmågor och att dylika hinder och rädslor, som utgår 

från språkproblem, har tendensen att bli långvariga och kan vara av såväl social som kognitiv 

art (Skowronski, 2013).  

3.1.1 Matematiken i en särställning 
Man kan med rätta hävda att matematikspråket är en genre eller ett språkfält eller åtminstone 

ett eget fackspråk inom alla talade språk. Dessutom finns det ett antal ramverk, regler, 

begrepp och systematiska arbetssätt som successivt byggs på genom de initiala åren i en elevs 

skolgång och senare i elevens framtida matematikutbildningar på gymnasiet och eventuellt så 

småningom på högskola.  Likt ett husbygge, med husgrund, källare och markvåning med 

potential till ett antal påbyggnader och utökningar förutsatt att föregående nivå är lagd. Ett 

liknande resonemang förs av (Aunola & Nurmi, 2004), som bl.a. menar att förmågor i 

matematiken är speciellt lämpade för att mäta akademisk prestanda jämfört med t.ex. 

mätning av läsförmågor. De menar att barn som i första klass hamnar efter i sina läsförmågor, 

efter ett tag kommer ikapp sina kompisar och blir lika duktiga på läsning. Detta innebär över 

tid gradvis minskande individuella skillnader i läsförmåga och därför kan läsförmåga vara en 

mindre bra parameter för att mäta kumulativ akademisk prestanda. Däremot visar 

matematiken snarare ökande kumulativa skillnader över tid. De elever som initialt hamnat 

efter i matematiklärandet får ökande svårigheter att hämta ikapp de som från början följt och 

alltjämt följer med i undervisningstakten, som kontinuerligt approprierar nya 

matematikkunskaper. Det matematiska språket och matematikens starka påbyggnads-

beroendekaraktär ger, med detta resonemang som bas, matematikämnet en försvårande 

särställning jämfört med vissa andra ämnen som inte nödvändigtvis har så många egna 

termer, begrepp, rutiner och krav på tidigare byggklossar. För språkintroduktionslärare i 
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matematik finns det en del exempellitteratur där praktiska angreppssätt och verktyg för 

”språkinriktad matematikundervisning” adresseras (jfr Sundström, Thunberg, & Vennberg, 

2014). Eftersom matematiken, även för en elev som gått hela sitt liv i den svenska skolan, kan 

te sig besvärlig och svår att lära sig även språkligt, är det lätt att repetera en undran hur 

sprielever som måste lära sig matematik på svenska faktiskt upplever sin situation.  

3.1.2 Kontextuell förståelse 
Forskning (ex. Parszyk, 1999) visar också att det lätt uppstår kontextuella svårigheter för 
elever som skall lära sig matematik på ett nytt språk. Fenomenet relateras oftast till 
beskrivningar av textbaserade matematikproblem där en elev inte kan förstå eller relatera till 
företeelser, situationer eller sammanhang som beskrivs i uppgiften eftersom dessa inte 
harmonierar med för eleven erfarna kontexter. Som exempel kan en elev från t.ex. 
Afghanistan som får en matematikuppgift om skidåkning, skidliftar och nedfart i grön, blå 
eller röd pist mycket väl helt misstolka vad uppgiften går ut på eftersom eleven varken 
språkligt eller kulturellt har någon tidigare erfarenhet av det som beskrivs. Vad är en pist och 
vad är det för skillnad på fart och nedfart? Det är viktigt att inse att kontext inrymmer både 
språkliga och kulturella aspekter och bevisen för att ett förståelseproblem har med kontexten 
att göra och inte bara avgörs av bristande ord-/begreppsförståelse är att oförståelsen kvarstår 
trots problemöversättning till det egna språket / modersmålet (Parszyk, 1999, se Parszyks 
avhandling ”En skola för andra”). Lärare måste därför vara extra uppmärksamma på och så 
tidigt som möjligt identifiera kontextuella fällor som sprielever kan råka ut för.  

3.2 Sociokulturella aspekter, trygghet, motivation och agens 
Utifrån ett genusperspektiv, men egentligen utifrån vilket socialt relaterat fält som helst, 
påverkas ett barns utveckling ofta av hur barnets identitet uppfattas och beskrivs av andra 
snarare än hur barnet självt ser på sin identitet. Efter hand som barns utveckling fortgår 
internaliserar barn identiteter som andra bestämt och de positionerar sig i relation till dessa 
för att fungera som kompetenta medlemmar i den aktuella miljön (D'Ambrosio, 1986). I det 
föreliggande arbetet förekommer exempel på hur elever anpassat sig till sociokulturella 
miljöer där bl.a. utantillinlärning varit förhärskande. I detta arbete betyder utantillinlärning 
att elever bokstavligen lär sig matematikuppgifters exakta utseende från läroboken eftersom 
de förväntar sig att erhålla identiskt likadana matematikuppgifter på proven. 
 
Ett sätt för svenska lärare att öka elevers chans att nå uppsatta mål, och därmed motivation 
är att införskaffa ”…kunskap om skillnader i kulturmönster vad gäller olika gruppers 
pedagogiska traditioner för att förstå problematiken kring minoritetselevers inlärning” 
(Parszyk, 1999, s. 98).  Ökad motivationsgrad är i sin tur naturligt kopplad till lärarens 
förmåga att idka ledarskap, anpassat till såväl gruppen, klassen, som individer. Granström 
(2007, refererad i Boo, Forslund Frykedal, & Thorsten, 2017) delar upp lärarens ledarskap i 
ett didaktiskt ledarskap kallat lärarskap och ett socialt ledarskap som kallas ledarskap. 
Lärarskapet går ut på att skapa bästa möjliga förutsättningar för gruppens och enskilda 
elevers lärande inom det aktuella didaktiska området medan ledarskapet handlar om att 
läraren har förmågor att effektivt hantera grupp- och individinteraktioner genom att bl.a. 
bygga respektfulla och trygga relationer med individer och grupper. Boo et.al (2017) 
hänvisar till tre huvudsakliga psykologiska behov som utgör drivkraft för elevers lärande. 
Dessa behov är: 

• Självständighet:  
Möjlighet att göra självständiga val och bestämma över aktiviteter och handlingar. 

• Kompetens: 
Ge eleven möjlighet att bygga självtillit genom att eleven får syn på lyckat resultat från 
det egna arbetet, såväl enskilt som i grupp.   

• Samhörighet: 
Upplevelser av att få skapa känslomässiga och goda relationer med andra individer. 

Vidare redogör Boo et al. (2017) för hur viktig lärarens roll är för att stimulera elever till 
samarbete och skapa intresse och vilja att utföra aktiviteter som ger en inre tillfredsställelse 
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och därmed en inre motivation. I lärarskapet och ledarskapet kan ovanstående behov ses 
som grundförutsättningar för motivationsskapandet från första planeringsstadiet till 
avslutad undervisning och förutsätter ömsesidig respekt i förhållandet lärare och elev, 
Gibbons uttrycker det så här ”...sättet lärare talar med och om eleverna är intimt förknippat 
med hur de föreställer sig att eleverna lär sig och hur de ser på sig själv som lärare” 
(Gibbons, 2010, s. 25). Enligt D’Ambrosios (1986) resonemang kan det som läraren säger till 
och om en elev tolkas av eleven som en del av den egna identiteten.  
Med ett maximerat elevlärande som mål och med ett ambitiöst ledarskap i ord och handling, 
stegras sannolikheten att en ökad elevmotivation också leder till ökad aktiv agens, dvs. att 
eleven självständigt styr sitt agerande och ställningstagande under matematiklektionerna 
(Norén, 2013). 
 
En lärare förväntas planera, organisera, styra, guida, undervisa och vara överordnad ledare 

för det som sker i ett klassrum.  

En auktoritet kan sägas vara en person vars ord och handlingar har inflytande över 

andra personers föreställningar, attityder eller beteenden, som en följd av att de andra 

upplever att det finns skäl att lyssna till denna person och göra som han eller hon säger. 

(Thornberg, 2013, ss. 79–80) 

Detta implicerar, utöver ämnesdidaktisk kompetens, även förmågor relaterade till bl.a. 

kommunikation, gruppsykologi/-dynamik, konflikthantering, relationsbyggande samt 

påverkans-/maktpsykologi. Thornberg (2013) nämner att lärarens sätt att utöva auktoritet 

och makt i praktiken beskriver den aktuella lärarens värdepedagogik och etiska hållning, 

vilket fungerar normerande för såväl den som är föremål för maktutövandet och de som åhör 

detsamma. Så som en lärare uttrycker sig och agerar mot en enskild elev i klassen har alltså 

också en regelvisande effekt på samtliga elever i klassen som bevittnar situationen. Thornberg 

(2013) belyser också riskerna att elever och lärare har olika uppfattning kring de värderingar 

som läraren förmedlar. Ett exempel kan vara om läraren säger sig stå för likvärdighet mellan 

könen, men i handling istället visar en avvikande/annan könsstereotypisk hållning. Om då 

elever väljer att distansera sig från lärarens relationsbyggande arbete, syftande till 

samhörighet som en av de huvudsakliga drivkrafterna till ökat lärande enligt Boo et al. (2017), 

kan effekten bli den motsatta dvs. ett hämmat lärande. 

Thornberg (2013) relaterar till fyra inom forskningen förekommande olika föräldra-

fostransstilar: auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ. Två av dessa, den 

auktoritära och den auktoritativa stilen belyses här. Den auktoritära fostransstilen betyder att 

föräldrar sätter upp regler och normer och aktiviteter som barnen skall lyda och genomföra 

utan ifrågasättande. Olydnad bemöts med straff och/eller andra maktmedel. Den 

auktoritativa fostransstilen kan beskrivas som att det finns regler och normer som förväntas 

efterlevas, men att det samtidigt också tillåts och förväntas att barnen engagerar sig och deltar 

i beslutsprocessen och förhållandet mellan parterna karakteriseras av omtanke och närhet 

(jfr Thornberg, 2013). Uibu och Kikas (2014) använder sig av dessa två för att i skolmiljö 

undersöka dem statistiskt m.a.p. lärares preferenser av undervisningsmetoderna 

auktoritativt styrd respektive auktoritärt-inkonsekvent (egen översättning från 

”authoritarian-inconsistent”) styrd undervisning, relaterade till två olika instruktions-

målsättningar, nämligen kognitiva förbättringar respektive sociala förbättringar. 

Sammanställningar i Uibu och Kikas (2014) arbete visar att den auktoritativa 

undervisningsstilen generellt visar bättre resultat både avseende kognitiva förbättringar och 

sociala förbättringar. Samma undersökning visar också en tydligt större flexibilitet, variation 

och användning av mer progressiva undervisningsmetoder, t.ex. brainstorming, diskussioner 

etc. jämfört med den auktoritärt-inkonsekventa stilen som ofta förknippas med mer 

traditionella undervisningsmetoder. 
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I den studie som O’Sullivan redogjorde för (2006) nämns att det är vanligt med undervisning 

i stora klasser i många utvecklingsländer, speciellt i de lägre årskurserna. I nämnda studie 

redogörs för fyra olika lektioner i Uganda som visar på olika positiva läranderesultat trots att 

lektionerna hölls i stora klasser. Detta berodde huvudsakligen på nyttjandet av alternativa 

arbetsmetoder såsom grupparbeten jämfört med mer traditionella undervisningsmetoder 

som katederundervisning. Blatchford, Russel, Bassett, Brown och Martin (2007) har genom 

observationer visat på fördelaktiga och kvalitativt positiva effekter på undervisningen i 

mindre klasser då eleverna får ökad individuell stöttning och ökade kommunikations-

möjligheter. Utöver en rekommendation att öka individuell stöttning i både små och stora 

klasser förordas också användandet av varierande undervisningsmetoder, t.ex. grupp-

arbetsformer, i likhet med det som gav positivt resultat enligt O’Sullivan (2006). Det kan med 

relativt god säkerhet sägas att forskningen verkar vara överens om att det mest effektiva 

lärandet sker i mindre klasser. Klasser med många elever kan påverka lärare i riktning mot 

mer auktoritär lärarstil och traditionella undervisningsmetoder. För att behålla kontrollen i 

en stor klass tenderar lärare att i ökande grad använda auktoritära ledarstilar (Uibu & Kikas, 

2014).  

Språkintroduktionsklasser kan kännas som relativt sett trygga miljöer för nyanlända som 

kommit till Sverige. De får en speciellt fokuserad behandling och de får en specifik grupp-

tillhörighet med samma mål i sikte (jfr Hagström, 2018; Skowronski, 2013). I likhet med 

ovanstående beskriver Sharif (2017) hur introduktionsutbildningar kan ge elever 

trygghetskänsla och samhörighet och att dessa kan upplevas som en ”kulturell frizon” (Sharif, 

2017, s. 131). Skowronski (2013) beskriver också hur det kan kännas otryggt efter att de har 

övergått till en vanlig klass. Inte sällan söker sig nyss överflyttade individer till andra 

individer i klassen som är i samma situation som de själva. Svårigheter som att komma in i 

den ordinarie gemenskapen dyker oftast också upp i dessa övergångssammanhang (ibid).  

Forskningsresultat visar att kvaliteten på elevens anknytning till lärare och andra elever i 

klassen också starkt kan påverka hur eleven agerar i sitt arbete mot sina mål. Läraren har en 

ytterst viktig roll i att skapa en känsla av gemenskap. Detta kan med fördel göras i form av 

olika aktiviteter såsom temadagar, samarbetsövningar och olika medvetna placeringar av 

elever i klassrummet (jfr Hagström, 2018; Skowronski, 2013). Sharif (2017) menar att 

elevernas lärarrelation är fundamental för elevernas självbild, i likhet med resonemangen från 

Cederberg (2006) och Sarstrand Marekovic (2017), där alla lärare, men i synnerhet de 

flerspråkiga lärarna, beskrivs som uppmärksammande och stöttande förebilder i elevernas 

vardag. 

3.3 Kartläggningens betydelse för lärandet  
Utöver den positiva effekten av tvåspråkiga klassrum tillkommer också frågor om 

genomförandet av undervisningen, dvs. på vilket sätt som språket och elevernas tidigare 

erfarenhetsbakgrund hanteras i klassrummet (jfr Moschkovich, 2002). Enligt Boo et al., 

(2017) finns det många olika kartläggningsmaterial som oftast sammanfattar information om 

var en elev befinner sig i sin utveckling i det aktuella ämnet, men som sällan ger information 

om elevens sätt att tänka eller kognitiva förmåga att angripa en uppgift. Skolverket 

tillhandahåller ett antal hjälpmedel / verktyg för att bl.a. kunna kartlägga nykomna individers 

erfarenhetsbakgrund (Skolverket, 2016). I det arbete som (Gjerswold & Wallin, 2016) 

genomfört beskrivs hur Skolverkets stödmaterial för kartläggning av nyanlända används av 

de intervjuade pedagogerna. Det visar sig att kartläggningen oftast genomförs av någon 

ansvarig ”förberedelseklasslärare” som sedan överlämnar eleven till respektive ämneslärare 

som därefter gör själva undervisningsplaneringen. I de fall kartläggningen handlade om 

matematik, hjälpte ämneslärarna till med kartläggningen av elevernas matematiska 

tänkande. De beskrivna lärarintervjuerna indikerar tydliga önskemål om att samarbetet 

mellan ”förberedelseklasslärare”, som ansvarar för kartläggningarna, och ämneslärarna 
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borde öka, i syfte att försöka skapa ökad kollegial kraft och ökat kollegialt lärande (Gjerswold 

& Wallin, 2016). En av de kanske viktigaste slutsatserna som redovisas är att en väl genomförd 

kartläggning minimerar risken för en nyanländ elev att utvärderas på icke relevanta grunder 

vilket kan medföra suboptimerad undervisning (ibid), vilket enligt Hagströms (2018) 

resonemang sannolikt leder till förluster i elevens motivation.  

Faktiska ojämlikheter och brister avseende kartläggning av elevers kunskaper, utbildning 

samt handledning beskrivs av Skolinspektionen (2017) och visar hur undervisningen i många 

språkintroduktionsklassrum blir homogen istället för individanpassad. Samma rapport visar 

också att kartläggning ibland helt uteblir pga. bristande resurser. Detta går stick i stäv med de 

obligatoriska kartläggningssteg Skolverket påbjuder, och skapar synnerligen svåra situationer 

för både elever och lärare. Ett annat fenomen som påvisas är att antal och vilka ämnen som 

erbjöds sprieleverna avgjordes framförallt av lärar- och lokaltillgång, istället för av elevernas 

faktiska behov och att det, vid det aktuella tillfället, var ett fåtal huvudmän som klarade av sin 

språkintroduktionsuppgift, dvs. att ge eleverna behovsmässig undervisning och handledning 

(ibid). 

4 Metod 

En beskrivning av använda metoder, processer och hjälpmedel som nyttjats i detta kvalitativa 

arbete följer nedan.  

4.1 Datainsamling 
Basen i arbetet utgörs av semistrukturerade elevintervjuer som genomfördes under april 

månad 2019. Semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att erhålla ett brett omfång av 

elevernas beskrivningar om det som påverkat och påverkar deras lärande i matematik. 

Intervjuerna föregicks av planering, möten och samråd med sprilärare och skolledning på den 

aktuella skolan. Det förekommer också grundläggande information om eleverna såsom ålder 

och information om ungefärliga betygsnivåer i matematik per elev. Denna typ av information 

inhämtades efterhand genom ostrukturerade intervjuer med elevernas pedagoger i det 

dagliga förberedelsearbetet. Ett presentationsmaterial, intervjufrågor och ett samtyckes-

dokument genererades som viktiga hörnstenar i det kommande arbetet.  Intervjuresultaten 

relateras ibland till händelser / upplevelser som inträffat under lektioner med eleverna före 

tidpunkten för intervjuerna. Som analysmetod av intervjumaterialet valdes en induktiv 

tematisk analys i huvudsak för att det inte gick att förutsäga vad eleverna skulle svara. 

Elevernas svar fick styra vilka teman och underteman som formades, se ytterligare detaljer i 

avsnitt Den tematiska analysen.  

4.2 Urvalsprocessen 
På skolan fanns fyra språkintroduktionsklasser med ca 22 elever i varje klass. Vissa elever 

läste åtta ämnen medan andra elever läste tolv. I båda dessa varianter ingick matematik. De 

elever som vid tillfället läste åtta ämnen förbereddes för att kunna ta sig vidare till något av 

gymnasieskolans yrkesprogram medan de som läste tolv ämnen förbereddes för att också 

kunna söka något av de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Eleverna hade två 

matematikpass om 80 minuter varje vecka dvs. totalt 160 minuter matematikundervisning 

per elev per vecka.  

Idén att intervjua eleverna om deras matematikupplevelser och deras möjligheter att nå ett 

godkänt betyg uppkom efter att jag själv fick undervisa, producera och rätta prov och bedöma 

elevernas resultat. En viktig faktor som gjorde idén än mer spännande var min egen 

förståelseförändring av eleverna och deras situation i takt med avverkad lektionstid. Jag fick 

alltså en viss känsla i starten av interaktionen med de aktuella eleverna och en annan efter att 
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jag bedömt dem med avseende på det nämnda provet. Provet handlade om geometri (årskurs 

9). Under planeringsarbetet beslutades att följande huvudpunkter skulle gälla vid urvalet: 

1. Elevens ålder ≥ 18 år, för att vara helt fri att själv fatta beslut om deltagande eller ej. 
2. Erbjudandet skulle motsvara en så jämn balans som möjligt mellan kvinnor och män  
3. Elever från olika länder och med varierande erfarenheter skulle erbjudas möjlighet 

att delta.  
4. Önskat antal genomförda intervjuer skulle vara mellan åtta och tio stycken och därför 

skulle i första omgången fjorton stycken elever erbjudas möjligheten att delta. Om 
inte minst åtta av dessa ville vara med skulle ytterligare elever bjudas in. 

5. Deltagandet skulle vara helt frivilligt och en elev skulle utan konsekvenser kunna 
avbryta deltagandet om och närhelst så önskades.  

6. Eftersom eleverna endast skulle få göra dessa intervjuer under sin egen personliga 
fritid, skulle de erbjudas en biobiljett som tack för att de deltagit.  

En lista på de fjorton första intervjukandidaterna skapades i samråd med sprilärare på skolan. 

Punkten tre ovan ansågs utgöra en avgörande faktor för att undvika att elever med enbart 

lyckade resultat skulle väljas (jfr Skowronski, 2013). Efter att ha fått möjligheten att vid några 

helklasstillfällen övergripande presentera examensarbetets syfte, innehåll och de fråge-

ställningar som skulle besvaras, fick eleverna lite tid på sig att fundera över om de kunde tänka 

sig att vara med eller inte (Vetenskapsrådet, 2017). Det blev ett positivt svar från tolv av de 

fjorton från den ursprungliga intervjukandidatlistan. Två kandidater, en man och en kvinna, 

ville inte vara med och de gav heller ingen närmare förklaring till varför. Jag var beredd och 

inställd på att behöva iterera inbjudningsprocessen med fler elevkandidater än de 

ursprungliga. Detta visade sig inte nödvändigt. Anledningarna till det positiva utfallet har 

varit föremål för en del funderingar. Dessa har i huvudsak bestått i: 

• Jag och 80 % av eleverna kände varandra ganska väl från lektioner i matematik, 
medan 20 % förstått att jag undervisade i matematik på skolan (jfr Skowronski, 2013). 

• Eleven kände att det var viktigt att ställa upp alternativt kände krav på sig att ställa 
upp (trots besked om valfrihet, frivillighet) 

• Kände behov av prata om sin situation (jfr Alvesson, 2011)  

• Såg det som positivt att ställa upp och hjälpa till i ett viktigt projekt (2 elever uttryckte 
detta spontant i samband med intervjuerna) 

• Deltog för att de kanske trodde att de kunde lära eller vinna något på det. 

• Deltog för att de var nyfikna på en ny erfarenhet 

• Gjorde det för biobiljetten (jfr Alderson & Morrow, 2011) 
Skälen ovan eller snarare kombinationer därav uppfattades som tänkbara anledningar före 
intervjuerna. Efter genomförda intervjuer fick jag själv aldrig någon som helst känsla av att 
de som deltagit egentligen inte ville delta eller att någon gjorde detta av andra skäl än att dela 
med sig av sina upplevelser. Se också avsnitt 4.3.1 Ytterligare etiska överväganden. 

Det blev 12 stycken genomförda intervjuer under april månad. Tidslängden på intervjuerna 

var mellan 22 och 33 minuter, med genomsnittlig tid på 23,5 minuter. Samtliga intervjuer 

utgick från samma frågeställningar (bilaga Intervjufrågor). I ett fall fick frågornas ordalydelse 

ändras något för att passa intervjukandidatens situation, dock ändrades inte innebörden av 

frågorna. Detta berodde på att den aktuella eleven aldrig tidigare gått i skola utan endast 

undervisats av föräldrar i hemmet. I ett annat fall kunde i praktiken ingen information 

inhämtas avseende tidigare skolgång eftersom individen, enligt egen utsaga, aldrig någonsin 

gått i skola före ankomst till Sverige. Under övriga intervjuer kunde samtliga frågeställningar 

dryftas fullt ut med intervjukandidaterna. I syfte att följa punkt 4 i de ursprungliga 

urvalskriterierna, dvs. 8–10 intervjuer, utsågs två av de 12 intervjuerna som reservintervjuer, 

dvs. de skulle endast transkriberas om någon av de andra tio av någon anledning skulle fallera 

i transkriptionsfasen. Ingen av de två reservintervjuerna behövde transkriberas. De två 

intervjuer som valdes bort representerade de två elever som dröjt längst med att besvara 
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inbjudan. Eftersom intervjudatum och -tid planerades med eleverna så snart de accepterat att 

delta, intervjuades eleverna i samma turordning som de besvarade inbjudan. Detta förfarande 

skulle kunna ses som en typ av slumpmässigt val. Ordningsföljden bibehölls genom 

intervjuerna och vidare genom hela transkriberingsarbetet samt i efterföljande analytiska 

genomgångar av empirin. Det gav mig en relativ tidskänsla för det empiriska innehållet, dvs 

en känsla av vem som sagt vad och när det sagts i processen. Valet att inte transkribera/ 

inkludera de 2 sist utförda intervjuerna bedöms inte ha påverkat resultaten och slutsatserna 

i någon avgörande riktning. Denna bedömning har gjorts med kännedom om det faktiska 

innehållet i de nämnda intervjuerna.  

Samtliga elever hade redan från start blivit informerade om sina rättigheter och gällande 

regler för hantering av insamlad empiri i detta arbete (Vetenskapsrådet, 2017). I samband 

med intervjutillfällena fick respektive intervjukandidat skriva på det samtyckesdokument 

(bilaga Samtyckesdokument) som var förutsättningen för att en intervju skulle kunna hållas. 

Ingenstans i empirin eller i övrigt i detta arbete finns det information om elevernas status i 

processen kring uppehållstillstånd i Sverige. Detta har från början varit ett medvetet val, dels 

för att hålla arbetet inom rimliga ramar och för att undvika risker med datalagring av känslig, 

icke relevant information (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.3 Introduktion av eleverna 
Tabell 1. Fakta om eleverna 

• 1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 

• Elev  • Ursprungsland 

• (modersmål) 

• Kön • Skolår 

före 

an-

komst 

• (år) (f) 

• Skol-  

uppe- 

håll 

(mån 

eller 

år) 

• Skoltid i 

Sverige/ 

resp.spri 

(år) 

• Skol-

språk(d), 

före 

Svenska  

• Mål 

(a) 

• Betyg 

•  (c) 

• 1 • Somalia 

• (somaliska) 

• M • 8 • ? mån  • 3/3 (b) • Amh (e), 

• Eng 

• Gy1 • F 

• 2 • Kenya 

• (swahili) 

• K • 11 • 2 mån • 2/2 (b) • Eng • Gy1 • E–D 

• 3 • Eritrea 

• (tigrinya) 

• M • 6 • >4 år  • 2/2 (b) •  • Gy1 • F 

• 4 • Afghanistan 

• (dari) 

• M • 5 

Pakistan 

• ≥4 år  • 3,5/3,5  Urdu • Gy1 • frvaro 

• 5 • Afghanistan 

• (dari) 

• M • 10–12 

• hemma 

• 4 mån • 4 / 3 (b)  Pers • Gy1 • E 

• 6 • Eritrea 

• (tigrinya) 

• M • 10       

• 5 Eritrea  

5 Sudan 

• 0 mån • 1/ 1 (b) • Arab, 

• Eng, 

• Gy1 • F 

• 7 • Afghanistan 

• (pashtu) 

• K • 11 • 1 år • 1/ 1  • Gy2 • E–C 

• 8 • Etiopien 

• (somaliska) 

• M • 0 • 15 år • 4 / 3 (b)    • Gy1 • E 

• 9 • Senegal 

• (wolof) 

• K • 12–13 • 0 mån • 1/ 1 (b) • Fra • Gy2 • C–A 

• 10 • Somalia 

• (somaliska) 

• K • 11 • 1 år • 1/ 1 (b)  • Gy1 • F 

 

(a): Gy1=gymnasiebehörighet i matematik, dvs. klara av matematik för årskurs 9 med minst betyg E. Gy2= behörighet 

till Gymnasiekurs Ma2b alt Ma2c, dvs. klara av Ma1b eller Ma1c 

(b): Betyder att de startat på språkintroduktion i augusti månad, dvs. de fick ett komplett första skolår på den aktuella 

språkintroduktionen, till skillnad mot andra som kanske började mitt i skolåret. Elev nr 8 beskrivs med 4/3 (b) vilket 

betyder att han har gått 4 år i skola i Sverige, varav 3 år i aktuell spriklass som påbörjades i augusti det andra skolåret 

i Sverige. 
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(c): Resultatet som anges är från det matematikprov i Geometri som hölls för de elever som har Gy1 som aktuellt mål. 

För de elever som har Gy2 som aktuellt mål anges betygsinformation från annan lärare att de med god marginal 

klarar betyg E och i vissa fall högre betyg i kursen Ma1b. 

(d): Med skolspråk före svenskan menas andra skolspråk än modersmålet. Om det inte anges något språk för eleven 

i den aktuella kolumnen betyder det att eleven fått undervisning på sitt modersmål före ankomst till Sverige. 

(e): Amh. betyder Amhariska. Amhariska talas i bl.a. Etiopien. 

(f): I de fall det förekommit avvikelser t.ex. att undervisningsplatsen avvikit från ursprungslandet, anges detta med 

text under årssiffran. För elev 6 anges 10 års skolgång före ankomst till Sverige varav 5 i Eritrea och 5 i Sudan. Elev 

5 har blivit undervisad ”hemma” i hemmet. 

4.3.1 Ytterligare etiska överväganden 
Utöver det faktum att deltagandet i detta arbete skulle vara fullständigt frivilligt och möjligt 

att avbryta när som helst i processen, att arbetet skulle följa gällande datalagstiftning m.a.p. 

bl.a. anonymisering av personuppgifter, lagring och hantering av data före, under och efter 

arbetets slutförande (Vetenskapsrådet, 2017) tillkom ett faktiskt avslut i undervisandet. Det 

sista jag gjorde med eleverna var dessa intervjuer. Det innebär att intervjuerna inte har 

påverkat elevernas eller mitt agerande på lektioner. Däremot kan man inte med säkerhet säga 

ifall de elever som blivit undervisade av mig hade svarat annorlunda under intervjuerna om 

inte jag tidigare hade undervisat dem. En viktig aspekt att belysa är ifall eleverna verkade 

svara på ett sätt som motsvarade vad de trodde att intervjuaren ville höra pga. 1) att vi kände 

varandra tidigare, 2) de visste att jag kände deras ordinarie lärare, 3) de skulle få en biobiljett 

efter genomfört deltagande. I efteranalysen av data har jag inte funnit något som tyder på 

detta utan snarare att eleverna i stunden verkligen försökte beskriva olika upplevda 

situationer och händelser i tidigare och nuvarande skolgång och att de gjorde egna jämförelser 

som de berättade om. Det var inga svar som verkade fabricerade. Eleverna hade inte tillgång 

till något underlag som medgav att de kunde förbereda svar på intervjufrågorna. Ett fenomen 

som också kan anses styrka riktigheten och ärligheten i elevernas uttalande var att 

intervjuerna i den löpande dialogen ofta framkallade spontana följdfrågor eller önskemål om 

förtydliganden från mig som intervjuare vilka snabbt och lätt besvarades i en flytande dialog. 

Jag uppfattade inga tecken på elevbeteenden som skulle kunna tolkas som ”hur skall jag svara 

nu för att göra intervjuare eller lärare glada?”. Det är dock inte orimligt att anta att de elever 

som undervisats av mig istället gav lite mer av sin egen historia pga. ökad trygghetskänsla och 

tillit i intervjustunden (jfr Skowronski, 2013). Eleverna hade också kännedom om att jag 

skulle avsluta min närvaro på skolan ganska snart efter intervjuerna. Före intervjuerna 

avslutade jag undervisningen för 8 av de 10 intervjuade eleverna med en provgenomgång där 

eleverna kunde se sina respektive resultat/betyg. I detta arbetet beskrivs delprovsresultaten i 

Tabell 1. Dessa delprovsresultat skall ses som en betygsnivå och inte som ett officiellt slutbetyg 

för eleven. Från andra lärare fick jag också ungefärliga betygsspann för de 2 elever som jag 

inte undervisat. Betygsnivåerna används i korrelerande syfte relativt elevernas uttalanden om 

hur de uppfattar sina chanser att nå godkänt resultat i matematik i avsnitt 5.3. Anledningen 

till att jag valt att visa delprovsresultaten per elev, är att varje intervju också innefattade 

diskussion om betyget i matematik och det senaste provet (för nämnda elever). Anonymiteten 

är väl skyddad i enlighet med Vetenskapsrådet (2017).  

4.4 Från intervju till färdiga teman  
En av lärdomarna från detta arbete är bl.a. att det kan vara svårt att på kort tid omfamna stora 

mängder data och fortfarande känna att materialet är överblickbart, begripligt och inte minst 

bearbetningsbart på dator. I nedanstående avsnitt kommer en redogörelse för de olika stegen 

från intervju till färdiga teman och underteman, fram till den punkt när det var dags att skriva 

fram resultatet baserat på empirin. 

4.4.1 Förberedelser 
Av respekt för intervjukandidaternas tid och i effektivitetens namn genomfördes ett antal 

förberedelser syftande till att minimera riskerna för negativa överraskningar, onödiga stopp 
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och störningar i samband med intervjuerna och senare i transkriberingarna. Bl.a. allokerades 

ett specifikt, mindre grupprum bra för ljudinspelning för intervjuerna.  

4.4.2 Intervjuer och transkribering, när språk är nytt  
Före starten av varje intervju ägnades några minuter åt samtal där jag och eleven pratade om 

hur de upplevde situationen att bli intervjuad och om ambitionen att båda skulle känna sig 

avslappnade och prata som i ett vanligt samtal och säga det som kändes naturligt att säga. Det 

fick komma från hjärtat. Tanken var alltså att det skulle vara öppna dialoger, och så blev det 

(jfr Alvesson, 2011). 

Ljudinspelningarna stoppades inte under pågående intervjuer, förutom i två fall då yttre 

störningar avbröt intervjun. Intervjuerna återupptogs så snart problemen var lösta. Eleverna 

fick inte något frågepapper att titta på under intervjun i syfte att undvika att eleven fokuserade 

på pappret snarare än på att lyssna på och fritt besvara den aktuella intervjufrågan.  

Intervjufrågorna var uppbyggda kring nedanstående huvuddelar, med tillhörande detalj/ 

stödfrågor (se bilaga Intervjufrågor): 

• Bakgrund (bl.a. elevens ursprung, tid i skola utanför och i Sverige) 

• Erfarenhetsbakgrund (kunskaper/förmågor eleven hade vid ankomst till Sverige) 

• Undervisningsfrågor (vad har eleven lärt i Sverige, chans att få godkänt betyg i 
matematik) 

Elevernas förmåga att prata svenska varierade en del, dock var detta inte alltid kopplat till hur 

länge de varit i Sverige. Det fanns elever som pratade bättre svenska efter 9 månader i Sverige 

än de som varit i Sverige i 4 år.  Det uppstod situationer då jag som intervjuare inte riktigt 

förstod vad eleven uttryckte eller att eleven inte förstod vad jag sade. I dessa lägen pratade vi, 

vände och vred på ord och begrepp till dess att båda hade förstått. Endast vid några enstaka 

tillfällen hamnade vi i situationer där vi inte kunde förstå varandra. Vid dessa få tillfällen gick 

vi vidare i intervjun. I de senaste 2 beskrivna situationerna styrde jag som intervjuledare 

samtalet en aning mer specifikt i syfte att uppnå gemensam förståelse, för att sedan 

återkomma till det ordinära intervjuspåret med mer öppen karaktär (jfr Alvesson, 2011). 

Under intervjuerna förekom det att jag och/eller eleven gjorde anteckningar. Dessa kunde 

vara för att senare komma ihåg eller beskrivningar av sådant eleven hade svårt att uttrycka i 

ord och/eller ville förtydliga med bokstäver, bilder eller siffror. Dylika texter, figurer och 

anteckningar återkommer ibland i det transkriberade materialet. När anteckningar eller 

annan info som förtydligar det sagda läggs in i transkriberingarna sker detta med hjälp av 

inskjutande av en parentes med ordet ”Kommentar” följt av kolontecken och en förklarande 

text. I den transkriberade texten föregås elevens uttalanden med teckenkombinationen ”R:” 

(Respondent) och intervjuarens uttalanden föregås av teckenkombinationen ”I:” 

(Intervjuare). När både intervjuare och respondent förekommer i ett citerat textextrakt syftar 

detta till att bringa läsaren ökad tydlighet om det som beskrivs (Braun & Clarke, 2006). När 

ett citat från intervjuerna refereras eller visas i detta dokument föregås texten av ett unikt 

exempelnummer som kan översättas till ett annat unikt skyddat nummer som allokerats till 

det kodade textextraktet (Vetenskapsrådet, 2017).  Ytterligare förklaring ges under avsnitt 

Den tematiska analysen . Se också exempel 151 nedan. Där återges transkriptionsexempel på 

både kommentarer, symbol för intervjuare och respondent. Exemplet visar transkriberings-

resultatet efter att eleven vid intervjutillfället mycket tydligt visade mig vad som avsågs genom 

att rita ett stearinljus på ett papper och att hålla sin matematikbok nära näsan och kisa med 

ögonen för att indikera hur svårt det var att se på kvällen i stearinljusskenet. Jag antecknade 

alltså detta i mitt block.   
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Exempel 151, Elev 5:  

I: ... matematikundervisningen, kan du berätta om den hur det gick till? 

R: … och vi sitter med ett ljus (Kommentar: stearinljus) och sitter pluggar (Kommentar: eleven kisar och 

antyder att det är svårt att se). Jag började matematik så. 

 

Det var en sak att sitta i intervjurummet och intervjua, lyssna, hålla dialog och förstå vad 

eleverna sade och en annan att i efterhand lyssna och översätta till en skriven text och 

samtidigt infoga nödvändiga intervjuanteckningar som tillsammans återspeglade det faktiskt 

sagda och menade, nu utan kroppsspråk och ansiktsuttryck. Eftersom språket inte alltid var 

tydligt var det nödvändigt att i vissa fall repetera det inspelade materialet flera gånger och 

ibland i annan hastighet för att verkligen höra vad eleven sade. Här kom transkriberings-

hjälpmedlets hastighetsfunktionalitet till stor nytta. De transkriberade texterna skrevs in i en 

tabell med 2 kolumner. I den första kolumnen skrevs själva transkriberingstexten in medan 

den andra kolumnen lämnades tom för kommentarer. Kommentarskolumnen var tänkt att 

användas för nästa moment i processen nämligen kodning, kategorisering och tematisering.  

4.4.3 Den tematiska analysen  
Efter transkriberingarna vidtog en tematisk analys av textmaterialet. Förberedelserna 

startade redan då tankarna om att genomföra intervjuer initierades. Förberedelserna 

inkluderade tolkningar av en artikel (Braun & Clarke, 2006) som ger en steg-för-steg-

beskrivning hur man kan arbeta med tematisk analys. Kort sammanfattat gick den tematiska 

analysen ut på att finna mönster inom den transkriberade datamängden. Teman och 

underteman bildades utifrån viktiga datainnehåll som kunde relateras till frågeställningarna 

som skulle besvaras.  

Braun och Clarke (2006) beskriver olika typer av tematisk analys. Om man ska sätta en etikett 

på den tematiska analys som använts i detta arbete kan den beskrivas som en bred, induktiv 

och semantisk analys. Med andra ord utgår analysen från ett brett dataunderlag framförallt 

för att det var okänt vilka typer av svar som eleverna skulle ge, snarare än en utgångspunkt 

från ett underlag som lutar åt någon enskild datamängd eller frågeställning. För att identifiera 

teman och mönster i materialet har den induktiva eller ”bottom up” varianten valts i syfte att 

kunna koda/klassificera data utan att försöka placera in data i förutbestämda kodnings eller 

kategoriseringsmönster. Slutligen utvärderades teman och underteman på en semantisk nivå, 

dvs. att dessa kopplades till det som texterna faktiskt uttrycker eller det eleverna säger.  

Transkriberingsoriginalen innehöll texter som så likt som möjligt återgav vad eleven sagt. En 

typ av skrivet talspråk vilket för den oinvigde kan bli svårtolkat. Eftersom det väsentliga i den 

tematiska analysen i detta arbete består i vad eleven sade och inte hur det sades, justerade jag 

det skrivna talspråket till läsbara citattexter med samma innebörd som originaltexterna 

(Kvale, 2007). Den första versionen av kodningsfil utgick från en kopia av den ursprungliga 

transkriptionsfilen med fiktiva elevidentiteter. Av sekretesskäl har eleverna i detta dokument 

erhållit en nummeridentitet, t.ex. elev 5, som fiktivt namn (Vetenskapsrådet, 2017). Varje 

textextrakt som kodades fick ett nummer i kommentarskolumnen vilket gjorde att det fanns 

en logisk koppling mellan varje kodning och unik elev. I avidentifieringens tecken har 

kodningsnumreringen och de exempelnummer som identifierar citat i detta dokument 

utformats så att det inte går att koppla citat med elevers riktiga namn.  

Varje textinnehåll som valts ut för kodning (vänstra kolumnen), fick ett unikt kodnummer 

med tillhörande kodbeskrivning (kodnummer: ”55.” med kodbeskrivning: ”Delat 

skolmaterial”, i högra kolumnen) samt ett unikt exempelnummer xxx, enligt strukturen 

nedan: 

R: Jo, vi hade skolböcker, men vi använde 1 bok mellan 3 

personer, vi hade inte så många 

55. Delat skolmaterial xxx 
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Denna struktur syftade till att varje unikt kodnummer och ett annat unikt exempelnummer 

kunde placeras och, vid eventuellt senare behov, flyttas in under lämpligt tema eller 

undertema. Tidigt i processen blev mängden textextrakt svår att överblicka och arbeta med. 

Därför nyttjades en datorprogramvara i vilken det gick att bygga och underhålla teman med 

sina respektive numrerade kodtexter via ett grafiskt gränssnitt. I Figur 1 nedan syns den 

slutgiltiga logiska bilden av frågeställningar, teman och första nivån av underteman från det 

grafiska verktyget. 

 

Figur 1: Teman och underteman 

Läst från vänster till höger innefattar bilden tre huvudteman, t.ex. ”Hinder och möjligheter 

då”, med sina respektive underteman ”Förutsättningar Då” respektive ”Lärandet Då”.  Till 

höger om underteman syns ovaler med siffror vilka representerar antalet antingen 

direktkopplade textextrakt eller ytterligare undernivåer av teman med sina respektive 

direktkopplade textextrakt. De rektanglar som anger ”STÖRSTA SKILLNADERNA” och 

”ELEVERNAS TIPS” kan ses som autonoma huvudteman och representerar data och 

elevbeskrivningar som är mer allmängiltiga eller mer gränsöverskridande och som därför 

kommer att representera en sammanhållande effekt och/eller ibland en helt fristående 

effekt i analyser och diskussioner i de kommande avsnitten. 

5 Resultat och analys 

Det empiriska materialet visar på varierande och i vissa fall avgörande skillnader i kunskaper, 

erfarenheter, hur kognitivt tränade eleverna är samt vilken intellektualiseringsgrad de 

uppnått före ankomsten till Sverige. Utöver konkreta upplevelser kommer beskrivningarna 

att vittna om ett tidsperspektiv, att till viss del beskriva hur tiden på olika sätt griper in i allt 

från den erhållna kunskapsnivån före ankomst till Sverige till den aktuella motivationen och 

ambitionen att ta sig vidare i livet i Sverige. Det som kommer fram är framförallt de 

medverkande elevernas perspektiv, deras utsagor och deras respektive resor i tiden. Jag hade 

en bild av elevernas situation efter att jag undervisat, en annan bild efter att ha genomfört 

prov med samt betygsatt 8 av de 10 sprieleverna. En betydligt mer komplex och mång-

facetterad bild av elevernas respektive situationer framträdde efter att jag intervjuat dem. En 

fjärde bild av elevernas situation infann sig efter det omfattande, iterativa arbetet med 

kodning och tematisering. Med andra ord har elevernas resor i tiden givit såväl min syn på 
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arbetet som arbetet i sig en stark koppling till tidsbegreppet. De citat som förekommer i detta 

material är endast från elevintervjuer, ej från lärare. 

Materialet består av 3 delar: 

• Transkriberade elevintervjuer (huvuddelen) 

• Information från intervjuer och möten med sprilärare på skolan 

• Indikativa betygsnivåer från matematikprov i geometri 

5.1 Hinder och möjligheter då 

5.1.1 Förutsättningar då 
 
Exempel 258, elev 8: 

I: … kan du beskriva varför du inte gick i skolan.? 

R: För att jag bodde utanför stad. 

I: På landsbygden? 

R: Ja på landsbygden, för att min mamma har inga pengar att betala för att gå i skolan. För i mitt hemland 

om barnen går i skolan, barnen betalar pengar. Pappa har inget jobb och kan inte betala pengar.  

I: … Om du hade fått välja, ville du gå i skolan? 

R: Ja, ja, jag ville 

 

Elev 8 hade aldrig gått i skola före ankomsten till Sverige. Det berodde på att föräldrarna inte 

hade råd att betala för skolgången. Sju av de tio sprieleverna, eleverna nr 1,2,3,6,7,9 och 10 

beskriver en skolgång i någon form av regelrätt organiserad skola. Antal år som de gått i skola 

varierar mellan fem och tolv år. Elev 4 beskriver en skolgång under endast fem år i en 

temporär, flyktingliknande situation i ett annat land där de i de allra första årskurserna satt 

på golvet i ett litet tält och några år senare fick sitta på stolar vid bord. På grund av krig och 

oroligheter i närmiljön gick elev 5 aldrig i skola, utan fick istället undervisning av sina 

föräldrar i hemmet under hela sin uppväxt. Krav på att själv bekosta skolgång och/eller 

skolmaterial förekom i samtliga elevers berättelser. Ytterligare information om skolgång och 

skoluppehåll återfinns i Tabell 1 (avsnitt: Introduktion av eleverna ).  

Gemensamma nämnare för hur undervisningen inom den organiserade skolan bedrevs är att 

det fanns en lärare och en svart tavla i klassrummet. Ingen av eleverna beskriver förekomst 

av moderna elektroniska hjälpmedel som datorer eller projektorer.  

Exempel 52c, elev 2: 

R: … vi använde inte board som den (pekar på vita tavlan) vi använder den som e svart med chalk 

(Kommentar: krita). 

 

Empirin vittnar också om en varierande segregation. Det förekommer helt könsseparerade 

skolor och/eller klasser och i några fall sitter killar och tjejer i samma klassrum men på var 

sin sida av klassrummet. Helt blandade klasser förekom endast i ett fall.  

Exempel 295, elev 9: 

I: …Var det killar och tjejer tillsammans? 

R: Ja, vi var tillsammans, ja 

 

5.1.2 Lärandet då 
I detta avsnitt beskrivs elevernas upplevelser av lärande i dåtid.  

5.1.2.1 Auktoritära ledar- och kommunikationsstilar 

En återkommande upplevelsebeskrivning hos samtliga sprielever, undantaget elev 5 som haft 

hemundervisning och elev 8 som aldrig gått i skola, är att undervisningen eller kanske snarare 

lärarna och deras ledar- och kommunikationsstilar upplevdes som auktoritära.  I flera 

exempel beskrivs regelrätta fysiska och psykiska bestraffningar och rädslor. 
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Exempel 109, elev 4: 

R: Skillnaden det är, lärarna var jättestränga. Om man inte gjorde sina läxor och hemuppgifter så fick man 

mycket slag. Dom slog oss med sådana trä. Helt enkelt dom straffade oss och nästa skillnad var att läraren, 

när läraren förklarade man måste lyssna noggrant på läraren, så dom lärarna var inte så tåliga, du förstår, 

dom förklarade inte så mycket igen och igen. När han förklarade en sak man måste lyssna noggrant. Ja, man 

kan säga att han inte var, han hade inte lust, och dom var lite otåliga. 

 

Exempel 294, elev 9: 

R: Allså, de fanns många elever, alltså vi respekterade läraren, för att vi vågade inte göra nånting, men här 

(Kommentar: i Sverige) det finns några elever som inte respekterar läraren, dom använder sina mobiler, men 

där vi vågade inte använda mobiler. För att det var jättestrikt.  

 

5.1.2.2 Många elever i klassrummen  

Av intervjuerna framgår att eleverna varit vana vid klasser med många elever (38 upp till 60 

elever) och relativt korta lektioner. Ingen har angivit lektioner längre än 40 minuter.    

Exempel 52c, elev 2: 

R: Det var stort klassrum men många elever. I ett klassrum 52 elever. Ja , det var trångt, många elever. 

 

En del elever, som upplevt stora klasser i likhet med exemplet från elev 6 nedan, uttrycker 

svårigheter att förstå vad läraren skrev och sade framme vid tavlan. 

Exempel 196, elev 6: 

I: …hur såg det ut i klassrummet jämfört med klassrummet här? 

R: Ah, kanske de fanns i en klass 60 personer. 

I: 60?  

R: Ja, ibland 50 eller 40. Det var många. När du sitter du kan inte förstå bra heller. När han läraren ger mig 

classwork du kan inte förstå bra, du måste studera hemma många timmar. I klassen kan inte förstå bra heller. 

I: ok, svårt att...(avbruten) 

R: Du kan inte fråga lärare. Alla personer kan inte säga kom och förklara för mig den här (Kommentar: 

uppgiften), här (Kommentar: i Sverige) du kan säga till läraren jag förstår inte den här, han kan förklara för 

mig allt, men där han förklara framme vid tavlan en gång, efter det han ger mig classwork, efter det han går. 

Så man måste klara. 

 

5.1.2.3 Språkets betydelse för lärandet redan då 

Ur Tabell1 framkommer att vissa av eleverna varit tvungna att lära sig ett eller två andra språk 

utöver modersmålet för att ta del av tidigare undervisning. Det framgår däremot inte hur 

länge detta pågått eller hur stor påverkan detta har haft. I Tabell 1, i kolumnen med titeln 

”Skolspråk före svenska” beskrivs de språk, skilda från modersmålet, som eleverna haft som 

undervisningsspråk i matematik, och eventuellt andra skolämnen, under hela eller delar av 

sin undervisning. Av tabellen framgår att 20 % av eleverna undervisats i två nya språk, 40 % 

har undervisats på ett nytt språk och 40 % har undervisats på sitt modersmål. 60 % av 

eleverna har alltså redan upplevt klassiska språkhinder i sitt matematiklärande. I exempel 

tolv nedan beskriver elev 1 en situation där han går i sjunde klass och arbetar med en lärobok 

i matematik, skriven på engelska. Dilemmat för eleven är att engelska som språkämne startar 

först i årskurs åtta. I exempel 13 kan man skönja hur eleven själv verifierar språkets stora 

betydelse för lärandet i matematik. Exempel 193 visar också en situation där det är väldigt 

svårt att förstå hur mycket eleven, som flyttat till Sudan och startat i årskurs sex, egentligen 

förstått av matematikundervisningen, eftersom den var på engelska. 

Exempel 12, Elev 1: 

R: ...i matematikboken står det på engelska, de inte mitt modersmål. När du klar i sjuan (Kommentar: eleven 

gick då i sjuan), och du börjar åttan du läser engelska språket och så ibland jag förstår inte. 

Exempel 13, Elev 1: 

R: …, läraren kom till mig o han sa man kan räkna så där. Men du vet, om du inte förstår språket (Kommentar: 

engelskan), det är jättesvårt att man förstår någonting (Kommentar: avser någonting i ämnet matematik) 

Exempel 193, Elev 6:  

I: Berätta lite om matematikundervisningen, hur gick det till? 

R: Det var lite svårt för mig, men det var för att det var på engelska. Från grade six all matte var på engelska, 

det var inte på arabiska eller annat språk, så det blev lite svårt för mig. 
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Intervjumaterialet visar inte några som helst tecken på att elevernas lärare i dåtid tagit hänsyn 

till språkets och/eller ämneslitteracitetens avgörande roll för elevernas lärande. 

5.1.2.4 Bristande eller inga läromedel 

Elevernas utsagor kan tolkas som att ingen av sprieleverna haft egna läroböcker i alla sina 

ämnen och att endast en av åtta som gått i skola har haft någon form av läromedel i samtliga 

ämnen. Det var kopierat material från t.ex. lärarens lärobok eller från böcker som köptes in 

av kamratgrupper. I ett fall beskriver eleven att en lärobok funnits i matematik, men på ett 

annat språk (se avsnitt Språkets betydelse för lärandet redan då). Flera elever beskriver hur 

de lär sig att skriva allting som läraren skriver på tavlan och säger på lektionen och att det 

ibland kan vara svårt att veta om det som antecknats har uppfattats på rätt sätt (jfr 

resonemanget om stora klasser ovan, exempel 196). I flera av intervjuerna kring skolmaterial 

framgår att eleverna skrev på varenda millimeter i de inköpta anteckningsböckerna. Under 

matematiklektionerna hade jag noterat att elev 5, i likhet med vissa andra, skrev med väldigt 

liten stil och jag frågade eleven varför så var fallet. Elevens svar återfinns i exempel 156 och 

157 nedan. 

Exempel 156, elev 5: 

R: Jo, jag sparade när jag bodde i Afghanistan. 

Exempel 157, elev 5: 

R: Där (Kommentar: i Afghanistan), ett papper jag använder så här (Kommentar: eleven visar hur han delar 

upp ett A4-papper i olika delar och skriver extremt smått.)  

 

Varken facit eller formelsamlingar verkar ha förekommit som hjälpmedel i elevernas tidigare 

undervisning.   

5.1.2.5 Inlärningsmetoder 

I flera av elevernas undervisning förekommer inlärningsmetoder inom matematiken som 

liknar gamla tiders inlärning av katekesen i Sverige.  

Exempel 222, Elev 7: 

R: T.ex. om jag säger skillnaden mellan den här skolan och Afghanistan det är stor skillnad för i Afghanistan 

vi hade skrivbok och vi måste skriva allting. När vi hade prov vi måste memorera. Sen vi gör samma sak på 

provet, men här de är inte sådär. Du måste försöka tänka själva och skriva fram själv, om du kopiera du ska 

inte få poäng, du ska få F. Som jag tänker är en bra idé… 

 

När eleverna beskriver skillnaderna mellan dåvarande och nuvarande matematik-

undervisning framträder utantillinlärning och principen att skriva svar på provfrågor utan att 

motivera svaret som två didaktikskillnader. Förtydligat kan detta beskrivas som att exakt de 

matematikuppgifter som förekom i undervisningen återkom på proven. Dessutom verkar 

kravet att visa eller motivera matematikuträkningar inte ha varit viktigast, även om det 

förekom att vissa lärare krävde lite mer än andra.  

5.1.2.6 Bedömningar och progression 

Eleven i exemplet nedan förmedlar en känsla av bekymmer att inte riktigt veta ifall han har 

förstått det som läraren har förmedlat. Han vet heller inte om hans uträkningar är rätt eller 

fel och måste därför rådfråga kompisar som kanske vet eller tror sig veta. En situation som 

kan beskrivas med ständig ovisshet och osäkerhet. 

Exempel 201, Elev 6: 

I: Hur upplever du matematikboken som du har i skolan här?  

R: Jag tycker att den är bra för att det finns också svaret i slutet (Kommentar: facit), du kan kolla, men när 

jag var i Sudan, när du svarat du kan inte veta om det är rätt eller fel. Det blir svårt för dig lite. När han 

(Kommentar: läraren) sa de var prov imorgon och du inte vet om det är rätt eller fel, då måste jag gå till 

kompisar och fråga om jag har räknat fel eller rätt, det var svårt. 
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I exemplet nedan visar elev 3 tydlig ånger över att inte ha brukat allvar i skolan i sitt hemland. 

Insikten att skolan är viktig har infunnit sig senare i livet.  

Exempel 87, elev 3:  

R: Ja dom hade tavla och krita. Dom jobbade men jag fokuserade inte i skolan i hemlandet, det är därför. Nu 

jag ångrar mig. Jag var liten där, jag lärde mig ingenting där, men när jag flyttade till ett annat land, jag har 

lärt mig att skolan är viktig. Annars, om jag visste, jag kunde lära mig i hemlandet. Det fanns skola men jag 

har inte lärt mig något. 

 

Antalet ämnen som studerats i tidigare undervisning varierar också mellan de olika 

sprieleverna. Elev 5 kan sägas utgöra ena ytterligheten med undervisning i tre språk och 

matematik, att jämföras med andra elever som läst samtliga ämnen som också läses i svenska 

grundskolan (ca 12 ämnen). 

Exempel 150, elev 5: 

I:...vilka ämnen studerade du i hemmet ...? 

R: Jag studerade bara på persiska. Persiska, dari och matematik och engelska. 

 

Eleverna hade svårt att redogöra för hur mycket tid de ägnade åt sitt lärande. De mest 

välbeskrivna exemplen kan sannolikt representera ytterligheterna. Dessa fall kan beskrivas 

som mellan några få timmars undervisning per dag efter avslutat förvärvsarbete, respektive 

heldagar i skolan med fortsatta studier i hemmet. I det senare fallet fanns det ingen tid över 

till annat, varken socialt umgänge eller förvärvsarbete. 

Exempel 15od, elev 5: 

R: Bara varje kväll jag studerade 1–2 timmar med pappa, när vi var klara från jobb (Kommentar: 

förvärvsarbete)  

Exempel 289, elev 9: 

R: ... de e jättesvårt och vi hade många lektioner och vi hade jättemånga prov. De e därför vi kunde inte göra 

nånting (Kommentar: annat än att studera), alltså vi pluggade bara. Det var jättesvårt. 

 

De flesta eleverna beskriver skolsystem där de måste göra någon form av årligt stort slutprov 

i varje ämne för att få ett avgångsbetyg, till skillnad från de kurs eller ämnesbetyg som erhålles 

efterhand inom svenska skolan. Det framgår också att det var elevens lärare som, 

huvudsakligen baserat på elevens totala resultat på samtliga ämnesprov tillsammans, 

avgjorde om eleven fick gå vidare till nästa nivå eller gå om ett år till oavsett om problemen 

för en viss elev endast gällde ett ämne.  
 

Exempel 234, Elev 7: 

R: …, i Sverige är det till exempel, om jag gör prov i matte, svenska, engelska jag skall bli godkänd i olika 

ämnen. Men i Afghanistan, du ska göra alla prov tillsammans, du måste vara godkänd i totala poäng. 

 

5.2 Hinder och möjligheter i Sverige 
Eleverna som deltagit i dessa intervjuer är alla över 18 år och deras vistelse i svensk skola 

varierar i längd mellan knappt ett år till drygt fyra år (se Tabell 1). Samtliga har genomgått 

någon form av kartläggning strax efter ankomsten till Sverige, både med avseende på 

matematikkunskaper och kunskaper i andra ämnen. Jag fick möjligheten att ta del av vissa av 

de kunskapsdiagnoser i matematik som fanns tillgängliga på den aktuella skolan men 

kommer inte att redovisa något diagnostiskt elevunderlag eller analys av sådant inom ramen 

för detta arbete. Anledningen är framförallt avsaknad av likvärdigt material för alla elever och 

oförmåga att genomföra tillförlitliga analyser av materialet utan assistans från personal som 

administrerat dessa kartläggningar. Med begreppet ”hinder och möjligheter i Sverige” avses i 

första hand de hinder och möjligheter så som de gestaltade sig för eleverna under den aktuella 

perioden, vårterminen 2019, då möjligheten att inhämta empiri förelåg, men sträcker sig 

ibland också, baserat på intervjusvar, till elevernas tid i Sverige före vårterminen 2019.  
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5.2.1  Förutsättningar i Sverige 
Avsikten är att belysa i Sverige, vid tillfället rådande tillvaro, kostnader, tillgänglighet av 

material och resurser för eleverna, för att kontrastera elevernas förutsättningar före ankomst 

till Sverige. Kostnader för skolan i nutid, material, andra resurser eller för den delen hur 

eleven upplever tillgängligheten till skolan och lärare visar sig inte framträdande eller på 

något vis hinderskapande. Spriklassernas elevantal var i genomsnitt 22 elever. Eleverna 

vittnar om en positiv bild av den svenska skolan i jämförelse med deras tidigare 

skolerfarenheter, inte minst i termer av att de får låna läroböcker, erhåller skrivböcker och 

pennor och till och med får låna datorer. Eleverna framhöll att de gärna arbetade tillsammans 

eftersom detta uppmuntrades och för att de då kunde komplettera och hjälpa varandra i 

matematiken. Dessutom nämns det faktum att varje elev har en röst i den svenska skolan. När 

något inte fungerar bra eller om någon far illa eller liknande kan elever alltid, utan att behöva 

känna rädsla, gå till elevråd, skolråd, mentor, lärare, kurator, speciallärare, elevhälsa eller 

skolledning för att söka hjälp.  

Exempel 9, Elev 1: 

R: Det finns ingen elevkår eller andra elever som man kan prata med om det händer nånting (Kommentar: i 

hemlandet). Om det är Sverige och det händer nånting eleverna kommer och dom berättar. Om man inte kan 

lösa själv, då man går till rektor eller mentor för att lösa. I mitt hemland det finns inget.  

I Sverige är det ingen av de intervjuade sprieleverna som beskriver att de känner oro för liv 

och lem, vilket inte sällan varit anledningen till att de en gång flyttade från sin hemtrakt. Den 

oro som typiskt beskrivs i nuläget är eller har varit förknippad med tillstånd att få stanna eller 

ej i Sverige, avsaknad av nära och kära och/eller brist på socialt umgänge, stöd eller 

tillhörighet. 

Exempel 91, Elev 3: 

R: …, man tänker på familj och hemland. De är inte så lätt att vara i skolan hela tiden, det är lite svårt. 

Under lektionerna och inte minst på tu man hand under intervjuerna blev det ganska tydligt 

vilka elever som hade ett stort behov av att prata om sin situation och som önskade mer stöd 

och hjälp. Ibland har dessa typer av psykiska påfrestningar påverkat elevernas förmågor att 

engagera sig i skolarbetet. 

Exempel 136, Elev 4: 

R: ..., det var en anledning för att jag inte tränade så mycket (Kommentar: matematik). Det var oroligheter 

och problem så jag fokuserade mest på dom, och en av dom var om jag får stanna eller inte stanna, så det var 

därför också. 

 

5.2.2 Lärandet i Sverige 
Här framkommer utmaningar och möjligheter som kan uppfattas som nya och ibland 

oväntade för vissa av eleverna.  

5.2.2.1 Erfarenhetsbakgrund 

Eftersom eleverna är jämngamla, mellan arton och tjugo år gamla, inverkar längden och 

kvaliteten på tidigare utbildningar starkt på elevens utgångsläge i den svenska skolan. Men 

det som inte bör glömmas bort i sammanhanget är hur starkt respektive elevs tidsuppehåll, 

mellan tidigare undervisning och undervisning i Sverige, påverkar utgångsläget och därmed 

lärandet och skolframgångarna i Sverige (se Tabell 1). Materialet visar att de som verkar ha 

svårast att klara matematiken är de som haft kort skolgång och dessutom haft lång tid mellan 

skolgång ”då” och ”nu”. 

5.2.2.2 Svenska språket, som omstart 1, 2 eller 3? 

På frågan vad som är svårast med matematiken är det alltigenom dominerande svaret det 

svenska språket. Åtta av de intervjuade eleverna, oavsett kunskapsnivå, vittnar om att språket 

är det som är det svåraste. Av Tabell 1 framgår, i kolumnen ”Skolspråk före svenska”, vilka 
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andra nya språk som eleverna varit tvungna att förhålla sig till under sin undervisning i dåtid. 

Fyra av eleverna har inte något språk angivet i nämnda kolumn. De har fått tidigare 

undervisning på sitt modersmål. Det betyder att svenska språket blir deras första andraspråk. 

För sex av eleverna, som tidigare utsatts för ett eller två andraspråk, blir svenskan följaktligen 

deras andra respektive tredje språkomstart. Några av eleverna nämner att de ibland förstår 

matematikuppgifterna utan att förstå svenska språket, eftersom de känner igen uppgiftstypen 

och representationsformen från tidigare skolgång. Detta fenomen inträffade typiskt för 

relativt enkla uppgifter men inte för mer avancerade, textbaserade problemlösningsuppgifter 

för vilka språkförståelsen är helt avgörande.   

Exempel 60, Elev 2:  

… men ibland om jag ser frågorna jag kan svara på dem utan att läsa frågorna för att jag vet det här, jag måste 

göra så här. 

I: Du förstår matematikspråket, men inte svenskspråket. 

R: Ja (skratt), de e lite svårt 

Exempel 153, Elev 5: 

R: … allting som finns i årskurs nio. Samma typ, samma regler. Bara skillnad är språket. Jag ser ingen skillnad 

mellan den här boken och när jag bott i Afghanistan och läser matematik. Finns ingen skillnad med regler 

och andra sätt, bara språket är skillnad. Språk är viktigt. 

Exempel 203, Elev 6:  

I: Ok, Vad har varit svårast i matematiken här? 

R: … ah på svenska, dom frågar mig på svenska, t.ex. en person han går 10 km, hur många timmar, det var 

lite svårt (Kommentar: matematiska textbaserade problemlösningsuppgifter). Det var lite svårt för att det 

var på svenska. Ibland jag förstår inte vad dom menar. Men räkna det var bra, jättebra. 

Exempel 342, Elev 10: 

I: ... vad var den största anledningen till att det var skillnad på matematiken här och där.?... 

R: Ja, det är bara språket, för matte e matte och plus e plus. 

 

Elev 3 nämner sin brist på matematisk baskunskap som minst lika svår som bristen i svenska 

språket. Elev 8 sticker ut på så sätt att han inte lyfter fram språket som ett avgörande problem 

för lärandet i matematik utan anger att det svåra är allt nytt som han skall lära sig i alla 

ämnen. Eleven har aldrig gått i skola före ankomst till Sverige. Allting är nytt och då verkar 

svenska språket inte ha en särställning. Elev 8 måste lära sig matematiken från grunden; vad 

är plus, vad är minus, vad är en triangel, vad är en cirkel, vad är en enhet, vad är en area och 

hur beräknar man en area etc.?  

Exempel 262, Elev 8: 

R: Jag tycker att skola är svårt. För att det är första gången jag går i skolan.  

I: … Men om man tittar på matematiken, är det nåt specifikt i matematiken som har varit extra svårt i den 

där boken? 

R. Ja, det finns många saker som är svårare, t.ex. rita av, area och cm, km, vilken är det?  

I: Enheter? 

R: Ja enheter, det finns många som är svåra. 

 

Förutom att matematiska ord och begrepp i svenska språket (med det latinska alfabetet) är 

svåra för många av eleverna kan fenomen som tecken och symboler och att skriva och läsa 

från vänster till höger också ställa till det. I nedanstående intervjucitat beskriver elev 5, som 

kommer från Afghanistan, ett missförstånd mellan mig och honom som uppkom under en av 

matematiklektionerna i geometri. Problemet bestod i att skriva multiplikationstecknet som 

en punkt mellan två siffror. En dylik punkt läst med elevens ”afghanska glasögon” (dari) 

representerade istället siffran noll. Eleven läste, i det här fallet på svenskt sätt från vänster till 

höger, och kom fram till talet 2405 när jag skrev 24 ⋅ 5 på tavlan. 

Exempel 175, Elev 5: 

R: I Sverige dom räknar och skriver på andra sätt, t.ex. i Sverige man räknar och skriver tjugofyra gånger 

fem, för det jag tänker att det är noll eller afghanska siffror, att det bara är siffror. 

R: Ja, jag har lärt mig nya siffror också, det här är afghanska siffror (Kommentar: eleven skriver persiska 

/indoarabiska siffror ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ (0–9) på ett separat papper och visar intervjuaren. Nollan skrivs som en 

punkt).  
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I: Så multiplikationstecknet som en punkt är noll på arabiska, jag förstår. 

R: Ja, samma på dari, arabiska och persiska. Vi har samma regler med siffror. 

 

5.2.2.3 Nya sociokulturellt betingade beteenden  

En del elever har visat en tendens att i matematiken inte visa eller motivera sina svar med 

tydliga beräkningar och resonemang. Detta fenomen dök upp såväl hos elever som hade goda 

matematiska förmågor som hos dem med motsatta förmågor. Under intervjun med elev 9 

infann sig en ganska tydlig frustration över att hon inte motiverat sitt svar och därför fått lägre 

poängantal. 

Exempel 299, Elev 9: 

R: Ja, jag tror och skillnaden här är att man måste skriva detaljer, man måste ge alla detaljer t.ex. 2+2 = 4. 

Där vi skriver resultaten direkt, det är därför jag är jättedirekt här, det är därför min lärare ibland inte förstår, 

för att jag är jättedirekt. 

I: Du bara skriver svar? 

R: Ja, direkt, jag skriver svar direkt. 

I: Och då får du fel, här i Sverige? 

R: Ja 

I: Förstår du varför du får fel? 

R: Ja, jag förstår varför jag får fel. 

 

Ett annat beteendefenomen, som kan upplevas som besläktat med bristande motivering av 

beräkningssvar i matematiken, är att eleverna inte svarar med rätt enhet eller någon enhet 

alls. Nedan visar elev 8 frustration över poängavdrag på senaste provet i geometri pga. 

utebliven enhet i svaret. 

Exempel 263, Elev 8: 

R. …, när läraren visade 2 gånger du förstår lite grann, men när det kommer prov det finns ingen som hjälper 

dig, bara själv du räknar. För att du stressar, sen du har bara ett svar med en siffra (Kommentar: enhet saknas 

i svaret), sen lärare säger det är fel. (Kommentar: Detta relaterar till rättningen av elevens senaste prov där 

han fick fel för att inte skriva ut enhet på ett rätträknat tal, vilket störde honom mycket) 

 

För elev 8 som inte gått i skola tidigare och elev 5 som haft hemundervisning har dessutom 

provsituationer, bedömningssituationer och betyg varit helt nya företeelser som de tvingats 

lära sig att hantera och som, med företeelsernas relativt sett stora allvar, också genererat både 

stress och oro. 

Exempel 176, Elev 5: 

I: Hur tycker du att det går för dig i matematik? 

R: Det går bra, men du vet jag har inga problem med matematik, bara ibland jag har problem när jag sitter 

på provet, för jag har inte gjort det, jag har inte gjort prov. När jag sitter på provet här, jag blir mycket nervös. 

Så mycket stress. 

 

Vissa elever är också mycket oroliga för vilka uppgifter som skall komma på proven. De har 

efter ett antal prov förstått att det som de lärt utantill inte fungerar på proven i Sverige. Under 

tiden jag undervisade eleverna i matematik insåg jag inte att vissa elever lärde sig 

matematiktalen i matematikboken utantill eftersom de trodde samma tal skulle komma på 

proven. Det var först i samband med att jag rättat proven, haft en genomgång av proven och 

genomfört intervjuerna som jag insåg omfattningen av den problematik som 

utantillinlärningskulturen ger. Citatet nedan visar hur vilsen en elev kan känna sig inför det 

faktum att läroboksuppgifterna och provuppgifterna inte är exakt samma. 

Exempel 269, Elev 8: 

R: … i Sverige om du lär dig den här boken, det kommer inte den här boken (Kommentar: på provet), de 

kommer olika, annan matte, vi vet inte hur ska vi räkna eller fråga eller svara. 

 

Av intervjuerna framgår att vissa av eleverna själv fått en insikt i den svenska modellen, som 

går ut på att lära sig förstå för att kunna tillämpa matematiken. Elev 4 beskriver en skillnad 

mellan att plugga och att lära sig i exempel 123. Detta är en av de elever som har haft för vana 
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att ”plugga in” det som står i böckerna utantill. Det framgår dock inte tydligt om eleven 

förstått skillnaden mellan utantillinlärning och att lära för att tillämpa när han beskriver att 

han får bättre resultat av att lära sig mycket, dvs. fokusera på läraren/lektionen jämfört med 

att plugga mycket, dvs. lära matematiktalen utantill.  

Exempel 123, Elev 4: 

R: Så varje dag jag gick till hans kontor (Kommentar: svensk vårdnadshavares kontor) och satte mig där och 

skrev matte och sånt. Hela veckan jag förberett mig, alltså jag tränade matte och sista dan när jag kom i 

skolan, den provdagen, jag stressade mycket i skolan och på provet jag kunde inte skriva, jag minns i minnet 

men jag kunde inte skriva, för att jag var stressad. Så jag lämnade tomt papper till läraren. Så det var så, men 

jag minns också ett annat prov, där jag fokuserade mest på klassen och under provet jag inte stressade, så det 

gick bra och jag fick godkänt betyg och sånt. Så min upplevelse är att om jag pluggar mycket så kan jag inte, 

men jag måste plugga lite och lära mig mycket, fokusera på klassen (Kommentar: lektionen). 

 

I nästa tre exempel beskriver elev 7 hur hon också tidigare lärt sig att ”plugga in” exakta tal 

och problem i matematiken men att hon i Sverige har lärt sig motsatsen till utantillinlärning, 

och att matematik kan användas i verkliga livet. 

Exempel 225, Elev 7: 

I: Hur gick det till när ni hade matematik? 

R: T.ex. i mitt hemland om vi t.ex. har en bok också som här, vi lär oss hela boken, allting skall komma från 

den här boken. Läraren skall inte tänka att han skall byta frågor på provet som han gjort själv, nej. Allting 

som det står i boken vi lär oss. Sen vi skriver prov och det ska vara samma frågor, det ska inte vara som här 

Här det är helt, like different, skillnad, vi till exempel lär oss räkna några frågor, till exempel om algebra, om 

t.ex. graf men frågor i matte på provet det är inte samma frågor som i boken, det är nånting annat. 

Exempel 245, Elev 7:  

I: Vilka nya kunskaper har du fått sen du kom till Sverige, i matematik? 

R: Sannolikhet, Talserier, och hur man kan lösa problem själv. Inte bara uppgifter i boken. Att jag har 

kunskap, att jag förstår hur man kan lösa problem. Att det inte är viktigt att ha samma tal i läroboken och på 

provet. 

Exempel 246, Elev 7:  

R: … om jag vill köpa min egna lägenhet jag vet vad ränta är, så jag kan köpa och jag förstår hur sannolikheter 

fungerar. Matematik här is more practical. Jag trodde matematik förut var bara 1+2, men nu jag vet vad 

matematik är, hur man kan använda matematik i normal life. 

 

 

Ett annat fenomen som skulle kunna beskrivas som en stor sociokulturell skillnad är att de 

flesta eleverna har erfarenhet av system från tidigare skolgång där någon tydligt bestämmer 

vad eleven skall göra i strikta, styrda former med få frihetsgrader. Ökade frihets- och 

ansvarsgrader i den svenska skolan kan skapa nya typer av oro och ångest hos elever som 

aldrig helt själv behövt planera eller ta aktivt ansvar för den egna utbildningen. Det 

förekommer dessutom elever som aldrig varit med om en provsituation eller för den delen 

erhållit ett betyg före ankomsten till Sverige. Intervjuextraktet nedan visar på oro. 

Exempel 135b, Elev 4: 

R: … jag tål inte så mycket, när jag sitter på matematik så det blir tomt i huvudet, förstår du vad jag menar? 

Så de gör lite ont, jag blir förvirrad, jag blir yr. 

 

5.2.2.4 Lära nytt inom matematikämnet 

När intervjufrågorna kommer in på själva matematiklärandet går det att särskilja de åtta 

elever som studerar för att uppnå gymnasiebehörighet (anges som Gy1 i Tabell 1) respektive 

de två som strävar efter behörighet till gymnasiekurserna Ma2b eller Ma2c (Skolverket, 2018) 

(anges som Gy2 i Tabell 1). Skälet till uppdelningen ligger i att det är endast den senare 

gruppen som faktiskt anger att de lärt sig några få nya delområden inom matematiken efter 

ankomsten till Sverige. De nya delområden som nämns är skala, talföljder och sannolikhet (se 

bl.a. exempel 245). Elev 9 berättar om studier av komplexa tal i Senegal men ej i Sverige. I 

gruppen som strävar efter gymnasiebehörighet (Gy1) säger samtliga som haft en 

sammanhängande grundutbildning i sin tidigare tillvaro att ingenting är nytt i 

matematikämnet i Sverige. De verkar i tidigare matematikundervisning ha berört alla de 
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delområden som ingår i den aktuella svenska undervisningen. De nämner dock att det 

förekommer lite olika sätt, metoder och rutiner för att göra beräkningar, men att de lär sig 

dessa snabbt och det som främst är nytt är att lära sig det svenska språket. Elev 8 har ingen 

tidigare skolgång och ser matematiken som ett helt nytt ämne.  

Exempel 270, Elev 8: 

I: Kan du beskriva vilka nya kunskaper du fått i matematik, sen du kom till Sverige.? 

R: Jag har fått alla. 

 

5.2.2.5 Återkoppling och motivation 

Många elever är tydliga med hur viktig läraren är för deras lärande. Elev 7 uttrycker det som 

att lärarens roll är viktigast följt av elevens eget hårda arbete. I exempel 249 ställer läraren 

krav på resultat, vilket verkar återgäldas som självtillit hos eleven. 

Exempel 248, Elev 7: 

I: Vilka är de viktigaste orsakerna till att det går bra?  

R: Läraren och mitt kämpande. Jag kämpar för att bli läkare, det är min ambition. 

R: Men viktigaste är läraren. Xxxxx (Kommentar: Lärarens förnamn) undervisar sååå bra, det är därför jag 

vill lära mig. 

Exempel 249, Elev 7: 

I:  Tycker du att du får lov att visa vad du kan i matematik? 

R: Min lärare hon säger alltid att du kan, visa mig att du kan! Så jag tror jag kan. 

 

5.3 Att nå målen  
Här analyseras elevernas upplevelser av möjligheter att nå de uppsatta målen i matematik.  

5.3.1 Elevernas beskrivningar av aktuell betygssituation 
Under intervjuerna fick eleverna följande uppmaning: ”Beskriv hur det går för dig i matematik 

och varför” med följande tilläggsfråga: ”Hur bedömer du dina chanser att få godkänt i 

matematiken?” se Bilaga: Intervjufrågor.  

Exempel 250, Elev 7 

I: Tror du att du får godkänt i matematiken? 

R: Jag har aldrig fått F på något prov. 

I: Vet du ungefär vad du får för betyg?   

R: Jag hoppas jag får C, för att jag tror inte jag ska få mer än C, men jag kan få. Mitt mål är att klara nationella 

provet med godkänt. 

 

Exempel 250 ovan motsvarar översta punkten i nedanstående sammanfattning av elevsvaren. 

De svar som eleverna gav har korrelerats med information om betygsnivåer (se Tabell 1) och 

resultatet varierar enligt följande mönster: 

• Beskrivning som återspeglar den betygsnivå som eleven faktiskt verkar kunna uppnå. 
Betygsnivåer inom denna uppfattning kan ligga såväl på F-nivå som på E-nivå och 
över. 

• Beskrivning om att det inte går så bra, där eleven säger sig veta att hen kan matematik 
bättre än vad betyget just nu visar. 

• Beskrivning om att det inte går bra, när resultatet trots allt pekar mot ett godkänt 
betyg. 

• Beskrivning om att det går bra, när resultatet pekar mot underkänt betyg. 

Det bör nämnas att den information om betygsnivåer som 8 av de 10 elevsvaren korrelerats 

med, och som återges i Tabell 1, representerar en indikativ ögonblicksbild av elevernas 

betygsnivåer på det nämnda matematikprovet i geometri. För 2 av de 10 eleverna, de som 

eftersträvade Gy2-behörighet, representerar betygsnivåerna ett uppskattat slutbetygsomfång.     

Nedanstående sammanfattas elevbeskrivningar som förklarar hur eleverna förhåller sig till 
betygsskalan. Dessa uttalanden har inte korrelerats med betygsnivåer:  
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• Beskrivningar där elever vill ha bättre betyg än bara godkänt, dvs. C, B och allra helst 
betyget A i matematik 

• En beskrivning som vittnar om hur eleven inte tycker det har så stor betydelse om 
man får E eller A i betyg, eftersom båda betygen betyder godkänt och visar att man 
kan matematik.  

• Beskrivningar som tydliggör uppfattningar att betyg högre än E (godkänt) i sig inte 
längre får så stor betydelse om eleven faller för åldersstrecket för att bli antagen till 
gymnasiet. 

5.3.2 En tydlig elevinsikt 
Elev 3 har ringa kunskaper och ett stort tidsmellanrum mellan undervisningen i sitt hemland 

och skolgången i Sverige och beskriver en bild hur han ser på sina möjligheter att klara 

målsättningarna i matematiken.  

Exempel 95, Elev 3: 

R: ... för att den här boken är lite svår. Han (Kommentar: läraren) måste börja med en lättare, lättare än den 

här och sen man går liksom trappan, step by step. Om vi bara hoppar in i den här boken, som jag har inte lärt 

mig innan eller i mitt hemland, det tar tid att man ska klara sig. 

R: Ursäkta, men jag sa inte det. Läraren måste göra två dagar, alltså vi måste öva, förstår du vad jag menar? 

Jag menar om vi tränar idag på minus och gånger, vi måste ju träna imorgon också på minus och gånger, för 

att kunna lära oss. 

R: Jaa, man ska repetera, men det går inte att en dag han visar en sak och imorgon han visar en ny sida 

(kommentar: sida i aktuell bok = nytt avsnitt). Det är jättesvårt, det blir för mycket, vad lär man sig? 

R: Ja, de är bra om vi stannar. Ja sa ju till min lärare, kan vi stanna lite?, men dom flesta är bra på matte, 

dom räknar fort. Men det är bra om man stannar, man måste stanna lite, jag tycker så här. 

 

5.3.3 Delprov och nationella provet i matematik 
Kulturskillnader vad gäller examinationer, inklusive betygssättning upptar elevernas tankar 

och de oroar sig över detta. För samtliga elever är det ett nytt fenomen att erhålla enskilda 

kursbetyg i matematik, baserat på ett antal delprov under årets gång, utan att ha ett slutligt 

avgörande examensprov per ämne. Vissa elever verkar osäkra på vilken betydelse de 

nationella proven faktiskt har. 

Exempel 277, Elev 8: 

R: Året är slut snart, om en månad eller två månader. Hur skall jag veta om jag får godkänt betyg eller inte  

R: Om du inte klarar det nationella provet och jobbade hela året skall jag få betyg eller inte? 

Exempel 312, Elev 9:  

R: ... För att i mitt huvud säger: ah, detta provet är inte så viktigt, det är nationella provet som är viktigt, det 

är därför som jag hade ett C, för att jag var inte så fokuserad, och det är inte bra, jag ville ha A eller B. 

 

Elev 9 beskriver ovan hur hon haft uppfattningen att det nationella provet haft avgörande 

betydelse för betyget och därför inte satsat så mycket på ett mindre delprov. 

5.3.4 Extra arbete med matematik 
Extrastöd i matematik erbjöds sprieleverna under vardagar efter skoltid på den aktuella 

skolan och på andra ställen i regionen men utnyttjades i mycket liten omfattning. Elev nr 5 

beskriver nedan hur han istället upprepade somrar nyttjat möjligheten att gå i sommarskola 

för att försöka nå godkänt betyg. 

Exempel 160, Elev 5: 

R: Jag gillar matematiklektioner därför gick jag i sommarskolan 1 månad i Blackeberg. Jag ville lära språket 

i matematik. Hur man använder matematikspråket. Därför jag gick två år i matematiklektion i sommar-

skolan… 



 
33 

 

6 Diskussion 

Resultaten diskuteras här i relation till tidigare forskning med koppling till forsknings-

frågorna. 

6.1 Forskningsfrågorna 
De forskningsfrågor som ställdes i början av detta arbete och som skall besvaras är följande: 

1. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter har sprielever stött på i matematikämnet i 
tidigare undervisning? 

2. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter stöter sprielever på i matematikämnet i 
språkintroduktionsundervisningen i Sverige? 

3. Hur beskriver sprielever sina möjligheter att nå godkänt eller högre betyg i 
matematik.  

4. Finns det avgörande framgångsfaktorer för ett lyckat språkintroduktionsarbete i 
matematik? 

Forskningsfråga 1 hör samman med intervjufrågorna under rubrikerna ”Bakgrund” och 

”Erfarenhetsbakgrund” och forskningsfrågorna 2 och 3 är i huvudsak relaterade till 

intervjufrågorna under rubriken ”Undervisningsfrågor” (se bilaga Intervjufrågor). Under 

intervjuerna föll eleverna inte sällan spontant in i jämförelser mellan tidigare skolgång och 

skolgången i Sverige. Detta visade sig vara värdefullt eftersom det ofta varit i elevernas 

skillnadsbeskrivningar som intressanta fenomen tydliggjorts och skapat grunden för analyser, 

diskussioner och slutsatser. Forskningsfråga 4 besvaras således genom en kombination av 

informationsdelar, analyser och tolkningar ingående i detta arbete. 

6.2 Tolkningar och analyser  

6.2.1 Tidigare undervisning 
1. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter har sprielever stött på i matematikämnet i 

tidigare undervisning? 

6.2.1.1 Stora klasser 

Forskningen visar att det är vanligt med stora elevklasser i utvecklingsländer (O’Sullivan, 

2006), och detta stämmer väl med elevernas utsagor. Den minsta klasstorlek som anges är 38 

elever och den största som refereras till är 50–60 elever. Sprieleverna har också angivit 

lektionslängder om max. 40 minuter. Blatchford et al. (2007) beskriver hur lärandet gagnas i 

mindre klasser jämfört med större klasser, pga. möjlighet till ökad stöttning och 

kommunikation. Ponera en 40 minuter lång lektion med 38 elever där en lektionsstart med 

genomgång följt av elevernas eget matematikarbete tar ca 20 minuter vardera. Den teoretiska 

stöttningstiden under 20 minuters eget arbete blir ca 30 sekunder per elev. Om eleverna 

istället var 60 till antalet skulle den teoretiska stöttningstiden bli ca 20 sekunder per elev. 

Blatchford et al. (2007) beskriver mindre klasser som 25 eller färre elever och större klasser 

som 31 eller fler elever, vilket medför att det är rimligt att anta att det inte är så stor skillnad 

i lärandet i en klass med 38 jämfört med en klass på 60 elever. Enligt O’Sullivan, (2006) och 

Uibu och Kikas, (2014) hade lärandet sannolikt ökats i dessa stora klasser om alternativa 

undervisningsformer som t.ex. gruppövningar använts där elever fått chansen att tillsammans 

diskutera matematik och utföra mer kognitivt utmanande matematikövningar. Ingenstans i 

intervjumaterialet framgår det att gruppövningar eller något dylikt förekommit i tidigare 

undervisning. Kombinationen av stora klasser och korta lektioner genererade tydliga 

svårigheter och ibland direkta hinder för elevernas lärande. 
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6.2.1.2 Auktoritära fostrans- och kommunikationsstilar 

En majoritet av eleverna beskriver klassrumsregimer med auktoritära ledarstilar, ofta med 

tydliga straff. Detta resonemang gäller de elever som gått i regelrätt skola, oberoende av 

elevernas skiftande bakgrunder från olika länder och kulturer. De uttrycker att de var rädda, 

upplevde mobbning och utpekande om de misslyckades, att de förväntades noga skriva av vad 

läraren sagt eftersom läraren bara ville förklara och dela ut uppgifter en gång och därefter i 

vissa fall lämna klassrummet. Dessutom finns det flera exempel som vittnar om psykisk och 

fysisk bestraffning med tillhyggen, t.ex. om en elev inte gjort sin hemuppgift. 

Elevernas beskrivningar överensstämmer med forskningens påvisade effekter att ökande 

klasstorlekar tenderar att generera auktoritära lärarstilar och nyttjande av mer traditionella 

utbildningsmetoder vilket enligt Uibu och Kikas (2014) ofta är ett sätt för läraren att skapa 

kontroll i stora klasser. Bestraffningarna som eleverna beskriver är i överensstämmelse med 

Thornbergs (2013) beskrivning av auktoritär fostransstil. I ett av elevfallen kanske det skulle 

kunna vara riktigt att hävda att stilen var auktoritativ snarare än auktoritär, speciellt eftersom 

eleven använder ord som ”respekt” och ”jättestrikt” istället för ”slå” eller ”straffa”. Men när 

orden ”vi vågade inte” kommer med i resonemanget ligger det nära till hands att trots allt tro 

att eleverna var rädda. De använder ordet respekt med betydelsen vara rädd för snarare än 

betydelsen aktning, vördnad som beskrivs i ”Respekt” (2015). Rädslor blir ofta en effekt i ett 

auktoritärt klassrum (jfr exempel 294) och skapar med stor sannolikhet lärandehinder. 

6.2.1.3 Bristande läromedel 

Eleverna har berättat om bristande läromedel och om olika innovativa delningsmetoder för 

att skaffa läromedel. Böcker kostade förhållandevis mycket pengar och ibland var de svåra att 

komma över. I vissa fall verkar det också ha varit väldigt viktigt för läraren att kontrollera 

exakt vad eleverna lärde sig och därför antingen delade ut kopierade sidor från läroböcker 

eller endast skrev anteckningar på svarta tavlan som eleverna fick skriva av. 

6.2.1.4 Andra och tredjespråk redan i dåtid 

Som framgått av Tabell 1 har 60 % av eleverna utsatts för ett eller två främmande språk i 

matematik redan före ankomst till Sverige. Forskningen kan anses vara överens om att 

introduktion av nya språk hämmar matematiklärandet på ett eller annat sätt (jfr Hagström, 

2018; Norén, 2013). Rent logiskt har eleverna redan i klassrummet i ”dåtid” blivit 

uppbromsade i sitt matematiklärande, jämfört med kompisarna (40 %) som fick all sin 

undervisning på sitt modersmål. Hur stor denna effekt egentligen är framgår inte. Men med 

tanke på vad Cummins (2000) säger om hur lång tid det kan ta att utveckla ett akademiskt 

språkbruk infinner sig frågor om eleverna som utsatts för nya språk, 1 eller 2 gånger, i tidigare 

undervisning vid varje tillfälle lyckats utveckla ett akademiskt matematikspråkbruk. 

Forskningen kan också visa att tvåspråkiga lärare kan skapa fördelar för elevers lärande då 

nya språk introduceras. Det framgår ingenstans i empirin att eleverna i dåtid erhållit stöd i 

form av tvåspråkiga lärare (jfr Norén, 2013). Det är därför logiskt att anta att ju fler 

språkintroduktioner en elev utsatts för desto större är sannolikheten att elevens 

matematiklärande över tid skett i långsammare takt jämfört med elever som haft färre eller 

inga språkintroduktioner alls. Vissa elever har stött på svårigheter när de erhållit 

matematikläromedel på engelska. Det är i dessa sammanhang inte helt tydligt i vilken 

utsträckning huvuddelen av matematikundervisningen också hölls på engelska eller på ett för 

eleven bekant språk. Huvudbudskapet är att 60 % av elevernas lärande redan innan 

ankomsten till Sverige har påverkats av välutforskade språkliga hinder och svårigheter. 

6.2.1.5 Sociokulturella mönster 

De flesta av eleverna praktiserade en teknik i matematik som går ut på att memorera den och 

undvika att motivera uträkningar snarare än att lära sig förstå och använda den. Dessa 

beteenden förväntades och var framgångsrika i den då aktuella kulturella miljön. D’Ambrosio 
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(1986) beskriver hur matematik har en tendens att följa mer eller mindre standardiserade 

läroplaner och han använder begreppet etnomatematik som ett sätt att beskriva matematiken 

som en vetenskap i sig där etnodelen av uttrycket innehåller specifika praktiker och förmågor 

som förankrar matematiken i parametrar som etnicitet och kultur, dvs. språk, symboler, 

koder, attityder och värderingar. Vidare menar D’Ambrosio att matematikämnet lämpar sig 

speciellt väl för att belysa dessa sociokulturella aspekter och utifrån dessa medvetet bygga 

läroplaner och undervisning. De olika sociokulturellt grundade beteendena som eleverna lärt 

skulle således kunna ses som en fördel / möjlighet för eleverna eftersom anammandet av 

dessa innebar framåtskridande i dessa länders utbildningssystem. De skulle dock också redan 

i dessa länder kunna ses som hinder för att uppnå förståelse och resultat, speciellt om skolan 

ställde krav på att tillämpa matematiken.  

6.2.1.6 Bristfällig återkoppling med motivations- och läranderisker 

Vi vet att flera av eleverna, i dåtid, var rädda för att fråga pga. bannor eller eventuella straff, 

att de var rädda för att visa sig dumma, att det var stor tidskonkurrens elever emellan att 

försöka få svar på sina frågor, om de överhuvudtaget vågade fråga. Om man kombinerar 

rädslan att kommunicera med läraren med många elever och korta lektioner kan man undra 

hur det fungerade med bedömningar och återkoppling i klassen (Lindström, Lindberg, 

Pettersson, 2013). Hur mycket pratade läraren egentligen med eleverna om vad de 

förväntades kunna, var de stod för tillfället och hur de skulle ta sig till slutmålet? Med 

utgångspunkt från flera av elevernas upplevelsebeskrivningar är det inte orimligt att anta att 

formativ bedömning (Wiliam & Leahy, 2018) och/eller formativ undervisning (Hirsch, 2017) 

inte förekom som grund i undervisningen. Istället är det lätt att tolka upplevelserna som 

typiskt resultatinriktade. Om en elev fick rätt på provuppgiften blev det poäng. Det var 

provsvaret som räknades och i vissa fall adderades poäng om eleven kunde visa väl skrivna 

anteckningar från lektionerna. Undervisningen under tidigare skolgång kan från detta 

perspektiv ses som homogen, dvs. ej individanpassad. En detalj som har varit tydlig är att 

stora avslutande ämnesskrivningar genomfördes vid årskurssluten där varje ämnes 

provresultat verkar ha kunnat avgöra elevens överflyttning till nästa årskurs eller ej.  Samtliga 

elever har beskrivit någon form av betyg eller poängsystem, som jag inte lyckats dechiffrera 

och därför inte heller beskriva. Detta kan bero på att eleverna själva inte riktigt förstått hur 

lärarna utfört poängsättning och betygsättning. Det finns tydliga risker att motivationen att 

arbeta med matematiken kan ha påverkats negativt eftersom eleverna många gånger verkar 

ha fått bristfällig återkoppling på sina resultat. De har inte riktigt vetat var de befinner sig 

kunskapsmässigt (jfr Boo et al., 2017; Lindström et al., 2013). När dessutom nya språk 

introducerades i dåtidens skola, med den kognitiva stagnation som det oftast innebär i 

matematik (jfr Hagström 2018), ökade troligen varken lärarens bedömningskvalitet, 

elevernas motivation eller lärandet i matematik.  

6.2.2 I Sverige 
2. Vilka svårigheter/hinder och möjligheter stöter sprielever på i matematikämnet i 

språkintroduktionsundervisningen i Sverige? 

6.2.2.1 Högst varierande erfarenhetsbakgrund 

En elevs erfarenhetsbakgrund är en kombination av tidigare skolgång, tidigare skoluppehåll 

och andra livserfarenheter. Elevernas högst varierande erfarenhetsbakgrunder genererar 

svårigheter i den svenska undervisningen. I de fall dessa svårigheter inte kartläggs, analyseras 

och beaktas i språkintroduktionsutbildningen, övergår svårigheterna med stor sannolikhet till 

direkta hinder för respektive elevs lärande.  

Skollagen (SFS, 2010:800) och gymnasieförordningen är tydliga med att det är huvudmannen 

och skolledning som ytterst har ansvar för att kartlägga och beskriva och underhålla varje 

elevs erfarenhetsbakgrund och från denna bygga och underhålla en matchande undervisning 
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framåt. Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2017) visade att undersökta svenska 

skolor utförde språkintroduktion med högst varierande kvalitet och resultat. Kartläggningen 

av nyanlända elever, ett av de grundläggande fundamenten för en lyckad språkintroduktion, 

var bristfällig eller utfördes överhuvudtaget inte på vissa skolor. I dylika fall ökar 

sannolikheten påtagligt för att den undervisning som eleverna erhåller blir alltför homogen 

vilket inte främjar det individuella lärandet. Således skulle effekten av ett auktoritärt 

lärarskap i dåtid och utebliven kartläggning i nutid kunna likställas eftersom båda leder till 

en alltför homogen undervisning, med lärandehinder och missade mål för många elever.  

6.2.2.2 Auktoritär stil blir istället Auktoritativ med frihet under ansvar 

I den svenska skolan beskrivs fostransstilen som auktoritativ (jfr Thornberg, 2013) där 

samtliga elever skall få en individuell undervisning under demokratiska och respektfulla 

förhållanden. En del elever har visat ambivalens över eller oro för den svenska auktoritativa 

och demokratiska skolmiljön som ger eleverna stort ansvar och samtidigt stora frihetsgrader. 

Vissa elever har svårare än andra att hantera frihet under ansvar och kan rent av uppleva att 

svenska skolan inte ställer några krav alls, eftersom ingen ger dem strikta order att utföra 

bestämda arbetsmoment eller ger läxor. Vissa av dessa elever arbetar bara med matematiken 

under lektionerna, de halkar lätt efter men studerar möjligen lite extra inför ett prov. En elev 

beskriver att han skulle arbeta mer med matematiken om han fick regelrätta läxor. I vissa fall 

kan alltså frånvaron av läxor faktiskt tolkas som hinder för dessa elevers matematiklärande. 

Även kunskapen om elevernas läxpreferenser kan knytas till en väl genomförd kartläggning, 

vilket med stor sannolikt resulterar i ett ökat lärande.  

6.2.2.3 Nya sociokulturellt grundade beteenden 

När sprielever inser att matematikprovet inte har exakt samma uppgifter som de som finns i 

läroboken sprider sig känslor av frustration, osäkerhet och oro. De vet inte hur de skall 

hantera situationen och det utgör en risk för att elevernas inre motivation, självtillit (jfr Boo 

et al, 2017; Hagström, 2018) och agens (jfr Norén, 2013) kan sina. Tre andra sociokulturellt 

betingade beteenden som eleverna beskriver är att de inte motiverar sina beräkningar 

och/eller anger korrekta enheter och att de inte förstår den kontext (jfr Parszyk, 1999) som en 

matematikuppgift utgår ifrån. Samtliga dessa generar ofta ett underkänt resultat. Det kan 

finnas flera olika skäl till dessa varav allvarligast vore om det beror på bristande litteracitet 

och/eller numeracitet (se Skolverkets definitioner under avsnitt 3.1 ).  

Om användandet av utantillinlärning och svar-utan-motivering var nödvändiga i elevens 

dåtida skola fungerar inte detta i en svensk kontext. Inte sällan fortsätter eleverna med sina 

invanda beteenden utan att de uppmärksammas. Kulturen att ge svar fort och i så kort form 

som möjligt, utan motivering, sitter djupt rotad. De blir frustrerade när de ger ett riktigt 

slutvärde på en provuppgift men får noll poäng eftersom de inte motiverat hur de kommit 

fram till sitt svar. Det tillhör saken att samtliga provblad på den aktuella skolan innehöll text 

på svenska som sade att ”svar som inte motiveras ger noll poäng”, dessutom fick eleverna 

samma information verbalt just före provstart. Lärarna repeterade också dessa fraser 

återkommande i klassrummet och fick även där kämpa med att förmå eleverna att lära nytt, 

att beskriva hur de räknat och tänkt. Eleverna fick också verbal information om att de gärna 

fick lov att med vanliga ord beskriva hur de gjort. Eftersom detta fenomen dök upp såväl hos 

elever som hade goda matematiska förmågor som hos dem med motsatta förmågor har även 

detta tolkats som ett sociokulturellt grundat beteendemönster. Det skulle i vissa fall kunna 

förvärras av språkliga tillkortakommanden, och skulle också kunna vara en kombination av 

en vilja att bli färdig snabbt, en känsla av stress eller eventuellt en viss bekvämlighet. 

Fortsatt utantillinlärning i skolan manifesterar sig ofta som upprepade dåliga resultat på 

matematikproven, trots att eleven klarar sig bra på lektioner och verkar duktig i de övningar 

som lärare och elev gör tillsammans. Min personliga insikt om utantillinlärningsfenomenen 



 
37 

 

infann sig inte under lektionerna eller ens efter provrättningar med eleverna utan först efter 

att eleverna fått beskriva de största matematikundervisningsskillnaderna mellan svensk skola 

och tidigare skola i intervjuerna. Genom egen praktisk erfarenhet konstaterades att det är 

mycket svårt för läraren att förstå att huvudproblemet ligger i utantillinlärning. Det är därför 

väsentligt att läraren, så tidigt som möjligt dels identifierar elever som tidigare har 

undervisats i utantillkultur (Parszyk, 1999) och dels förtydligar för alla elever att lärande för 

att förstå och tillämpa är den princip som används i svensk undervisning. Den insikten som 

elev 4 (exempel 123) fått när han beskriver skillnaden mellan att ”plugga” och ”lära sig” genom 

att fokusera och noggrant sätta sig in i vad läraren går igenom på lektionerna är således guld 

värd endast om han också förstår skillnaden mellan utantillinlärning och den svenska 

undervisningen om tillämpbar matematik.  

Kartläggningen blir återigen nyckeln till att utreda vilka elever som för med sig en 

utantillkultur. Med tanke på de svårigheterna som sprielever har med svenska språket känns 

det angeläget att skillnader mellan inlärning utantill och inlärning baserad på förståelse och 

tillämpning exemplifieras. Det kan vara lämpligt att ge elever tillfälle att både mentalt och 

språkligt förstå skillnaderna och inte minst praktiskt öva på desamma.  

6.2.2.4 Svenska språket, som hinder 1, 2 eller 3? 

Såväl forskningen som resultaten i den här studien samt mina egna erfarenheter i 

klassrummet visar att svenska språket utgör ett stort hinder på vägen mot måluppfyllelse. För 

många av sprieleverna är nya språk i undervisningen inget nytt fenomen. Dessa elever har 

både i tidigare undervisning och i Sverige upplevt hur nya språk försvårar eller stoppar 

matematiklärandet. Att majoriteten av eleverna nämner att de inte lärt sig något nytt i 

matematiken i Sverige, stämmer väl överens med Hagströms (2018) och Sharifs (2017) 

resonemang om att matematiklärandet kan stagnera pga. introduktion av svenska som nytt 

språk. Detta går hand i hand med att samtliga elever tycker att svenska är svårt och att de 

flesta inte tycker att matematiken är svår utan snarare att matematiken på svenska är svår. 

Cummins (2000) är tydlig med att det tar lång tid att etablera ett nytt akademiskt språk. Det 

faktum att elever missförstår kontexter kan också kopplas samman med Cummins (2000) 

resonemang om skillnader mellan inlärningstider för vardagsspråk och akademiskt språk. Det 

ger en naturlig koppling till att elev 2 säger att ”matte är lätt men språket det blir lite svårt” 

och att majoriteten av sprieleverna har liknande beskrivningar av problemen med det nya 

svenska språket. I min undervisning med sprieleverna kunde jag ibland överbrygga 

språkmissförstånd, kontextuella missförstånd, förtydliga och skapa ökat flyt i undervisningen 

m.h.a. engelska ord och förklaringar. Ett sätt att försäkra sig om att en elev förstått en uppgift 

är att bl.a. låta elever gemensamt i grupp eller enskilt beskriva hur de uppfattat 

matematikuppgiften och att de tydligt förklarar vad de tycker är svårt med densamma. Det 

räcker alltså inte med att fråga om de förstått uppgiften (Parszyk, 1999), eftersom det 

sannolikaste svaret då blir ett ”ja”. Det skulle kunna kopplas till en skam att inte behärska 

språket (Skowronski, 2013). Tvåspråkighet uppmuntrades också mellan elever och ibland 

utfördes helklasslärande när elever fick översätta svenska ord och uttryck till de egna språken, 

en typ av påbjuden kodväxling (Parszyk, 1999) i klassrummet. Detta förfarande hade haft ett 

ännu högre värde om jag eller någon annan lärare hade behärskat elevernas preferensspråk, 

och hade kunnat etablera en äkta tvåspråkig matematikundervisning enligt Norén (2013). 

Om en ny elev verkligen skall erhålla goda chanser att lyckas i sin språkintroduktion krävs att 

en seriös kartläggning sker på elevens preferensspråk så tidigt som möjligt. 

Omfattningen av inlärningsmoment en elev måste genomgå varierar mycket, beroende på 

elevens ursprungliga språkkultur. En elev från t.ex. Chile har såväl bokstäver (förutom å,ä,ö), 

siffror samt skriv- och läsriktning likväl som de flesta ljud gemensamt med det svenska 

språket. Eleven kan fokusera på nya ord, uttal och grammatik. En person från Afghanistan 

som inte tidigare läst t.ex. engelska och som skall lära sig svenska kan i stort sett inte 
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återanvända något från sitt tidigare språk, förutom möjligen vissa ljud. Personen måste lära 

sig allting nytt, alla bokstäver och siffertecken i alfabetet, uttal, ord, läs- och skrivriktning, 

grammatik och meningsbyggnad vilket måste anses vara ett betydligt större hinder jämfört 

med hindren som klasskamraten från Chile står inför. Om dessa två exempel relateras till de 

5–7 år som Cummins (2000) menar att det tar att etablera ett nytt akademiskt språk, är det 

inte osannolikt att dessa exempel kan representera varsin ytterlighet. Dessutom har sannolikt 

en sprielev från Chile större sociokulturell samhörighet med en svensk än vad en sprielev från 

Afghanistan har. Det betyder att eleven från Chile sannolikt också har större 

tolkningsmöjlighet och därmed ökad förståelse för matematikuppgifter som är skrivna utifrån 

en svensk kontext (Parszyk, 1999), t.ex. skidåkning med relaterade termer och begrepp. 

Haglund (2005, refererad i Norén, 2013) beskriver en alternativ väg baserad på ambitionen 

hos en elev att satsa på engelska istället för på svenska, eftersom eleven bestämt sig för att 

flytta till ett engelsktalande land i framtiden. Detta betyder att eleven skulle kunna genomföra 

gymnasiestudier på IB-programmet (IB=International Baccalaureate) i Sverige. I det fall 

eleven inte haft engelska som skolspråk tidigare blir sannolikt ”stagnationen” i IB-

programmets matematiklärande densamma som om eleven studerade matematik på svenska. 

I det fall eleven redan har haft engelska som skolspråk skulle studier på IB-programmet 

kunna medföra att eleven kan bibehålla en högre takt i sitt fortsatta lärande i matematik (och 

andra ämnen). 

Egna praktiska klassrumserfarenheter och empirin vittnar om att enheter och 

dimensionsanalys bör ses som ett nytt och mycket svårt moment för sprielever att lära sig på 

det nya språket. Några ytterligare exempel på svårigheter ligger i den ordning vi skriver och 

uttalar ord. Ta t.ex. orden ”kvadrat” och ”meter” i begreppet kvadratmeter där vi i 

matematiken skriver kvadratmeter så här 𝑚2 . Det är känt att många av eleverna brottas med 

att lära sig läsa och skriva från vänster till höger men plötsligt skall de förstå att just 𝑚2 

faktiskt skall uttryckas som om det läses från höger till vänster med ordet kvadrat först och 

sedan ordet meter. Under samtliga lektioner som hölls i geometri med de aktuella 

sprieleverna pågick ett ständigt, aldrig helt avslutat projekt, att nöta in att 𝑚2 inte skall läsas 

som ”meterkvadrat” utan som kvadratmeter. Efter den provgenomgång jag höll med 

majoriteten av eleverna fick jag ytterligare en tydlig lärdom kopplad till enhetsproblematiken. 

Lärdomen är sannolikt självklar för de flesta matematiklärare och består i slutsatsen att alla 

matematikprovuppgifter som jag kommer att konstruera i framtiden alltid bör konstrueras så 

att eleven kan erhålla poäng för såväl beräkningsdelen som enhetsdelen av uppgiften. Det blir 

då extra tydligt för såväl lärare som elev vad de båda bör fokusera på om någon del skulle vara 

fel och att enheter har betydelse för poäng och därmed för betyget.  

6.2.2.5 Återkoppling och motivation 

Om dåtidens skolgång karakteriserades av stora klasser (38–60 elever) karakteriseras 

spriklasserna på den aktuella skolan av mindre, ca 22 elever/klass (jfr Blatchford et al., 2007). 

Med 80 minuter långa matematiklektioner skapas utrymme för mer omfattande individuell 

stöttning och kommunikation samt diskussioner och gemensamma övningar i grupp och 

därmed förhoppningsvis ett ökat lärande i enlighet med den forskning som Blatchford et al. 

(2007) och O’Sullivan (2006) redogjort för. Som nämnts i avsnitt 6.2.2.2. har de auktoritära 

fostranstilar som eleverna upplevt under dåtidens skolgång bytts mot auktoritativa stilar i 

Sverige (jfr Thornberg, 2013). Elevernas möte med ny värdepedagogik och nya 

förhållningssätt har givit dem bl.a. samhörighet som grupp, en självständig ”röst” och 

förhoppningsvis ökad kompetens som enligt Boo et al. (2017) representerar grundbegrepp i 

skapandet av elevmotivation. Dessutom uppmanades de under lektionerna att tala om ifall de 

inte förstod en uppgift, ett ord eller ett sammanhang. Ett pedagogiskt påbjudet beteende för 

att tidigt fånga upp eventuella missar i lärandet vilket också kan hjälpa till att träna bort skam 

för att inte behärska språket (Skowronski, 2013) och samtidigt träna på utvecklandet av ett 

”dynamiskt mindset” (Dweck, 2017, ss. 28–29), dvs. att vilja lära nytt. 
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Vid frågorna om hur eleverna lär sig matematiken har alla pekat mot läraren. De tydliggör hur 

de fokuserar på vad läraren säger och skriver. Många av eleverna prisar sina lärare och säger 

att lärarna också sporrar dem i arbetet och ger dem stöttning och återkoppling och visar tilltro 

till deras förmågor, vilket enligt D’Ambrosios (1986) resonemang ger eleverna en positiv syn 

på sig själv. Empirin kan också tolkas som att majoriteten av eleverna känner sig sedda, att de 

känner en samhörighet och trygghet i spriklassen (jfr Hagström, 2018; Skowronski, 2013) 

som av dom själva och andra ses som en specialbehandlad grupp i likhet med det som Sharif 

(2017) benämner ”kulturell frizon”. Empirin visar otvetydigt hur väsentligt det är att arbeta 

individuellt med respektive sprielev inom alla kognitiva och sociokulturella aspekter. 

6.2.3 Elevers syn på möjligheter att nå godkänt i matematik  
3. Hur beskriver sprielever sina möjligheter att nå godkänt eller högre betyg i matematik? 

6.2.3.1 Varierande uppfattningar om möjligheter att nå målen 

Elevernas egna uppfattningar om var de ligger betygsmässigt varierar mellan realistiska, 

orealistiska, optimistiska och pessimistiska beskrivningar i förhållande till var de faktiskt 

befinner sig. Bristande insikter och förmågor att bedöma egna insatser kan bero på att de har 

för kort erfarenhet av sina egna resultat i klassrummet och på prov. Uppfattningar kan också 

färgas av att de just arbetat med ett område som de faktiskt behärskade eller inte. Några av 

dem som visar frustration, och säger sig kunna bättre än vad betyget just nu indikerar, lider 

sannolikt av språkliga hinder mer än något annat eftersom de har varit i Sverige endast en 

kort tid och på olika sätt visat att de förstår och behärskar matematik ganska väl. I samtliga 

fall, men speciellt för de elever som beskriver en betygsuppfattning som verkar orealistisk 

eller på annat sätt inte stämmer med verkligheten, kan det var värt att iterera 

återkopplingsarbetet.  

Elev 3 gav i exempel 95 sin syn på att undervisningen måste ske steg för steg med koppling 

till elevens aktuella kunskapsnivå kombinerad med praktisk mängdövning. En beskrivning 

som om den skulle kommit från lärda inom undervisningsvetenskapen, dvs. lärande via 

praktik i enlighet med pragmatisten John Deweys (1859–1952) tankar och att lärandet sker i 

den närmsta utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Eleven är tydlig med att det inte går att börja 

med matematik för årskurs nio om förkunskaperna ligger på en betydligt lägre nivå.  

Flera elever vill verkligen ha ett bra betyg och kämpar för det, eftersom de har insett att det 

kan hjälpa vid framtida ansökan till utbildning och jobb. Det förekommer också uttalanden 

som vittnar om krass insikt att det endast är godkänt (betyg E) som gäller för att komma 

vidare. Denna inställning medför att elevens valmöjligheter kan bli begränsade jämfört med 

elever som strävar efter ett bättre betyg. Nämnda insikt skulle också kunna tolkas som om 

eleverna har så mycket nytt att lära i många ämnen att högre betyg än godkänt i matematik 

blir en alltför tung uppgift. I vissa fall blir inte ens betyget E eftersträvansvärt då en elev blir 

för gammal för att få lov att påbörja studier på gymnasiet. Eleven kan istället behöva fortsätta 

på Komvux, om så medges. 

6.2.3.2 Osäkerheter kring nationella provets betydelse 

Intervjuerna tydliggör att eleverna ständigt tänker på att ta sig vidare. De har alla en relativt 

god förståelse för vad enskilda betyg betyder. De verkar också ha förstått att de får en typ av 

kursbetyg i Sverige, vilket skiljer sig från tidigare erfarenheter med stora årliga 

examensskrivningar i varje ämne. Vissa elever är oroliga över och vill därför veta exakt hur 

det nationella provet i matematik bedöms och vilken vikt provet har. Eleverna tycks ha en 

känsla av att nationella provet motsvarar just någon form av stort och avgörande årligt 

examensprov (jfr exempel 277, 312). 
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6.2.3.3 Extra valmöjligheter att lyckas i matematik 

Det extrastöd som erbjöds sprieleverna efter ordinarie lektionstid utnyttjades inte. De ansåg 

att de inte hade tid. Det fanns fler ämnen än matematik och det fanns olika fritidsaktiviteter 

som konkurrerade. Av empirin framgår hur endast några få elever visat god initiativförmåga 

och agens (Norén, 2013) när de under upprepade somrar nyttjat sommarskola för att försöka 

nå godkänt betyg i matematik (jfr exempel 160). 

6.2.3.4 Ett motivationsexempel värt att belysa 

I detta avsnitt belyses en av eleverna eftersom han bedöms utgöra ett intressant exempel på 

hur drivkraft och dynamiskt sinnelag (jfr Dweck, 2017) kan skapa möjligheter och framgång.  

Elev 8 har aldrig gått i skola före ankomst till Sverige och skiljer sig från mängden genom att 

hävda att språket inte är den avgörande svårigheten i matematiken. Trots detta bedöms 

eleven, efter fyra år i Sverige, varav ett år på grundskola och tre år på spri, ha goda chanser 

att kunna klara godkänt i matematik för årskurs 9. Med bakgrund av lektioner i geometri, 

prov och provgenomgång med eleven och inte minst intervjun i detta examensarbete känns 

det angeläget att lite mer på djupet analysera några viktiga faktorer till aktuell elevs 

progression.  Eleven anser att det är svårt att gå i skolan eftersom alla ämnen är svåra. Det 

framgår också att eleven haft tur med sitt initiala boende, på så sätt att han där fick hjälp i 

matematik och i andra ämnen. Denna stöttning och kommunikation beskriver Blatchford et 

al. (2007) som förutsättning för ett ökat lärande. Under den aktuella intervjuperioden bodde 

eleven på ett annat ställe och hade inte tillgång till hjälp på samma sätt som förut.  

Från lektionerna i geometri har eleven lärt sig det svenska ordet diameter, men det är inte 

osannolikt att eleven inte vet vad diameter heter på modersmålet. Det faktum att språket inte 

nämns som en specifik svårighet i elevens matematiklärande kan tolkas som en konsekvens 

av att eleven inte har några förkunskaper i matematik eller matematiktermer på något tidigare 

språk, inte ens sitt modersmål. Detta skulle kunna tolkas som att svenska matematikuttryck 

inte behöver konkurrera eller kognitivt kollidera med eller förvilla, som det svenska språket 

kanske gör för elever som redan vet vad en kvadratcentimeter eller diameter heter på ett eller 

flera tidigare skolspråk. Elev 8 kommer efter avslutad utbildning att kunna matematik på 

svenska men sannolikt inte på sitt modersmål.   

Eleven uppvisar en klar och tydlig inställning och ett driv som skulle kunna beskrivas med 

orden ”jag kan och skall klara matematiken”. Eleven har en dynamisk inställning (Dweck, 

2017) och en stark inre motivation (Boo et al., 2017). Detta baseras dels på elevens tydliga 

besked att han kan och måste klara sig själv (ty ”snart nitton år”) samt på mina personliga 

lektionserfarenheter av att eleven verkligen ställde krav på att jag som lärare svarade på hans 

frågor och att jag bekräftade för honom att han hade förstått genom att visuellt kontrollera 

och diskutera de uppgifter vi tränade på. Som lärare var det inte svårt att förstå när han hade 

fått tillräckliga svar på sina frågor. Eleven slutade helt enkelt inte att ställa krav på lärarhjälp 

förrän han kunde utföra arbetet på egen hand. Eleven besitter en stor portion inre driv och 

vilja, rent av ett stort mått av uthållighet och passion att vilja lyckas med sina 

matematikstudier, vilket enligt (Jachimovicz, Whiler, Bailey & Galinsky, 2018) är det som 

karaktäriserar ”grit”. 

Exempel 265, Elev 8 

I: Vad gör du i klassrummet för att du ska lära dig mycket? 

R: Jag fokuserar på lärare när han förklarar för oss, jag fokuserar när han förklarar, jag säger han skall 

komma till mig för att se hur jag räknar, om det blir fel eller rätt. Jag visar lärare en gång, om de är rätt, andra 

gången jag kan klara själv. 

Jag jobbar hemma när jag har prov eller läxa. Jag går på bibliotek och jag måste läsa annars jag kan inte 

klara. Jag sitter hemma och kollar boken. 

I: … , hur ofta jobbar du med matematik hemma?  

R: Jag kollar i boken. Jag kollar i skrivboken, när han läraren skrivit. Jag kollar vad jag har skrivit på 

lektionen, sen jag fortsätter att klara en uppgift. 
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Det finns många olika uppgifter i skolan (Kommentar: inte bara matte), men när jag har prov eller uppgifter 

jag jobbar i matte två gånger, en gång hemma och en gång på bibliotek. 

 

Eleven visar också prov på systematiskt studiearbete. Det framgår dock inte om eleven hade 

skapat dessa rutiner och tekniker på egen hand eller tillsammans med någon. Dessutom 

upplevde jag att eleven var bestämd och exekutiv med en tydlig viljeinriktning och 

återkommande utförde det som han sade att han skulle utföra. Eleven agerade som om han 

hade insikt i Dwecks (2017) resonemang om att det ständigt krävs nya uppgifter för att bli 

smartare och bättre i matematik. På frågan hur eleven tyckte att det gick i matematiken blev 

svaret att det gick bra och att han trodde att ha skulle få godkänt betyg. Eleven tyckte sig också 

få möjlighet att visa läraren vad han kunde och verkade ha hittat sin egen nyckel till att klara 

av matematiken, nämligen att helt och hållet lyssna på och fråga läraren. Eleven visar, i 

exemplet nedan, sitt fullständiga beroende av att förstå det svenska språket i 

matematikklassrummet (jfr Cummins, 2000). Citatet nedan kröner elevens utsagor och 

indikerar stark självständighet och tro på den egna förmågan (jfr Boo et al. 2017). 

Exempel 273, Elev 8: 

R: Du måste lyssna på lärare bara. För att lärarna förklarar. Om du fattar vad lärare förklarar du kan klara 

alla uppgifter. 

 

Det finns fenomen i denna framgångssaga som det går att spekulera vidare kring. En fråga 

man ställer sig är hur den aktuella eleven lyckats nå gränsen för ett godkänt, årskurs-9-betyg 

i matematik på 4 år när han inte haft någon skolgång tidigare. Har arbetet relativt elevens 

närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 1978) blivit maximalt optimerat under hela perioden och 

/eller är det så att eleven har stor begåvning i bild-, text- och rutinhantering och på så sätt 

lyckats att känna igen och göra uppgifter på matematikproven som givit ett godkänt betyg? 

Finns det andra unika praktiska och/eller kognitiva begåvningsaspekter som gör just detta 

fall värt att belysa? Oavsett vad framgången beror på visar detta exempel att det med rätt 

förutsättningar, stöttning och undervisning är möjligt för en sprielev utan tidigare skolgång 

att nå godkänt i matematik för årskurs 9.  

6.2.4 Framgångsfaktorer för språkintroduktionsarbete 
4. Finns det avgörande framgångsfaktorer för ett lyckat språkintroduktionsarbete i 

matematik? 

I detta avsnitt sammanfattas faktorer som har avgörande betydelse för sprielevers möjligheter 

att nå godkänt eller bättre betyg i matematik. Vissa faktorer bör även kunna beaktas för 

sprielevers lärande inom andra ämnen. Dock bör matematiklärandets speciella 

påbyggnadskaraktär samt matematikens lämplighet för mätning av akademisk kumulativ 

prestanda (jfr Aunola & Nurmi, 2004) beaktas då olika ämnen jämförs. Av nedanstående 

framgår hur komplext lärandet kan gestalta sig i en språkintroduktionsklass. De rubricerade 

framgångsfaktorerna nedan, kan var för sig, hjälpa eller stjälpa en sprielev att klara uppsatta 

mål. Det bör förtydligas att framgångsfaktorerna inte bara pekar på sprielever utan bör ses 

som samspelsfaktorer mellan elever, pedagoger, skolenheter och huvudmän. 

6.2.4.1 Språket största hindret 

Svenska språket representerar en välutforskad, plattformsliknande och avgörande svårighet 

som de flesta sprielever upplever starkt påverkar deras framgångar i matematik. De 

intervjuade eleverna utsagor beskriver en bild där några få har lärt sig något nytt inom ämnet 

matematik. Framförallt språket har medfört att de i praktiken stagnerat i sitt 

matematiklärande (jfr Hagström, 2018; Sharif, 2017). I likhet med forskningen enligt 

Cederberg (2006) och Marekovic (2017) visar intervjumaterialet på hur viktig 

anknytningskvaliteten mellan elev och lärare är, vilket ställer stora krav på kommunikationen 

dem emellan. Kommunikationskvaliteten, som vi vet förbättras i ett flerspråkigt lärarskap, 

bör betraktas som en avgörande framgångsfaktor.  
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6.2.4.2 De sociokulturellt grundade beteendenas betydelse för lärandet 

Lärarens förståelse för vilka sociokulturella hinder och risker en elev måste bemästra, utöver 

själva ämneskunskaperna och det nya språket, är ofta avgörande för sprielevens framgång i 

lärandet. Exempel i materialet har visat på teckentolkningsskillnader, inlärningsmetoder, och 

läs/skrivorienteringsriktning. Att ändra på invanda sociokulturellt approprierade beteenden 

kan vara svårt eftersom de ofta utgör beståndsdelar i elevernas identiteter (jfr D’Ambrosio, 

1986). Verbal, skriftlig och praktisk tydlighet och noggrannhet med ord, symboler och 

övningar i matematiken, kombinerat med en kännedom om var i kommunikationen det kan 

gå fel, blir därför viktiga för lärandet. Det sistnämnda är erfarenheter som lärare successivt 

bygger efterhand genom undervisning i spriklassrummen men optimalt vore dock att 

huvudmannen/läraren via kartläggning fångar upp dessa specifika hinder och risker tidigt. 

Det som inte skall glömmas bort vid en tidig kartläggning är elevers befintliga sociokulturella 

betingade beteenden som är positiva för lärandet. Ett exempel är att ge läxor till elever som 

är vana vid och arbetar effektivt genom detta arbetssätt. 

Eleverna har högst varierande syn på sig själv, sina kunskaper och sina resultat i den svenska 

skolan. För vissa hänger detta kanske fortfarande ihop med att de har starka sociokulturellt 

förankrade beteenden som är svåra att ändra. De har ännu inte hittat nyckeln som öppnar 

låset och därför infinner sig inte någon framgångskänsla. Men materialet visar också på 

motsatsen. Några har lyckats nå framgångsavgörande insikter som att matematik kan 

användas i det verkliga livet. För att ha chansen att nå sådana insikter bör inte arbetet med 

de svenska sociokulturella aspekterna förringas. Att lära för att förstå och kunna tillämpa 

matematik, lära för livet. Att identifiera, diskutera och bearbeta sociokulturellt grundande 

fenomen utgör en av de tyngst vägande framgångsfaktorerna för ett lyckat 

språkintroduktionsarbete.  

6.2.4.3 Attityder, normer, värderingar och relationer 

En del av elevernas uttalanden visar hur positivt de upplever skolan i Sverige i jämförelse med 

skolan i dåtid. De beskriver att de i en trygg gruppmiljö har en chans att klara målen för sin 

matematikkurs och andra ämneskurser och ta sig vidare i livet (jfr Hagström, 2018; 

Skowronski, 2013; Sharif, 2017). Det är inte ovanligt att språkintroduktionselever väljer bort 

sociala sammanhang där de känner sig otrygga. Detta kan också leda till att eleverna väljer 

andra, tryggare sociala sammanhang och därmed fortsatta utbildningar än de faktiskt önskar 

välja eftersom de känner sig osäkra på möjligheterna att kunna passa in. Skowronski (2013) 

beskriver hur val kan styras av elevernas skam eller förlägenhet relativt sina (o)förmågor i det 

svenska språket och/eller i andra ämnen som t.ex. matematik. Ett sätt att bearbeta sådana 

orosmoment skulle kunna bestå i att utmana och locka elever att visa vad de inte kan. Att som 

en del av den didaktiska diskursen främja ett öppet och dynamiskt sinne (Dweck, 2017). Om 

läraren kan visa förståelse för hur eleverna individuellt tänker matematik och hur de angriper 

matematikuppgifter förbättras den konstruktiva matematikdialogen mellan lärare och elev. 

Under lektionerna pratade vi bl.a. i termer av att matematik är som träningssport. Man är inte 

duktig i matematik för att man är ”född smart”, som någon elev sa. Vi kom överens om att 

man blir duktig i matematik om man övar och tänker mycket matematik.  

Ökad motivation kan skapas om sprieleverna, både i handling och i tal, behandlas på ett sätt 

som gör att de känner ökad samhörighet, kompetens och självständighet (jfr Boo et al., 2017). 

Fokus för läraren bör vara tilltro till eleven och på vad eleven kan lära sig istället för vad eleven 

i nuläget (inte) kan. En av de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt resultat är att lärare 

och elever lär känna varandra på ett tillräckligt djupt plan för att diskutera, tolka, och förstå 

normer, värderingar, känslor, beteenden och kunskaper och förmågor som såväl positivt som 

negativt påverkar matematiklärandet. Detta kan initialt vara ett mödosamt mötesarbete som 

framförallt ställer krav på lärarens socioemotionellt orienterade ledarskap (Thornberg, 2013). 

Om läraren genomför dylika möten blir dessa förhoppningsvis starten på en tillitsfull relation 
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mellan elev och lärare som leder till att lärarens uppdrag som fostrare, ledare och pedagog 

blir tydligare för alla parter. Vikten av att vara uppmärksam på och att ständigt arbeta med 

värdepedagogiken med sprieleverna bör särskilt belysas, eftersom både normer och 

värderingar ständigt utsätts för förändringspåverkan från olika håll (Thornberg, 2013). 

Anknytningsarbete som syftar till att öka sprielevers motivation och agens kan anses utgöra 

en avgörande framgångsfaktor för ett lyckat språkintroduktionsarbete i matematik.  

7 Slutsatser 

Oavsett vilken erfarenhetsbakgrund unga individer som kommer till Sverige har måste 

utmaningarna som var och en av dessa individer står inför belysas och tas på största allvar. 

Det visar sig vara stora skillnader i de ankommande individernas kunskaper och förmågor 

och därmed har de olika förutsättningar för att klara introduktionsutbildningen. Det pratas 

idag mycket om hur dessa hamnar i utanförskap och därmed ofta i kriminalitet, framförallt 

när de inte har möjlighet att hävda sig i samhället och att vara någon i ett sammanhang. En 

konklusion är att de behöver få en introduktionsutbildning där de blir sedda, respekterade 

och där de lär sig något som ger dem mening och samhörighet och en möjlighet att bygga ett 

eget meningsfyllt liv. Att de ges möjlighet att klara av en språkintroduktionsutbildning. Det 

är ett stort samhällsansvar som vilar på introduktionsutbildningen att leverera enligt ovan. 

Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2017) visar dessvärre att det, vid det aktuella 

tillfället för rapporten, inte fanns någon ”likhet inför lagen”. Huvudmän och enskilda skolor 

utförde arbetet med introduktionsprogram på högst varierande sätt med en hel del brister, 

som i vissa fall med stor sannolikhet varit direkt negativa för enskilda elevers lärande. En 

läkare kan inte bota en patient om läkaren inte först förstår patientens sjukdomsbild. I likhet 

med detta kan heller inte en lärare undervisa elever effektivt om elevernas 

erfarenhetsbakgrunder är okända.  

Som svar på forskningsfrågorna har ett antal lärandehinder, -möjligheter och 

framgångsfaktorer beskrivits i kapitel 6. Det viktigaste slutsatserna i detta arbete knyter an 

till dessa   och sammanfattas i nedanstående punkter: 

1. Vissa sociokulturellt betingade beteendemönster såsom utantillinlärning kan helt 

stjälpa möjligheten att klara ett godkänt betyg i matematik. Det är avgörande att 

kartläggningar tydliggör elevens unika sociokulturellt betingade beteendemönster, 

fällor och risker.  

2. Svenska språket är den största generella hämmaren för matematiklärandet. Det är 

viktigt att kartläggningar tydliggör: 1) elevens specifika språkliga hinder och risker 

2) behovet av flerspråkiga matematikklassrum och samarbete med elevernas 

svensklärare.  

3. I så hög grad som möjligt skapa elevanpassad, ämnesdidaktisk undervisning.  Även 

här utgör kartläggningen den viktigaste förutsättningen för en sådan. 

4. Bygg relationer, inspirera eleverna till att kämpa och ta till sig nytt lärande och nya 

sociokulturellt grundade beteenden genom diskussioner kring skillnader, likheter, 

positiva och negativa effekter etc. Genom denna punkt kan en löpande kartläggning, 

återkoppling och undervisningsutveckling åstadkommas för att ständigt 

underhålla möjligheterna till ökat lärande. 

Kartläggning av elever får i detta arbete en stor vikt, men det är också väsentligt att inse att 
kartläggningsarbetet innehåller många dimensioner. För att möta ovanstående slutsatser är 
det viktigt att finna stödmaterial för kartläggning som inte bara sammanfattar information 
om var en elev befinner sig i sin utveckling i det aktuella ämnet utan som också sammanfattar 
elevens sätt att tänka matematik och förmågor att angripa en matematikuppgift (jfr Boo et al., 
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2017). Dessa typer av material verkar vara mindre frekvent förekommande i 
stödmaterialsfloran för kartläggningsarbete(ibid.). 
Om utebliven eller bristande kartläggning beror på få resurser bör resurserna prioriteras eller 
kartläggningen flyttas dit tillräckliga resurser finns. En tänkbar lösning kan vara ambulerande 
kartläggningsresurser som kan stödja skolor med behov. Dessutom borde kartläggning, om 
den utförs av särskilt utvalda personer, generera ständigt ökande kartläggningskunskaper och 
därmed kartläggningskvalitet. 

7.1  Förslag till fortsatta studier 
Med anledning av att vissa skolor enligt Skolinspektionen (2017) inte genomförde 

kartläggning av nyanlända elever och trots detta utförde språkintroduktionsutbildning, vore 

det intressant att forska vidare inom nedanstående områden: 

• Vilka de faktiska konsekvenserna blir med avseende på lärandeeffektiviteten / 
elevgenomströmningen /de långsiktiga kostnaderna för språkintroduktions-
programmet och samhället vid utebliven respektive genomförd kartläggning. 

• Hur kan begränsade kartläggningsresurser utnyttjas på ett effektivt sätt så att 
högkvalitativ kartläggning kommer alla sprielever (och sprilärare) till godo. 

7.2 Sista ordet 
Min personliga bild och erfarenhet av kunnandet, engagemanget, ambitionen och 

professionalismen hos samtliga pedagoger och annan personal som jag mött och fått äran att 

arbeta med är enbart positiv. Det har varit ett privilegium att få möjligheten att arbeta med 

sprielever och lärare inom språkintroduktionsprogrammet, och jag ser fram emot att återigen 

kunna göra så om tillfälle ges, nu med en betydligt vassare verktygsarsenal.  
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Bilaga: Samtyckesdokument 

 

Ett examensarbete om sprimatematik 

Jag heter Johan Sjödin och studerar till lärare i matematik och teknik på Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH) i Stockholm. Under sommaren 2019 skall jag göra mitt examensarbete som 

handlar om språkintroduktionselever och ämnet matematik.  

Datainsamling och hantering av data 

För att genomföra examensuppsatsen skall jag samla information från ett antal sprielever. 

Detta kommer att ske genom inspelade elevintervjuer där eleverna får besvara några frågor 

kring matematikundervisningen. Det insamlade materialet kommer att hanteras enligt 

gällande personuppgiftslag (GDPR). Detta innebär att materialet endast får användas för 

detta examensarbete, att materialet kommer att hållas inlåst och allt insamlat material 

kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt.  

Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 14–19, 2019. Deltagandet i arbetet är 

helt frivilligt och kan avbrytas när som helst av eleven. De elever som slutför en intervju får 

ett presentkort (värde 150 kronor) på Filmstaden. 

Samtycke elev 

Elevens namn: __________________________________________________  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i studien.   

Jag är informerad om att behandling av personuppgifter kommer att ske enligt gällande 

personuppgiftslagar, samt att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta.   

 

Ort: ____________________________ Datum: ____________________  

 

Underskrift elev: ___________________________________  

  

Namnförtydligande: __________________________________________  

Ni får gärna kontakta mig om du har några frågor!      

 

Vänliga hälsningar  

Johan Sjödin  email:   johsjod@kth.se      

 

 

  

mailto:johsjod@kth.se
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Bilaga: Intervjufrågor 

Bakgrund 

1. Vad heter du? 

2. Ursprungsland? 

3. Modersmål? 

4. Tid i Sverige (antal år och månader)? 

5. Tid på spri (antal månader)? 

6. Tidigare skolgång (antal år)?,   

7. När gick du i skolan senast (antal år/månader sedan)? 

Erfarenhetsbakgrund (övergripande undervisningsfrågor) 

8. Kan du berätta om din skolgång i hemlandet. 

a. I vilka ämnen fick du undervisning? 

b. Kan du berätta om matematikundervisningen i ditt hemland? 

c. Kan du berätta vad du lärde du dig i matematik (typ inom Tal, Geometri, 

Bråk & procent, Algebra, Statistik)? 

d. Beskriv skillnaderna mellan matematiken i tidigare skola och nuvarande 

skola. 

i. Berätta om minst tre skillnader mellan tidigare skola och 

nuvarande skola 

ii. Beskriv klassrummet 

iii. Beskriv hur läraren gjorde undervisningen 

iv. Beskriv hjälpmedel för lärare och elever. (t.ex. skrivbok, penna, 

dator, tavla,   

v. Hur gick det till vid matematikprov? Berätta  

vi. Var det viktigare att visa rätt svar eller att visa hur du beräknat 

svaret i din gamla skola? Berätta 

vii. Hur sattes betygen? 

viii. Kan du beskriva kraven för att få godkänt betyg i matematik 

Undervisningsfrågor (matematikrelaterade) 

9. Kan du beskriva hur du upplevt de olika avsnitten i läroboken, och varför. 

(bokavsnitten Tal, Geometri, Bråk & procent, Algebra, Statistik och sannolikhet). 

a. Kan du beskriva vad du tycker är svårast i matematiken, varför? 

b. Kan du beskriva vad du tycker var lättast i matematiken, varför? 

c. Kan du berätta vad du tycker var roligast i matematiken, varför? 

10. Beskriv hur du gör för att lära dig matematiken 

a. Hur ofta arbetar du med matematiken? 

b. När arbetar du med matematik? 

c. Var arbetar du med matematik? 

d. Hur arbetar du med matematiken (Ensam, par, Grupp)? 

e. Utnyttjar du extra stöd som finns i matematik? 

f. Finns det ngt som läraren kan göra annorlunda för att du skall lära dig mer, 

beskriv? 

g. Berätta vad du behöver träna mer på/förbättra dig i matematiken? 

11. Beskriv vilka nya kunskaper du fått i matematik i Sverige,  

a. Beskriv vad du tycker att du är bra på i matematiken 

b. Beskriv något du är mindre bra på 

c. Beskriv vilka nya saker du lärt dig i matematiken i Sverige 
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d. Om du inte lärt dig ngt nytt,  

i. beskriv vad detta beror på t.ex. 

1. Kan redan ,  2.  Förstår inte,   3.  Pluggar inte 

ii. har du meddelat detta till din lärare? 

12. Beskriv hur det går för dig i matematik och varför  

a. Beskriv det viktigaste anledningarna 

b. Får du möjlighet att visa vad du faktiskt kan i matematik, förklara.  

c. Hur bedömer du dina chanser att få godkänt i matematiken? 

d. Vad vill du göra om du inte skulle få godkänt i matematiken? 

13. AVSLUTA intervjun  
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