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English Abstract  

Mathematics and multilingualism – where immigrant pupils succeed  
 
The aim of this paper is to investigate and analyze practices in multilingual classrooms of mathematics 
in a compulsory school in Sweden where immigrant students have been known to succeed. The school is 
situated in a suburban and segregated area outside a major city where pupils come from mainly limited 
socio-economic backgrounds. The rate of second language learners are 70% of all pupils in this school.  
 
By using ethnographic methods, mainly interviews and participant observation, data was collected in 
four mathematics classrooms which corresponded to consecutive ages of education. The data include 
field notes and observation of artifacts in the environment as well as interviews and informal 
conversations with teachers and school leadership. Information from the school website, the authority in 
charge of quality in Swedish schools (Skolverket) and the municipality were also used.  
 

The analysis is based on a socio-political viewpoint that power is relational and reflected within schools. 
According to this idea the interplay between schools/teachers and the families/students can either 
support or resist the support of minority groups. The didactics of mathematics are studied through 
concepts such as intercultural leadership, social constructivism and scaffolding. The questions in focus 
are: 1) What is emphasized as functional didactics in mathematics for immigrant pupils? 2) What 
materials are used? 3) How are the pupils’ right to study their mother tongue and bilingual teaching 
being fulfilled and what attitudes are held towards bilingualism? 4) Which expectations are nurtured 
towards pupils and 5) How are children in need of support cared for?   
 
The findings indicate that a focus on linguistic dimensions in mathematics through the interplay between 
visual and practical experience builds up a didactic of a social-constructivist nature that has long been 
sought after in Swedish mathematics classrooms. This correlates with recent research which couples the 
linguistic approach to the building of a communicative reform-oriented discourse in school mathematics 
and shows that the success of immigrant students in classrooms of mathematics can be explained by: 
1) a linguistic approach to mathematics 2) interplay in classrooms of mathematics between visual and 
practical materials and problem solving rarely focusing on textbooks, bringing about a didactics of a 
functional social-constructivist nature 3) a learning and problem solving organization where 
“Swedishness” (that is to say the Swedish way) is not the norm by which students are judged, including 
a positive approach to multilingualism 4) high expectations towards pupils and 5) teachers and the 
school leadership hold an inclusive approach to pupils who need support in learning compulsory school 
mathematics. 
 
 
 
Keywords: multilingual classrooms of mathematics, social constructivism, intercultural, identities, 
ethnography, socio-political, learning organization, Swedishness 
 
	yckelord: flerspråkiga matematikklassrum, meningsskapande, social konstruktivism, interkulturell, 
identitet, etnografi, socio-politisk, lärande organisationer, monokulturell 
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Tack 

Att skriva om flerspråkighet ligger nära till hands för mig då jag har själv har erfarenheter av att bo och 

verka på ett språk som inte var mitt modersmål. Sommaren 1985 hade jag avslutat mitt tredje år studier i 

kinesiska och fick arbete på ett svenskt företag i Peking. Efter en månad på kontoret blev jag lämnad 

ensam med mina kinesiska kollegor vilka inte kunde tala några främmande språk. Nu fick jag mina 

fiskar varma. Att förklara för kinesiska besökare hur en förpackningsmaskin fungerar var inte enkelt. 

Men det var möjligt då jag förstod tekniken på mitt eget språk. Jag lärde mig mycket den sommaren då 

mina kollegor, som nu blev mina språklärare, förstod min språkliga nivå.   

 

Att skriva om flerspråkighet är viktigt för att alla flerspråkiga barn i vårt land ska känna sig välkomna 

och värdefulla så att de kan utnyttja sin fulla potential.  De är, liksom alla barn, en ovärderlig resurs för 

framtiden. Jag vill här passa på att tacka mina föräldrar Siv och Thomas för att ni alltid höll vårt hem 

öppet för människor från hela världen. Det har påverkat mig på ett sätt så att världen blivit tillgänglig för 

mig.  

 

I arbete med uppsatsen vill jag först tacka alla informanter och elever. Utan er öppenhet hade det inte 

funnits något material att grunda min studie på. Jag vill också tacka min handledare Alla Ericson som 

läst texten och gett mig värdefulla synpunkter. Jag är mycket tacksam att du ville handleda mig och för 

den inspirerande kontakt vi kunnat ha i möten under utbildningens gång. Även Maria Zackariasson som 

varit min seminarieledare under skrivandets gång ska ha tack. Din stadiga och positiva ledning av 

uppsatsarbetet har varit ett stöd.  

 

Även min kurskamrat Lola Johnston ska ha tack för våra samtal.  Du har gjort arbetet roligare och 

mindre ensamt. Tack också för dina tankar kring texten.  Ytterligare en person som ska ha tack är 

Docent Kristina Tamm Hallström som är min vän med vilken jag kunnat diskutera 

organisationsteoretiska aspekter av mitt resultat. Tack för ditt insiktsfulla intresse och synpunkter på 

aktuell litteratur.  

 

Slutligen är jag oerhört tacksam för att jag åter haft möjligheten att studera efter att ha arbetat. Att läsa 

en lärarutbildning efter det att man redan tidigare skaffat sig mycket pedagogisk och annan erfarenhet är 

mycket intressant och givande. Den som jag främst har att tacka för denna ynnest att få djupdyka i 

universitetsstudier är Tomas. Tusen tack min vän! Till sist vill jag också passa på att tacka Elliot, min 

älskade son, som gör att livet känns alldeles speciellt meningsfullt och viktigt. 
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Inledning  

När jag varit på VFU under tiden för min interkulturella lärarutbildning har jag lagt märke till hur elever 

av utländsk härkomst hamnat i kläm i svensk skola och förskola vilket bekymrat mig. Därför blev jag 

extra nyfiken då jag i slutet av min utbildning en kväll framför TV:n fick höra talas om en svensk 

skolmiljö som gynnar tvåspråkiga elever. I ett TV program om skolans utveckling berättade en 

kommunal tjänsteman, inte utan stolthet, att det i kommunen finns en skola vilken sedan flera år tillbaka 

når högst resultat i fråga om matematik i år 5. Han betonade att skolan har en hög andel barn av utländsk 

härkomst och begränsad socioekonomisk bakgrund. Jag bestämde mig för att i min uppsats ta reda på 

hur undervisningen i matematik äger rum där och hur man lyckas skapa möjligheter för invandrarelever. 

Bakgrund 

Sedan början av 2000-talet har vi kunnat läsa om hur klyftorna mellan barns prestationer i den svenska 

skolan ökat och likvärdigheten mellan skolor minskat. Detta visar PISA1 2009 som påtalar att 

betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund har ökat i Sverige under senare år och idag är högre 

än OECD2-genomsnittet. (Skolverket 2010:b:28). Enligt Skolverket saknar 10 procent av elever med 

svenskfödda föräldrar behörighet till gymnasiet i årskurs 9. För elever med utländsk bakgrund saknar å 

sin sida så många som 25 % av eleverna behörighet till gymnasiet (Skolverket 2010:a:58). I jämförelse 

med 2006 har andelen elever med utländsk bakgrund som saknar behörighet till gymnasiet ökat med 2 

% (Skolverket 2006:a:62) 

 

I Skolverkets undersökningar är matematik det ämne där flest elever med utländsk bakgrund inte når 

målen förutom i ämnet svenska som andraspråk. Sedan 1998 är det ca 20 % av elever med utländsk 

bakgrund som konstant inte når målen i matematik. Detta kan kontrasteras mot OECD´s utvärdering av 

invandrares framgångar i PISA 2003.  Där visar det sig att elever med utländsk bakgrund har en stark 

motivation och drivkraft för att studera matematik. I ett antal länder som exempelvis Kanada, 

Australien, Macao-Kina och Nya Zeeland är det heller ingen nämnvärd skillnad i resultat mellan 

invandrade och infödda elever. OECD förklarar att de sämre resultaten kan bero på de invandrade 

familjernas språk och bakgrund men kan också hänga samman med det mottagande landets attityd 

(Norén 2010:21f).  

 

                                                 
1 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt vilket undersöker elevernas förmågor i 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse var tredje år. 
2 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) som bl.a. genomför PISA-undersökningarna har här 
gjort en internationell analys av var invandrarelever lyckas i PISA 2003. 
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Maktrelationerna i samhället återspeglas i skolan menar den kanadensiska språkdidaktikern Jim 

Cummins. Ett exempel på detta är då familjer med begränsade kunskaper i svenska och andra 

kulturmönster kan ha svårt att hävda sina rättigheter i skolan. I enlighet med Cummins idéer kan 

lärarens/skolans samspel med eleven/familjen antingen motverka detta förhållande eller förstärka 

förtrycket (Cummins enligt Rönnberg & Rönnberg 2001:68). Ett sätt att förstärka förtrycket är att 

fokusera elevernas brister i förhållande till vad som anses ”normalt”. Detta är vanligt i svensk skola 

menar Pirjo Lahdenperä. Det hon benämner ett monokulturellt förhållningssätt utmärks av att 

elevens/familjens språkliga och beteendemässiga brister kommer i fokus med stigmatiserande effekt på 

eleverna. Hon förespråkar en interkulturell pedagogik för att fånga upp alla elever oberoende av språk 

och kultur (Lahdenperä 2008:27f).  

 

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är rättigheter vilka enligt skollagen 

tillfaller barn med annat modersmål än svenska och vilka kan gynna deras möjligheter till lärande. 

Kunskap i modersmål kan ge kognitiva såväl som identitetsmässiga vinster för eleverna och gynnar 

relationen mellan barn och föräldrar (Hyltenstam & Toumela 1996:40ff, Nauclér 2004:437ff, Axelsson 

2004:508ff, Norén 2010:90ff).  

 

I den svenska skolan är idag allt fler elever berättigade till undervisning i modersmål. Under läsåret 

2009/10 var 19 procent av alla grundskoleelever berättigade medan ungefär hälften av dem fick 

modersmålsundervisning (Skolverket 2010:b:46). Orsaker till varför elever inte får 

modersmålsundervisning enligt skolledningar i Skolverkets studie Med annat modersmål – elever i 

grundskolan och skolans verksamhet, är att det inte kan erbjudas undervisning pga. att de är för små 

grupper eller att det råder brist på lärare samt att familjerna kan ställa sig negativa pga. att 

undervisningen ligger utanför timplanen och efter skoltid. Skolverket drar också slutsatsen att skolor kan 

ha ett oengagerat förhållande till modersmål då den organiseras av kommunen (Skolverket 2008:b:39). 

 

Studiehandledning på modersmål är en annan rättighet som tillfaller gruppen elever med annat 

modersmål. Denna rättighet regleras i Särskilda stödinsatser i grundskoleförordningens 5 kap. 2 och 3 

§§. Studiehandledning ska ges till elev vid behov och det är lärarens uppgift att påtala ett sådant behov. 

Skolverket konstaterar att studiehandledning är nära knuten till modersmål då den ofta ges av lärare i 

modersmål. Dock faller det på skolan att organisera sådan handledning och i vissa kommuner faller även 

kostnaderna för studiehandledning på skolorna själva. Skolverket kommer fram till att 

studiehandledning används sparsamt på tillfrågade skolor (Skolverket 2008:b:43f).  
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I litteraturöversikten över Minoritetselever och matematikutbildning pekar forskning på att 

undervisningens innehåll bör fokusera på förståelse av begrepp och syssla mindre med procedurer som 

ska läras in (Rönnberg & Rönnberg 2001:99).  En interkulturell ansats förespråkas i ämnet där 

minoritetens språk och kultur värdesätts och uppmuntras av läraren (Rönnberg & Rönnberg 2001:100). 

Johnsen-Hoines liknar lärandet av matematik vid att lära ett andraspråk med speciella svårigheter för 

den som ännu inte utvecklat ett kontextoberoende språk. Därför anses det underlätta om tvåspråkiga 

elever får använda sitt förstaspråk i undervisningssituationer, men 95 % av minoritetselever i Sverige 

har bara matematik på andraspråket (Rönnberg & Rönnberg 2001:95).  

 

Urbergaskolan, i en kranskommun till Stockholm, har under ett flertal år haft de högsta resultaten 

kommunen i fråga om kunskaper i matematik i år 5. På skolan nådde 95,7 % av eleverna målen i 

matematik 2009 i jämförelse med 88 % i riket. I skolan är ca 70 % av eleverna berättigade till 

modersmålsundervisning (Skolverkets SIRIS-databas 2010). Här finns alltså en grupp elever med 

utländsk bakgrund vilka lyckas väl i matematik. I den här studien försöker jag belysa på vilket sätt 

skolan fångar upp dessa elevers med särskilt fokus på undervisningen i matematik.  

Syfte 

Uppsatsen syftar till att kartlägga didaktiken i matematik och kulturen på Urbergaskolan utifrån 

begreppen meningsskapande, interkulturalitet och stöttning.  

Frågeställningar 

1) Vad betonas av lärarna som en bra matematikundervisning för elever med utländsk härkomst? 

2) Vilka material används av lärarna i undervisningen? 

3) Hur utnyttjas rättigheter till modersmål och studiehandledning av elever/lärare? 

4) Vilka förväntningar ställer lärarna på elever? 

5) Hur organiseras elever i behov av stöd? 

Litteraturöversikt 

Jag kommer här att göra en litteraturöversikt över den teoretiska ram vilken ligger till grund för min 

analys. Texten disponeras så att jag först tar upp teorier som utgör bas för mina analytiska 

grundbegrepp: meningsskapande, interkulturalitet och stöttning.  I slutet av varje sådant avsnitt lyfter jag 

också fram tidigare forskning i fältet. 
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Meningsskapande i matematiken 

Både Jean Piagét och Lev Vygotskij kan sägas förespråka ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande där 

barnets egna aktiviteter och erfarenheter är grunden på vilken ny kunskap kan konstrueras. De betonade 

också individens eget aktiva sökande efter mening för att lärande ska äga rum. Vygotskij understryker 

språkets betydelse och ser det som ett verktyg i lärarens händer vilket förmedlar/medierar mening till 

eleven. På så vis förmedlas kollektivets kulturella begrepp och förståelse till barnet – en sociokulturell 

teori. Kroksmark skriver om Vygotskij vilken menar också att de samtal eleven tar del av är mycket 

viktiga då de i framtiden kan ge struktur åt elevens tänkande genom s.k. internaliserat tal (Kroksmark 

2003:444).  Då Kullberg tar upp Piagét ser denne individens konstruktion av kunskap genom 

förhållandet till miljön. Enlig Piagét kan kunskap utvecklas i samband med erfarenhet, genom att 

individens syn på sig själv förändras eller att bilden av miljön förändras (Kullberg 2004:b:127). Piagét 

förordar enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla manipulering av en fysisk verklighet då han 

menade att ”handen är hjärnans förlängda redskap”. I Piagéts resonemang ska det fysiska manipulerande 

av verkligheten också kunna resultera i att kunskap utifrån dessa praktiska undersökningar internaliseras 

av eleven (Piagét i Malmer 2002:93). 

 

Historiskt sett har de svenska läroplanerna länge velat fokusera ämnet matematik kring elevernas 

delaktighet och man har betonat samtal och utforskande pedagogik för att skapa mening kring 

matematikundervisningen. Detta togs upp i redan i Lgr 62 genom att eleverna vid genomgångarna 

”skulle delta aktivt i samtal kring olika lösningar på problem”.  Även läroplanen därpå Lgr 69 betonade 

samspel och här lade man till att eleverna ”skulle arbeta i grupp såväl som individuellt”. På senare tid 

har man i Lgr 80 såväl som Lpo 94 än mer betonat betydelsen av utforskande pedagogik och samtal 

(Wyndham, Riesbeck & Shoultz 2000:48).  

 

Lgr 11 tar inte explicit upp hur undervisningen ska uppmuntra till samspel som man gjort i tidigare 

läroplaner. Dock betonas att eleverna ska utveckla förtrogenhet med ”att föra och följa matematiska 

resonemang, och att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011:62).  Trots att läroplanen här 

inte explicit talar om hur undervisningen ska gå till så kan vi dra slutsatsen att eleverna måste få öva på 

att tala och lyssna i samtal kring matematik för att kunna uppöva en sådan kommunikativ förtrogenhet. 

Samtalsinteraktion är dessutom speciellt viktigt för den som lär sig ett andraspråk visar Michael Longs 

forskning (enligt Axelsson 2003:141). 
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Läroplanernas målsättning kring samtal och problemlösning verkar dock inte ha slagit igenom i svensk 

skola. Här råder, trots många års förespråkande för samspel, fortfarande en kultur där barnen arbetar 

mycket enskilt med att räkna i böcker.  Baskunnande i matematik varnar för en alltför passiv lärare och 

en föråldrad kunskapssyn där eleverna utelämnas åt enskilt räknande (Skolverket 2003:24). Varför det är 

så svårt att förändra praxis i svenska klassrum för matematik påtalas av Rönnberg & Rönnberg vilka 

menar att matematik liksom språk är bärare av värderingar vilka genomsyrar klassrummet (Rönnberg & 

Rönnberg 2006:1:5ff).  

 

Hur undervisningen ser ut kan också spegla olika syn på vad matematik är. Schoenfeld tar upp olika 

synsätt på hur matematik kan förstås. Han visualiserar detta genom en flytande skala där man på ena 

sidan finner de som ser matematiken som en samling fakta och procedurer kring kvantiteter, storheter 

och former och deras inbördes samband. Att ”känna” (know M.B.) matematiken är att behärska dessa 

fakta och procedurer. På andra sidan av skalan begriper man matematik som ”vetenskapen kring 

mönster” – en näst intill empirisk disciplin vilken kan liknas vid naturvetenskapen som betonar 

kopplingen till mönster i praktiska/empiriska bevis. Schoenfelt tar ställning för det senare perspektivet 

och påtalar att ett matematiskt tänkande grundar sig på matematik som en social aktivitet där kunskap 

om de matematiska redskapen ska ge förmåga att använda dessa för att förstå verkligheten (Shoenfeld 

1992:3). 

 

Tidigare forskning 

I Sverker Lundins avhandling Skolans matematik – en kritisk analys av den svenska skolmatematikens 

förhistoria, uppkomst och utveckling granskar skolmatematikens rötter. En slutsats Lundin drar är att 

nyttan med skolans matematik kan ifrågasättas medan tron på matematiken är en fiktion som har lång 

tradition och är skapad av skolans matematik. Denna tro på matematiken har inpräntats i elever då de 

genom tiderna lärt sig lösa räkneuppgifter. Lundin menar att skolmatematikens egentliga funktion har, 

utifrån ett historiskt perspektiv, varit att sortera elever och hålla dem sysselsatta/disciplinerade snarare 

än att få eleverna att förstå matematiken som vetenskap (Lundin, 2011:373). Han ser också att 

matematikens nytta har omformulerats genom historien för att spegla rådande samhällsideal (Lundin 

2011:86). 

 

I Staffan Stenhags avhandling (2010), Betyget i matematik Vad ger grundskolans matematikbetyg för 

information refereras till Lundins argument att skolan hävdat matematikens nytta sedan det gamla 

Grekland 350 f.kr med påföljande hög status för ämnet men att den praktiska nyttan i människors 

vardagsliv generellt kan ifrågasättas. Däremot finner Stenhag fog för att träning i matematik kan vara 
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bra av andra anledningar då den stimulerar logisk förmåga – intellektuell träning och metakognition.  

Metakognition är ett uttryck för elevens förmåga att förstå vad den förstår – att reflektera över sitt 

lärande. Detta är också en förmåga som krävs vid läsförståelse påtalar Stenhag. Stenhag tar också upp 

att begreppslig (språklig) förståelse är understimulerad inom naturvetenskaplig undervisning i den 

svenska skolan, där undervisningen främst baserar sig på muntlig förståelse och beräkningsprocedurer 

framför begreppslig förståelse (Stenhag 2010:53). 

 

Goda pedagoger i matematik 

Clarke & Clarke lyfter fram vad som kännetecknar framgångsrika lärare i matematik.  Här lyfter man 

fram att deras lektioner utmärks av varierade samtal på olika nivåer i helklass och mindre grupper. De 

betonar också individuell reflektion som en viktig del av pedagogiken. Stigler & Stevensson finner i en 

internationell undersökning 1991 att den framgångsrika läraren fokuserar på problemlösning och leder 

sin grupp på ett omtänksamt, avslappnat och icke-auktoritärt sätt.  Lektionerna kännetecknar av 

reflektion kring få problem. Brown betonar, å sin sida, kommunikationens betydelse – att kommunicera 

matematiskt är viktigt för att nå goda resultat i gruppen. Klassrummets organisation och gruppernas 

storlek har däremot underordnad betydelse.  Dessutom påtalas att lärarens kompetensutveckling är mer 

betydelsefull än omfattningen matematikstudier. (Clarke & Clarke i Emanuelsson & Doverborg Red. 

2006:53ff) Även av Sterner & Lundberg understryker vikten av fortbildning och menar att denna varit 

eftersatt under de senaste 35 åren i Sverige. Detta ser de som en orsak till varför det fortfarande saknas 

samtal och reflektion i svenska klassrum (Sterner & Lundberg 2002:167).  

 

McIntosh betonar att barn lär bäst genom samtal med kamrater och lärare om hur de tänker kring 

utmaningar och problem med konkret material (McIntosh 2008:3). I enlighet med Gudrun Malmer och 

Anna Kruse är det också mycket fördelaktigt att arbeta med praktiskt material för barn som ännu inte 

nått en abstrakt förståelse. I Kruses ord åskådliggörs matematiken (Kruse 2010:10). Malmer talar, å sin 

sida om att ge eleverna ett inre bildarkiv som de sedan kan utgå ifrån för att göra generaliseringar och 

utveckla sin matematiska förståelse (Malmer 2002:93). En balans mellan kreativa aktiviteter och 

kunskap om matematiska begrepp, metoder och uttryck betonas av Anderberg och Källgården.  De tar 

också upp vikten av att se olika möjligheter att lösa problem, att välja metod och verifiera resultat samt 

muntlig och skriftlig redovisning (Anderberg & Källgården 2007:6).  

 

Läsförståelse och betyget i matematik 

I Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (Skolverket 2007) påtalas att 

språkutveckling i svenska är viktigt i alla ämnen. Här ses språkutveckling som en förutsättning för en 
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utvecklad kunskap inom ämnen. Den lust som barn i unga år känner inför ämnet matematik har visat sig 

stöta på patrull i år 5-6. Enligt Parszyk överensstämmer denna olust hos minoritetselever ofta med dem 

som inte förstår texterna (Parszyk 1999).  

 

Tidigare forskning 

Att läsförståelsen är en viktig komponent i elevernas förmåga att tillgodogöra sig matematik betonas av 

Staffan Stenhag. Stenhag har studerat hur olika betyg och kompetenser samvarierar för elever i årskurs 

9. Han kommer fram till att höga betyg i matematik i högstadiet har en stark koppling till hur elever 

lyckas i andra ämnen.  En slutsats han drar är att högt betyg i matematik i årskurs 9 förutsätter goda 

kunskaper i läsförståelse vilket i sig också borgar för höga betyg i andra ämnen. Men betyget i 

matematik indikerar också en hög grad av flit, motivation och noggrannhet hos eleven menar Stenhag 

(Stenhag 2010).   

 

Detta ligger i linje med PRIM3-gruppens undersökningar av korrelationen mellan läsförståelse och 

resultat 2006 och 2007. Tydligast var samvariationen mellan läsförståelse och resultat i uppgifter som 

innehöll matematiska symboler och någon form av diagram eller graf och samtidigt krävde en djupare 

matematisk förståelse. Även i uppgifter där eleven ombads komma med en förklaring blev läsförståelse 

en viktig variabel för att förklara elevens resultat (Skolverket 2008:a:11).   

Interkulturalitet  

Då det interkulturella begreppet först dök upp i svensk utbildningspolitik i Kulturarvsutredningen SOU 

1983:57 var det för att fokusera integrationspolitikens behov av att skapa en dynamik mellan svenskar 

och invandrare (Eklund 2003:7f).  Det interkulturella begreppet syftade här på samverkan mellan 

människor av olika etnicitet och kultur – en process för ökad förståelse genom att bekräfta varandras 

olikheter (Sharif 2008:110ff).  Hans Lorenz och Bosse Bergstedt ställer begreppen mångkulturell och 

interkulturell mot varandra. Hos dem representerar mångkultur ett statiskt tillstånd – en situation, medan 

interkulturell står för en dynamisk interaktion mellan individer – en handling (Lorenz & Bergstedt 

2006:13ff). Denna definition av interkulturalitet som en samverkansform i ett mångkulturellt samhälle 

knyter an till Charles Taylors idéer kring identitetens behov av bekräftelse i samspel mellan människor – 

interaktion och kommunikation: 

 

                                                 
3 PRIM-gruppen är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens inom matematikområdet vid Stockholms 
Universitet. 



12 
 

”Tesen är att vår identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaron därav, och ofta 

misskännande, så att en person eller grupp av människor kan lida verklig skada, drabbas av en 

verklig förvanskning, om människor eller samhället runtomkring dem återspeglar en inskränkt 

eller förnedrande eller föraktlig bild av dem. Icke-erkännande eller misskännande kan vålla 

skada, kan vara en form av förtryck genom att man tvingas in i en falsk, förvanskad och inskränkt 

tillvaro.”   

                                                       Taylor, Charles Erkännandets politik 1994:37  

 

På senare år har begreppet interkulturell vidgats och kan innefatta komponenterna klass, genus, etnicitet 

och sexualitet. Denna begreppsutveckling har dock inte haft något större genomslag i forskning kring 

mångkulturella frågor, där man fortfarande i stort använder begreppet interkulturell med fokus på frågor 

om etnicitet och språk. Hos exempelvis Lahdenperä (2008), Lunneblad (2006) och Skans (2011) 

likställs kultur i begreppet interkulturalitet med en fråga om etnicitet och att härstamma från olika 

länder. Det är också denna utgångspunkt jag använder mig av i den här studien. Här används begreppet 

mångkulturell med fokus på en situation där många kulturer/etniciteter verkar medan interkulturell 

syftar på förmågan att interagera med, lyfta fram och acceptera att olikheter i fråga om språk och kultur 

tar sig utryck i skolan. 

 

Dialog och kommunikation är något som utgör en central ingrediens i Pirjo Lahdenperäs Interkulturella 

Ledarskap. Här syftar hon på ett ledarskap i klassrummet såväl som på alla plan i organisationen. Hon 

påtalar att mångfalden måste erövras varje dag genom dialog och förhandling och att ledarens kreativa 

förmåga är viktig för att finna lösningar mellan olika perspektiv i mångfalden. Det interkulturella 

ledarskapet innefattar enligt Lahdenperä interkulturell kommunikationsförmåga i tre olika faser baserat 

på Hofstede (1991): medvetenhet, kunskap och färdigheter. Med medvetenhet syftar Lahdenperä på vår 

förmåga att reflektera över oss själva i fråga om våra uppväxtförhållanden och tankemönster, kunskap 

syftar på insikt om omgivningens kulturella bakgrund, värderingar och tänkesätt medan färdigheter 

pekar på förmågan att lösa problem i umgänget med människor av olika bakgrund (Lahdenperä 

2008:56). Pedagogernas förmåga ett reflektera över sig själva – medvetenhet tar jag i beaktande då jag 

observerar i klassrummen.  

 

En organisatorisk aspekt som betonas av Lahdenperä är ett inkluderande förhållningssätt (Lahdenperä 

2008:33). Detta syftar på att stöd till elever kan organiseras på olika sätt. I Sverige har 

specialpedagogiken vuxit fram genom s.k. segregerande integrering. Barn segregerades genom 

experters bedömningar från sin ursprungliga miljö för att optimera lärandet (Haug 1998:22). Logiken i 
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segregering baserar sig på att vilja kompensera elever för att uppnå jämställda möjligheter till lärande. 

Historiskt ledde det till att barn placeras i särskola, i liten undervisningsgrupp eller hjälpklass. På senare 

år talar man inom specialpedagogiken om inkluderande integrering där resurserna ska komma barnen 

till del inom ramen för den klass där de hör hemma. Här betonas social träning och att bygga gemenskap 

samt ett demokratiskt deltagande för alla deltagare i gruppen (Haug 1998:23). Fysisk närvaro behöver 

dock inte vara detsamma som inkludering då svårigheter kan gömmas undan och eleven isoleras i 

gruppen (Tiedeman m.fl. 2004:232). I Haugs definition av en inkluderande integrering förutsätts 

anpassningar och förändringar av skolan till en skola för alla (Haug 1998:24). Urbergaskolans försöker 

undersöka här. 

 

Kompetensutveckling samt organisationens förmåga till lärande och problemlösning är andra 

organisatoriska aspekter vilka betonas av Lahdenperä (Lahdenperä 2008:33). Här syftar en lärande 

organisation på dess förmåga att ta tillvara kunskap och sprida den internt. Det kan innebära att 

omvandla medarbetarnas tysta kunskap till explicit kunskap genom att medvetandegöra den och omsätta 

den i skrift eller tal. Men det kan också syfta på att explicit kunskap omvandlas till tyst då olika 

medarbetare gör en egen syntes av kompetensutveckling etc. (Jacobssen & Thorsvik 2008: 387). Hur 

kunskap tas tillvara organisatoriskt är något studien försöker ta del av. 

 

Tvåspråkighet och modersmålets betydelse 

Att vara tvåspråkig syftar i den här studien på barn som använder minst två språk i eller utanför 

klassrummet samt vars modersmål inte är svenska (Skolverket 2002). Även begreppet flerspråkig 

används här i samma syfte liksom begreppet barn med svenska som andraspråk. Andraspråkslärande 

syftar här på ett språk som lärs in efter ett första språk har etablerats, i en miljö med infödda talare 

(Axelsson 2003:127). Ett annat sätt att beskriva den här gruppen barn är elever med utländsk bakgrund. 

Detta begrepp definieras av Skolverket (2005) som elever födda i Sverige eller utomlands där båda 

föräldrarna är födda utomlands. Trots att begreppen används för att beskriva samma grupp barn bör vi 

vara medvetna om att de i egentlig mening inte är identiska då det kan förekomma elever med utländsk 

bakgrund som inte talar annat än svenska hemma. Invandrarbarn är ytterligare en synonym vilken jag 

använder här för att beteckna samma grupp. 

 

Modersmålets betydelse för framgång i andraspråket (och fördelar i skolan) har varit ett ämne för debatt 

trots att forskningsvärlden är relativt ense om fördelarna i att odla sitt modersmål parallellt med 

andraspråket. Argumenten för modersmålets betydelse bygger på att det finns både identitetsmässiga 

och kognitiva vinster att göra för eleven. De identitetsmässiga fördelarna påtalas av Cummins. Han 
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lyfter fram att skolans kärna är en fråga om mänskliga relationer där elever måste känna sig sedda och 

omhändertagna för att känna motivation. Det är elevernas känsla av delaktighet snarare än deras 

språkliga utveckling vilken gör att de finner motivation i skolan menar Cummins (Cummins 1996:1ff) 

Lahdenperä refererar också till Cummins då hon betonar att undervisningen måste upplevas relevant för 

eleverna genom att ta hänsyn till och lyfta fram deras språk och kultur. Genom att knyta an till elevernas 

individuella förkunskaper blir undervisningen relevant och motiverande för eleverna. Lahdenperä 

påpekar också vikten att ge utrymme för samverkan mellan klasslärare och modersmålslärare och 

förespråkar också undervisning på flera språk (Lahdenperä 2008:100).  

 

Att det skulle finnas kognitiva vinster att göra mellan modersmål och andraspråksutveckling – 

överförbarhet, formulerades av Cummins 1979.  Att det verkligen förekommer ett sådant positivt 

samband har dock inte kunnat styrkas förrän på senare år (Nauclér 2004:446). För att kognitiva vinster 

ska kunna göras krävs, enligt Cummins, att båda språken måste nå en hög nivå. En begränsad utveckling 

på båda språken ger en negativ effekt då inget av språken fungerar som verktyg för inlärning i skolan. 

Om endera språket når den högre nivån påverkas inte den kognitiva nivån nämnvärt. De viktiga 

trösklarna i en elevs språkutveckling benämns av Cummins som BICS (basic interpersonal 

communication skills) – ett mer begränsat vardagligt språkbruk och CALP (cognitive academic 

language proficiency) – ett mer avancerat språkbruk vilket krävs i skolan och i högre studier, politiska 

ämbeten eller en karriär inom företagsstyrelser och storfinansen. Cummins hypoteser har legat till grund 

för internationell forskning världen över i tre decennier och utmynnar idag i att forskarvärlden pläderar 

för ett flerspråkigt utbildningsklimat som främjar modersmålsutveckling för att också nå en utvecklad 

nivå på andraspråket (Nygren-Junkin, 2011).  

 

Samband mellan avancerad kunskap i modersmål och andraspråksutveckling har påvisats av bl.a. 

longitudinella amerikanska studier av Virginia Collier och Wayne Thomas. Här gavs eleverna i olika 

grad möjlighet att utveckla modersmål och andraspråk parallellt med fokus på att språken gavs likvärdig 

status i skolan. De amerikanska studierna betonar vikten av att uppmuntra tvåspråkiga familjer att låta 

sina barn studera sitt modersmål under 6-8 år för att nå en avancerad nivå. På så vis får barnen lättare att 

skaffa sig den avancerade språkliga nivå på sitt andraspråk vilket krävs i skolan. Man betonar också 

betydelsen av andelen andraspråkare och förstaspråkare i klasser. Andelen andraspråkare i relation till 

elever med officiellt skolspråk som modersmål bör inte överstiga 70 % menar de amerikanska forskarna 

(Collier & Thomas 2004).   
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Att kunskap i modersmål skulle gynna kunskap i andraspråket och framgång i skolan ligger i linje med 

svenska erfarenheter. I en studie från skolverket 2008 jämförs elevers meritvärden. Här visar det sig att 

elever som deltagit i modersmålsundervisning vid avslutad grundskola har ett högre genomsnittligt 

meritvärde (220 p) än elever med svensk bakgrund (208 p). Lägst meritvärde har de elever som deltagit i 

svenska som andraspråk (181 p) medan de som deltagit i både svenska som andraspråk och modersmål 

har ett högre värde (190 p). På skolverket är man mycket försiktig i sin tolkning av resultaten då de kan 

spegla även andra förhållanden i gruppen elever av utländsk bakgrund men förespråkar trots allt 

modersmål som en faktor vilken gynnar elevernas utveckling i skolan (Skolverket 2008:19).  

 

Flerspråkighet och matematik 

I Ansvar för matematiklärande Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet 

skärskådar Åse Hansson skolans likvärdighet utifrån perspektiv på elevernas eget ansvar samt 

segregation. Hennes resultat visar att då eleverna får ta eget ansvar för sitt lärande i matematik ger detta 

sämre resultat än då läraren tar detta ansvar. Hon kommer också fram till att nivågruppering och andra 

segregerande åtgärder är vanligare i områden med låg språkkompetens och låg socioekonomisk status 

bland elever. En slutsats som hon drar av detta är att den svenska skolan inte är likvärdig då social och 

pedagogisk segregation går hand i hand (Hansson 2011:123). 

 

I Hanssons översikt över utvecklingen kring hur matematik går till i svensk skola driver hon också tesen 

att eleverna över tid har fått alltmer ansvar för planering av sitt lärande. Dock utan ökat inflytande över 

innehållet. Hon hänvisar till Granström (2007) och Hensvold (2006) då hon pekar på det förhållande att 

elevernas egen planering har ökat medan lärarstyrda gemensamma uppgifter har minskat. Även 

Dovermarks (2004) avhandling pekar i samma riktning menar Hansson. Här beskrivs eleverna som 

sysslolösa under tiden för eget arbete medan läraren är stressad och det förekommer sällan gemensamma 

genomgångar. Hansson tar också upp Carlgen et al. (2006) vilka påtalar att man kan tala om en dold 

läroplan i dagens skola. Denna dolda agenda innefattar att eleverna får ett stort eget ansvar att göra egna 

val för sitt lärande. Hansson ställer frågan om inte denna tendens till minskat läraransvar är en 

bidragande orsak till den negativa utvecklingen av svenska resultat inom ämnet matematik. (Hansson 

2011:29) 

 

I Eva Noréns avhandling Flerspråkiga Matematikklassrum Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning får vi ett annat perspektiv på tvåspråkighet och skolframgång. Norén lyfter fram 

att det kan innebära fördelar att vara duktig i matematik, speciellt för elever med utländsk bakgrund 

eftersom det ger möjligheter för framtida studier och arbete (Norén 2010:93). Norén menar dessutom att 
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barn med utländsk härkomst inte behöver uppleva att skolan är för andra. Hon argumenterar för att 

flerspråkiga elevers låga måluppfyllelse i matematik har orsak i klassrumspraktiker och diskurser där. 

Hennes undersökning ger stöd för att undervisningspraktiken i matematik bör kritiskt granskas och 

utvecklas. Dessutom påtalar Norén att en språkutvecklande ansats i matematiken kan det fokus på 

samtal och reflektion som länge efterfrågats i svenska läroplaner men som tidigare inte lyckats slå 

igenom i svensk skola (Norén 2010:108f). 

Språkutveckling och stöttning 

För att öka tvåspråkiga elevers akademiska möjligheter betonar Jim Cummins att det är viktigt för 

eleverna att uppmuntras till att läsa och skriva mycket. Allra viktigast menar han är att lärare skapar ”ett 

lärsamhälle” (min övers. av learning community) i klassrummet där alla kan göra sin röst hörd 

(Cummins 1996:91). Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är något som förespråkas för att gynna 

tvåspråkiga elever.  I Cummins terminologi har ett språkutvecklande arbetssätt som mål att hjälpa 

eleverna att ta sig från den nivå där vardagsspråket befinner sig – ett kontextberoende språk, till en 

språklig nivå som är oberoende av situationen likt skriftspråk – ett kontextoberoende/kontextreducerat 

språk. Att lära sig de register som används i vardagsspråket kan ta 2 år medan det skolrelaterade 

registret tar 5-7 år enligt Cummins (Gibbons 2010:22). Enligt Minoritetselever och 

Matematikundervisning – en litteraturöversikt tar man upp vikten av ett kontextreducerat språk för att 

kunna lösa i text formulerade matematikuppgifter. Här refereras till forskning av Chamot och O’Malley 

(1987) där barns förståelse av ord är en förutsättning för att de ska kunna sätta sig in i matematiska 

problem för att sedan kunna lösa dem (Rönnberg & Rönnberg 2001:28). 

 

För att gynna andraspråkselever i deras lärande utvecklar Pauline Gibbons i Stärk språket stärk lärandet 

tanken kring stöttning (scaffolding) som ett centralt tema. Begreppet hämtas ursprungligen från Wood, 

Bruner och Ross vilka syftar på hur föräldrar och små barn samtalar med varandra. Idén knyter an till 

sociokulturell teori och Vygotskjis syn på lärande där ett tillfälligt stöd ska ge barnet förmågan att lära 

sig något som det i framtiden kan utföra självständigt. I Gibbons tolkning står stöttning för lärarens 

förmåga att hjälpa eleven att skaffa sig nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse 

genom tillfällig hjälp och ibland tillfälliga begränsningar (Gibbons 20010:29).  

 

Enligt Mohan och Cummins är ett sätt att underlätta matematikundervisning för andraspråkselever att 

använda andra representationsformer än verbala och symboliska för att utveckla matematiska begrepp 

(Rönnberg & Rönnberg 2001:25, Cummins 1996:77). Detta ligger i linje med skolverkets skrift Språk, 

kultur och matematikundervisning där Löwing och Kilborn ser målet med undervisning i matematik som 
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att eleverna ska ta till sig vissa matematiska begrepp och modeller för att kunna lösa matematiska 

problem på olika nivåer. Här är lärarens uppgift att hjälpa elever att erövra dessa begrepp och modeller 

genom ett stegvis arbete. Man förespråkar en utvecklingsprocess från det enkla och konkreta till mer 

abstraktion och ökad komplexitet (Löwing & Kilborn 2008:125). Miles & Henderson understryker, å sin 

sida, att barn med svårigheter har nytta av multisensoriskt material (Sterner & Lundberg 2002). 

 

Vygotskij tar upp kopplingen mellan teori och praktik genom att lyfta fram vad han benämner spontana 

och teoretiska begrepp. I Vygotskijs resonemang är spontana begrepp sådana som uppstår omedvetet i 

vardagen och söker sig sedan mot en medveten och generell nivå. Teoretiska begrepp går, å sin sida, 

motsatt väg och förankras konkret först då de kan sättas i samband med praktiska fenomen (Kullberg 

2004:b:132). Att praktiskt förankra kunskapen i matematik är dock inte något som bara gynnar barn med 

främmande språk eller kultur. Kruse betonar i Åskådningsmatematik att praktisk matematik fungerar 

som ett medel att fånga upp alla barn som ännu inte nått en abstrakt nivå med matematiken. 

Matematiken ska vara åskådlig – den ska framstå som självklar och uppenbar för den lärande. Kruse vill  

att skolan ska vara ett laboratorium och påtalar att lektionerna ska utmärkas av dialog mellan lärare och 

elever (Kruse 2010:10). Gudrun Malmer understryker i Bra matematik för alla att ett strukturerat 

laborativt arbete kan ge eleverna ett ”inre bildarkiv”. I detta arkiv kan de få stöd för sitt logiska tänkande 

och senare finna generaliserbara lösningsmetoder (Malmer 2010:33). Praktiska övningar måste dock 

sammankopplas med det formella matematiska språket enligt Löwing & Kilborn för att ha effekt (L&K i 

Sterner & Lundberg 2002:66). 

Metod och genomförande 

I detta kapitel beskriver jag hur jag samlat in mitt empiriska material – min metod. Här tar jag också upp 

vilka överväganden jag gjort för mitt urval av informanter samt vilka metodproblem jag stött på. 

 

Metoden i denna studie har varit induktiv, dvs. driven av det material jag funnit under undersökningens 

gång (Thomassen, 2005:50). Utgångspunkten har varit att mening eller innebörd kommuniceras genom 

hur den representeras och gestaltas.  I denna utgångspunkt är form och innehåll nära knutna till 

varandra. Mening medieras genom den gestaltning av ämnet vilken försiggår i klassrummet (Kempe & 

Selander 2008:18f). Kulturen på Utbergaskolan har varit i fokus för mitt intresse på så sätt att jag sökt 

efter de sammanhang, tankar, utsagor och förhållanden vilka är karaktäristiska här. I Kullbergs 

terminologi är det de relationer som sammanbinder en grupps karaktäristika det kitt som sammansvetsar 

kulturen (Kullberg 2004:a:127). Den kvalitativa metoden passar för att tolka och förstå ett fenomen och 

har sin grund i hermeneutik och fenomenologi. Här kan öppna intervjuer och ostrukturerade 
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observationer vara att föredra där forskarens förförståelse kommer att spela roll för tolkning och 

förståelse av resultatet (Stukàt 2005:32).   

 

Studien baserar sig på kvalitativ och etnografisk metod. Jag har gjort samtalsintervjuer med en 

skolledare och tre lärare då vi satt ostörda vid en i förväg planerad tid i enlighet med formella 

djupintervjuer (Kullberg 2004:a:120). Intervjuguider till dessa tillfällen finns i bilaga till studien. Jag har 

också haft informella samtal med pedagogerna vilka inte planerats i förväg (Kullberg 2004:a:109). Jag 

har besökt matematikundervisningen på Urbergaskolan under nio tillfällen. I årskurs fem, fyra och F-

klass har jag observerat vid tre tillfällen under ca en timma per gång under tre veckors tid. Mina 

observationer har gjorts i en roll av den begränsade observatören enligt Walcott där jag utifrån min 

forskarroll försökt bygga upp ett förtroende (i Kullberg 2004:a:96). Kritiska händelser enligt Bogdan & 

Biklens har varit mål under observationerna (i Kullberg 2004:a:178f). Jag har också observerat 

klassrummen utifrån vilka artefakter som synliggörs och finns tillgängliga samt hur de används i 

undervisningen.  

 

Min roll som etnograf i det här sammanhanget kan ha underlättats av att jag tidigare har sex års 

erfarenhet av att arbeta som lärare i årskurserna 6-9. Under min utbildning har jag också skaffat mig 

erfarenheter av arbete med barn i lägre åldrar. Denna bakgrund kan sägas ha underlättat för mig i mina 

studier av fältet då det är mycket i kontexten som jag känner igen och förstår. Däremot hade min 

kunskap om fältet säkert ytterligare utvecklats hade jag kunnat spendera en längre tid på skolan. 

Urval 

Urvalet av lärare har gjorts utifrån principen att de lärare som arbetar med matematik i år fyra och fem 

har valts ut då det är resultaten i årskurs 5 som legat till grund för min undersökning. Här är den ena 

läraren av utländsk härkomst. Jag kallar henne Tugba, medan den andra läraren är etnisk svensk och får 

i studien namnet Eva. Därutöver har jag intervjuat en lärare i förskoleklass vilken också arbetar med 

matematik. Denna lärare har valts ut då alla elever först kommer att möta hennes matematik. Jag har 

gjort en intervju med en skolledare för att se hur kulturen i klassrummen för matematik överensstämmer 

med skolans kultur. 

 

Urvalet av lärare har varit kopplat till vad ”Eldsjälen” Eva har betraktat som möjliga informanter samt 

lärarnas intresse av att vara med. I detta perspektiv kan min undersökning eventuellt spegla en 

matematikkultur på Urbergaskolan vilken förefaller mer samstämmig än vad den i verkligheten är.  Det 

finns lärare på skolan vilka blev tillfrågade men avböjde. Det är heller inte alla arbetslag på skolan som 
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väljer att organisera sin matematik på ett sätt så att de specialiserar sig. Därmed skulle man kunna anta 

att studien ger en något mer positiv bild av den faktiska didaktiken i matematik på skolan än om urvalet 

skulle vara ett annat. Då motivet för studien varit att finna orsak till skolans goda resultat i matematik 

har jag trots detta bedömt att en sådan eventuell snedvridning inte varit så betydelsefull.  

Metodproblem 

Metodproblem kan beskrivas som att det ibland var svårt att få sitta ostörda i intervjusituationen. Detta 

kan ses som ett problem men jag kan också uppleva att det gav mig tillfälle till reflektion mellan 

frågorna och också en möjlighet att studera den intervjuades attityd gentemot omgivningen.  

 

Jag har haft för avsikt att observera kritiska händelser på fältet (Kullberg 2004:a:177). Under 

matematiklektionerna har jag dock kommit att skriva ned väldigt mycket av vad som hänt i min 

loggbok. Stukàt påtalar att ostrukturerade observationer kan vara en fördel för att ge plats för forskarens 

tolkning och förståelse (Stukàt 2005:32). Här hade en längre tid för fältarbete kunnat leda till ett stegvis 

utvecklande av min teori där sökandet av kritiska incidenter kunnat underlättas.  

Genomförande 

Min studie har genomförts under höstterminen 2011. Efter att ha sett ett teveprogram om skolutveckling 

fick jag kunskap om skolan och kommunen i fråga. Då jag ringde till kommunen fick jag direkt 

telefonnummer till vad man där kallade ”eldsjälen”. Denna lärare är också den lärare vilken jag i studien 

benämner ”eldsjälen Eva” som undervisar i årskurs fem. Jag fick kontakt med henne per telefon och vi 

kom överens om att försöka träffas för en intervju längre fram på hösten då hon hade en välfylld agenda 

och själv var upptagen med studier vid högskolan samtidigt som hon arbetade som lärare. I samband 

med att jag fick tillfälle att intervjua skolledaren Siv till en förstudie fick jag också tillfälle att träffa Eva 

och komma överens om tid för intervju och observationer. Eva presenterade mig i sin tur för Tugba som 

undervisar i årskurs fyra. På ett möte för skolans lärare i matematik frågade jag öppet om det var någon 

mer lärare vilken kunde tänka sig att vara med i studien och fick då kontakt med Margaretha och Anita 

vilka arbetar i Förskoleklassen. Observationerna gjordes alla vid en i förväg avtalad tid förutom en i 

årskurs fyra, vilken var mer spontan. 

Material 

Mitt material baserar sig på resultat från fyra djupintervjuer varav tre varit med lärare i matematik och 

en med en skolledare. Intervjuerna har spelats in med en diktafon och i efterhand transkriberats av mig i 
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matrisform4 för att underlätta jämförelse (Larsen 2009:97). I detta sammanhang har jag också fört in 

speciella observationer av mina informanters gester eller uttryck vilket ytterligare kan underlätta 

förståelsen (Larsen 2009:26f). I materialet ingår också observationer från fyra olika klassrum för 

matematik där samspel registrerats i loggbok men också miljö och artefakter med fokus på matematik 

och andraspråkselever. Materialet innehåller också information från skolans hemsida, från kommunens 

hemsida samt från Skolverkets SIRIS5-databas vilken följer upp kvalitet i skolan. 

 

Hermeneutik bygger på tolkning och syftar till förståelse av fenomen genom en pendling mellan del och 

helhet (Thomassen 2005:178ff).  Min analys av materialet har utgått från en hermeneutisk metod där jag 

läst transkriptioner av mina intervjuer och observationer och tittat på delar och helhet för att försöka 

tolka och därmed förstå sammanhanget. I den första delen av min analys har jag pendlat mellan läsning 

av delar och helhet i materialet. Utifrån detta har jag utkristalliserat teman. Genom att pendla mellan 

läsning av teori och materialet har min analys sedan vuxit fram. I diskussionsdelen sker reflektion över 

materialet främst i förhållande till färsk svensk forskning inom fältet för matematik och tvåspråkighet 

men även med koppling till en vidare fråga kring resultat i matematikundervisningen. 

Förstudie 

Innan jag bestämde mig för teori och metod gjorde jag en förstudie av attityder hos tre skolledare från 

skolor med olika andel barn av utländsk bakgrund i kommunen. Frågeställning i denna studie var den 

intervjuguide för skolledare som bifogas här. Förstudien tydliggjorde att Urbergaskolan utmärkte sig 

genom att ta ställning för ett språkutvecklande arbetssätt. Urbergaskolan var också den skola i förstudien 

vilken hade den högsta andelen barn av utländsk härkomst. Denna förkunskap kring skolan underlättade 

för mig då jag skulle välja teoriram för arbetet. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Utgångspunkten för den här studien har varit en kvantitativ analys av elevernas resultat. Studien har 

sedan formats av kvalitativ metod, där avsikten är att förstå elevernas resultat utifrån vissa 

frågeställningar. De aspekter jag har undersökt här är inte att se som ”orsaker” till de goda resultaten i 

matematik. De kan dock vara en bidragande faktor då de beskriver den kontext i vilken de goda 

resultaten vuxit fram. Då min metod varit kvalitativ kan den inte sägas utgöra grund för 

generaliserbarhet. En fördel med den kvalitativa metoden är dock att man möter respondenterna ansikte 

                                                 
4 Matrisen är en tabell där material kan sorteras för att skapa överskådlighet och underlätta jämförelse mellan respondenters 
olika aspekter på ett tema eller en fråga. 
5 SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat och kvalitetsinformationsSystem 
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mot ansikte, vilket kan ge möjligheter att ställa följdfrågor samt tolka svar. Detta kan också leda till en 

god helhetsförståelse av fenomenet. Då jag använder både intervjuer och observationer i mitt material 

kan tillförlitligheten sägas stärkas genom s.k. metodtriangulering. (Larsen 2009:26ff)  

Etiska hänsynstagande 

Ett grundläggande forskningskrav på human- och samhällsvetenskaplig forskning är att den ska syfta till 

en förbättring och utveckling av rådande verksamhet. Detta har varit en viktig premiss vilken påverkat 

mitt val av ämne. Alla egennamn i studien har bytts ut liksom namnet på skolan för att värna alla 

medverkandes rätt till konfidentialitet. Informanternas samarbete bygger på frivillighet och inga 

utomstående har fått ta del av materialet. (Vetenskapsrådet 2002)  

Informanterna 

Fritidspedagog och biträdande rektor Siv  

Siv är utbildad fritidspedagog, ursprungligen från Jämtland. Hon kom till Stockholm 1977 har arbetat i 

kommunen sedan 1979 och som biträdande rektor sedan i slutet av 1998. Sedan fritidshemmen kom in 

under skolan 1992 har hon varit i skolan i en eller annan roll. Då jag intervjuar henne sitter vi på hennes 

rum vilket är placerat med ett centralt läge i anslutning till elevernas fritidsverksamhet och klassrum. 

Hon har en dörr med glasruta ut mot verksamheten där elever och anställda ibland kommer och pockar 

på uppmärksamhet. Det ringer också mycket i hennes telefon. Under intervjun gör vi några korta avbrott 

då hon bemöter människor som söker henne både utanför dörren och i telefonen. 

 

”Eldsjälen” Eva, lärare i år 5 

Eva har arbetat som lärare i årskurserna 1-5 i samma kommun sedan början av 70-talet. De första två 

åren efter utbildningen spenderade hon på en annan skola och kom därefter till Urbergaskolan. Hon har 

arbetat på olika sätt under de år hon varit på skolan och nämner erfarenheter av montesorripedagogik 

som en tidig inspiration pga. möjligheten som ges att individanpassa till barns olika studietakt. Sin mest 

givande tid som lärare minns hon som då hon tillsammans med två andra kollegor skapade en klass med 

elever från årskurs 1-5 men hon är noga med att betona att ”det inte var vad man kallar B-skola där alla 

ungar går ihop”. Med detta menar hon att barnen undervisades ämnesmässigt årskursvis var för sig i 

grupper om tio elever. Endast i några ämnen kunde man slå ihop åldrarna 1 och 2 eller 4 och 5. Fördelen 

med det här sättet att undervisa var två menar hon: 1) att hon och hennes kollegor så småningom kunde 

specialisera sig på olika ämnen samt 2) att hon fick mycket utrymme för samtal med eleverna. Eva 

intervjuar jag under flera tillfällen i hennes klassrum men också på lärarrummet. Idag delar hon sedan 
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flera år klass med en kollega. Hon är ansvarig för ämnena matematik, naturvetenskap och till viss del 

svenska och undervisar klassen om 39 barn i grupper om 19 respektive 20 elever åt gången.  

 

”Invandrade forskaren” Tugba, lärare i år 4 

Tugba arbetade ursprungligen som forskare och Högskolelärare inom naturvetenskap i Centralasien. I 

Sverige har hon bytt bana och arbetar som lärare i yngre åldrar sedan 13 år tillbaka. De senaste elva åren 

har hon arbetat på Urbergaskolan och trivs mycket bra. Sedan tre eller fyra år tillbaka delar hon en klass 

på fyrtio elever med en kollega och är ansvarig för planeringen av matematik, kemi, biologi samt lite 

samhällskunskap och religion. Hon och hennes kollega har frivilligt delat upp planeringen och sysslar 

med det som ligger dem varmt om hjärtat, efter uppmuntran från en tidigare rektor. Att bara behöva 

planera vissa ämnen ser hon som en fördel då det blir mindre stressigt. Då vi träffas för intervju sitter vi 

i hennes klassrum. 

 

Sexåringarnas ”guru” Margaretha, lärare i F-klass 

Margaretha har jag jobbat på Urbergaskolan i 11 år och sedan som lärare sedan 1981. Hon har jobbat 1-

3 i flera omgångar och upp till år 4 något år. Hon har också arbetat med barn med särskilda behov med 

olika diagnoser. Det var också spännande, menar hon.  – Men jag återkommer alltid till mina 6-åringar, 

säger hon och skrattar. Hon är mycket nöjd med sin nuvarande position i F-klassen och sitt samarbete 

med kollegan Anita. – På Klockarberg har jag bara 6-åringar och när man har en så underbar grupp som 

den här, säger hon och tittar bort på barnen som jagar varandra på gården, så skulle man ju gärna ha dem 

uppåt i 1:an. Men har man en stökig grupp så kan man tänka att det är bara det här året och så orkar man 

ge lite mer. Intervjun med Margaretha gör jag på gården under en rast.  

Resultat och analys  

Jag kommer här att ta upp ett antal centrala teman vilka visat sig betydelsefulla i mitt material. Under 

varje tema sammanfattar jag först mina samtal med informanterna där jag ventilerar likheter och 

skillnader i deras syn på respektive tema. Därefter lyfter jag fram ett antal observationer genom vilka 

temat kan sägas få sin belysning. Slutligen analyserar jag observationerna och intervjusvar utifrån 

aspekter på meningskapande i matematiken, interkulturalitet och stöttning. 

Ett språkutvecklande arbetssätt 

De tre lärarna och skolledaren som jag intervjuat på Urbergaskolan visar sig alla mena att ett 

språkutvecklande arbetssätt är centralt för dem och något som speciellt gynnar tvåspråkiga barn och 

deras resultat i matematik. Biträdande rektor Siv säger: 



23 
 

”Varför vi är bra på matte? Vi satsar mycket på språket, det har vi haft som fokus i många år… 

Man kanske inte kallar det fysik eller kemi men förra året hade vi en lärare som gjorde 

experiment i år två och då lär sig ju barnen en massa vokabulär. Ju fler gånger barn får höra 

kvadrat eller andra specifika ord så blir det ju naturligt för dem. Det gör alla (som arbetar här 

M.B.) av bara farten utan att ens tänka på det, menar hon och nickar ut mot hallen där 

fritidspersonal och andra vuxna befinner sig tillsammans med barnen.”  

   

Eldsjälen Eva menar att man sedan begynnelsen arbetat språkutvecklande på skolan trots att andelen 

barn med svenska som andraspråk ursprungligen inte utgjorde lika stor andel i elevgruppen som den gör 

idag (70 %). Det ökade antalet barn av utländsk härkomst ser hon som en ”enorm utmaning och 

utveckling”. Hon betonar samtalets betydelse för undervisningen och uttrycker också en viss oro över att 

storleken på grupperna ökar: 

”De måste få prata, det gör de alldeles för lite idag. Och det får de ju inte riktigt utrymme till, ju 

flera de blir.”  

Hon påtalar att elevernas samtal med varandra är minst lika viktigt som samtalet med henne själv. Hon 

uttrycker att grupperna egentligen inte bör vara större än 15 barn men säger sig medveten om att 

forskning menar att storleken på grupp inte spelar någon roll utan att allt beror på läraren, vilket hon 

motsätter sig.  

 

Även läraren Tugba i år 4 instämmer i att det är viktigt med ett språkutvecklande arbetssätt och refererar 

till sin egen erfarenhet som invandrare. Hon tar upp ett exempel på att barnen saknar ordförråd från en 

läsgrupp där eleverna inte förstått meningen med exempelvis tama/vilda djur. 

”Och det är jätteviktigt att man lägger i fokus matteord, ord i kemi. Kemispråket, mattespråket är 

oerhört viktigt. Om elever kan inte ordet uppskatta (som hon använder på lektionen M.B.) då 

spelar det ingen roll om jag fortsätter undervisa i timmar, det blir ingenting”, säger Tugba.” 

Men Tugba understryker vikten av genomgångar och repetition för elevernas resultat i matematik:  

”Och nu finns de kanske de som skulle kritisera mig för att jag säger så. Oerhört viktigt för att 

klara matten är genomgång, mycket genomgång och repetition. Man måste repetera, repetera, 

repetera. Man ska inte lämna området på en gång utan man ska repetera och repetera 1 månad, 2 

månader om du gör ett annat moment sen kan du alltid gå tillbaka och kolla har de glömt bort? 

Kommer de ihåg något? Repetitionen var väldigt viktig för oss i hemlandet. Mattetabellerna -, 

multiplikationstabellerna kunde vi utantill i årskurs 3-4 och när jag tänker tillbaka vad det 

berodde på så repetition. Läraren repeterade hela tiden och mycket genomgång. Jag blandar ihop 

från min bakgrund och det svenska men jag vågar, jag är inte rädd att pusha eleverna med lite 



24 
 

positiv stress för att jag =ej barnen ska inte få 20 uppgifter, det blir för mycket. Men varför inte 

börja med 5 uppgifter?” 

 

Margaretha betonar å sin sida att hon inte arbetar annorlunda med invandrarbarn och svenska barn i 

fråga om matematik i F-klassen förutom att hon har extra fokus på språket. 

”Det är ingen skillnad för invandrarbarn. De behöver få extra fokus på språket och det har vi ju 

här. De behöver få det extra förklarat för sig, vad det heter det vi håller på med. Som Mary som 

kom från Bangladesh nyligen så vet hon vad två betyder men när vi jobbar med sifferkorten så 

kommer hon kanske inte ihåg vad siffran 2 heter för hon är ju nyanländ.” 

 

Observation år 5  

I Evas lektionssal är barnens sittplatser är organiserade i fyra öar. Två mindre ovala bord för vardera 

fyra personer till vänster mot fönstret avdelade av en större trähurts med barnens arbeten förvarade i 

färggranna trälådor. Ovanpå hurtsen saxar, spel och material. I mitten av klassrummet ett stort ovalt 

bord med stolar för åtta personer och mot nedre väggen ytterligare ett litet ovalt bord för fyra.  

 

Bredvid en färgrann plansch av periodiska systemet exponeras två avlånga skyltar med handskriven 

prydlig text i storformat. På den ena står ”kondensering” och på den andra ”avdunstning”. Framme till 

höger invid tavlan sitter inplastade texter med fotografier och texter som beskriver skillnader mellan 

gaser, vätskor, lösningar etc.  

 
I inledningen av en lektion får vi vänta länge på elever vilka är sena från hemkunskapen. Under tiden 

pratar Eva med eleverna. En flicka har tagit med sig magneter som man kan kasta upp i luften och som 

smäller då de vibrerar tillsammans. Vi pratar om magneter och hur det kan komma sig att de rör sig som 

de gör. Klassen har tidigare jobbat med saltlösningar och med pensel skrivit namn med lösningarna på 

svart papper. I väntan på eftersläntrarna tar Eva upp de svarta papprena och visar för klassen. Nu sedan 

lösningen torkat framträder namnen mer eller mindre tydligt mot det svarta pappret. Vi försöker tyda 

namnen tillsammans.  

Varför syns den här bättre? frågar Eva 

Den har högre koncentration salt, svarar Rezan. 

Eva kontrollerar under samtalets gång om barnen förstår och kommer ihåg begreppen: lösning, mättad 

lösning och avdunstning. Barnen kommer ihåg och påminner Eva om de ämnesspecifika begreppen. 
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Analys språkutveckling i år 5 

Evas oro inför att storleken på barngrupperna ökar knyter an till Ivory m.fl. som i sin forskning visat att 

invandrarbarn i allmänhet får färre tillfällen att verbalisera akademiskt innehåll på undervisningsspråket 

(Rönnberg & Rönnberg 2008:70). Samtidigt uttrycker Eva att hennes oro står i strid med gängse 

uppfattning vilken i allmänhet betonar lärarens aktivitet men motsäger sig att gruppernas storlek spelar 

roll. Denna synsätt ligger i linje med Browns resonemang där lärarens förmåga att kommunicera 

matematiskt är utslagsgivande för goda resultat i gruppen medan hur klassrummet organiseras och 

gruppernas storlek är av underordnad betydelse (Clarke & Clarke 2006:54). 

 

I Evas klassrum är möblerna organiserade så att man lätt ska kunna sitta och prata i större och mindre 

grupper. Hon påtalar också i intervjun att samtal är betydelsefulla och att de kan komma tillstånd i 

samspel med henne själv men även med kamrater. Att ge barnen många tillfällen att tala och lyssna till 

varandras tänkande inom matematik är också något som utmärker den framgångsrike läraren (Clarke & 

Clarke 2006:57, Cummins 1996:91).  

 

Aktuella naturvetenskapliga begrepp och sammanhang exponeras på väggen i Evas klassrum. Dessa 

skyltar kan ses som att de medierar mening till eleverna kring ämnet (Kempe & Selander 2008:18f). Vi 

ser i observationen hur Eva under en tid av väntan tar tillfället i akt att kontrollera om klassen har 

förstått och kommer ihåg de naturvetenskapliga begreppen och hur de kan förstås. Ur ett 

språkutvecklande perspektiv sätter hon fokus på naturvetenskapliga begrepp från kemi som exempelvis 

lösning, koncentration, mättad lösning och avdunstning – ett kontextreducerat språk (Cummins i 

Gibbons, 2002:22).  

 

De kemiska begreppen och förhållanden kring vilka samtalet cirkulerar lyfts fram med hjälp av 

elevernas praktiska arbeten så att dessa får stå i fokus för samtalet. På så vis förmedlar elevernas 

”saltlösningsmålningar” mening i fråga om kemi. Att förmedla mening på andra sätt än genom text kan 

ses som ett sätt att variera sig i undervisningen vilket utmärker framgångsrika lärare (Clarke & Clarke 

2006:57, Cummins 1996:77). Detta knyter också an till Caroline Libergs resonemang kring ett ”vidgat 

textbegrepp” där hon tar upp olika kanaler för att gestalta innehåll och skapa mening för att gynna barns 

litteracitet. I det vidgade textbegreppet inkluderar hon t.ex. bild, film, musik, dans och rörelse. (Liberg 

2006:7ff).  Estetiska lärprocesser, där barn och ungdomars egna uttryck synliggörs betonas också av 

Lahdenperä som en metod vilken underlättar för interkulturella möten (Lahdenperä 2008:110). 
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Observation år 4 

Vad är målet med den här lektionen frågar Tugba och skriver VOLYM på tavlan 

- Vad betyder volym? frågar Tugba. 

- Vad som får plats, svarar elev 1. 

- Just det, hur mycket något rymmer eller hur mycket det får plats i ett föremål t.ex. om man 

bakar, förklarar Tugba. 

Hon visar olika mått och talar om: liter, deciliter, centiliter, milliliter, matsked, 30 ml. Hon går noggrant 

igenom dem och hur mycket de rymmer. Hon gör också eleverna uppmärksamma på att samma mått kan 

se olika ut. 

- Vi kan jämföra med längd, säger Tugba och ritar en tabell på tavlan.  

- Vad ritar jag nu? frågar hon. 

- En tabell, svarar barnen. 

Sedan går de igenom några längdomvandlingar. 

m dm cm mm 

 1 0   

1 2 0  

Barnen svarar på frågor om hur mycket 1 m är i dm och hur mycket 1,2 m är uttryckt i cm. 

Därefter gör hon en likadan tabell för volym och ställer frågor på 2 l, 5l och 2 cl  

Klassen applåderar varandra euforiskt efter varje rätt svar. 

Efter genomgången visar hon en film från Gleerups om volym på sin SmartBoard6. 

Filmen går ganska fort och talar om volym och omvandlingar på olika sätt. Då den har spelats en gång 

frågar hon vad klassen förstått. Då de tvekar frågar hon om de vill se den igen, vilket bifalls. Efter 

filmen frågar hon vad de uppfattat och flera olika elever får tillfälle att berätta och går sedan vidare: 

- Nu ska jag avslöja vad jag äter och använder för saker hemma hos mig, skojar Tugba och tar 

fram en påse med gamla förpackningar av mat, schampo etc. 

- Nu får ni välja en kompis att jobba med, säger Tugba. Ni ska göra ett grupparbete två och två. 

- På tavlan skriver hon tydligt Uppskatta (gissa) och mät sedan. Hon gör en liten tabell: 

föremål gissning mätning 

   

- Då vi är klara med att gissa och mäta jämför vi skillnaden, säger hon 

Barnen får komma fram och välja mått på eget bevåg. 

- Ni får göra hur ni vill bara ni kommer överens. 

                                                 
6 SmartBoard är ett varumärke för en digital skrivtavla. 
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Barnen arbetar uppslukat i små grupper, De gör alla sina egna tabeller på ett papper och antecknar sina 

uppskattningar och mätningar. När de är klara är det dags för redovisning 

- Visa upp ert föremål. Vad gissade ni? 

- Tre 

- Tre vadå? 

- Deciliter. 

- Vårt föremål är krossade tomater. 

- Vi gissade tre deciliter men det var 2,5 dl. 

Barnen redovisar sina uppskattningar och mätningar och får mycket positiva lovord från Tugba och 

varje grupp applåderas. I slutet av övningen frågar Tugba vad barnen lärt sig och många räcker upp 

handen  

- Man kan mäta 

- Bra, något mer? 

- Volym 

- Just det, säger Tugba och tittar över klassen efter fler svar. 

- Man kan mäta volym med l, dl, cl, ml. 

- Jättebra!  

- Vi lärde oss också att 10 dl är en liter och 10 cl är en dl. 

Tugba betonar att alla jobbat mycket bra . 

 

Analys språkutveckling år 4 

I vårt samtal betonar Tugba ordförrådets betydelse och refererar till sin egen erfarenhet som invandrare. 

Tugba använder många ämnesspecifika begrepp i matematik. Hon tar upp volym, liter, deciliter, 

centiliter, milliliter men även begrepp som uppskatta, föremål och rymma/er. Det är påtagligt att 

eleverna i sina redovisningar uppmuntras använde dessa ämnesspecifika ord.  När hon frågar om 

barnens uppskattningar av sina mått får hon svaret – Tre. Genom att fråga - Tre vadå? får hon eleverna 

att verbalisera det specifika ordet deciliter. Genom denna praktik kan hon sägas utöva ett 

språkutvecklande arbetssätt med fokus på ett kontextoberoende språk för matematik (Cummins i 

Gibbons 2002:22). 

 

Under lektionen får eleverna rika tillfällen att kommunicera kring matematiken. Det gäller under 

genomgången såväl som under grupparbetet, i redovisningen samt i avslutningen av lektionen då hon 

reflekterar med eleverna kring vad de lärt sig. Att ge tillfälle för att kommunicera matematik och 

reflektera över nyckelbegrepp är något som utmärker framgångsrika lärare såväl som att variera arbetet i 
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olika individ- och gruppsammansättningar (Clarke & Clarke 2006:57). Men detta arbetssätt ger också de 

tvåspråkiga barnen i hennes klass möjligheter att skriva och tala matematik. Detta kan vara särskilt 

positivt för tvåspråkiga elever då forskning visar att invandrarbarn får få tillfällen att verbalisera 

akademiskt innehåll både muntligt och skriftligt (Ivory m.fl. i Rönnberg & Rönnberg 2001:70, 

Cummins 1996:77).  

 

Genom att visa en film vilken behandlar ämnet volym kommer Tugba ytterligare att förmedla mening 

till eleverna på ett annat sätt än genom text. Att använda andra medium som exempelvis film är extra 

verkningsfullt för elever med svenska som andraspråk då detta kan skapa en utvecklad förförståelse för 

ämnet och en variation i material (Cummins 1996:77, Liberg 2006:7 ff, Clarke & Clarke 2006:57). Att 

använda olika resurser för att skapa mening påtalas av Selander som ett multimodalt perspektiv på 

lärande (Selander och Kress 2010:26). 

 

I vårt samtal lyfter Tugba fram vikten av genomgångar och repetition för att eleverna ska lyckas i 

matematik. Hennes genomgång under observationen är grundlig och sker i samspel med eleverna. Att 

engagera och fokusera barnens tänkande genom en inledande helgruppsuppgift är också något som 

kännetecknar framgångsrika lärare i matematik (Emanuelsson och Doverberg 2008:57).  

 

Då Tugba i intervjun understryker repetitionens betydelse värjer hon sig för kritik. Att betona repetition 

kan tolkas som en koppling till en behavioristisk syn på matematik. I Sverige betonas idag en 

konstruktivistisk ansats i vilken elevernas intresse och förståelse betonas framför repetition (Shoenfeld 

1992:3). Tugba påtalar att hon blandar influenser från Sverige med sina egna erfarenheter. I 

observationen ser vi hur hon går igenom begrepp kring mätningar av Volym. Samtidigt passar hon på att 

göra en spontan repetition av motsvarande resonemang inom mätningar av längd, vilket klassen tidigare 

arbetat med. Hon gör en övning i omvandlingar av längdmått och går sedan vidare till omvandlingar av 

volym. Denna typ av repetition innebär att hon använder ett spontant tillfälle för att uppmärksamma 

matmatiska samband med tidigare studerade begrepp. Det är också ett arbetssätt vilket utmärker 

framgångsrika lärare i matematik (Clarke & Clarke 2006:57).  

 

Observation i förskoleklass  

Margaretha sitter på en pall framme vid tavlan. På ett lågt bord bakom henne står 12 buntar med 

tuschpennor i olika färger. Bakom henne på tavlan har hon satt upp ett papper där hon börjat rita ett 

stapeldiagram. Andra halvan av klassen har tidigare valt pennor och sedan har hon noterat på 

diagrammet vilka färger som de olika barnen valt med kvadrater ovanpå varandra i respektive stapel. 
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- =u ska ni komma fram här en och en och välja en penna och ni andra ska ligga på golvet som 

små köttbullar och blunda. Och när ni tar pennan så gömmer ni den i tröjan så ingen ser. 

Barnen går fram en och en till Margaretha och väljer en penna som de stoppar innanför tröjan. 

=är de är klara säger hon: 

- Tag fram era färger och lägg dem framför er. Rävarna var här före er och nu har jag ritat 

upp hur många av dem som hade valt varje färg. Hon pekar på diagrammet bakom sig. 

- Detta kallas ett färgdiagram. Men diagram kan man använda på många olika sätt t.ex. om 

man vill visa vilket väder det har varit. =u ska vi rita in era färger. Om Vicky kommer fram. 

Du har valt svart, då fyller jag i en svart kvadrat här. 

=ästa barn kommer fram med en ljusblå penna. 

- En ljusblå, det har vi inte haft innan. Då ritar vi en ny kvadrat på den här sidan för den 

färgen. 

Vid slutet av övningen talar Margaretha med barnen lite kring diagrammet: 

- Vilken var det som vann? frågar Margaretha. Vilken penna var det som flest barn valde? 

- Ljusblå och svart, svarar barnen. 

- Just det, hur många var det av varje då? 

- Tre 

- Just det. Tre av varje. De här är lika höga, säger hon och pekar på staplarna. =u är det tre 

barn kvar som inte har valt, säger M. 

 

Analys språkutveckling förskoleklass 

I vårt samtal uttrycker Margaretha att den enda anpassning som hon gör för att gynna barn av utländsk 

härkomst är att hon fokuserar på språk. I observationen ser vi att hon tar upp ett antal ämnesspecifika 

ord och uttryck. Under övningen tar hon upp ord som diagram, kvadrat, flest, hur många av varje, lika 

höga samt tre barn kvar. På så sätt hjälper hon barnen att utveckla ett kontextoberoende språk enligt 

Cummins (Cummins i Gibbons 2002:22). 

 

Genom att arbeta med praktiskt material och diagram kan hon samtidigt sägas utveckla elevernas 

förståelse för matematiska begrepp då övningen gör begreppen tydliga. Att fokusera på matematiska 

begrepp och göra matematikfokuseringen tydlig är också något som utmärker framgångsrika lärare i 

matematik (Clarke & Clarke 2006:57).  
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Sammanfattning och slutsats 

Ett språkutvecklande arbetsätt betonas av biträdande rektor vilken menar att inte bara lärare utan alla 

vuxna som arbetar på skolan är införstådda med denna praxis. Alla lärare tar också upp språkutveckling 

som centralt i deras metod. Både Eva, Tugba och Margaretha har också fokus på det kontextreducerade 

språket under mina tillfällen för observationer. Här förstår jag kulturen på Utbergaskolan som 

sammansvetsad av fokus på språket. Att stötta elever till att utveckla ett kontextreducerat språk är också 

en viktig komponent i ett språkutvecklande arbetssätt (Cummins i Rönnberg & Rönnberg 2001:25). När 

Urbergaskolans matematiklärare fokuserar på det kontextreducerade språket innebär det dock i 

praktiken att de också fokuserar undervisningen på förståelsen av begrepp. I forskning kring 

minoritetselever och matematikundervisning understryks att undervisningens innehåll bör utmärkas av 

förståelse av begrepp snarare än procedurer som ska läras in (Rönnberg & Rönnberg 2001:99).  Här 

tycks det språkutvecklande arbetssättet som praktiseras i matematikundervisningen sammanfalla med 

fokus på begreppslig förståelse. Något som efterfrågas i svenska klassrum för matematik (Stenhag 

2010:53). 

 

Eva betonar samtal och påtalar att hon motsätter sig den forskning som menar att gruppernas storlek inte 

spelar roll (Brown i Emanuelsson & Doverberg 2008:54). Hon själv tycker att gruppernas storlek ska 

begränsas för att samtal ska kunna gynnas då invandrarelever speciellt behöver få utrymme för samtal 

(Ivory m.fl. i Rönnberg & Rönnberg 2008:70, Long i Axelsson 2003:141). Tugba understryker å sin sida 

att det viktigaste för elevernas förståelse är genomgångar och repetition. Hon är medveten om att hennes 

fokus på repetition kan kritiseras då den kan tolkas som en behavioristisk syn på matematik men hävdar 

att man i Sverige upphört att ställa krav på elevernas automatisering av multiplikationstabellerna vilket 

gör att de misslyckas i äldre åldrar. 

Modersmål, studiehandledning och tvåspråkighet 

Då jag frågar om man uppmuntrar eleverna att läsa modersmål får jag lite olika svar. Biträdande rektor 

menar att det är upp till föräldrarna att bestämma om eleverna ska läsa modersmål. Hon påtalar dock att 

de flesta elever faktiskt läser ämnet vilket kan vara en orsak till varför man inte behöver propagera för 

det. Hon menar dock att skolan alltid hör sig för om orsaken till varför man väljer bort modersmål. Trots 

att undervisningen organiseras av kommunen försöker man ändå ta reda på huruvida det föreligger några 

problem vilka skolan kan rätta till, enligt Siv. På skolan har man också två lokalanställda lärare i 

modersmål och en tydlig information på hemsidan angående modermål och studiehandledning med 

kontaktuppgifter till ansvarig. Siv menar vidare att de har brist på lokaler vilket medför svårigheter för 

lärarna i modersmål.  
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Eva menar att modersmål är mycket viktigt och att hon är en ivrig förespråkare för ämnet. Hon påtalar 

att hon kanske lägger sig i men att hon ju faktiskt höjer föräldrarna i processen då hon propagerar för 

modersmål. Eva tycker att ämnet borde vara obligatoriskt och argumenterar för att det är viktigt för 

barnen att kunna sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig svenska på en avancerad nivå. Hon 

betonar också att det är ett viktigt medel för barn och föräldrar att utveckla sin relation. Att samarbeta 

med modersmålslärarna ser hon som ”en skrivbordsidé” vilken är mycket svår att genomföra i praktiken 

då ”de springer som skållade råttor”. Hon tycker sig dock ha ett bra samarbete med dem och speciellt de 

som är lokalanställda eller har studiehandledning vilka hon får mer tillfälle att kommunicera med. 

 

Även Tugba som arbetar med år fyra menar att modersmål är viktigt och att hennes samarbete med 

modersmålslärarna fungerar bra och syftar då speciellt på de som har studiehandledning där de får mer 

tillfälle att diskutera de enskilda elevernas behov. Förskoleklassens lärare Margaretha är den enda som 

inte säger sig ha något samarbete med modersmålslärarna. 

 

Både Eva och Tugba menar att de får studiehandledning till en elev om de skulle begära det. De talar 

dock båda om hur dyrt det är och att det måste ge något och att det bara kommer ifråga till nyanlända 

elever. I ett informellt samtal förmedlar Eva att det är svårt att ge studiehandledning till alla som 

behöver det då det kostar femhundra kronor i timmen. Tugba säger också att hon försöker tillgodose 

nyanlända elevers behov av språkstöd i klassrummet men att hon inte hinner med dem som hon skulle 

önska. Siv menar att det är svårt att bedöma de nyanlända elevernas kunskaper de första åren. Hon säger 

att ”De första åren får de bara hänga med och så sätter man in studiehandledning för att de ska lära sig 

så mycket som möjligt”. Hon menar vidare att hon måste ge studiehandledning om detta efterfrågas av 

lärarna trots att hon inte har några ”extra pengar för det”. 

 

Alla lärarna ställer sig positiva till att barnen använder sina modersmål på lektionen. För Eva och Tugba 

handlar det speciellt om att eleverna på så vis kan hjälpa varandra med förståelsen kring ämnet. De 

uppmuntrar också till sådana samtal, speciellt då det kommer nyanlända elever vilka speciellt kan dra 

nytta av en sådan relation. Även Margaretha ser positivt på att barnen tar upp sina modersmål på 

lektionstid och säger sig vilja uppmuntra eleverna till exempelvis räkna på olika språk. 

 

Observation modersmål år 5 

Barnen sitter i grupper och arbetar med problemlösning. En flicka stiger upp från sitt bord och går fram 

till Eva som sitter och diskuterar vid ett annat bord. 

- Christopher säger fula ord till mig på mitt språk, klagar flickan. 
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Lena går ned till Christopher och pratar med honom och påtalar att det inte är bra att säga fula ord till 

kamraten. 

 

Observation modersmål år 4 

Under en lektion om volym ska barnen göra grupparbeten kring mätningar. Barnen får själva välja vem 

de ska jobba med och den nyinvandrade pojken Istvan får nu arbeta med några turkiska flickor som kan 

översätta för honom. Istvan som sett ganska uttråkad ut under lektionen kommer nu igång och pratar och 

mäter med flickorna på sitt modersmål. 

 

Observation modersmål förskoleklass 

Jag går runt och tittar på barnen som arbetar. M sitter vid ett bord med några pojkar.  

- Jag kan skriva mitt namn på arabiska och svenska säger pojken. 

- Då kan du skriva det här nere. M visar var han ska skriva sitt namn.  

Pojken skriver sitt namn på arabiska i ena hörnet av pappret och på svenska i motsatta hörnet. Jag, 

Margaretha och en kamrat kikar på texten. 

- Jag skriver inte så på mitt språk, säger en kamraten. Jag skriver samma som svenska. 

- Du har samma bokstäver som på svenska, säger jag. Vilket språk är det? 

- Turkiska, säger pojken. 

- Vet du vad som är mitt land? frågar en liten flicka. 

- Nej 

- Polen. 

 

Analys modersmål - tvåspråkighet 

Urbergaskolan är en liten F-5 skola med 275 elever. Av det totala elevunderlaget är ca 70 % berättigade 

till undervisning i modersmål. I denna grupp elever läser idag 85 % av eleverna modersmål (SIRIS 

2011). Detta är en markant ökning av antalet elever som läser modersmål på de senaste 6 åren. Vid 

Skolverkets analys 2005 var det endast 38 % av eleverna som läste modersmål (skolverkets 

utbildningsinspektion 2005:a).  

 

Lärarna tycker att samarbete med modersmålslärare fungerar bra trots att det finns begränsat utrymme 

för kommunikation då merparten av dessa lärare är anställda av kommunen och ”springer som skållade 

råttor”. Biträdande rektor Siv påtalar också att det finns begränsningar vad gäller lokaler för 

modersmålsundervisningen. Skolans lokalanställning av hemspråkslärare tyder dock på att skolan ur ett 
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organisatoriskt perspektiv trots svårigheter försöker ta tillvara interkulturella aspekter – ett 

interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 2008). 

 

Studiehandledning förekommer, om än i begränsad utsträckning då den upplevs som dyr och ”måste ge 

något”. Lärarna förefaller mycket medvetna om kostnaderna för studiehandledning och de vet också att 

det inte finns några speciella resurser öronmärkta för detta ändamål.  Biträdande rektor talar också om 

att hon måste bejaka lärarnas förfrågan på studiehandledning även om det inte finns några extra pengar 

för det. Hon talar om att de nyanlända eleverna ”får försöka hänga med” de första åren med visst stöd i 

studiehandledning. För de nyanlända elevernas del finns det skäl att tro att de inte får det stöd som man 

skulle önska i fråga om studiehandledning på modersmål trots att studiehandledning förekommer och 

förefaller välorganiserad på Urbergaskolan. 

 

Merparten av de intervjuade pedagogerna ställer sig positiva till modersmål. Eva betonar att ett 

utvecklat modersmål är en förutsättning för en utvecklad nivå i svenska. Enligt Cummins är det också en 

fördel för studier i alla skolämnen inklusive matematik då det stärker elevens/familjens identitet 

(Cummins 1996:1ff) Enligt intervjuerna uppmuntras eleverna att använda sina respektive språk på 

lektionstid för att öka förståelse i ämnet. I observationerna kan vi se att barnens modersmål tar sig 

uttryck under lektionstid. Detta kan, ur ett interkulturellt perspektiv sägas gynna barnen 

identitetsmässigt då deras olika språk och kultur får komma till uttryck – ett interkulturellt ledarskap 

(Lahdenperä 2008). 

 

Sammanfattning och slutsats 

Lärare såväl som skolledning förefaller alla införstådda med modersmålets betydelse även om de 

uppmuntrar sådana studier i olika grad. Lärarna säger sig också uppmuntra att elevernas språk och kultur 

tar sig uttryck under lektionerna, något som också bekräftas av mina observationer. Skolan har såväl 

lokalanställda hemspråkslärare såväl som förekommande och välorganiserad studiehandledning på 

modersmål. I denna aspekt kan skolan sägas spegla ett interkulturellt förhållningssätt enligt Lahdenperä 

(Lahdenperä 2008). Trots detta är det påtagligt att studiehandledning för nyinvandrade elever är något 

som man sällan upplever sig ha råd med och det finns skäl att tro att nyinvandrade elever och deras 

föräldrar har svårt att utnyttja den tydliga information om deras rättigheter vilka finns på skolans 

hemsida. Det är också lärarna, snarare än föräldrarna som kräver studiehandledning för en elev. 
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Höga förväntningar och stöd 

Pedagogerna tar upp en annan viktig aspekt av undervisningen i matematik – vilka förväntningar som 

ställs på eleverna för att de ska lyckas. Eva menar att man tidigare ställt för låga krav på eleverna, 

speciellt språkligt. 

 

”På 80-talet talade man ju om att de här barnen inte klarade språket och man skrev ju till och 

med läroböcker där man förenklade och förändrade språket. Det tror inte jag på. Det kommer an 

på mig som lärare att få dem att förstå men man måste höja nivån och de kan absolut klara en 

massa saker. … Ju mer man höjer nivån desto mer lär de sig. Som lärare måste man variera sig 

och ha höga förväntningar. Och att vissa måste träna mer,” säger Eva. 

 

Eva motsätter sig att eleverna ska behöva gå iväg till specialpedagog för att få stöd. Hon ser det som sin 

uppgift som lärare att själv ge barnen det stöd de behöver för att klara matematiken. Det kan handla om 

att sitta hos de barn som behöver mer stöd i klassrummet eller andra individuella anpassningar för elever 

i svårigheter. Exempelvis kan hon låta en elev med dyskalkyli få använda miniräknare vilket väcker 

frågor i klassen. 

 

”Och då undrade de andra om det var en sjukdom och då sa jag det att det är definitivt inte en 

sjukdom. Och då sa någon att - Jag tycker också det är svårt med det här och då sa jag att - Du 

har inte det här problemet, det vet du! Din hjärna kommer att fungera…..Jag körde mycket med 

att jag ser dåligt så jag har glasögon – det ska inte vara något konstigt. Så vi hade en lång 

diskussion om detta. Man får vara rak i saker och ting. De blir dumma mot personen annars. Att 

man är ärlig någonstans.” 

 

Eva har efter en utbildning i matematik några år tidigare gjort sig av med matteboken i undervisningen. 

Hon menar att lärarna i allmänhet inte fortbildar sig i matematik men att de har haft en tvärgrupp i ett 

antal år för att diskutera bedömning i ämnet där de har utbytt idéer och sökt kunskap externt. Tugba tar 

också upp att hon är väl medveten om att Eva inte använder någon bok men att hon själv använder den 

ibland. Hon funderar kring om barnen inte behöver träna med böckerna för att klara problemlösning i 

högre åldrar. Då Eva talar om barn i svårigheter återkommer hon till en negativ aspekt med hur 

matteböcker kan användas av lärare: 
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”Det första jag fick höra av den läraren var: - Han ligger i 1ans mattebok! - Och det ska du inte 

säga till mig, sa jag, för jag använder inte bok. Vi får väl titta på vad han kan då! – Men bara så 

du vet att han ligger i 1ans bok! Det är det här som är så farligt. Men om han har fått höra det 

hela tiden när de andra ligger i 3ans bok, hur känner man sig då? Va? Man blir arg, det håller 

inte. Man får inte göra så,” säger hon agiterat och i hennes ögon glimmar en mörk botten.  

Hon påtalar att ämnet matematik är stort och att de barn som upplever svårigheter inom något område 

trots detta kan vara bra på andra områden inom ämnet. Hon påtalar också att hennes dröm är att barnen 

ska känna lust och tycka det är roligt med matematik och att alla barn ska känna att de kan och vågar 

vara aktiva på lektionerna.  

”Han är duktig på mycket men när han kom till mig så sa mamman att han är så rädd så han 

vågar inte fråga. Idag svarar han på frågor. Vi tittade på allt han kunde. Föräldrarna är så 

lyckliga och jag är glad. Han är med och svarar och kan han inte så blir han inte förskräckt för 

det.”  

 

Tugba tar för sin del upp att det i allmänhet ställs för låga krav på eleverna i Sverige och då syftar 

hon främst på matematiken. 

”Då upptäckte jag en jättestor skillnad med matte i Sverige. I Sverige har man gått bakåt. Det blir 

mindre och mindre för varje år och det förstår jag. Först läraren måste våga. Här tar man allt 

med försiktighet. Man ska inte stressa barnen och det har jag förståelse för men lite positiv stress 

hjälper ju barnen. Att man daltar för mycket tycker jag att man ska våga som lärare våga ge 

barnen det stöd och hjälp som de behöver.” 

Tugba uttrycker att hon kan ha svårt att hinna med de nyanlända barnen som hon skulle önska men 

menar att hennes genomgångar är tänkta att nå alla barn. Vad gäller språket och introduktionen för de 

nyanlända eleverna känner hon att hon inte räcker till då barnen numera kommer direkt till klassen utan 

förberedelse i hjälpklass. Men då hon talar om förväntningar på barnens förmågor inom matematik 

verkar hon mindre osäker och säger att de ger det stöd som behövs för att barnen ska lyckas. 

”Vi diskuterar ju när vi ser att Kalle eller Pelle ligger inte som han ska ligga - kommer inte att nå 

målen.. Vi gör så här och så här, vi hjälper ju Kalle med det här i en liten grupp efter skolan en 

halvtimma för att.” 

Hon pratar också om sitt engagemang i ämnet och glädjen med att hjälpa barn att upptäcka 

matematiken. 

”Jag är mycket stolt för vad jag åstadkommit för många elever som har haft svårt med matten har 

jag lyckats vända. Det säger många föräldrar och pratar just om matten. Stort tack, säger de, för 
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min pojke eller flicka har hittat matten. Tugba ler och ögonen glittrar. Jag har alltid tyckt om 

matte själv och är jätteintresserad av matte. Jag kan säga det också - jag brinner för ämnet!” 

 

Observation förväntningar och stöd år 5 

Klockan 9.15 kommer alla barn tillbaka till salen efter att ha suttit på olika ställen i skolan och klurat på 

sina problemlösningar i Kängurumatematik7. Under genomgången får eleverna gå fram och förklara sina 

lösningar och rita på tavlan. Barnen får också i uppgift att läsa talen högt i klassen. Eva ber Mina, som 

är nyanländ, att läsa talet. Hon läser tyst och någon protesterar. 

– Ni har alla talet framför er säger Eva, Mina bara förtydligar. Ja Mina! 

Mina fortsätter läsa men nu något högre.   

 

Observation förväntningar och stöd år 4 

Den nyanlända eleven Istvan sitter och jobbar en stund vid en dator med hörlurar medan klassen arbetar 

med annat. I slutet av lektionen deklarerar Tugba att de ska ha en övning för att kolla hur mycket de kan 

i multiplikation. Istvan ska också vara med och alla barnen klipper ut remsor med uppgifterna. Barnen 

får under en begränsad tid skriva svaren på olika tal i multiplikation. Målet är att skriva så många rätta 

svar som möjligt under begränsad tid. Tugba tar tid och barnen skriver. 

- Då slutar vi där, säger Tugba. Här kommer de rätta svaren. Femton, tjugoåtta…  

Tugba går igenom svaren muntligt för klassen och alla rättar utom Istvan som sitter och ser lite besviken 

ut. 

- Tag nu hem och visa för era föräldrar, säger Tugba. 

Istvan plockar ihop sina saker utan att ha kunnat rätta uppgiften. Han säger inget och ingen märker att 

han inte kunnat delta. 

 

Analys förväntningar och stöd 

Både Eva och Tugba understryker vikten av att ha höga förväntningar på barnen för att de ska kunna 

lyckas. Enligt forskning påtalas också att höga men realistiska förväntningar utmärker den 

framgångsrika läraren (Clarke & Clarke 2008:57). Pedagogerna understryker båda också att alla barn 

kan klara målen förutsatt att de får det stöd de behöver. Detta ligger i linje med forskning av Stigler & 

Stevenson vilken diskuteras i Minoritetselever och matematikundervisning. Då forskarna jämförde 

undervisning i Japan och USA fann de att japanska barn lyckas bättre beroende på att de och deras 

föräldrar tror att de kan lyckas om de hjälps åt. De amerikanska barnen lyckas sämre pga. att de tror att 

                                                 
7 Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för 
matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. 
http://ncm.gu.se/node/1525 
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intelligens och förmåga är något som är medfött. Säljö betonar att de problem som man idag 

karaktäriserar som problem hos eleven tidigare ansågs vara problem hos läraren (Rönnberg & Rönnberg 

2001:60). 

 

Detta knyter an till Evas besvikelse över den lärare som hon upplevt dömt ut Christopher i tidigare år 

genom att låta honom räkna i ettans mattebok när resten av klassen fick räkna i treans bok. Hon 

betraktar pojken som ”ett barn i svårigheter” vilket hon som pedagog kan och bör hjälpa snarare än ”ett 

barn med svårigheter” där svårigheterna betraktas som något inom barnet (Liljegren 2000:37). Gudrun 

Malmer påtalar å sin sida att elevers svårigheter inte enbart är betingade av gener utan också har 

miljömässiga orsaker så att barnets upplevelse av matematiken påverkats av traumatiska upplevelser 

(Malmer 2010:82). Eva förmedlar att hon för att komma tillrätta med Christopher svårigheter tittar på 

vad pojken faktiskt kan snarare än vad han inte kan. Att fokusera på barnets styrkor är också den strategi 

som förespråkas för att hjälpa elever i svårigheter (Liljegren 2000:37f). 

 

För att anpassa studierna för Christopher låter hon honom använda miniräknar under vissa moment. 

Elever med dyslexi kan behärska komplexa problem och samtidigt ha svårigheter i grundläggande 

aritmetik (Miles i Sterner och Lundberg 2002:158). Malmer påtalar att miniräknaren kan komma väl till 

pass för sådana elever (Malmer 2010). Effekten av Evas anpassning blir att många elever i klassen 

ställer sig frågande. Detta dilemma löser hon genom att tala med eleverna öppet och reda ut frågorna 

tillsammans med klassen för att Christopher inte ska bli lidande. Hjörne och Säljö belyser att en elev kan 

bli lidande om dess identitet i skolan domineras av att det är ”svagt” eller en ”specialelev” (Hjörne & 

Säljö 2008:56). Evas försök att hantera klassens frågor kan här ses som ett sätt att undvika att eleven får 

identitetsmässiga förluster av sina svårigheter i anslutning till matematiken. 

 

Eva talar om vikten av att barnen ska känna lust inför matematiken, något som också kännetecknar den 

framgångsrika lärarens personliga egenskaper (Clarke & Clarke 2006:57). Då hon i observationen låter 

den nyanlända eleven Mina läsa talet högt kommer klagomål från klassen på att flickan inte höjer rösten 

tillräckligt. Detta klagomål tacklar Eva genom att påtala att alla elever har talen framför sig och själva 

kan läsa vad som står. Effekten blir att Mina höjer rösten och fortsätter läsa. I den här observationen kan 

Eva sägas gynna klassrumsklimatet och elevernas förmåga att lyssna till varandra. Något som också 

utmärker framgångsrika lärare i matematik (Clarke & Clarke 2006:57, Cummins 1996:91). I denna 

handling kan vi också ana att Eva gynnar Minas lust att göra sin röst hörd på matematikundervisningen. 

Detta är speciellt viktigt för elever med svenska som andraspråk då forskning visar att de får få tillfällen 
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att verbalisera akademiskt innehåll på undervisningsspråket (Ivory m.fl. i Rönnberg & Rönnberg 

2001:70). 

 

Tugba oroar sig främst för att hon inte till fullo hinner med nyanlända elever som idag börjar direkt i 

svensk klass snarare än som tidigare först gick i förberedelseklass. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

kan vi säga att de nyanlända barnen inkluderas i klassrummet snarare än segregeras för undervisning i 

förberedelseklass (Haug 1998:22). Att inkluderas i klassrummet innebär dock inte nödvändigtvis att 

elevens svårigheter kommer i fokus (Tiedeman m.fl.2004:232) I observationen ser vi också att då Tugba 

går igenom svaren på multiplikationsövningen muntligt kan Istvan inte följa med. Detta kan tolkas som 

att hans svårigheter göms undan enligt Tiedemans resonemang.   

 

Även Tugba tycker att det är hennes och hennes kollegas uppgift att hitta lösningar på elevers 

svårigheter och hon kan också tänka sig att organisera extraundervisning för den elev som behöver nå 

målen. Jag tolkar hennes inställning som att ouppnådda mål inom matematiken kommer att betraktas 

som ”ett barn i svårigheter” vilket hon som pedagog kan och bör reda ut snarare än ”ett barn med 

svårigheter” där svårigheterna betraktas som något inom barnet (Liljegren 2000:37).  Tugba berättar 

dessutom att hon blir glad och stolt när föräldrar tackar henne för att hon hjälpt deras barn att ”hitta 

matematiken”. Även denna inställning är betecknande för framgångsrika lärare där pedagogens 

personliga egenskaper utmärks av en stolthet över barnens framgångar (Clarke & Clarke 2006:57). 

 

Sammanfattning och slutsats förväntningar och stöd 

Pedagogerna Eva och Tugba betonar vikten av höga förväntningar och stöd. Att ställa höga men 

realistiska förväntningar på eleven är också kännetecknande för framgångsrika lärare i matematik 

(Clarke & Clarke 2006:57). Stöd i matematik praktiseras här genom ett inkluderande förhållningssätt 

vilket betonas av Lahdenperä för ett interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 2008). 

Visuellt och laborativt material som stöttning  

På frågan om lärarna använder laborativt/praktiskt material i sin undervisning visar det sig att de alla 

jobbar mycket med sådant material. Eva menar att hennes elever får rita och bygga mycket och tycker 

att det laborativa materialet alltid ska finnas tillgängligt för eleverna men menar samtidigt att barnen inte 

är lika beroende av det i årskurs fem då de redan har utvecklad en viss abstraktionsnivå.  

”Laborativt material kan vara vad som helst. Behöver inte vara tjusigt material. Det kan vara 

sockerbitar eller tändstickor. Det är faran med ett fint material när det blir bara här som det 

gäller – Cuisinaires färgrstavar eller vad det är. Jag vill att det ska se att de kan plockar var som 
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helst och se det här. Som med bråk gjorde jag ett papper och då fick barnen för sig att det vara 

bara på det här papperet som det gällde inte att man kunde dela upp karameller eller så då fick 

jag köpa chokladkakor för att dela upp det för det blir som ett mönster för barnen.” 

 

Även Tugba uppskattar att arbeta laborativt och har många uppslag till praktiskt arbete: 

”Allt som vi har köpt som t.ex. positionssystemet som vi har på whiteboard. Eller jag hämtar från 

skolgården eller går ut i naturen och plockar grejor i naturen. Man behöver inte köpa saker, nya 

saker. Man kan ta kottar och stenar och med primitiva material och enkelheten lär man sig 

jättemycket tycker jag. Ibland använder jag klassrummet som ett lab. Geometriska former – hur 

många geometriska former hittar vi i klassrummet? Längden och bredden på klassrummet eller 

korridoren. Hur många minuter klarar vi det? Det beror på. Vi har ju så många år vi har 

erfarenhet. Man kan ju använda saker i klassrummet, på gården, ge sig ut i skogen och plocka 

saker och ting. Jag använder en massa saker, mjölkpaket och så.” 

 

Under Margarethas lektioner i F-klass tar jag del av att det förekommer flera olika praktiska material 

vilket också gör att det blir lite lustigt då jag ställer frågan utifrån min intervjuguide om honfaktiskt 

använder sådant material.  

”Ja det är stenar, knappar, leksaker, säger hon och skrattar. Alla typ leksaker jag hittar av 

samma sort. grodor, giraffer, apor allt. Och så sorterar vi och så. Jag har inte slängt mina barns 

leksaker utan jag har tagit med dem hit och använder dem som laborativt material.” 

Margaretha menar också i ett informellt samtal att Eva varit en stor inspirationskälla i fråga om praktiskt 

material. Under ett flertal år har lärare från alla arbetslag tagit del i en tvärgrupp för bedömning av 

elevers resultat i matematik och sedermera även naturvetenskap. Här har man delat med sig av sina 

kunskaper, förmedlat erfarenhet samt sökt ny kunskap. I denna tvärgrupp har alla mina informanter 

suttit med. Under en lektion i halvklass i matematik ser jag Margaretha använda tre olika material efter 

varandra innan barnen får börja göra en uppgift där de faktiskt använder papper, penna och färger. 

 

Miljö och observation år 5 

Skolan är en stor byggnad i byggd på 80-talet. Ett atrium med stort ljusinsläpp är ingång till skolan och 

avdelar Urbergaskolan från Högstadieskolan. Vi rör oss efter morgonsamling med alla Urbergaskolans 

lärare. Vi går ut i atriet, genom elevhallen med små bord och bänkar och uppför trappan till ett större 

utrymme med blå skåp i prydliga rader. Här har Urbergaskolans femteklassare fått sina två klassrum 

inhysta. På dörren sitter en plansch uppsatt med text i granna färger:  

”Det du tror om mig, 



40 
 

sådan du är mot mig, 
hur du ser på mig, 
vad du gör mot mig, 
hur du lyssnar på mig – 
sådan blir jag” 

  

Barnen står i små grupper och talar lågmält med varandra. När Eva öppnar dörren följer en liten flicka 

efter oss in i rummet och frågar: 

- Eva, får vi gå in i salen? 

- Åhh, ni kan väl sitta därute och ha lite trevligt en stund, genmäler Eva i förtrolig ton medan hon 

böjer sig ned mot flickan och pekar ut mot korridoren. 

 

Flickan går ut till sina kamrater igen och fortsätter prata lågmält. Vi går genom salen där högersidan är 

täckt av materialskåp med glasdörrar i en lång rad. Innanför glasdörrarna skymtar böcker och praktiskt 

material för naturvetenskapliga- och teknikexperiment. På skåpdörrarna sitter också en lång rad med 

färgplanscher. ”Naturvetenskap i vardagen” står som överskrift. Varje plansch illustreras av en 

färggrann serieteckning där naturvetenskapliga fenomen i vardagen kommer till utryck genom en 

argumentation mellan barn.  

 

Framme vid tavlan är ett koordinatsystem uppsatt till vänster och en modell av en klocka i trä. På övre 

kanten av tavlan sitter också en tallinje uppklistrad i form av en metrisk skala.  Till höger hänger två 

meterlånga linjaler och ytterligare en i form av en rätvinklig triangel. Salens vänstra sida är täckt av 

fönster. I fönsterkarmen står några blomkrukor med välmående plantor varav en blommar ymnigt med 

varmröda blommor: Där står också saxar och böcker samt en del praktiskt material: ett antal stora 

timglas i olika färger, en spann med ”wrap ups” för multiplikation, två stora klockor i plast och två 

färggranna bråktavlor med flyttbara klossar. 

 

På den nedre väggen sitter en stor plansch av ett människoskelett i naturlig storlek. Ovanför en hög med 

Othello och andra sällskapsspel står en OH-apparat av modernt snitt. Vid sidan av den en våg. En 

färggrann bok ”Flaggor i världen” står uppställd på ett bord så att framsidan lyser med sina olikfärgade 

grafiska rektanglar för den som kommer in i rummet. Här finns också en trälåda med färgpennor i 

många olika nyanser. Den nedre väggen är täckt av en stor anslagstavla med en svart textil och bred 

träram i ek. Framför den svarta bakgrunden hänger ett klädsträck med barnens arbete prydligt uppsatta 

med klädnypor. Till höger en stor färgrann plansch av periodiska systemet. På två avlånga skyltar står 

med handskriven prydlig text i storformat ”kondensering” och ”avdunstning”. 
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Observation 1 praktiskt material år 5 

- Nu ska vi spela ett multiplikationsspel, säger Eva. 

- JJAAAAA, ropar klassen  

Lena delar ut ett antal kort i klassen. Alla barn får varsitt kort. Lena tar tid med hjälp av timglas. Hon 

tror att barnen ska klara hela rundan på 2 minuter. Barnen verkar lite skeptiska. 

- Vi provar, säger Eva.  

Spelet fungerar så att en elev som har första kortet börjar läsa en fråga kring multiplikation. T.ex. - Vem 

har 5 x 4? Den elev som har 20 på sitt kort ska ropa ut – Jag har 20 och sedan läsa nästa fråga. De spelar 

en omgång men klarar inte hela rundan på två minuter. Timglaset vänds åter när omgången är över och 

nu börjar Eva be barnen att uppskatta hur många sekunder som gått. 

- 30 svarar någon 

- Hur kan man veta det? undrar Eva. 

- För det är lika mycket på var sida. 

- Ja. Kan man säga något mer? 

- Det är jämnt. 

- Mmm, nåt annat? 

- Det är hälften. 

- Bra, och om det är 25 på den här sidan hur många är det då på den andra? undrar Eva. 

 

Observation 2 praktiskt material år 5 

Inför ett pass Kängurumatematik går Eva igenom de tal som eleverna har att jobba med.… 

– Tal nr 10 handlar om vinklar. Vet alla vad en vinkel är? 

Eva går nu fram och öppnar ett av skåpen ur vilket hon tar ut en hopvikt meterlång passare i plast. 

Genom att manipulera passarens ben förevisar hon vad en vinkel är och hur en trubbig respektive spetsig 

vinkel kan se ut. Därefter får eleverna börja jobba i mindre grupper med sina problemlösningar. 

 

Miljö i år 4 

På dörren till Tugbas klassrum sitter en plansch med följande text: 

”Du är matematiker 

- Har du handlat godis någon gång? 

- Har du spelat kortspel någon gång? 

- Har du bakat sockerkaka, hoppat hage, lekt affär, dukat bord, sorterat strumpor, mätt upp 

hostmedicin?” 
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Till höger på tavlan sitter geometriska figurer uppsatta i olika färg med beteckningar, en klocka med 

texter som visar de olika tiderna: fem i, fem över, tio över, kvart över etc. Under klockan hänger samma 

plansch om förväntningar på eleven som hos Eva. På whiteboardtavlan till höger sitter magneter med 10 

små kvadrater på rad, rader av 10 kvadrater samt area av 100 kvadrater som tillsammans formar som en 

kub. 

 

På väggen hänger planscher som illustrerar samband i längd, massa och volym samt de fyra räknesätten 

och decimaltal. Till höger om dörren en termometermodell i storformat på vilken temperaturen går att 

reglera manuellt. Ovanpå skåpen på högerväggen en stor fysisk modell av solsystemet med jord och 

måne etc. Under skåpen tre vaskar och diskställ. På skåpen kan vi läsa utskrifter kring area av kvadrat, 

rektangel, triangel, cirkel samt fysikplanscher med vatten, volym och vikt. Vänsterväggen är täckt av 

fönster och i fönsterkarmen står en låda med Sagolik Problemlösning, tema problemlösning samt Palin i 

matematik. 

 

Framme vid fönster till vänster finns en jordglob och en stor låda på vilken står skrivet med tuschpenna 

”ental, tiotal, hundratal, tusental – praktiskt material.” I en hink bredvid står en bunt inplastade 

uppmaningar t.ex.  

- Samla nio föremål, dubbelt så många pinnar som stenar. 

- Samla sju föremål – ni ska ha en sten mer än ni har kottar. 

På bänken bredvid står linjaler, saxar, kritor och lim. Här ligger också en bråktavla med klossar i trä 

samt ett stort timglas och en ask med små timglas. I en glassburk finner jag en bunt med modellklockor 

och kort med uppgifter kring klockan från Mattesafari. På katedern ligger montessorimaterial kring 

ental, tiotal, hundratal och tusental i tredimensionell form. 

 

Stenar i handen – observation praktiskt material från F-klass 

Margaretha sitter ned med en liten burk i sin hand. Barnen sitter runt henne i en halvcirkel. 

- Vi har haft fem stenar i handen och sex stenar i handen så nu tar vi sju stenar i handen, säger M. 

M tar upp sju stenar ur burken och håller dem i sin hand. Hon öppnar handen. 

- Nu räknar vi! 

- Ett, två……sju alla barn räknar i kör medan M pekar. 

- Är det låtsasstenar? undrar Zeynep? 

- Nej, de här stenarna är riktiga. De har jag plockat i Grekland, berättar M. 

- Nu har jag sju stenar och skakar om. Nu lägger jag ned två stenar. 
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M lägger två stenar på mattan 

- Hur många har jag i handen? 

- Fem, svarar Zeynep genast. 

- Jättebra Zeynep 

M lägger fyra stenar på mattan 

- Nu lägger jag ned fyra stenar. Hur många har jag kvar i handen? frågar hon nästa barn i tur i 

ringen. 

- Tre, svarar Istvan genast 

- Jättebra! Hur kom du fram till det. Räknade du eller visste du det bara? 

- Jag visste det. Du hade lagt ned tre då… 

M lägger en sten på mattan. Lilly tänker. De andra barnen blir ivriga och räcker upp sina händer. 

- Nu är det Lilly som tänker, säger M. Barnen tar ned sina händer. 

- Sex svarar lilly 

M lägger ned fem stenar. 

- Två 

M lägger ned sex stenar. 

- En 

M lägger ned två stenar 

- Sex  

- Det var nästan rätt, säger M. Hon öppnar handen och räknar  

- Ett, två, tre, fyra, fem, Och pekar sedan på golvet:  

- Sex sju. 

M lägger ned 4. 

- Två, nej jag sa fel. Tre! säger Abdi. 

- Bra, nu ska ni få en uppgift. Men först ska vi ta talraden. 

M lägger ut en lång rad med siffror 1 – 10 vilken varit vikt som ett dragspel. Hon pekar med pekpinnen 

och barnen läser högt i kör först 1–10 och därefter 10–1. 

Därefter får barnen blunda medan M täcker över några av siffrorna med spelkort. Hon frågar: 

- Vilken siffra ska det vara här? 

- Två 

M går igenom alla barnen som får svara på tre siffror var. 

- Nu ska ni få en arbetsuppgift, säger M och håller ett antal stenciler i handen. 
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- Det var en gång en trollslända som flög omkring och så träffade den två fjärilar. Hur många var 

de nu tillsammans? 

- Tre 

- Just det. Och på mattespråk skriver man då 1 + 2 = 3. Hon visar på stencilen. 

- Och sedan ska ni skriva det här nere och sedan färglägga fint. 

 

Analys praktiskt material 

När Eva säger att hennes femteklassare inte använder så mycket praktiskt material längre då de redan 

etablerat an abstrakt nivå är detta resonemang i linje med Gudrun Malmers tankar i Bra matematik för 

alla. Här förespråkas praktiskt material för att kopplat till samtal öva elever i matematisk förståelse då 

de genom att ”göra och pröva” kan skapa ett ”inre bildarkiv”. Eva talar om att de idag framför allt ritar 

och bygger vilket också omtalas av Malmer som andra sätt att konkretisera förståelse (Malmer 2002:33). 

Malmer lyfter fram Piagét vilken förespråkade ett praktisk manipulerande av den fysiska verkligheten 

där yttre handlingar så småningom kan övergå till att bli inre (Piagét i Malmer 2002:93). 

 

I Evas klassrum finns många exempel på praktiskt såväl som visuellt material som kan stötta inte minst 

de tvåspråkiga elevernas förståelse för matematik (Cummins 1996:77). Här förekommer en våg, en 

jordglob, två bråktavlor, flertalet stora och små linjaler samt klockor och timglas vilka kan användas på 

olika sätt för att lyfta fram matematiska begrepp och samband. I observationen kan vi också ta del av 

hur Eva använder timglaset inte bara för att ta tid utan också för att uppskatta hur mycket sand som finns 

på endera sidan av glaset. På så sätt får hon eleverna att fundera på matematiska samband med 

utgångspunkt ifrån en minut eller 60 sekunder. Att använda spontana tillfällen för att uppmärksamma 

matmatiska samband till tidigare studerade begrepp är också ett arbetssätt som utmärker framgångsrika 

lärare i matematik (Clarke & Clarke 2006:57). 

 

Genom att ställa en fråga som Hur kan man veta det? ger Eva eleverna tillfälle att formulera sig med 

hjälp av matematiska begrepp. Detta är speciellt viktigt för elever med svenska som andraspråk då 

forskning visar att de får få tillfällen att verbalisera akademiskt innehåll på undervisningsspråket (Ivory 

m.fl. i Rönnberg & Rönnberg 2001:70, Cummins1996:91). Då Eva dröjer kvar i frågeställningen får hon 

dessutom fram fler uttryck för ett och samma samband som här lika mycket, jämnt, hälften etc. På så vis 

utvecklas elevernas kunskap om matematiska begrepp och ett kontextreducerat språk inom matematik 

(Cummins i Rönnberg & Rönnberg 2001:25). 
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Vi kan också titta på klassrumsmiljön ur ett interkulturellt perspektiv. En jordglob står centralt placerad 

framme vid tavlan.  Dessutom ser vi direkt då vi kommer in i rummet en färggrann bok ”Flaggor i 

världen” vilken står uppställd på ett bord så att framsidan lyser med sina olikfärgade grafiska rektanglar 

för den som kommer in. Båda de här objekten kan sägas signalera att detta klassrum rymmer hela 

världen med många olika nationaliteter - mångkultur. Att på detta vis lyfta fram symboler för barnens 

olika språk och kultur i klassrummet kan sägas representera ett interkulturellt förhållningssätt (Lorenz & 

Bergstedt 2006:13ff).  

 

Den plansch som Eva satt upp på klassrumsdörren och Tugba har invid tavlan sätter fokus på 

pedagogens förståelsehorisont och förväntan på eleverna. Den kan också sägas mana till ett reflexivt 

förhållningssätt.   

”Det du tror om mig, 
sådan du är mot mig, 
hur du ser på mig, 
vad du gör mot mig, 
hur du lyssnar på mig – 
sådan blir jag” 
 

Budskapet stämmer till eftertanke hos pedagoger då den sätter fokus på pedagogens personliga 

bakgrund för sin förståelse och tolkning av barnen. Ett reflexivt förhållningssätt är också något som 

förespråkas för ett interkulturellt ledarskap enligt Lahdenperä (Lahdenperä 2008:56). 

 

Tugba förmedlar till mig att hon arbetar mycket praktiskt kring matematik och att hon gärna använder 

klassrummet som ett laboratorium. Under hennes lektioner kring volym har hon med sig praktiskt 

material i form av förpackningar hemifrån. Hon ger också barnen tillfälle att arbeta med att uppskatta 

såväl som mäta volym med ett stort antal skiftande måttenheter. Härigenom varierar hon begreppen 

visuellt vilket är positivt för barn som lär ett andraspråk (Cummins 1996:77) I hennes klassrum 

förekommer, liksom hos Eva, många olika typer av praktiskt material och visuella objekt vilka kan 

åskådliggöra matematiken för eleverna och med hjälp av vilka de kan få tillfälle att manipulera 

verkligheten för att internalisera sin förståelse för matematik (Piagét i Malmer 2002:93, Cummins 

1996:77) 

 

Margaretha, som arbetar med barnen i F-klass, använder sig av praktiskt material mest hela tiden under 

sina lektioner. I enlighet med Malmer och Kruse är det också mycket fördelaktigt att arbeta med 

praktiskt material för barn som ännu inte nått en abstrakt förståelse. I Kruses ord åskådliggörs 

matematiken (Kruse 2010:10). Malmer talar, å sin sida om att ge eleverna ett inre bildarkiv som de 
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sedan kan utgå ifrån för att göra generaliseringar och utveckla sin matematiska förståelse (Malmer 

2002:93). Även ur ett språkutvecklande perspektiv kan praktiskt material förespråkas då det fungerar 

stöttande för tvåspråkiga barn (Cummins 1996:77). 

 

Vi kan se i observationen att Margaretha bromsar de andra barnens iver att få svara då hon betonar att de 

måste ge tid åt Lilly att tänka klart.  Barnen tar ned sina händer och väntar in flickans svar. Detta kan 

tolkas som att Margaretha här gynnar ett socialt klimat vilket kan underlätta för eleverna att 

kommunicera och reflektera över matematik. Forskning visar att hur eleverna utvecklar sin förmåga att 

lyssna till varandra spelar stor roll för att skapa de interaktionsmönster som krävs för matematisk 

reflektion i klassrummet (Hierbert et. al i Rönnberg & Rönnberg 2001:76, Clarke & Clarke 2006:57). 

Samtalsklimatet i klassrummet är något som speciellt betonas för att gynna språkutveckling (Cummins 

1996:91).  

 

Sammanfattning och slutsats 

Alla lärare på Urbergaskolan använder under mina observationer praktiskt och visuellt material i sin 

undervisning. Matematikboken används här mycket sparsamt för uppslag och idéer eller tillfälliga 

övningar snarare än rutinmässigt räknande. Margaretha menar också i ett informellt samtal att Eva varit 

en stor inspirationskälla i fråga om praktiskt material. Tugba nämner att hon vet att Eva jobbar utan att 

använda sig av matematikboken. Denna praktik försöker hon följa men uttrycker samtidigt en 

ambivalens i fråga om att eleverna kanske behöver träning i böcker för att klara sig i högre åldrar. 

”Eldsjälen” Eva är den bland pedagogerna som genomgått en fortbildning i kommunens regi vilken 

övertygade henne om att ”ge upp boken”.  

 

Ett intryck jag får från mitt material är att de didaktiska metoderna som praktiseras bland flera av 

pedagogerna förefaller ha kommit att sprida sig i kollegiet genom exempelvis den utvecklingsgrupp i 

matematik vilken alla informanter tagit del av i ett antal år. Här kan den explicita kunskap i form av 

fortbildning som ”eldsjälen” Eva genomgått, liksom andra idéer och erfarenheter i gruppen, ha fått 

ytterligare spridning och gjorts till tyst kunskap hos de enskilda pedagogerna. Fortbildning är också 

något som betonas för att uppnå goda resultat i matematik (Clarke & Clarke i Emanuelsson & 

Doverborg Red. 2006:53ff, Sterner & Lundberg 2002:167, Lahdenperä 2008).   

 

Sammantaget förefaller didaktiska metoder att ha fortplantats i organisationen på Urbergaskolan för att 

vara till speciell nytta för att möta förändringar som exempelvis ökningen av barn med utländsk 

bakgrund. Detta kan tolkas som att Urbergaskolan fungerar som en lärande organisation där Eva har 
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rollen av en kunskapsaktivist – någon i personalgruppen vilken provocerar fram nytt tänkande (Jacobsen 

& Thorsvik 2008:400). Att vara en lärande organisation med förmåga till problemlösning är också något 

som är betecknande för ett interkulturellt förhållningssätt enligt Lahdenperä (Lahdenperä 2008).  
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Slutsatser och slutdiskussion  

Syftet med den här studien har varit att undersöka didaktiken inom matematik och kulturen på 

Urbergaskolan då invandrarelever här lyckas mycket väl i matematik enligt resultat i årskurs fem. Jag 

har intervjuat tre lärare och en skolledare samt observerat lektioner för att ta reda på skolans metoder 

utifrån perspektiv på interkulturalitet (och tvåspråkighet), meningsskapande i matematiken samt 

stöttning.  

 

En slutsats är att skolan inrymmer interkulturella perspektiv där barn av utländsk härkomst är i majoritet 

och utifrån mitt material inte utsätts för stigmatiserande jämförelser med en svensk norm. Den 

interkulturella aspekten speglas också genom 1) pedagogerna och skolledarens förhållningssätt och 2) 

vissa organisatoriska drag. Pedagogerna tar ställning för reflexivitet där de betraktar sin egen förväntan 

på barnen som utslagsgivande för deras resultat. Man förefaller också arbeta mot en lärandekultur vilken 

utmärks av att alla elever ska kunna komma till tals. Alla informanter har också inställningen att det är 

en fördel för eleverna att läsa hemspråk och ställer sig positiva till att elevernas språk och kultur tar sig 

uttryck under lektionerna. Ur organisationsperspektiv har man dessutom lagt sig vinn om att 

lokalanställa hemspråkslärare för att gynna samarbete och integration av modersmål i skolan. Alla dessa 

drag kan beskrivas som delar i ett interkulturellt ledarskap enligt Lahdenperä (Lahdenperä 2008). 

 

En annan slutsats jag kan dra är att sammansvetsande för kulturen på skolan är deras språkutvecklande 

arbete vilket pågått under decennier och vilket också på ett mycket påtagligt sätt genomsyrar 

matematikundervisningen i alla de årskurser jag tittat på 0, 4 och 5. Här arbetar pedagogerna med att 

konsekvent fokusera specifika matematiska begrepp och uttryck samt träna eleverna i att själva använda 

dessa i tal och skrift. Målet med det språkutvecklande arbetet är att ge eleverna tillgång till ett 

kontextreducerat språk enligt Cummins. Detta språk är också det språk som krävs i skolan – ett 

akademiskt språk eller CALP (cognitive academic language proficiency) i Cummins terminologi 

(Nygren-Junkin 2011).  

 

Enligt forskning av Lundin har den svenska skolan en tradition av disciplin och tyst räkning i böcker 

(Lundin 2011:373). Detta är ett problem som också svenska läroplaner sedan 60: talet tycks ha sökt 

komma tillrätta med genom att formulera mål kring samtal och reflektion utan att ha något större 

genomslag (Wyndham, Riesbeck & Shoultz 2000:48). Rönnberg & Rönnberg har förklarat 

svårigheterna att förändra praxis med att matematik liksom språk är bärare av vissa värderingar 

(Rönnberg & Rönnberg 2006:5). Ett resultat av min studie är, glädjande nog, att de klassrum som jag 
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besökt på Urbergaskolan tycks ha lyckats bryta denna tradition. Här grundar sig 

matematikundervisningen på mycket samtal och reflektion kopplat till ett konkret laborerande vilket 

fångar elevernas engagemang – skapar mening. Detta kan beskrivas som en social konstruktivistisk 

metod där barnens sökande efter kunskap genom praktiska erfarenheter med ett stort inslag av samspel 

blir drivkraft genom processen. Mitt resultat sammanfaller också med färsk forskning kring flerspråkiga 

klassrum för matematik. I studien Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning kommer Eva Norén fram till att en språkutvecklande ansats kan leda bort från 

den tradition av tyst räknande i böcker vilken varit tradition i svensk grundskola (Noren 2010:109).  

 

Ytterligare en slutsats av materialet är att det under matematiklektionerna används mycket praktiskt och 

visuellt material för stöttning medans matematikboken används sparsamt. Dessutom förekommer tydliga 

genomgångar, samtal i helgrupp och grupparbeten kring problemlösning samt spontana initiativ från 

lärarnas sida att dra paralleller och diskutera samband till tidigare studerade områden samt ställa krav 

och ha förväntningar på eleverna. Alla dessa är aspekter vilka utmärker framgångsrika lärare i 

matematik (Clarke & Clarke 2006:57). Pedagogerna ser det som sin uppgift att hjälpa ”elever i 

svårigheter” snarare än att betrakta dem som ”elever med svårigheter” (Liljegren 2000:37). Barn i 

svårigheter får hjälp i klassrummet. Denna praktik kan sägas representera ett inkluderande perspektiv på 

specialundervisning (Haug 1998:23). Ett inkluderande perspektiv är också något som betonas av 

Lahdenperä för ett interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 2008). En reflektion är att den didaktik som 

praktiseras här förefaller delvis ha fått sin spridning genom att den pedagog som fortbildat sig inom 

matematik fungerar som en kunskapsaktivist - någon i personalgruppen vilken provocerar fram nytt 

tänkande (Jacobsen & Thorsvik 2008:400). Detta tyder på att Urbergaskolan är en lärande organisation 

med utvecklad problemlösningsförmåga vilket också betonas som en interkulturell aspekt av 

Lahdenperä (Lahdenperä 2008). 

 

Åse Hansson visar i en avhandling att den svenska skolan inte är likvärdig. Orsakerna till detta finner 

hon i att social och pedagogisk segregation i allmänhet går hand i hand och detta förvärras ytterligare av 

en trend där eleverna utelämnas till mycket ansvar för sitt eget lärande (Hansson 2011:123). Här torde 

Urbergaskolans matematikundervisning vara ett undantag till regeln. Trots att skolan ligger i ett ur 

socialt perspektiv segregerat område så lyckas eleverna i matematik. Här förkommer heller ingen 

nivågruppering eller annan segregerande form av specialpedagogiskt stöd i matematik. Ej heller kan 

eleverna anses ha mycket eget ansvar för sitt lärande.  
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Vad göra? 

Forskning i fältet visar att minoritetselever i allmänhet inte erhåller en likvärdig utbildning pga. att 

eleverna får ta för stort anvar samtidigt som en segregerande pedagogik prakticeras (Hansson 2011). 

Minoritetselever i Sverige lider också brist på motivation pga. att relationerna i skolan speglar ett 

monokulturellt förhållningssätt (Parszyk 1999, Lahdenperä 2008). Samtidigt finns det klassrum där 

eleverna lyckas väl i matematik (Norén 2010). Matematiken och kulturen på Urbergaskolan 

representerar också ett sådant positivt exempel. För att sätta stopp för den nedåtgående trend i resultat 

för elever med utländsk bakgrund skulle man önska att de positiva exempel som finns i svensk skola 

fick en tydlig belysning och spridning bland rektorer och lärare som en del i deras utbildning och 

proffessionsutveckling. En fråga som man kan ställa sig är om inte ett språkutvecklande arbetssätt i 

matematikundervisningen borde bli normbildande i svensk skola då det leder bort från det tysta 

räknandet mot den meningsskapande didaktik som länge efterfrågats. 

 

Vidare forskning 

Staffan Stenhags forskning visar att matematikbetyget i årskurs 9 innehåller en stor komponent 

läsförståelse samt att läsförståelse är en viktig komponent i många andra ämnesbetyg i år 9 (Stenhag 

2010). Cummins understryker också att ett akademiskt språk inte går att tillgodogöra sig utan att ta del 

av text. Eleverna måste uppmuntras att läsa böcker och skriva mycket (Cummins 1996:91). På 

Urbergaskolan arbetar man språkutvecklande för att eleverna ska utveckla ett kontextreducerat språk 

vilket ger goda resultat för betyget i matematik i år 5. En fråga som vore intressant att undersöka är hur 

Urbergaskolans elever med goda resultat i matematik i år fem klarar sig på högre nivå. Här kan arbete 

med läsning, skrivning och läsförståelse i andra ämnen komma att spela roll för elvernas framtida betyg 

i matematik såväl som andra ämnen.  

 

Ytterligare en annan fråga av intresse för vidare forskning vore att undersöka hur den lärande 

organisationen på Urbergaskolan vuxit fram och vad som kännetecknar den. En tillbakablickande studie 

med organisationsteoretiska perspektiv skulle kunna ge inblick i hur en interkulturell skolkultur kan 

skapas utifrån ett praktisk exempel. 



51 
 

Litteraturförteckning 

Anderberg, Bengt & Källgården, Eva-Stina (2007). Matematik i skolan: didaktik, metodik och praktik. 1. 
uppl. Stockholm: Bengt Anderberg läromedel 
 
Axelsson, Monica (2003). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I Louise Bjar & Caroline 
Liberg: Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 
 
Axelsson, Monica (2004). Tvåspråkiga elever och skolframgång. I: Hyltenstam & Lindberg (red.) 
Svenska som andraspråk – i forskning, skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Clarke, Doug & Clarke Barbara (2006). Hur arbetar duktiga lärare? I Emanuelsson, Göran & 
Doverborg, Elisabet (red.) Matematik i förskolan. 1. uppl. Göteborg: NCM/Nämnaren, Göteborgs 
universitet 
 
Collier Virginia & Thomas Wayne / The Astounding Effectiveness of Dual Language Education for All, 
NABE Journal of Research and Practice, 2:1 Winter 2004 http://njrp.tamu.edu/2004/PDFs/Collier.pdf  
2011.11.24 
 
Cummins,Jim (1996) =egotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. 
California Association for Bilingual Education 
 
Eklund, Monica 2003 Interkulturellt lärande: intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-
talets början, Luleå Tekniska Universitet 
 
Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för 
och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren 
 
Hansson Åse (2011), Ansvar för matematiklärande Effekter av undervisningsansvar i det 
flerspråkiga klassrummet, Göteborgs Universitet 
 
Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. 
 
Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008), Att platsa i en skola för alla: Elevhälsa och förhandling om 
normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag 
 
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (2004). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning 
och samhälle. Lund: Studentlitteratur.  
 
Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli (1996). Hemspråksundervisningen. Tvåspråkighet med 
förhinder? / Kenneth Hyltenstam (red.). S. 9-109 
 
Jacobsen, Ingvar & Thorsvik, Jan (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur 
 
Kempe, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) (2008). Design för lärande. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag 
 
Kroksmark, Tomas (red) (2003) Den tidlösa pedagogiken, Lund: Studentlitteratur  
 



52 
 

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på 
matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedt 
 
Kullberg, Birgitta (2004:a). Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur. 
 
Kullberg, Birgitta (2004:b) Lust- och undervisningsbaserat lärande: ett teoribygge, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Lahdenperä, Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt Malmö: Gleerups 
 
Liberg, Caroline (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. 2., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Liljegren, Britta (2000), Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel. Lund: Studentlitteratur  
 
Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.) (2006). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella 
lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundin Sverker (2010) Den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling, Uppsala 
Universitet 
 
Lunneblad, Johannes (2006). Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie på en förskola i ett 
multietniskt område. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006 
 
Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur  
 
McIntosh, Alistair (2008). Förstå och använda tal: en handbok. 1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum 
för matematikundervisning (NMC), Göteborgs universitet 
 
Nauclér, Kerstin (2004). Barns språkliga socialisation före skolstarten. I Hyltenstam & Lindberg (red.) 
Svenska som andraspråk – i forskning, skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Norén, Eva (2010). Flerspråkiga matematikklassrum – diskurser i grundskolans 
matematikundervisning. Stockholms Universitet 
 
Nygren-Junkin, Lilian (2010) Modersmålets inverkan på läsförståelse på andraspråket, Hur 
kompetensnivån på förstaspråket kan höjas och få en positiv effekt på elevers läsförståelse och läsvanor 
på andraspråket – en svensk fallstudie =ätverket Tosprogige barn i =orden, TOBA=O, Konferensvolym, 
Halden:2010 (under utgivning)  
 
OECD (2006) Where immigrant students succeed - A comparative review of performance and 
engagement in PISA 2003 Programme for International Student Assessment, OECD 
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf 
 
Parszyk I-M (1999). En skola för andra: Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i 
grundskolan. Stockholm HL 



53 
 

Rönnberg, Irene & Rönnberg, Lennart (2006:2) Minoritetselever och matematikutbildning. En 
litteraturöversikt. Skolverket. Stockholm, Liber  
 
Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and 
sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook for Research on Mathematics Teaching 
and Learning. New York: MacMillan. 
 
Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. 
Stockholm: Norstedt 
 
Sharif, Hassan (2008). Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik, i Martin Molin, Anders 
Gustavsson och Hans-Erik Hermansson (red.) (2008). Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids 
socialpedagogik. Göteborg: Daidalos.  
 
SOU 1983:57. Olika ursprung – gemenskap i Sverige. Huvudbetänkandeav språk- och 
kulturarvsutredningen. Stockholm:Utbildningsdepartementet. 
 
Skans, Anders (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken, Malmö Högskola 
 
Skolverkets SIRIS databas, faktablad för Urbergaskolan sept 2011 
 
Skolverket. (2002). Flera språk - fler möjligheter: Utveckling av modersmålsstöd och 
modersmålsundervisning 2002. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2003). Baskunnande i matematik www.skolutveckling.se  
 
Skolverket (2005:a) Skolverkets utbildningsinspektion av Urbergaskolan  
 
Skolverket (2005:b). Elever med utländsk bakgrund: en sammanfattande bild. 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1421 
 
Skolverket (2006). Rapport 288 Skolverkets lägesbedömning 2006 http://www.skolverket.se 2011.11.27 
 
Skolverket (2008:a) Myndigheten för skolutveckling Mer än Matematik – om språkliga dimensioner i 
matematikuppgifter http://www.skolverket.se/publikationer?id=1891 2011,11,27 
 
Skolverket (2008:b). Rapport 321 Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet 
 
Skolverket (2010). Rapport 349 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 – Beskrivande data 
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
 
Skolverket (2010). Rapport 352 Rustad att möta framtiden? Pisa 2009 om 15-åringars läsförståelse och 
kunskaper i matematik och naturvetenskap – resultaten i koncentrat.   
 
Skolverket, (2011) Läroplanen Lgr 11 och Kursplaner i matematik 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 
 
Stenhag Staffan (2010), Betyget i matematik Vad ger grundskolans matematikbetyg för information? 
Uppsala universitet  
 



54 
 

Sterner, Görel & Lundberg, Ingvar (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. 
Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet Tillgänglig på Internet: 
http://ncm.gu.se/node/468 
 
Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
 
Taylor, Charles (1995). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos 
 
Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. 1. 
uppl. Malmö: Gleerups utbildning 
 
Tiedeman Magnus, Rosenqvist Jerry, Lansheim Birgitta, Ranagården Lisbeth & Jacobsson Katharina 
(2004) Den stora utmaningen, om att se olikhet som en resurs i skolan, Halmstad :Wigforssinstitutet för 
välfärdsforskning, Högskolan i Halmstad 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 
 
Wyndham Jan, Riesbäck Eva, Schoultz Jan (2000), Problemlösning som metafor och praktik, 
Lindköpings Universitet 
 



55 
 

Bilaga 1. Intervjuguide till rektorer (förstudie) 

Kan du berätta lite om din bakgrund? 

Hur länge har du arbetat här? 

Kommunen har höga mål där man formulerar att alla barn ska uppnå fullständiga betyg. Hur tolkar du 

det här målet, vad menar du/ni är viktigt? Vad är en bra skola för dem? 

Vad ser du som viktigt för att tillgodose barn av utländsk bakgrund (för att lyckas skolan)? 

Hur ser du på modersmålets roll för dem som har annat modersmål än svenska (för att lyckas skolan)? 

Möjligheter och svårigheter med modersmålsundervisning? 

Uppmuntrar ni barn att läsa modersmål? 

Kan du tillgodose dina lärares efterfrågan på studiehandledning? 

Möjligheter och svårigheter med studiehandledning på modersmål? 

Förekommer samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare? 

Barn i svårigheter med utländsk bakgrund,  

Konsulteras modersmålslärare eller sva vid åtgärdsprogram? 

Finns det någon som är speciellt ansvarig för att bevaka de här barnen? 

Vilka erfarenheter har ni av kontakt med föräldrar till barn med annat ursprung? 

Hur ser du på rektors ansvar i den nya läroplanen? Förändrar den din situation i förhållande till 

kommunens mål? 

Vad skulle du önska för framtiden? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för lärare i matematik 

Kan du berätta lite om din bakgrund? 

Vad är "en bra skola" och en "mindre bra skola" när det gäller matematik och elever med annat 

modersmål än svenska.  

Hur bedöms utvecklingen i matematikundervisning på skolan?  

Använder du laborativt material och i så fall vilket? 

Vilket material ligger i källaren? Kan lärare använda materialet?  

Får du/ni fortbildning i matematik?  

Är du/ni uppdaterad på utvecklingen av matematikdidaktik i Sverige och i världen?  

Vilket stöd får de nyanställda lärare som undervisar i matematik, t. ex lärare på F0-F3,  

De som just avslutade utbildning - vilket stöd har de?  

Får du studiehandledning till dina elever om du efterfrågar det? 

Samarbetar du med modersmålslärare? 

Använder barnen sina modersmål på lektionen? 

 

 


