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Abstract 

 

National Agency for Education for the results of national sample results show that students with 

another mother tongue than Swedish have low results with a larger percentage than majority 

students. Research shows that this depends on their mother tongue and the importance of 

language in the subject to learn. 

 

The purpose of this study was to examine how teachers experience, plan and implement their 

teaching field of mathematics in the preparatory class. The focus is on two perspectives; an 

intercultural perspective and a social perspective. The newly arrived pupils in the preparatory 

class come from different parts of the world which leads to an intercultural classroom being 

formed. The aim of the social perspective is understand how students integrate into the social in 

the classroom. 

 

I use qualitative methods through interviews. The interviews were conducted with four 

practicing teachers in different schools in a given municipality. Each teacher has explained their 

attitude to the new arrival students, working, and what difficulties they face. The results show 

that the teachers teaching is based on students own ideas and previous knowledge. The teachers 

take into account students' background and knowledge to provide trends of the intercultural 

approach. This intercultural attitudes is seen even when the students come with their own 

methods they may use. The existing school takes into account that students have different 

backgrounds and skills that teachers try to assume as well as study. Students integrate into the 

social in small groups learning to communicate, solve problems and present their results 

together. The teachers try to apply different teaching styles, which is one of the intercultural 

learning´s important aspects. The teachers use different methods to become aware of their 

students’ knowledge. One disadvantage is though that some teachers, as a method, choose not to 

use a test in the beginning of their teaching of a class to become aware of the variety of their 

students’ knowledge. Instead they choose to become aware of their students’ knowledge as they 

are teaching, through the different classes. 

 

Keywords: intercultural learning, social perspective, preparatory class, 

communication, knowledge, Mathematics, background knowledge 
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Sammanfattning 

 

Skolverkets resultat från nationella provet visar att elever med annat modersmål än svenska har 

sämre resultat än majoritetseleverna. Forskningen visar att detta resultat kan bero på 

modersmålets och det nya språkets betydelse för inlärningen i ämnet.  

  

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur lärare, planerar och genomför och 

upplever sin undervisning inom ämnet matematik i förberedelseklasserna. Fokus ligger på två 

perspektiv vilket är interkulturella perspektivet och sociala perspektivet.  De nyanlända eleverna 

i förberedelseklasserna kommer från olika delar av världen, vilket leder till att ett interkulturellt 

klassrum bildas. Med det sociala perspektivet avses förståelse för hur eleverna integreras i det 

sociala i klassrummet. 

 

Jag har valt att använde mig av kvalitativ metod i form av intervjuer.  Intervjuerna genomfördes 

med fyra verksamma lärare i olika skolor i en kommun. Respektive lärare har fått delge sin 

inställning om nyanlända elever, arbetssätt, samt vilka svårigheter de möter. Resultatet visar att 

lärarna utgår från elevernas egna idéer och tidigare kunskaper i undervisningen. Lärarna tar 

hänsyn till elevernas bakgrund och kunskaper, vilket ger tendenser av det interkulturella 

förhållningssättet. Detta interkulturella förhållningssätt ser man även när eleverna kommer med 

sina egen lösningsmetoder som de får använda.  I skolan tar man hänsyn till att elever har olika 

bakgrund och kunskaper som lärarna försöker utgå från och ta del av dessa erfarenheter.  Elever 

integreras i det sociala genom att vara i små grupper där lär de sig att kommunicera, lösa 

uppgifter och redovisa tillsammans. Lärarna försöker visa olika metoder inom ämnet vid 

undervisningen, vilket är en av interkulturella lärandets aspekt. De väljer kartlägga kunskaperna 

hos eleverna på olika sätt. Fast som en nackdel kan det vara att vissa av de  inte väljer att ha en 

form av test från början och föredrar att känna efter vid undervisningen.  

 

 

Nyckelord: interkulturella lärandet, sociala perspektivet, förberedelseklassen, kommunikation, 

kunskapsutveckling, Matematik, bakgrundkunskaper  
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1. Inledning 
 

Enligt Skolverkets resultat på de nationella proven i matematik i åk 9 visar att elever med ett 

annat modersmål än svenska är bland de eleverna med låga resultat med större andel än 

majoritetseleverna. Detta anses bero på modersmålets och språkets betydelse för att utveckla 

matematiskabegrepp, lärarens roll, arbetssätt, svårigheter att lära sig i andraspråk samt elevers 

förmåga att lära sig. Även lärarens attityder i ämnet och övrigt som bland annat bemötande 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 15) har stor betydelse vid inlärningen. Detta var en av 

anledningarna som intresserade mig att göra denna undersökning. Jag har matematik som 

inriktning i min lärarutbildning och har egna erfarenheter av att vara en tvåspråkig elev som har 

gått i förberedelseklass i den svenska skolan. Min lilla erfarenhet från denna tid är att 

invandrarelever som kommer från vissa länder har bättre kunskaper än sina jämnåriga svenska 

klasskamrater. Det är mycket viktigt att läraren som undervisar uppskattar det och fortsätter med 

undervisningen från denna nivå som eleven befinner sig på och inte försöker utjämna nivån till 

övriga elevers i klassen. Av denna anledning vill jag undersöka hur matematikundervisningen i 

förberedelseklassen går till, hur undervisningen planeras och genomförs samt lärarens 

engagemang i sin lärarroll. 
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Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där en stor del av befolkningen lever tillsammans i 

arbets- boende och lärande miljöer. Enligt ”Lärandets skilda vägar: om kunskapsbildning i 

mångkulturella kontexter” hävdar forskarna att för att kunna kommunicera med varandra och för 

att klara sig på utbildnings och arbetsmarknaden krävs interkulturell kommunikativ kompetens 

som man kommer ha användning av nu och i framtiden (Bergstedt & Lorentz, 2004, sid 13). 

 

I boken ” Minoritetselever och matematikutbildning” kan man läsa att språk är inte bara för 

kommunikation utan även ett verktyg för att utveckla kunskap. Det vi lär oss är sammankopplat 

med vår förmåga att kommunicera (Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid24). Forskaren fortsätter 

vidare att om undervisningen sker på ett annat språk än elevens modersmål kommer detta vara 

ett hinder för elevens inlärning, när eleven måste kämpa med två okända faktorer som språk och 

begrepp samtidigt (Rönnberg I & Rönnberg, 2001, sid 24-25). 

Elever som undervisas i förberedelseklasser är nyanlända skolbarn som kommer till Sverige av 

diverse anledningar och inte kan svenska. De kommer från olika förhållanden, har olika 

bakgrunder. En del av barnen har kommit till Sverige ensam utan föräldrar eller föräldrar som är 

med antingen svensk bakgrund och erfarenheter (Skolverket 2008).  

2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas arbetssätt i undervisningen i 

förberedelseklasserna med fokus på matematikundervisningen. Jag kommer koncentrera mig hur 

matematikundervisningen bedrivs och hur upplever lärarna sina yrkesroller . 

3. Frågeställning 
 

1. Hur upplever läraren matematikundervisningen i en förberedelseklass? 

2. Hur lägger lärarna upp undervisningen i matematik i förberedelseklassen? 

3. Vad anser lärarna vilka svårigheter eleverna möter mest under matematikundervisningen i 

förberedelseklassen? 
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4. Metod 
  

I denna del av uppsatsen kommer jag redovisa metodansatsen, mitt val av metod, material, etiska 

överväganden samt genomförandet av metoden. I denna uppsats kommer jag använda mig av 

kvalitativ metod i form av intervjuer med fyra verksamma lärare för att se hur det fungerar i 

verkligheten samt hur lärarna planerar och jobbar inom ämnet matematik i förberedelseklassen 

 

4.1Val av Metod 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Då valde jag att 

intervjua fyra verksamma matematiklärare inom förberedelseklassen i grundskolans senare år. 

Den kvalitativa metoden i form av intervjuer har jag valt för att kunna förstå lärarnas 

uppfattningar om matematikundervisningen i förberedelseklassen samt genom samtal förstå 

deras upplevelse kring undervisningen och viktiga aspekter i undervisningen (Kvale, 1997). 

Denna metod leder oftast till att samtalet leder till öppna diskussioner som mynnar ut i 

följdfrågor. Det gör att det blir en löpande dialog mellan intervjuaren och den intervjuade vilket 

därmed skapar god stämning som gör att samtalen ger mer än till exempel den informativa 

undersökningsmetoden enkät skulle ha gett. Enligt Steinar Kvale, professor i pedagogisk 

psykologi, skall de ledande frågorna som förekommer under intervjun användas rätt. De ledande 

frågorna är inte det viktiga utan vad man får för resultat samt kunskap utav dessa som är det 

viktiga (Kvale & Brinkman,2009,sid 188). 

Eftersom forskningen handlar just om lärarnas uppfattningar och arbetssätt så är intervjufrågorna 

strukturerade men frågorna är låg grad av standardiserade frågor. Detta innebär att det finns en 

viss ordning av frågor som man utgår från men den intervjuade styr ordningen samt att dessa 

frågor leder till öppna svar (Trost, 2010, sid39). 

 

Enligt Kvale är man som forskare som använder intervju som metod sitt eget forskningsverktyg 

då resultatet är beroende av personens tolkningar. Samtidigt så är avgränsningen av innebörden 

av ett svar avgörande samt att de öppna frågorna ger fullständiga svar (Kvale & Brinkman, 2009, 

sid150). Även forskarna Thornberg & Fejes poängterar kvalitet i undersökningen då forskaren 

skall reflektera kring om resultatet svarar på undersökningens syfte och frågeställningar. En 
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annan aspekt är att om metoden kvalitativa intervjuer passar med undersökningens syfte och 

frågeställningar. Det är även viktigt att ta hänsyn till samt reflektera kring om undersökningen 

har genomförts då reflektionen leder till att forskaren kan vara kritiskt mot sin egen 

undersökning och resultat (Thornberg & Fejes, 2009, sid 217-219). 

 

4.2 Urval 

 

Jag har valt att intervjua fyra verksamma matematiklärare på grundskolans senare år i 

förberedelseklassen. Då begränsades mitt val eftersom jag endast ville intervjua 

matematiklärarna i förberedelseklassen som var fyra stycken i de olika skolorna. Jag valde att 

intervjua de olika lärarna i olika skolorna i en viss kommun för att se hur det är just i den 

kommunen. Den kommunen har nyanlända elever och får kontinuerligt nyanlända elever vilket 

ökade mitt intresse ännu mer.  

 

Jag bor i den kommunen och jag använde mig av bekvämlighetsurvalen då man hade en viss 

kontakt genom studenter som gått där tidigare samt att jag gjort en undersökning i någon av 

skolorna förut. Detta ledde till att det blev lättare och bekvämare att gå ut dit. Men det blev även 

lättare att få tag i lärarna samt att kunna få tid snabbare eftersom jag var nära området. Forskaren 

Trost menar att bekvämlighetsurval innebär att man utgår från det urval som finns tillgängligt för 

en som skapar bekvämligheten(Trost, 2007, sid 32).  Det gav även en bekvämlighet till lärarna 

då jag kontaktade de genom att ange studenter de hade haft förut som referensperson. 

 

Jag har även haft ett slumpmässigt urval då jag intervjuade informanterna som var tillgängliga 

och som jag kunde få tag på. Grundvalet av informanterna var utifrån utgångspunkten att de är 

verksamma lärare inom matematik i förberedelseklassen i grundskolans senare år. 

 

4.2. 1 Val av informanter 

Jag kommer ge en mer detaljerad bild av mitt val av informanter här nedan. 

 

Jag intervjuade fyra verksamma matematiklärare i förberedelseklassen i olika skolor. Detta för 

att få ett bredare perspektiv från lärare med olika bakgrund och erfarenheter. Urvalen var 

slumpval då jag inte hade några särskilda krav och valde informanterna slumpmässigt och detta 

gav olika erfarenheter samt olika bakgrund av informanter. Informanterna jag intervjuade hade 
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olika erfarenheter samt olika bakgrund som gav ett bredare perspektiv i min forskning då syftet 

var att få information om lärarnas arbetssätt och uppfattningar. 

 

Monica Dalen, professor för specialpedagogik, menar att en av utgångspunkterna av val av 

informanterna är att det inte ska vara för stort då både genomförandet och bearbetningen är en 

tidskrävande process (Dalen, 2008, sid 54). Dalen fortsätter vidare med att förklara att det även 

är viktigt att intervjumaterialen som samlats in ska vara tillräckligt underlag för tolkning och 

analys (Dalen, 2008, sid 38-39). Jag anser att fyra lärare var tillräckligt för att jag skulle få ett bra 

underlag för tolkning och analys.  

 

Informanten och intervjuaren utarbetar både teman och frågor innan intervjun i den kvalitativa 

intervjun. Intervjun blir inte en vanlig dialog mellan två samtalspartner utan fokusen ligger på 

intervjupersonens upplevelser och då ska forskarens synpunkter och uppfattningar hållas utanför 

(Dalen, 2008, sid 38-39). 

 

 

 

4.3 Etik 

 

Jag har tagit kontakt med lärarna och frågat muntligt om jag fick intervjua dem. Jag har även 

tagit kontakt med rektorerna för att fråga om jag fick genomföra mina intervjuer. Forskarna 

Kvale & Brinkman tar upp fyra områden för etiska linjer vilket är; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkman,2009, sid 84). 

 

4.3.1 Informerat samtycke: 

 

När jag tog kontakt med en lärare började jag med att berätta om forskningens syfte och vad den 

ska användas till. Enligt Kvale & Brinkman skall man ge information till informanterna om 

undersökningens syfte, hur den är upplagd samt om vilka risker och fördelar finns om man är 

med i forskningsprojektet(Kvale & Brinkman sid 87). Jag fick samtycke av dessa lärare och 

rektorer muntligt men de finns även inspelade.  
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4.3.2 Konfidentialitet 

 

De intervjuade fick även veta att det är frivilligt att delta vid intervjuerna samt att de skall 

förekomma anonyma. Även rektorerna fick veta att skolan skall vara anonym. Konfidentialitet i 

andra området i etiska linjer innebär att privat data som identifierar deltagarna i forskningen inte 

kommer avslöjas (Kvale & Brinkman, 2009, sid 88). 

 

4.3.3 Konsekvenserna: 

 

Min forskning är inom ett ämne som diskuteras allmänt vilket betyder att få känsliga aspekter 

förekommer. När det gällde sådana aspekter blev informanterna varslade om och fick avstå från 

att besvara frågorna som om de vill. Dalen, M menar att i den kvalitativa metoden är denna 

aspekt viktigt eftersom informanter måste känna sig säkra på att intervjun kommer att behandlas 

med sekretess samt informationen inte leder till informanten som har lämnat en viss uppgift 

(Dalen, 2008, sid 23). 

 

4.4 Genomförande av intervju  

 

Jag har valt att använda bandspelare som tekniskt hjälpmedel eftersom det kommer underlätta för 

mig att vara delaktig vid intervjun istället för att hinna anteckna. Det underlättar även för den 

intervjuade när båda parterna kan ha ögonkontakt med varandra. Jan Trost anser att en fördel 

med bandspelaren kan även vara att man kan koncentrera sig på svaren och minnas de intryck, 

reaktioner man får vid intervjun (Trost, 2010,sid74). Jag gjorde även anteckningar för att skriva 

lärobokstitlar och namn på cd skivor för att inte glömma. Dalen rekommenderar att man 

använder ljudband eller minidisk när man genomför undersökningar i intervjuer för att fånga upp 

informanternas egna ord (Dalen, 2008, sid 33). Han anser att dagens människor är vana vid att 

intervjuas med eftersom de själva använder tekniken i deras dagliga liv(Dalen, 2008, sid 34) och 

rekommenderar att intervjuerna är det viktigt att forskaren själv gör transkriberingen för att lära 

känna sitt egen data (Dalen, 2007, sid 65). 
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4.5 Generalisering 

 

I vardagen generaliserar man mer eller mindre och tror även att en sak ska fungera på samma sätt 

med den andra saken vid samma situation men jag anser att det sällan blir så. Eftersom mitt ämne 

är allmänt och jag har tagit från olika lärares perspektiv kan det vara på ett sätt generellt men 

som man ser i forskningen så jobbar olika lärare med olika stilar beroende på deras bakgrund. 

Eftersom jag själv funderar på att jobba med matematikundervisning i förberedelseklassen kan 

det vara ganska nyttigt för mig då jag har lärt mig mycket och även ur olika perspektiv. 

Kvale & Brinkman menar att en invändning mot intervjuforskningen kan vara att det är ofta för 

få intervjupersoner för att kunna generalisera resultaten (Kvale & Brinkman,2009, sid 280). Jag 

anser att påståendet kan stämma till en del eftersom jag har gjort bara fyra intervjuer på olika 

skolor i en viss kommun med faktorer och bakgrund påverkade av den kommunen. Detta gör att 

man inte kan generalisera utan bara kartlägga om att det är på ett visst sätt i den kommunen 

utifrån de skolorna. Kvale & Brinkman betonar att om man är intresserad av generalisering ska 

man bortse från intervjuresultatens generalisering och fokusera på om den kunskap som 

producerats kan användas i andra situationer (Kvale & Brinkman.2009, sid 281). Jag anser att för 

att åstadkomma en större generalisering kan man bygga vidare på denna uppsats och jämföra 

resultaten från med andra kommuner. 

4.6Intervjufrågor 

 

Jag har valt att lägga in intervjufrågorna i denna del för att göra det lättare för läsaren att följa 

med studien. Detta ger en viss bild av vad som har frågats och vad undersökningen lägger mest 

sin fokus på. Jag skrev dessa frågor som utgångspunkt men valde att ställa dem beroende av 

intervjuoffrets respons. Frågorna var inte strukturerade för att kunna skapa en dialog. 

 

Intervjufrågor 

1. Vem är du? 

2.  Har du någon erfarenhet av undervisning i förberedelseklassen? Vilka erfarenheter i så 

fall? 

3. Hur ser du på matematikundervisningen i förberedelseklassen? 

4. Vad är viktigt att tänka på innan, under och efter undervisningen i dessa klasser? 

5. Hur planeras och genomförs undervisningen av matematik i förberedelseklassen? 
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6. Vilka generella svårigheter kan uppstå vid undervisningen inom ämnet matematik i 

förberedelseklassen? 

7. Vilka svårigheter anser du ni möter mest i undervisningen? 

8. Hur inkluderas matematik undervisningen så att det gynnar alla elever så att alla elever 

ligger på det nivå de ligger på? 

9. Anser du att du har tillräcklig kompetens för att kunna hjälpa eleverna att komma över 

sina svårigheter? 

10. Anser du att ni har tillräcklig med resurser/ hjälpmedel som krävs? 

 

5. Metoddiskussion 
 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer av fyra verksamma lärare i högstadiet. Lärarna jobbar i 

förberedelseklassen i olika skolor i samma kommun. Jag anser att kvalitativ metod i form av 

intervjuer var lämplig för min undersökning eftersom jag hade i avsikt att undersöka lärarnas 

upplevelser, uppfattningar och hur de lägger upp arbetssätten. Detta leder till att man behöver 

komma i dialog med lärarna och observation är lämplig för denna undersökning. Men det gick 

inte utföra på grund av tidsbrist hos lärarna. Kvale menar att forskaren som skriver 

undersökningen är sitt eget forskningsverktyg eftersom resultatet kan vara beroende av egna 

tolkningar och uppfattningar (Kvale & Brinkman, 2009, sid150). Kvalitet i undersökningen är 

viktigt då forskaren behöver välja en lämplig metod för sin undersökning för att det ska ge en bra 

resultat. Annan viktigt aspekt är om resultatet man fick motsvarar undersökningens syfte och 

frågeställningar(Thornberg & Fejes,2009, sid 217-219). Jag anser att jag hade lämpliga frågor 

och lämplig metodval. För att inte kunna påverka resultatet med mina egna tolkningar och 

uppfattningar försökte jag transkribera och ta med så många citat som möjligt. Men jag kunde 

även ha observation som metod som skulle visa om intervjuerna överensstämmer vad det är man 

ser eller upplever själv ur sitt perspektiv.  

 

Bandspelare som hjälpmedel kom till stor användning och underlättade även transkriberingen av 

intervjuerna eftersom man var ibland tvungen och höra om.  Under transkriberingen när man 

lyssnade på intervjuerna så kommer man ihåg de intryck, reaktioner man fick vid intervjun 

(Trost, 2010,sid74). 
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En annan aspekt inom antal intervjuare är att det inte ska vara för stort då både genomförandet 

och bearbetningen är tidskrävande process (Dalen, 2008, sid 54).  Det ska även vara tillräckligt 

för tolkning och analys(Dalen, 2008, sid 38-39). Jag tycker att jag fick tillräcklig med 

information för tolkning och analys genom de fyra intervjuade lärarna. Detta antal ansåg jag var 

lämplig då jag fick nästa många liknande svar men det skulle alltid vara intressant att jämföra 

med fler antal om man hade den tiden. 

 

 

 
 

 

6. Bakgrund 
 

I denna del av uppsatsen kommer jag ge information om matematikundervisningen i 

förberedelseklasserna. Jag förklarar begreppet förberedelseklass, varför de finns, hur undervisas 

eleverna i dessa och klasser varför är det viktig att fokusera matematikundervisningen?  

6.1 Vad är en Förberedelseklass? 

 

Enligt boken “ Undervisning för invandrarelever ” beskrivs förberedelseklass som en klass som 

består av elever med samma eller olika modersmål med intensivträning i svenska samt 

undervisning av andra ämnen. Syftet med dessa klasser är att elever ska lära sig så mycket 

svenska så att de kan övergå till den ordinarie svenska klassen (Granström, 1982, sid 14). De får 

även modersmålsundervisning i anknytning till förberedelseklassen. Förberedelseklass är för 

nyanlända elever och syftet med denna undervisning är att elever ska lära sig svenska på kort tid 

så att de kan följa undervisningen i en svensk eller sammansatt klass. Vanligtvis läser olika 

åldersgrupper tillsammans och det är nödvändigt att arbeta både individuellt och i små grupper 

med eleverna (Granström, 1982, sid 46).  
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6.2 Varför förberedelseklassen? 

 

I boken “Förberedelseklassen” hävdar forskaren att i en förberedelseklass tar man emot barn med 

olika bakgrunder.  De kan vara vanliga barn vars föräldrar har flyttat till Sverige av naturliga 

orsaker eller barn som har varit med krig och flytt hit med eller utan föräldrar, barn som har 

upplevd separation och förluster av nära och kära etcetera. Att lämna sitt hemland och komma 

till en främmande miljö kan vara mycket påfrestande för ett barn även under normala 

omständigheter. När vi lägger till andra bakgrunder som vissa elever kan ha, blir vi varse om vad 

en lärare i förberedelseklassen kan förvänta sig att möta för elever (Olgac, 1995, sid 5). En 

förberedelseklass med mindre antal elever kan ge trygghet till eleverna vid skolstarten, ge dem 

hjälp som de behöver som hjälper till deras integration till vanliga klasser i framtiden. De träffar 

nya kamrater från olika länder med olika bakgrunder (Olgac, 1995, sid 6). I Skolverkets rapport 

”Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever - Redovisning av ett regeringsuppdrag” 

anges att nyanlända elever har mycket litet erfarenheter och kontakter av närsamhället och då är 

skolans plikt att överföra dessa kontakter och erfarenheter inom arbetsliv och omgivande 

samhället är viktig (Jönsson, 2007, sid 26) som ger ytterligare en uppgift till förberedelseklassen. 

 

6.3 Hur är förberedelseklassen 

 

Förberedelseklassen måste ge trygghet till eleverna och skapa förståelse för skolans värderingar.  

Vissa elever som kommer till förberedelseklassen kan leva i ett inre kaos som de har med sig 

från början eller har fått i det nya landet på grund av avsaknaden av sina kontakter i hemlandet. 

Dessa elever behöver inkluderas i den svenska skolan på ett smidigt sätt. Fasta rutiner i 

undervisningen kan vara en bra metod. Att börja dagens första lektion med information om 

dagen genom att skriva datum, mat som serveras i matsalen, vädret utanför och redovisa dagens 

aktiviteter i klassen och avsluta dagen på ett känt sätt skapar ordning (Linde, E & Stolt, G, 1994, 

sid 13). Forskaren fortsätter vidare och betonar att när eleverna bråkar med varandra lär man ut 

att konflikter går att lösa genom att prata med varandra (Linde, E & Stolt, G, 1994, sid 13). 

 

6.4 Varför viktig med matematikundervisning 

 

I läroplanen i Lgr11 för matematik står följande: 
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Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

 utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och 

den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i 

olika situationer, 

 utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, 

dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 

argumentera för sitt tänkande (Lgr 11, s. 26). 

 

I boken ” Minoritetselever och matematikutbildning” anser forskarna att vikten av matematik 

undervisningen är ganska viktig för invandrarelever eftersom i ett ekonomiskt och teknologiskt 

samhälle måste individerna ha goda kunskaper i matematik för att klara av vardagslivet och 

förstå sig på invecklade problemställningar. Elever med rätt matematisk utbildning  kan bevaka 

sina rättigheter och kunna fylla luckan i de stora behoven av arbetskraft med sådan kompetens 

som krävs i utbildning i matematik, teknik och naturvetenskap (Rönnberg I & Rönnberg, 2001, 

sid 18). Forskaren fortsätter vidare med att invandringen kommer att öka och invandrarelever 

kommer att bli flera. Vilket betyder att det kommer att behövas flera lärare med 

specialkompetens i många skolor för att undervisa dessa elever för att en bra utbildning som 

leder till ett bra yrke. 

 

Enligt rapporten ”Lägesbeskrivningen” har nyanlända elever erfarenhet av skolgången från 

länder de kommer ifrån. Lärarrollen, elevrollen och arbetsmetoderna kan variera mycket mellan 

olika kulturer. Av den anledningen kan svenska skolan kännas otydlig och ”främmande” när det 

ställs andra krav på elevernas kunnande. Elever som går i förberedelseklasser får trygghet och 

goda förutsättningar som individanpassad undervisning ger men nackdelarna blir att rollerna blir 

informella och otydliga (Jönsson, 2007).  

7. Teori  
 

Här presenterar jag två perspektiv som jag kommer använda i min uppsats.  

 Lärandet i en förberedelseklass är interkulturellt med elever som kommer från olika 

kulturer. 
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 I en förberedelseklass är Sociokulturella perspektivet viktigt eftersom eleverna möter 

elever från andra kulturer. 

7.1 Interkulturellt lärande 

 

Ett perspektiv som visar interkulturellt lärandes betydelse även i avhandlingen ”Interkulturellt 

lärande-intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början”. Denna 

avhandling poängterar att även om det står i läroplanen att man ska ha ett interkulturellt lärande, 

i verkligheten är det inte en självklarhet att det kan genomföras i praktiken. I fallet som 

författaren beskriver anser författaren att, i en förberedelseklass när eleverna kommer från olika 

kulturer, en lärare har ingen möjlighet att kunna lära sig olika kulturers värderingar och 

undervisningssätt och kan heller inte förlita sig till elevens kunskaper då han/ hon använder sig 

ett annat sätt att räkna på (Eklund,M, 2003, sid. 34). 

 

Enligt Borgström, M i boken ”Interkulturell pedagogik i teori och praktik” finns det många 

skolor med elever tillhörande till olika etniska bakgrund. Dagens lärare måste skaffa sig ett nytt 

sätt att förhålla sig till den nya verkligheten genom att reflektera kring frågor angående 

undervisningen samt lära sig hur elever skaffar sig kunskaper. För att uppnå detta syfte måste de 

hitta mer anpassade former/metoder för undervisningen (Lahdenperä, P, 2004,sid 11). Enligt 

honom när människor med olika språk och kulturer kommunicerar och påverkar varandra pågår 

interkulturella processer och den interkulturella läroprocessen kan struktureras i tre aspekter. 

Första aspekten innebär studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning där erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper är en viktig del i interkulturella lärande processen. Den andra 

aspekten utgörs av att man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera. Den tredje 

aspekten innehåller känslomässig bearbetning av den egna uppfostran, kulturen samt 

samhälleliga förhållanden påverkar personens värdering och tolkning av andra kulturer. Dessa 

läroprocesser skall följas upp i syfte för den interkulturella undervisningen (Lahdenperä, P, 2004, 

sid 24-25). 

 

 

7.2 Sociokulturellt perspektiv 

 



17 
 

Sociokulturellt perspektiv på lärande är att människan lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang och utvecklar intellektuella redskap för att kommunicera på olika sätt i olika 

verksamheter. Utgångspunkten för en sociokulturell förståelse av lärande är samspelet mellan 

kollektiva resurser för tänkande och handling i ena sidan och andra sidan individens lärande. I 

min studie är det viktigt att se vad som leder till elevens utveckling med de olika redskapen där 

lärandet är i fokus, i deras tankar och handlingar (Andree, M, 2006). Sociokulturellt perspektiv 

betyder att kunskap ses som en grupps eller gemenskaps sätt att betrakta omvärlden ( Rönnberg 

& Rönnberg, 2001,sid 69) 

 

8. Tidigare forskning 
 

Det har gjorts en del forskning om språket i matematik samt undervisningssvårigheterna som 

uppstår på grund av uttrycksmedlet. I boken ”Minoritetselever och matematikutbildning” menar 

forskarna att lärare oftast utgår från det språk som används i vardagen för att kommunicera 

matematik och uttrycka matematiska begrepp. Det är en del av vardagsspråket som lärarna tar för 

givet att eleverna skall kunna behärska, men det är inte alltid självklart att invandrarelever 

behärskar alla uttrycken i några av språken (Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 27). Detta kan 

innebära att eleven kan det matematiska men på grund av språksvårigheter missar  

 

Kilborn, som forskar i matematikdidaktik menar att övergången från att kommunicera matematik 

på sitt modersmål till att göra det på ett annat språk är inte lätt. Sättet man utrycker sig på att 

beskriva tal och bygga upp begrepp kan se olika ut i olika kulturer. Detta leder till att olikheter 

mellan språken kan orsaka störningar och leda till inlärningssvårigheter samt ger fel information 

när eleven kopplar uppgiften till modersmålets struktur (Kilborn, 2010, sid30). Ämneskunskaper 

kan inte skiljas från språket och en förutsättning för detta är att läraren själv behärskar ämnets 

didaktik tillräckligt bra. Språket som byggs upp inom ämnet måste ha en kvalitet som tillåter 

eleven att utveckla samt kommunicera dessa begrepp (Kilborn, 2010, sid 10). I boken 

”Etnomatematik” menar forskarna att elever som inte tillgodogör sig undervisningen kan ha det 

svårt att uppfatta de speciella tillvägagångssätten de behöver lära sig. Dessa tillvägagångsätt 

kanske inte stämmer med deras eget sätt att tänka på och gör att de misslyckas trots de egentligen 

har kunskaperna men inte språket (Rönnberg & Rönnberg, 2008, sid 12). 
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Kilborn, W (2010) menar att de invandrarelever som kommer till Sverige har olika bakgrund och 

olika erfarenheter. Vissa kommer från lugna förhållanden medan andra har tvingats fly från ett 

land i krig och kaos (Kilborn, 2010, sid 13). Forskaren fortsätter vidare och förklarar att de 

nyanlända möts av människor vars beteende och uppfattningar har formats av det sociala Sverige 

(Kilborn, 2010, sid 14). Forskarna till boken ” Minoritetselever och matematikutbildning” 

Rönnberg I & Rönnberg, L (2001) är lärare som har deltagit i matematikprojekt mellan Botkyrka 

och Södertörns högskola som har lång yrkeserfarenhet. De hävdar att även elevens 

hemförhållanden är en orsak till skolsvårigheterna när föräldrarna inte kan ge hjälp och stöd till 

eleverna hemifrån (Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 67). 

 

 

En annan aspekt är elevernas samarbete i förberedelseklasserna. Forskarna Brandell, G & 

Backlund, L skriver ett kapitel om samarbetslärande. Syftet med att jobba på detta sätt är att 

elever lär av varandra och tillsammans tar ansvar för lärandet (Brandell & Backlund, 2011, sid 

116). Forskarna fortsätter vidare med att lärarens roll på detta sätt är att handleda grupperna, 

planera innehållet i arbetet, ansvara för målens uppnående och att se till att eleverna utvecklas. 

Detta ska leda till att eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera kring sitt lärande och träna 

sina sociala förmågor (Brandell & Backlund, 2011, sid 117). Även i boken ”Etnomatematik” 

menar forskaren att eleverna löser uppgifter individuellt eller i smågrupper och sedan redovisar 

för varandra i klassen samtidigt visar att ett och samma problem kan lösas på olika sätt. Vilket 

ger lärarna en insyn i elevers tänkande som man kan planera fortsätta undervisningen utifrån 

(Rönnberg & Rönnberg. 2008, sid 13). Samarbetslärandet bidrar till social kompetens inom 

gruppen på ett sätt som gynnar det gemensamma lärandet. Dessa kompetenser kan vara att lyssna 

på varandra, kommunicera samt att kunna sammanfatta vad gruppen kommit fram till utan att ta 

till våld eller aggressivitet (Brandell & Backlund, 2011, sid 118). En viktig aspekt inom 

samarbete är att eleverna möter uppgifter som de tjänar på att samarbeta om och har nytta av i 

gruppen. Detta kan vara uppgifter som kan lösas på olika sätt så att gruppen kan jämföra och 

diskutera olika lösningsmetoder med varandra och med klassen (Brandell & Backlund, 2011, sid 

140). 

 

8.1 Sammanfattning 
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Denna del under rubriken tidigare forskning handlar om teoretisk analys av forskning om 

matematikundervisning i förberedelseklassen. I mitt arbete lyfter jag upp olika aspekter som 

forskarna anser är väsentliga. Enligt forskning, är lärarrollen viktig då lärarnas engagemang och 

stöd leder till trygghet och motivation. Lärarna skall även kunna hantera olika lösningsmetoder 

och jobba i ett interkulturellt sätt. Det framgår även forskning om språkets betydelse i 

undervisningen. Detta är även en viktig aspekt som inte kan urskiljas från ämnet. Dynamiken i 

uppgifterna är viktiga eftersom eleverna skall kunna kommunicera och få nytta av deras 

samarbeta samt öka begreps förståelsen. Andra aspekten handlar om arbetssättet vid 

undervisningen. Det är forskning om grupparbeten där man ska samarbeta och lösa uppgifter 

tillsammans som man sedan ska redovisa för att öka begreps förståelse. Forskning betonar även 

vikten av användning av tekniska hjälpmedel under undervisningen. En tredje aspekt är 

modersmålsundervisningens roll. Forskningen visar att alla inte får detta stöd samt vilken stor 

roll den spelar för eleverna. 

9. Resultat & Analys 
 

I detta avsnitt av uppsatsen har jag valt att presentera resultat och analys vilket ger en tydlig bild 

av intervjuerna som man direkt kan analysera. Denna del har sammanställts i fem rubriker där 

långa citat kan förekomma i form av indrag så det blir lättare för läsaren att kunna se dessa. 

Lärarna som jag intervjuade undervisar matematik i högstadiet och deras namn är påhittade med 

tanke på anonymiteten.   

9.1Lärarnas bakgrund: 

 

I denna del tar jag upp lärarnas bakgrund ur intervjun för att ge information till mina läsare. Jag 

anser att deras bakgrund är mycket viktig eftersom elevers resultat är alltid sammankopplad med 

lärarnas kompetens.  Lärarrollen är den viktiga aspekten inom yrket och speciellt vid detta läge 

då kompetensen är mer viktig än i ett vanligt fall. Enligt forskning, utöver undervisningen, ska 

lärare i förberedelseklassen skapa en demokratisk atmosfär i klassrummet. Därför är det viktigt 

att lärarna har även den kompetensen. Skolinspektionens granskning har visat sig att 

kompetensen på lärare som undervisar i förberedelseklasser varierar och kommuner som har 

undervisningsansvaret måste genomföra insatser för att öka kompetenskravet vid nya 

anställningar och kompetensutveckla befintlig personal (Skolinspektionen, 2009, sid 29). 



20 
 

 

          Maria: Sedan 2006 har jag jobbat inom förberedelseklassen. Jag har 

matematik från en annan kultur också så jag har den kompetensen. 

Exempelvis i räknesättet division så kan inte alla sättet ”liggande stolen” 

men jag kan det så det är en fördel då jag kan många olika sätt och knep. 

Jag har väldigt mycket matematik i bagaget då jag kom till Sverige när jag 

var 24 år från Iran. I Iran har vi mycket högre matematik kunskaper. Jag 

kan och behärskar matte väldigt bra så jag tvekar inte på någonting. Jag 

visar minst tre olika sätt att jobba med inom en uppgift. Eftersom alla 

passar i olika sätt och vissa sätt kan vara lättare för vissa än för andra.  

Det interkulturella synsättet handlar om att ha en förståelse för varandras olikheter och detta i 

dialog och samspel med varandra som leder till att läraren och eleven kan se varandras 

utgångspunkter (Lahdenperä 2004, sid19). Vilket i detta fall jag kan relatera till att Maria tar 

hänsyn till att alla passar i olika sätt och därför visar minst tre olika sätt. Hon är även öppen för 

deras sätt vilket gör att man utbyter tankar och elevens ”sätt” inte anses vara fel. Hon ser till att 

variera arbetssättet som även ökar elevers motivation. 

 

Natalia: 

               Jag tycker om de här grupperna fastän det är mycket att göra så det är en 

utmaning. Eftersom jag egentligen är gymnasielärare anser jag att jag 

saknar didaktik. Nu måste jag gå ner på en lägre nivå att jag känner att 

jag inte har de kunskaperna. Som med multiplikationstabellen så finns det 

många knep som man kan lära sig memorera men jag kan inte dessa då 

jag har studerat i högre nivå. Så jag brukar ta hjälp från en kollega som 

är lågstadielärare och kan visa knep och jag anser att det är sådant jag 

skulle behöva. 

 

Helen: 

               Jag är 28 år, det är min första termin som högstadielärare. Jag har 

kompetens som matematik och kemilärare. Jag har jobbat inom förskolan 

innan jag började här. Jag har undervisat denna klass tre månader i 

matematik och NO. 



21 
 

 

 

Helen och Joakim berättar att de inte förbereder sig till sina lektioner eftersom de känner sig 

säkra i ämnet. De saknar formell behörighet för att undervisa i förberedelseklasser eftersom de 

inte är utbildade i ämnet svenska som andra språk. De anser själva att bristen av deras kompetens 

i språkområdet försvårar deras arbete. De önskar att få fortbildning och handledning för att 

undervisa i förberedelseklasser för deras och elevers skull. 

 Joakim:  

Jag har jobbat som matematiklärare i förberedelseklassen i 3 år. Jag är 

matematiklärare i grund och botten vilket gör att jag känner mig säker i 

ämnet men däremot kanske inte didaktiken eftersom det är en annan 

kommunikation som behövs i dessa klasser. Jag skulle behöva studera 

svenska som andraspråk eller en viss typ av fortbildning just för dessa 

elever.  

Man blir helt slut efter att man får förklara flera gånger på olika sätt. Man 

förstår ju de också eftersom de är helt nya .Man måste mötas på något sätt 

och respektera varandra. Man får ta hänsyn till deras bakgrund och deras 

sociala också. 

 

9.2 Lärarnas upplevelser av matematikundervisningen i klassen 

 

Under intervjun berättar lärarna att största svårigheten i förberedelseklassen är 

kommunikationen. De menar att det är svårt att jobba i klassen eftersom eleverna kommer från 

olika delar av världen och inte kan ett annat språk än deras eget modersmål som lärarna inte 

behärskar och de måste samlas ihop i en klass. De flesta kommer hit från ett land som har haft 

krig eller kommer själva utan familj och har stora problem. De kommer till ett främmande land 

med ett annat språk, olika regler och värderingar.   

 

Lahdenperä (2004) menar att människor med olika etniska bakgrunder från olika kulturer bildar 

en interkulturell läroprocess och med hjälp av denna kan de kommunicera med varandra 

(Lahdenperä, P, 2004, sid 24). Den interkulturella lärprocessen är något viktig att ta hänsyn till 

och mycket viktigare att kunna hantera i dagens läge.  



22 
 

Maria säger: 

”Det är lite svårt att jobba i förberedelseklassen eftersom alla kommer från 

olika delar av världen, de har olika saker i bagaget vilket man inte kan 

förneka. De kommer in i gruppen med alla händelser som har hänt de bara 

månaden innan de har flytt från deras land eller någonting som har hänt 

där borta osv. De kommer till en skola där vi kräver massa o andra regler 

som vi bara kräver och kräver men vi vet inte vad som har hänt de ” 

En annan aspekt är det Nadja berättar om att många inte kan engelska som gör det svårt att 

kommunicera och om eleven inte har både språket och kunskaperna blir det ännu svårare. Nadja 

fortsätter vidare med att en elev som kan språket lite skulle man kunna använde sig av som hjälp 

i klassen. Maria och Helen menar att man inte vet om elevernas bakgrund och vad de har gått 

igenom vilket gör det svårt att agera. De förstår inte vad man säger och kommer till ett nytt land 

med nya regler. Detta kan relateras till forskaren Borgström i boken ”Interkulturell pedagogik i 

teori och praktik” som menar att i dagens läge så innehåller skolorna många elever med olika 

etniska bakgrund vilket gör att dagens lärare måste anpassa sig samt att skaffa  sig ett nytt sätt att 

förhålla sig till den nya verkligheten. Vilket gör det viktigt att lärarna reflekterar kring frågor om 

mer anpassade former/metoder för undervisningen samt att tar hänsyn till hur elever skaffar sig 

kunskaper (Lahdenperä, P, 2004,sid 11). 

 

Maria fortsätter vidare med att berätta: 

Man vet inte om deras bakgrund och problem, de kan inte språket, de kan 

inte kommunicera och man måste samla ihop alla i en grupp. De förstår 

inte vad jag säger, jag kan inte använda matematiska termer eller 

matematiska begrepp. Så då spelar jag teater i klassen. De förstår inte 

ordet addition, de kan addera men förstår inte vad ordet addition betyder. 

Hur ska jag säga? Så jag ritar på tavlan, jag tar fram arbetsmaterial och 

jag måste visa de konkret vad jag pratar om. Hur ska de annars veta vad 

jag pratar om. 

Maria menar alltså att det inte är kunskaperna det är fel på utan det är språket de inte kan vilket 

gör att de inte förstår vad som pratas. Jag anser att fördomarna om elever med 

invandrarbakgrund som är dåliga i skolan kan även på ett sätt falla bort eftersom det är samma 
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situation där. Många kan ha kunskaperna men eftersom man inte behärskar språket så väl kan det 

bli svårt. Kilborn (2010) menar att de elever som kommer från utlandet som är bäst i matematik 

misslyckas i Sverige. Forskaren Kilborn (2010), som leder matematikdidaktisk forskning menar 

att det inte är lika lätt att kommunicera matematik på ett annat språk som med sitt modersmål. 

Det är inte lika lätt att uttrycka sig för att beskriva tal och bygga upp begrepp kan se olika ut i 

olika kulturer. Forskaren fortsätter vidare med att detta leder till att olikheter mellan språken kan 

orsaka interferens och leder till inlärningssvårigheter samt ger fel uttryck som man kopplar till 

modersmålets struktur (Kilborn, 2010, sid.30). 

 

Även Helen menar att eleverna kommer till ett nytt land där de inte kan regler osv. och så får de 

dator i handen i den skolan och ser hur andra elever beter sig hur de vill så det blir en lekstuga. 

Det sociala i skolan påverkar elevers beteende vilket kan kopplas till forskaren Kilborn (2010) 

påstående om att de nyanlända som möts av människor vars beteende och uppfattningar formar 

det sociala i Sverige (Kilborn, 2010, sid14). Vilket ger en intryck hos nyanlända elever om hur 

det är i det svenska skolsystemet även om det egentligen inte stämmer. 

 

Helen fortsätter vidare med att:  

 

Talet, språket är svårigheter som är mesta problemet. Det är matematiska 

begrepp och språket just inom matematik som är svårigheterna men det är 

bra att de har datorerna då de kan översätta till sitt eget hemspråk.  

Denna typ av hjälpmedel poängterar även forskarna Brandell  & Backlund (2011)  att 

användning av tekniska hjälpmedel inom matematikundervisningen är ganska vanligt i dagens 

läge. Detta för att svåra beräkningar och visualiseringar kan med hjälp av datorprogram 

illustreras lättare än om man skissar på fri hand (Brandell & Backlund, 2011, sid 188). Detta är 

ett sätt att visualisera och illustrera även för eleverna i förberedelseklassen då de behöver se mer 

konkret av vissa sammanhang, begrepp samt uträkningar vilket visar rollen av tekniska 

hjälpmedel inom undervisningen. 

 

 

9.3 Hur arbetar man i klassen 
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Lärarna berättar om att de grupperar elever och försöker ha genomgång på helklass. Men oftast 

går det inte så det brukar antingen vara individuellt eller en genomgång för varje grupp. Det är 

olika genomgångar för olika elever, man måste ha individuellt anpassad genomgång för eleverna. 

Nadja väljer att ligga på samma avsnitt med klassen men att alla har uppgifter i sin egen nivå. 

Nadja låter klassen jobba oftast med läroböcker eller stenciler som hon har gjort själv. 

 

I den skolan där den intervjuade Helen och Joakim befinner sig i så får eleverna datorer och 

jobba med under lektionerna. De får låna en dator under sin högstadietid för att de ska kunna IT 

osv. Helen berättar att de jobbar med en lärobok som är i form av cd skiva, de löser uppgifterna 

som lärarna anser är bra för elevers språk då de även får höra uppgifterna. Ett problem är att det 

kan bli för mycket surf i internet ibland. Man kan välja hastighet nivå på hur man vill att 

uppgiften ska läsas upp, vissa förstår bättre genom att lyssna än att läsa själva och förstå det. I en 

cd-skiva är det en hel lärobok som fokuserar mycket på begrepp, ord och meningar inom 

matematik. Detta program innehåller även andra ämnen vilket gör att programmet kan användas i 

många ämnen. Enligt forskarna Brandell & Backlund (2011) är det viktigt att lärarna kan hantera 

dynamiken i uppgifter vid användning av tekniska hjälpmedel (Brandell & Backlund, 2011,sid 

198). Detta för att kunna hantera de uppgifter som eleverna kanske inte förstår samt att läraren 

kan visa med andra sätt om eleven inte förstår förklarandet i programmet. 

 

Helen och Natalia använder sig av ungefär liknande strategi i undervisningen. Helen berättar om 

att hon börjar lektionen genom att skriva två uppgifter på tavlan som är 1. Räkna själva 

ex:14+25, 2. Jämföra med en kompis. Om någon annan i gruppen har ett annat svar så får de 

diskutera. Helen och Natalia menar att de jobbar mycket med språket samtidigt som de jobbar 

med matematiken och problemlösningsuppgifter. Enligt Kilborn (2010) behöver språket byggas 

upp på ett sätt inom ämnet så att eleven kan kommunicera och utvecklas inom dessa begrepp. 

Detta för att ämneskunskaper inte kan skiljas från språket och därför är det viktigt att läraren 

själv behärskar ämnets didaktik tillräckligt bra (Kilborn, 2010, sid 10). Språket i 

matematikundervisningen utgör en stor del av kunskapen hos elever då elever har kunskaperna 

men inte vet vad det förväntas av dem. Forskarna Rönnberg & Rönnberg (2008) menar att 

anledningen till att elever inte förstår undervisningen kan vara på grund av de speciella 

tillvägagångssätt de ska lära sig. Vilket leder till att elever kan missförstå sätten att gå tillväga då 

dessa inte stämmer med deras eget sätt att tänka fastän de förstår begreppen (Rönnberg & 

Rönnberg, 2008, sid 12). 
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Lärarna berättar även att de jobbar så att en i gruppen får läsa högt i gruppen och gruppen får 

lista ut och lösa det tillsammans genom att diskutera vad det är de frågar efter. Detta kan leda till 

ett interkulturell och sociokulturellt perspektivs ökande samt bredare tankegångar med ökad 

begreppsanvändning. Matematikundervisning i västvärlden innehåller till en stor del av 

användning av begrepp. Detta genom förståelse med utgångspunkten i ett öppet 

problemorienterat system där argumentation, diskussioner och reflektioner skall ingå i resultat 

och tänkande. Det har krav om att eleverna förväntas delta i aktiviteter som diskussioner, 

argumentationer och förklara hur de löser problem (Noren, Eva, 2006,sid23). 

 

Det är uppgifter i skivan så de kan lösa dessa som i en bok. Helen berättar om att de har en 

grundbok som innehåller jätteenkla begrepp och de får samma bok i övningsbok så att de tränar 

ord som större, mindre osv. Denna använder hon från allra början. Men i skivan finns även 

alfabet, siffror osv. Helen använder sig även av en sida som heter ”digitala spåret” som kan visar 

enkla ord och man kan även få de upplästa så att man hör uttalen ex ” kl. är fem i tio” som vi får 

höra på. Det innehåller allt från alfabet, siffror till klockor som man får uppläst för sig och det 

finns även en massa övningar. De får jobba med detta från början men efter ett tag så blir det för 

tråkigt då det kan vara enkla ord hela tiden. Man lär sig mycket genom att prata med kompisar så 

vi ser till att vi diskuterar uppgifter osv. Forskaren Eva menar att flera studier visar att elever 

jobbar på egen hand för mycket vilket gör att de får klara sig själva (Noren Eva, 2010, sid 109). 

 

Maria och Natalia berättar om att man inte kan ha en gemensam genomgång i 

förberedelseklasserna. Det är olika genomgångar för olika elever, man måste ibland ha 

individuellt anpassad genomgång för eleverna. Då delar de klassen i olika smågrupper som 

Helen och Joakim och väljer istället ha genomgång genom att gå till de olika grupperna samt i de 

smågrupperna ibland ha enskild genomgång för varje elev. De fyra intervjuade lärarna delar 

elever i små grupper efter deras kunskaps nivå och språk nivå. Detta för att de ska kunna skapa 

en dialog och diskutera och lösa uppgifter tillsammans på vissa områden. Detta kan relateras till 

forskarna Rönnberg & Rönnberg, (2001) som poängterar vikten av att bearbeta begreppen 

genom att delta i varandras tankar och övervägar idéer, problem och kommer med förslag genom 

att delta i en social interaktion (Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 69). Vid detta tillfälle är det 

även viktig att man ser till att grupperna funkar då det kanske inte gör på alla tillfällen. 
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9.4 Vad är viktigt att tänka på vid lektioner av förberedelseklassen? 

 

Det är viktigt att ha förståelse för eleverna. Lärarna berättar om att de ofta försöker tänka ur 

elevperspektiv o inte lärarperspektiv. Man måste tänka på elevens situation enligt lärarna. Enligt 

Olgac (1995) ska lärare i dessa klasser fungera som hjälp och samtidigt ska lärarna skapa ett 

demokratiskt klassrum att vara i och skapa grupper som förändras hela tiden då en ny flyttar in 

till klassrummet (Olgac, 1995, sid 6). 

 

Maria: Eftersom jag själv flydde från mitt land som vuxen och det var 

verkligen svårt att anpassa sig så förstår jag de. Man har massor i huvudet 

och man måste koncentrera sig på massor. Det är samma sak för 

förberedelseklassen elever då allt är nytt och varje dag är nytt. Jag tänker 

”Hur ska jag underlätta för dem ”? Jag har inte samma undervisning som 

jag har med vanlig klass. 

 

Lärarna tar det väldigt lugnt i förberedelseklassen eftersom en del inte kan jobba hemma då de 

inte får hjälp hemifrån eller vissa inte ens har motivation. Maria berättar att hon jobbar mycket 

med de i skolan och låter det ta sin tid. Men hon ger sig inte förrän eleven har lärt sig allt i det 

där avsnittet som de jobbar med, det är väldigt viktigt för läraren och då fortsätter de vidare. 

Lärarna ser att de har förstått genom att se hur de jobbar i gruppen, hur de jobbar individuellt, 

prov och pratar med de för att förstå om eleverna förstått eller inte. Vi jobbar mycket med boken 

och vi får mycket hjälp av hemspråkslärarna då elever tar med sig dit uppgifter osv. De kommer 

inte till undervisningen. 

Maria berättar om att hon visar minst tre olika sätt att jobba med inom en uppgift. Eftersom alla 

passar i olika sätt och vissa sätt kan vara lättare för vissa. Hon anser att de ibland kan krångla 

mycket i boken och varför ska man göra det. 

  Man kan visa uppgifterna på lättare sätt, till exempel negativa tal, jag 

förklarar precis enligt boken hur de ska tänka på negativa tal. Jag ritar 

tallinje och berättar hur man ska tänka på positiva och negativa tal ex. om 

man har plus ska man alltid tänka åt höger och om man har minus ska 

man alltid tänka åt vänster.  

Det interkulturella synsättet handlar om att ha en förståelse för varandras olikheter och detta i 

dialog och samspel med varandra som leder till att läraren och eleven kan se varandras 
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utgångspunkter (Lahdenperä 2004, sid19). Vilket i detta fall jag kan relatera till att Maria tar 

hänsyn till att alla passar i olika sätt och därför visar minst tre olika sätt. Hon är även öppen för 

deras sätt vilket gör att man utbyter tankar och elevens ”sätt” inte anses vara fel. Hon ser till att 

variera arbetssättet som även ökar elevers motivation. 

 

9.5 Vilka stöd får lärarna  

 

Lärarna anser att de har tillräckligt med material och stöd men den största hjälpen som saknas är 

en till lärare i klassrummet då klassrummen består av många elever.  Lärarna får 

modersmålslärare som stöd då eleverna går dit med uppgifterna eller läxorna och löser de 

tillsammans med sina modersmålslärare. Skolverkets projektledare Jönsson menar att många 

nyanlända elever inte får detta stöd vilket de har rätt till att få (Norman, 2007)  

 Natalia: 

Modersmålsläraren skulle också vara ett bra stöd att ha i klassrummet 

men det går inte eftersom de har egna lektioner eller är i någon annan 

skola då vi har lektion. 

 

Olgac (1995) menar att det är viktigt med ett bra samarbete mellan lärare och modersmålsläraren 

samt att det är en fördel om de håller lektioner ihop. Det är även viktigt att poängtera hur viktig 

undervisningen i modersmålet är samt att alla språk är viktiga att kunna (Olgaç, 1995,sid 20). 

Eftersom man inte kan kommunicera så bra och för att kunna utveckla kunskaperna är det bra att 

använda sig av modersmålsläraren då som jag nämnde innan vissa elever inte förstår sätten att gå 

tillväga kan det vara bra att få hjälp från sin egen modersmålslärare. Men då är det även viktigt 

att modersmålsläraren och läraren har ett bra samarbete så att de håller en jämn takt för att visa 

att man behöver lära sig även det svenska språket. 

 

Maria och Joakim berättar om att ett annat stöd är att, de duktiga eleverna får sitta med sina 

hemspråkslärare på nationella provet och skriva den. Om de klarar sig så får de välja om de vill 

fortsätta år 9 med de eller gå till gymnasiet och läsa matematik där. De har samarbete med 

gymnasiet så de får plugga matematik där eftersom de går som extra i gymnasiet så får de 

behålla betyget eller läsa A kursen om de vill. Lärarna måste ha underlag som nationella provet 

innan de skickar de till gymnasiet. På så sätt så ser man även hur stor roll modersmålslärarna har 
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för eleverna i förberedelseklassen. Men stödet av modersmålslärarna ska även få eleverna förstå 

att både språken är viktiga. Detta stöd ges i syfte med att förbättra både den svenska och 

matematiskaundervisningen i förberedelseklassen (Linde & Stolt 1994). 

10. Diskussion 
 

Mitt syfte har varit att undersöka hur lärarna upplever matematik undervisningen i förberedelseklassen, 

hur de lägger upp undervisningen och vilka svårigheter eleverna och lärarna möter. Jag kommer nu 

diskutera utifrån mina resultat och analys de upplevelser, svårigheter och arbetssätt i 

matematikundervisningen inom förberedelseklassen som jag har kommit fram till. Delvis kom jag fram 

till att behörigheten har stor betydelse just i dessa klasser vilket ingen av lärarna hade men eftersom de 

var behöriga i ämnen och hade bra ämneskunskaper samt att de hade olika bakgrund gav många 

fördelar till dem. Lärarna hade behörigheten att vara lärare men inte att undervisa dessa klasser. Men 

genom behörigheten skulle man kanske vara mer uppmärksam och inte missa delar av utvecklandet 

samt att kunna få eleven utvecklas mycket bättre. Jag tycker att även om lärarna inte var behöriga så 

verkade de jättekunniga inom det pedagogiska och det didaktiska utifrån deras påståenden. 

Gemensamma för de fyra intervjuade lärarna var att de tog hänsyn till olikheter och ville få nytta 

med all undervisning de genomförde. 

 

Jönsson projektledare i skolverket menar att man lägger mer fokus på elevernas brister i språket 

än de kunskaper man har med sig (Norman, 2007). I det här fallet utefter mitt resultat så visar det 

sig att lärarna försöker lägga mer fokus på kunskaperna då de ser till att inte stoppa de duktiga 

eleverna. Läraren Maria berättar om att de inte skall stoppas och har stödet från ledningen då de 

har samarbete med gymnasieskola som eleverna kan gå till i matematik lektionerna för att inte 

stoppas. Detta leder till att motivationen ökar samt kunskaperna tas till vara för de som har högre 

kunskaper. Elevers kunskaper och erfarenheter ska ses som tillgång i skolan vilket jag tycker kan 

missas på många ställen. Jag själv kom sent till Sverige och gick i förberedelseklassen. Jag hade 

bra kunskaper från min tidigare skolgång men när jag började i den ”vanliga” klassen så kände 

jag att mina kunskaper stoppades. Jag fick ligga på samma nivå som resten av klassen och vänta 

på att de skulle komma ikapp mig vilket tog några år men då tappade jag motivationen. Därför 

var detta så intressant och glädjande att höra för mig eftersom det är viktig med kunskaper som 

tas till vara. En annan aspekt av mina erfarenheter är att jag kunde andra sätt att räkna på än vad 

resterande elever kunde och det tog läraren hänsyn till och fick mig visa det framför klassen. Det 
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gjorde att det ökade min motivation eftersom läraren valde att använde sig av detta sätt samt 

eleverna valde det. Detta ser jag även i de intervjuade lärarnas syn på de olika sätten vilket jag 

anser är en stor fördel.   

Lärarna hade olika sätt att titta på förkunskaperna. Maria valde att utföra ett test från början som 

innehöll siffror eftersom matematik är ett universellt ämne. Men de resterande lärarna valde att 

se efter och känna efter under undervisningarna. Jag tycker att Marias sätt verkar vara mer 

konkret även om resultatet kan bero på olika faktorer som nervositet, trötthet osv. Men då har 

läraren en kartläggning av kunskaperna vilket hon kan utgå ifrån medan resterande lärarna 

behöver se det under undervisningen. Det är en viktig aspekt att man följer eleverna, samtalar 

och ser utvecklingen men detta kan ta tid och under tiden kanske ge vissa nackdelar som att 

förlora motivationen på grund av att man inte kan eller man kan mer. 

 

Lärarna beskriver förberedelseklassen som en stor utmaning där läraren bör vara ganska 

engagerade och ha bra ämneskunskaper samt ha kompetensen för dessa klasser. De berättar om 

att det är ganska svårt att bedriva en gemensam undervisning för alla eftersom alla kommer från 

olika delar av världen samt ligger på olika nivåer. Ett gemensamt mål för de intervjuade lärarna 

är att eleverna skall utvecklas inom matematik kunskaperna samt svenska språket och i den 

sociala kompetensen.  

 

Den intervjuade läraren Maria berättar om att hon visar minst tre olika sätt då hon tar hänsyn till 

att alla har olika nivåer och olika kunskaper samt sätt att förstå sig på. Eftersom alla kommer från 

olika delar av världen och har olika kunskaper i matematik kan detta vara ett bra sätt att bygga 

på. Gemensamt för de intervjuade lärarna är även att de försöker ta till sig elevens egna 

lösningar. Detta sätt hävdar även Lahdenperä i den första aspekten av interkulturella lärandet. 

Första aspekten innebär att undervisningen ska genomföras med utgångspunkten i elevernas 

olika erfarenheter och kunskaper.  På detta sätt så skall det annorlunda och främmande föras 

fram för att kunna ha förståelse i varandras tankesätt som skall utvecklas (Lahdenperä, P, 2004, 

sid 24-25). De olika sätten som Maria går igenom ger eleverna tillgång till flera alternativ som de 

kan välja och även ger läraren del av elevens kunskaper samt förståelse som kan användas som 

utgångspunkt. 

 

Lärarna berättar om att eleverna delas i små grupper där de ibland jobbar individuellt och ibland i 

grupp. De får uppgifter som de ska diskutera i gruppen och sedan redovisa.  Detta leder till det 
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interkulturella lärandet som är en samling av olika kulturperspektivs bidrag till lärande vilket 

även kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att få eleverna kommunicera med varandra 

(Bergstedt & Lorentz, 2004, sid 14). Det är även viktigt att lärarna tar hänsyn till gruppens 

fungerande då man kan ha satt ihop helt fel nivåer eller att alla utvecklas olika. Det kan leda till 

att det uppstår missförstånd samt att irritationer kan uppstå. För motivering av eleven är det även 

viktigt att grupperna skapas utifrån en lagom nivå för alla i gruppen så att en med lägre 

kunskaper inte hamnar med en som har högre kunskaper som kan leda till att den andra kränks. 

Lärarna berättar att de tar hänsyn till dessa aspekter för att kunna dra nytta av grupp arbeten samt 

för elevens motivation. Dessa små grupper kan vara i syfte med att även utöka den sociala 

kompetensen där eleverna bör integrera sig i varandras tankar och åsikter. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv som innebär att sättet att betrakta omvärlden och utveckla kunskapen genom en grupp 

eller gemenskap (Rönnberg & Rönnberg, 2001,sid 69). 

 

De intervjuade lärarna berättar om att de försöker hämta uppgifter som skall leda till ett resultat. 

Detta innebär att man inte bara ska räkna i läroböckerna utan man skall variera på arbetssätt och 

hämta lämpliga frågor då även Natalia berättar om att hon brukar göra egna uppgifter med egna 

stenciler. Lärarens uppgift om att utforma uppgifter får en stor roll då dessa ska leda till 

reflektion och kommunikation. Det är även viktigt för att klassrumskulturen skapas så att 

eleverna diskuterar och reflekterar över sin metod och sitt svar för att sedan diskutera i helklass 

då läraren är engagerad också (Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 75). Detta skapande av 

klassrumskultur nämner även Lahdenperä i de olika aspekterna av den interkulturella 

undervisningen. Forskaren menar att man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera samt 

att man uppfostras genom känslomässig bearbetning som även ger tolkningar och värderingar av 

andra kulturer (Lahdenperä, P, 2004, sid 24-25). 

 

11. Avslutande sammanfattning 
 

I denna del kommer jag sammanfatta mitt resultat och min analys för att ge en tydligare bild av 

vad studien handlar om. Studien handlar om matematikundervisningen i förberedelseklasser i 

högstadiet och syftet är att se hur lärarna upplever eleverna, hur de genomför sina lektioner och 

vilka svårigheter de möter. 
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Enligt Jönsson(2010), är det många obehöriga lärare i dessa klasser, som kommunen bör ta 

ställning till eftersom dessa klasser behöver lärare med speciell kompetens. Mina informanter har 

en formell behörighet som lärare i sina ämnen men de var inte behöriga för att kunna undervisa i 

dessa klasser. Men de ansåg sig ha kompetensen för att de var duktiga i ämnet. Detta kan vara ett 

problem då pedagogiken och didaktiken ser annorlunda ut för vilka elever man möter, i detta fall 

de nyanlända eleverna från ett annat land. Det är stor skillnad att möta elever som redan kan 

svenska jämfört med elever som har ett annat språk och kommer från en annan skoltradition.  

 

Även om lärarna inte har speciell behörighet för dessa klasser, deras goda ämneskunskaper och 

deras olika bakgrunder är en fördel. Detta ser man när intervjuade Maria berättar att hon 

använder minst tre olika metoder, som hon har tagit med sig från sitt hemland, när hon 

undervisar.  De andra poängterar att de skulle behöva lära sig pedagogiska och didaktiska 

metodiken att undervisa matematik till elever som inte behärskar svenska och efterlyser en typ av 

utbildning, som lärarna undervisar svenska som andra språk har. Utbildningen skulle hjälpa båda 

elever och lärare för att uppnå ett bättre resultat. De intervjuade upplever förberedelseklassen 

som en utmaning och betonar vikten av lärarens engagemang och kunskaper i ämnet. De fyra 

intervjuade känner att det var svårt att bedriva en gemensam undervisning med elever på olika 

förkunskapsnivåer. Men med behöriga lärare och kompetensgivande fortbildningar skulle 

verksamheten vara lättare och mer framgångsrik för alla parter. 

 

Undervisningspedagogiken påverkar lärarens arbetssätt. Metoden de intervjuade använder är, 

dela eleverna i smågrupper efter språk och förkunskaper, ge dem instruktioner och uppgifter och 

låta dem samarbeta. Forskning visar vikten av samarbetslärandet då syftet är att elever lär av 

varandra. När läraren ger en uppgift till gruppen får eleverna kommunicera med varandra, lösa 

och redovisa uppgiften. Detta leder till att elever utvecklas i den sociala kompetensen samt i det 

interkulturella arbetssättet. Forskare menar att i detta fall är det viktigt att läraren handleder 

grupperna samt hämtar bra uppgifter som ger nytta av att diskuteras och lösas i grupp. 

Förutom behörigheten och kompetensen är det även viktigt att eleverna få bra feedback och stöd. 

De intervjuade lärarna samarbetade med modersmålslärare som hjälpte deras elever med läxor. 

Samarbetet hjälper till att bygga upp elevernas förståelsenivå i ämnet. Detta är viktigt. 

Forskningen visar att det strukturella i ämnet ibland inte stämmer på ett annat språk då sättet att 

beskriva och bygga tal kan se olika ut i olika kulturer. Forskning visar även att övergången att 

kommunicera strukturer, uppgifter och begrepp inom ämnet kan vara svårt på ett annat språk 
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vilket kan förklara elever med annan bakgrund som har sämre resultat i matematik eftersom de 

kan ämnet men inte strukturen vilket leder till fel svar.  

 

 

Lärarna väljer jobba med smågrupper som de skapar utifrån elevernas språk och kunskaps nivå. I 

detta fall är det viktigt att skapa homogena grupper där alla ligger på ungefär samma nivå för att 

ingen ska känna sig bättre eller sämre. De intervjuade lärarna, förutom Maria, kartlägger 

kunskaperna hos eleverna genom att känna av det i klassrummet. Som de själva uttrycker” man 

ska känna det i klassrummet”. Jag tycker att detta sätt kan ta lång tid och leda till bildandet av 

felaktiga grupper som leder till konflikter, otrygghet mellan eleverna kan uppstå. Kartläggning 

av kunskaperna från början vid gruppering av eleverna är ett viktigt moment som en lärare måste 

ta hänsyn till. Om läraren inte har speciella kompetenser i detta område kan undervisningen 

misslyckas. 

 

En stor glädje under min studie var att lärarna inte stoppade elevers möjlighet att gå vidare i sina 

studier. De använde sig modersmålsläraren som stöd i nationellaprovet och om eleven klarade 

sig fick han/hon välja att fortsätta matematikundervisningen på gymnasiet. En stor nackdel var 

att lärarna inte hade någon behörighet för dessa klasser eller kände sig osäkra på kompetensen i 

dessa klasser på högstadiet. Det var även en nackdel att lärarna inte la så mycket fokus på att 

kartlägga kunskaperna från början. Men då får jag ifrågasätta om grupperna verkligen är 

relevanta då de intervjuade lärarna förutom Maria kartlägger kunskaperna hos eleverna genom 

att känna av det i klassrummet.  Resultatet i min studie visar att till en viss del genomförs 

interkulturella arbetssätt och ges hänsyn till socialkulturella perspektivet genom att lärarna väljer 

att undervisar på olika sätt samt tar del av elevernas svar och använder olika metoder. Det skapas 

sociala förmågor i dessa smågrupper genom att eleverna lär sig andra metoder att lösa uppgifter 

på. Men det var oklart om lärarna verkligen följde dessa steg eller ansåg att det gav någon nytta 

på något sätt. Det var även oklart om lärarna var noga med att följa gruppernas fungerande 

eftersom lärarna menade att eleverna antingen jobbade individuellt eller i smågrupperna men mer 

än så förekom aldrig. 

 

Jag anser att lärare med speciell behörighet i de klasserna kan skapa en bättre arbetsmiljö och 

trygghet när de har kunskaperna om hur de ska gå tillväga. Didaktiken och pedagogiken måste 

handskas på ett riktigt sätt och lärare utan behörighet i dessa klasser kan ha svårt att klara sig. 
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Annars ställer jag följande fråga ”varför ska man studera på lärarutbildningen och även ta de 

speciella kurser som krävs om vem som helst, med enbart goda kunskaper, kan hoppa in i 

undervisningen som lärare och påverka elevers framtid? 

 

12. Förslag på vidareforskning 
 

Förslag på vidareforskning på denna uppsats är att man kan jämföra olika kommuner med 

varandra. Denna uppsats handlade om förberedelseklasser i olika skolor i en viss kommun som 

handlar om en mindre urval. Men man kan vidareforska genom att jämföra med vissa andra 

skolor i en annan kommun. Det gör det lättare att se en tydligare bild av arbetssättet i 

förberedelseklassen som man kan dra mer resultat utav. Det ger studien en större omfattning då 

man kan jämföra med andra skolor i andra kommun för att kunna se nackdelar och fördelar samt 

skillnader i studien. Det kan även bekräfta på ett sätt hur man bör gå tillväga om arbetssättet, 

undervisning och fortsatta lärandeprocess inom matematik undervisningen hos elever för även de 

som vill jobba i förberedelseklassen. 

Ett annat förslag kan även vara att utföra observationer på de intervjuade lärarnas klasser i denna 

studie. Detta kan ge en bättre bild av vad som funkar i verkligheten. Genom observationer i dessa 

klasser där de intervjuade läraren befinner sig i kan man även relatera till deras påståenden och 

man kan även se om det finns andra faktorer eller aspekter som saknas. 
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