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Sammendrag 

Målet med denne studien har vært å svare på problemstillingen: Hvordan opplever tre nylig 

innflyttede minoritetselever overgangen til matematikkundervisningen i Norge? Det blir 

stadig flere elever med minoritetsbakgrunn på skoler i Norge, og dermed en endring i 

elevsammensetningen i den norske skolen. For å legge til rette for en matematikkundervisning 

som gir like muligheter for alle elever, er det derfor viktig at norske lærere har kunnskap om 

elevenes kulturelle bakgrunn, og hvordan minoritetselever opplever overgangen til den norske 

skolen.   

For å undersøke dette har jeg hatt semistrukturerte intervjuer med tre nylig innflyttede 

minoritetselever fra forskjellige land. Da de ble intervjuet gikk de på ungdomsskolen i Norge, 

og jeg intervjuet dem om ulike aspekter ved matematikkundervisningen i hjemlandet deres og 

i Norge. Gay (2009) har utviklet et læringssyn kalt «culturally responsive teaching», og hun 

presenterer fem prinsipper bak dette læringssynet. Gjennom disse prinsippene ser hun 

nærmere på hvordan man bør undervise matematikk i et flerkulturelt klasserom. I denne 

oppgaven har jeg gjort en fortolkende analyse der Gays fem prinsipper for kulturelt responsiv 

undervisning danner utgangspunkt for teoridrevne kategorier. Ved å sammenligne det elevene 

sa om sin opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge med prinsippene 

bak Gays læringssyn, har jeg drøftet hva matematikklærere kan gjøre for å gjøre denne 

overgangen lettere for minoritetselever som kommer til matematikkundervisning i Norge. 

I gjennomgangen av datamaterialet kom det frem at de erfaringene de tre minoritetselevene 

har fra matematikkundervisningen i hjemlandet, påvirker hvordan de opplever overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. Det kom også frem at faktorer som elevenes kultur, deres 

syn på matematikk og hvordan matematikkundervisningen i Norge er lagt opp også er viktig 

for deres opplevelse av denne overgangen. Dersom minoritetselever har erfaring fra et tydelig 

lærersentrert klasserom i hjemlandet og kommer til et elevsentrert klasserom i Norge, kan 

overgangen virke større enn om man har tidligere erfaringer fra et elevsentrert klasserom.  

Hvis matematikklærerne her i Norge har kunnskap om minoritetselevenes tidligere erfaringer 

og inkluderer prinsippene om kulturelt responsiv undervisning i matematikkundervisningen, 

kan kanskje dette gjøre overgangen til matematikkundervisningen i Norge enklere. 
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1 Innledning 

Da jeg gikk på videregående skole hadde jeg et utvekslingsår til Sør-Afrika i VG2, og jeg 

gikk dermed på en sørafrikansk high school. Dette var en ganske annerledes skoleopplevelse 

enn den jeg var vant med fra Norge. Det var noen ganske tydelige organisatoriske forskjeller, 

som at vi måtte gå med skoleuniform og at vi hadde morgensamling og oppstilling i 

skolegården hver morgen. I tillegg til dette var det en del kulturelle forskjeller, som for 

eksempel at selv om undervisningen foregikk på engelsk, hadde de fleste elevene et annet 

morsmål som de pratet sammen på. Det var dermed ganske mye nytt å bli vant til. Dette la jeg 

også merke til i matematikkundervisningen. Selv om jeg tenkte at matematikken er lik verden 

over, merket jeg noen forskjeller både i hvordan matematiske ting ble løst, og hvordan 

matematikklæreren underviste. Matematikklæreren la mye vekt på detaljer som notasjon og 

hvordan man førte regnestykkene, og hun adresserte tilfeldige elever direkte når hun ville ha 

svar på spørsmål. Det var dermed en del nye ting og dynamikker å bli vant til.  

Da jeg skulle velge tema for denne masteroppgaven hadde jeg denne opplevelsen i tankene, 

og jeg bestemte meg for å se nærmere på hvordan minoritetselever, som er vant til en type 

matematikkundervisning fra sitt hjemland, opplever overgangen til 

matematikkundervisningen her i Norge. For å få et innblikk i hva som kan være utfordrende i 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge har jeg intervjuet tre nylig innflyttede 

minoritetselever med fokus på deres opplevelse. Dette bruker jeg som utgangspunkt for å 

diskutere hva matematikklærere her i Norge kan gjøre for å legge til rette for at denne 

overgangen kan bli enklere. 

1.1 Situasjonen i norsk skole 

Det har vært en stor økning i andelen innvandrere i den norske befolkningen de siste årene 

(SSB, 2018) og med dette blir det også en endring i elevsammensetningen i den norske 

skolen. Vi får flere klasser med elever som har ulike erfaringer, kulturer og måter å lære på. I 

Norge er det lovfesta at alle elever har rett til tilpasset opplæring og en likeverdig utdanning 

(Opplæringslova, 1998). Det skal altså ikke ha noe å si hvilken bakgrunn du har for om du 

kan gjøre det bra på skolen og i matematikktimene.  
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For å unngå forskjeller i læringsutbytte hos ulike elever er det viktig at lærerne vet hva de skal 

gjøre for å hjelpe hver elev. Dette understrekes i stortingsmelding nr. 6, en helhetlig 

integreringspolitikk: «Utdanningssystemet skal stimulere den enkelte til å strekke seg lengst 

mulig for å realisere sitt potensial, uavhengig av sosial bakgrunn» (St. meld. nr 6 (2012-

2013), 2012). Her legges det vekt på en undervisning som skal være uavhengig av sosial 

bakgrunn, men er det slik at det matematiske innholdet i matematikktimene er like tilgjengelig 

for alle elever? I følge en rapport fra Utdanningsdirektoratet kan vi se at elever med 

innvandrerbakgrunn presterer lavere på blant annet nasjonale prøver, enn andre elever (Udir, 

2017a). Vi har altså en vei igjen å gå før elevenes kulturelle bakgrunn ikke har noe å si for 

deres læring i matematikk. I denne oppgaven vil jeg derfor se nærmere på hvordan vi kan 

utjevne disse forskjellene og ha en matematikkundervisning som er likeverdig for alle elever, 

uansett hvor de kommer fra og hvilken kultur de har.   

1.2 Er matematikken universell? 

Siden store deler av matematikken består av tall og symboler, tenker mange at matematikken 

er universell og at overgangen fra et matematikklasserom til et annet ikke er så stor. Hvis vi 

bruker Hiebert og Lefevre (1986) sitt skille mellom to typer matematisk kunnskap, kan det se 

litt annerledes ut. De mener det kreves et grunnleggende forhold mellom en konseptuell og 

prosedural kunnskap for at en elev skal ha en god matematisk forståelse (Hiebert & Lefevre, 

1986). Konseptuell kunnskap er karakterisert ved at man har evnen til å konstruere og se 

sammenhenger mellom ulike idéer og konsepter (Hiebert & Lefevre, 1986). Man kan da enten 

bygge sammenhenger mellom eksisterende kunnskap eller bygge sammenhenger mellom 

eksisterende kunnskap og ny informasjon. Det sistnevnte blir ofte beskrevet ved begrepet 

forståelse (Hiebert & Lefevre, 1986). Denne typen kunnskap kan bli sett på som universell, 

for den følger lovene til den naturlige verden (Whiteford, 2009). Matematikken er altså 

definert på en spesiell måte og disse definisjonene endrer seg ikke fra kultur til kultur.  

Prosedural kunnskap er delt inn i to forskjellige deler. Den ene delen er kunnskap om det 

matematiske språket og symbolsystemet, mens den andre delen består av algoritmer eller 

regler for å gjøre matematiske oppgaver (Hiebert & Lefevre, 1986). I motsetning til 

konseptuell kunnskap, kan denne typen kunnskap variere fra kultur til kultur, for det finnes 

ulike måter å utføre algoritmer på. For eksempel finnes det flere måter å utføre en divisjon på, 

og det kan bli brukt ulike metoder i ulike klasserom i forskjellige deler av verden. Hvordan 



3 

 

man utfører ulike algoritmer blir tilfeldig konstruert gjennom en generell enighet blant 

medlemmene av en spesiell kultur, og vi kan dermed finne den største variasjonen mellom 

kulturer innenfor denne typen matematisk kunnskap (Whiteford, 2009). Når en elev skifter 

matematikkundervisning fra ett land til et annet kan det altså både være ting som er kjent fra 

før, og noen ting som blir gjort på en annen måte enn det eleven er vant med.  

I tillegg til disse rent faglige faktorene som kan være forskjellige fra land til land har vi også 

andre faktorer som spiller inn. For selv om det matematiske språket kan betraktes som 

universelt, er likevel matematikkundervisningen langt fra universell (Gorgorió & Planas, 

2001). Matematikklærerne kan blant annet vektlegge ulikt innhold i matematikktimene, og det 

er ikke sikkert at en undervisningstime i for eksempel geometri vil foregå på lik måte i ulike 

klasserom. I tillegg til at matematikklæreres undervisning vil variere, vil også hvordan ulike 

elever foretrekker å lære på variere. Moschkovich og Nelson-Barber (2009) understreker at 

måten ulike elever lærer på representerer deres verdier, syn og perspektiver, og at dette er 

spesielt knyttet til den kulturen elevene kommer fra. Noen elever kan være vant til 

undervisning hvor det er mye tavleundervisning og de skal følge mye med, mens andre kan 

være vant med en undervisning hvor de skal delta mer aktivt. Disse tingene påvirker hvordan 

elevene tenker og handler, og hvilken tilnærming de har til skolen.  

1.3 Tilpasse matematikkundervisningen til flere 

kulturer 

I artikkelen «Preparing Culturally Responsive Teachers» skriver Gay (2009) om et læringssyn 

kalt «Culturally Responsive Teaching». Denne retningen har et elevsentrert syn, og hun 

trekker blant annet frem at det er fundamentalt å gi respons på kulturelle forskjeller hos 

elevene for å ha effektiv undervisning og læring. Dette synet finnes også i den nye 

overordnede delen av læreplanen fra 2017 hvor det står at «i en tid der befolkningen er mer 

sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og 

kulturforståelse stadig viktigere» (Udir, 2017b, s. 7). Ved at lærere har kunnskap om elevenes 

erfaringer fra tidligere matematikkundervisning, kan dette hjelpe læreren til å være sensitiv til 

bestemte undervisningsmetoder som eleven kanskje ikke har erfaring med (Whiteford, 2009). 

Dette er noe av det Gay (2009) understreker når hun presenterer læringssynet sitt.  
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Gay presenterer fem prinsipper bak kulturelt responsiv matematikkundervisning: 

(1) betydningen av kultur 

(2) sosial konstruksjon av kunnskap  

(3) inkludering av kulturell respons  

(4) læringsutbytte avhenger av mer enn intellekt  

(5) å balansere mangfold og enhet 

Jeg har valgt disse fem prinsippene som rammeverket for oppgaven min, og jeg vil beskrive 

dem nærmere i kapittel 2.3.  

1.4 Problemstilling 

Vi kan altså se at det er flere aspekter ved matematikkundervisningen som kan være 

utfordrende for nylig innflyttede minoritetselever. Er de vant med å bruke andre matematiske 

prosedyrer fra hjemlandet? Legger læreren i Norge opp undervisningen slik som de er vant 

til? Det finnes en del litteratur om ulike utfordringer i et flerkulturelt matematikklasserom, 

men vi vet foreløpig ikke så mye om hvor likt eller forskjellig minoritetselever opplever 

undervisningen. Det kan også være interessant å se nærmere på hvordan denne overgangen 

føles for elevene. Hvis lærere har en forståelse av dette, kan de hjelpe minoritetselever med å 

gjøre denne overgangen lettere. Problemstillingen min blir derfor som følger: 

Hvordan opplever tre nylig innflyttede minoritetselever overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge? 

For å svare på denne problemstillingen har jeg hatt tre semistrukturerte intervjuer med tre 

minoritetselever fra forskjellige deler av verden. I hvert intervju har jeg spurt elevene om 

deres erfaringer med overgangen fra matematikkundervisningen i hjemlandet sitt til 

matematikkundervisningen de har i Norge i dag. Dette har jeg gjort ved å spørre nærmere om 

ulike aspekter ved undervisningen i de to landene.  

Med begrepet minoritetselev forstår jeg en elev som har flyttet til Norge, eller en elev som er 

født i Norge, og hvor en eller begge foreldrene har flyttet til Norge (OECD, 2015), men i 

denne oppgaven er minoritetselever elever som har innvandret til Norge.  
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Jeg har tilknytning til forskningsprosjektet Aiding Cultural Responsive Assessment in 

Schools (ACRAS), som er et internasjonalt prosjekt med fokus på vurdering av 

minoritetselever. Selv om fokuset mitt ikke er på vurdering har prosjektet likevel inspirert 

meg til å se nærmere på ulike problemstillinger tilknyttet minoritetselever og forskning om 

minoritetselever og undervisning.  

1.5 Oppbygning av oppgaven 

I dette kapittelet har jeg presentert rasjonale og tema for denne oppgaven, og jeg har sett 

nærmere på behovet for kunnskap om hvordan minoritetselever opplever overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. Jeg har også beskrevet oppgavens problemstilling og 

hvordan jeg vil svare på denne.  

I teorikapittelet beskriver jeg hvilket læringssyn som ligger til grunn for denne oppgaven, og 

definerer viktige begreper som kultur, klasseromnormer og sosiomatematiske normer. 

Deretter ser jeg på to typer forskingslitteratur. Først litteratur om matematikkundervisning og 

kultur, hvor jeg vil beskrive rammeverket mitt, før jeg ser nærmere på litteratur om de to 

undervisningsmetodene tradisjonell og utforskende undervisning. I tillegg kombinerer jeg de 

to typene forskningslitteratur ved å si noe om hvilken grad ulike undervisningsmetoder legger 

til rette for en kulturelt responsiv undervisning.  

I metodekapittelet beskriver jeg prosessen med å utforme dette forskningsprosjektet fra start 

til slutt. Dette innebærer blant annet en beskrivelse av utvalget mitt og hvordan jeg 

gjennomførte datainnsamlingen. Jeg har også beskrevet de metodiske valgene jeg har tatt og 

hvilke ulemper og fordeler dette har gitt meg. I tillegg ser jeg nærmere på hvordan dette 

spiller inn på troverdigheten og overførbarheten til denne oppgaven. Til slutt beskriver jeg 

hvordan jeg har tatt hensyn til ulike etiske normer i gjennomføringen av prosjektet.  

I resultat- og diskusjonskapittelet tar jeg for meg hver analysekategori og går gjennom hva 

som kom frem i de tre intervjuene. Siden elevene snakker ut i fra deres livsverden sier de ikke 

noe eksplisitt om analysekategoriene jeg har valgt for studiet mitt, og jeg har derfor gjort 

tolkninger av det elevene sier i intervjuene for å drøfte de ulike kategoriene. Disse 

tolkningene og resultatene blir diskutert opp i mot teorien presentert i teorikapittelet. Dette 

gjør jeg ved å blant annet se på om teorien som blir presentert innenfor de ulike kategoriene 
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gjenspeiles i det elevene forteller om deres opplevelse av overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. 

I det siste kapitlet sammenfatter jeg diskusjonen som har blitt gjort i resultat- og 

diskusjonskapittelet ved å ha en oppsummering av studiens hovedfunn. Jeg trekker da frem 

noen hovedfaktorer som har påvirket hvordan de tre minoritetselevene har opplevd 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Dette presenterer jeg i sammenheng med 

innledningen og problemstillingen. Jeg kommer også med didaktiske implikasjoner for 

hvordan lærere kan være med å bidra til å gjøre overgangen til den norske 

matematikkundervisningen enklere for minoritetselever.  
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2 Teori 

I dette kapittelet presenterer jeg hovedsakelig tidligere forskning og teori om undervisning i et 

flerkulturelt klasserom. Jeg begynner med å beskrive læringssynet som ligger til grunn for 

oppgaven og å definere viktige begreper som er grunnleggende for å kunne se nærmere på 

flerkulturelle klasserom. Deretter ser jeg på matematikkundervisning og kultur, og beskriver 

de fem prinsippene bak «culturally responsive teaching» fra Gay (2009) som er selve 

rammeverket til oppgaven min. Til slutt beskriver jeg de to undervisningsmetodene 

tradisjonell og utforskende undervisning, og diskuterer hvilket potensiale disse metodene har 

for å legge til rette for en kulturelt responsiv matematikkundervisning.  

2.1 Et sosiokulturelt perspektiv på læring 

Læring kan forstås og beskrives på mange forskjellige måter (Säljö, 2013). Læringssynet som 

ligger til grunn for denne oppgaven er sosiokulturell læringsteori. Utgangspunktet for dette 

læringssynet er at mennesket er et kulturelt vesen og at vi lærer i samhandling med andre 

(Vygotskij, 1978). Vygotskij (1978) mente at læring hos mennesker skjer ved at de tar i bruk 

kulturelle redskaper, og blant dem er språket det viktigste. Til å forklare dette brukte 

Vygotskij (1978) begrepet den proksimale utviklingssonen, og siktet med dette til det nivået 

som ligger mellom det aktuelle og potensielle nivået av kunnskap hos eleven. Det er innenfor 

denne utviklingssonen at eleven er mottakelig for instruksjon og undervisning, og dermed kan 

koble sammen det nye man skal lære med det man kan fra før (Vygotskij, 1978). I en 

læringssituasjon kan det være ting som eleven ikke klarer på egenhånd, men som han eller 

hun kan klare ved hjelp fra en kompetent annen (Linden, 1989; Vygotskij, 1978). Denne 

kompetente andre kan for eksempel være læreren eller medelever. Begrepet stillasbygging 

kan beskrive denne prosessen (Linden, 1989; Vygotskij, 1978). Dette er et begrep som blir 

mye brukt i utdanning, og det er en aktiv prosess som gjør at mening kan bli konstruert i 

klasserommet gjennom forskjellige strategier (Sharpe, 2006). Når vi for eksempel lærer oss å 

telle er vi helt avhengige av at den vi kommuniserer med kan telle og kan fortelle oss hvordan 

man gjør det. Det å skape matematisk mening blir sett på som et produkt av sosiale prosesser 

og interaksjoner (Voigt, 1994). For eksempel kan minoritetselever tillegge forskjellige 

meninger til matematikkfaget enn de andre elevene i klassen. Når disse elevene kommer til en 

ny skolekultur er det vanskelig for dem å etablere referansepunkter til hvordan de skal tilpasse 
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seg denne overgangen på egenhånd, og da kan veiledning fra læreren eller medelevene gjøre 

overgangen enklere (Gorgorió, Planas, & Vilella, 2002).   

2.1.1 Kultur 

Begrepet kultur ble utviklet som et samfunnsvitenskapelig begrep på begynnelsen av 1900-

tallet som en forklaring på hvorfor mennesker rundt om i verden har forskjellige handlinger 

og holdninger (Erickson, 2009). Det er vanlig å tenke på kultur som noen spesielle trekk ved 

den sosiale praksisen til ulike mennesker. For eksempel at det i noen land er vanlig å være 

åpen og imøtekommende, mens vi nordmenn blir sett på som litt mer reserverte. Men kultur 

er mer komplekst enn som så, og det kan være vanskelig å kategorisere sosial adferd. Kultur 

utvikler og tilpasser seg nemlig de lokale situasjonene, og konteksten og variasjonene mellom 

dem spiller en stor rolle for hvordan man oppfører seg (Clarke, Emanuelsson, Jablonka, & 

Mok, 2006). Det er ingen enighet om én felles definisjon av kultur, og Erickson (2009) 

understreker at noe av det som kan gjøre det vanskelig å definere kultur er at det er overalt 

rundt oss. Noe synlig, noe usynlig, og noe så selvsagt at vi tar det for gitt.   

Hodge og Cobb (2016) skriver om to teoretiske syn på kultur og ser nærmere på hvordan 

disse tilnærmingene kan bidra til fremtidig forskning for likeverd i matematikklasserommet. 

Det ene synet blir kalt the cultural alignment orientation, og her blir kultur sett på som en 

måte å leve på som er karakteristisk for et avgrenset samfunn. Det er en tanke om at kultur 

består av et nettverk av relativt stabile praksiser som går fra generasjon til generasjon, og 

fanger det dagligdagse livet til gruppen (Hodge & Cobb, 2016). Ut i fra dette synet vil 

mennesker som kommer fra samme sted ha samme kultur. Den andre retningen, the cultural 

participation orientation, ser på kultur som et nettverk av lokale hybride praksiser og 

erfaringer som mennesker utgjør sammen. Hvert menneske blir altså påvirket fra forskjellige 

hold, og disse ulike erfaringene påvirker hverandre i forskjellige settinger (Hodge & Cobb, 

2016). Denne overgangen fra synet om at kultur er et sett med avgrensede praksiser, til synet 

på kultur som noe som blir påvirket av hverandre, har en sammenheng med overgangen til det 

moderne samfunnet (Hodge & Cobb, 2016). I Norge i dag påvirkes vi av hele verden med den 

teknologien og muligheten vi har til å kommunisere med mennesker på tvers av landegrenser. 

I tillegg har vi også flytting som gjør at vi ikke lenger har så stabile og avgrensede kulturelle 

samfunn. Det kulturelle synet til the cultural alignment orientation fanger ikke så lett denne 

dimensjonen av det moderne samfunnet.  
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Siden alle mennesker er sosiale og kulturelle skapninger vil kultur påvirke undervisning og 

læring på en grunnleggende måte (Erickson, 2009). Dette er fordi alle til en viss grad blir 

formet av og reflekterer deres kulturelle sosialisering. Erickson (2009) understreker at kultur 

skaper vaner og påvirker alle mennesker uten at de tenker spesielt over det. I tillegg til at ulike 

mennesker har en spesiell kultur kan vi også si at matematikk har en kultur. Matematikk har 

et sett med verdier som gjør det annerledes fra andre menneskelige fagområder, som for 

eksempel i hvordan man produserer, oppfatter og formidler kunnskap (Sinclair, 2006). Dette 

kan være noen av grunnene til at matematikken virker så mystisk og abstrakt for mange. Gay 

(2009) påpeker hvor motstandsdyktig denne matematikkulturen er, og at lærere bør tenke over 

hvorfor matematikken er så mystisk for mange, hvordan denne mystikken påvirker 

holdningene til elevene og hvordan man kan gjøre matematikken mer anvendelig inn i 

dagliglivet.  

I denne oppgaven vil jeg bruke begrepet kultur slik Erickson forstår det, og jeg har et syn på 

kultur som kan relateres til the cultural participation orientation.  

2.1.2 Normer i matematikklasserommet 

I alle sosiale settinger finnes det forskjellige normer som sier noe om hvordan man skal 

oppføre seg og samhandle med andre, og dette gjelder også i klasserommet. Elevene og 

læreren har visse forventninger til hverandre om hva som er akseptabel oppførsel i en 

undervisningssituasjon, og dette kalles for sosiale normer (Yackel & Cobb, 1996).  Hva som 

karakteriserer diskusjonene og handlingsmønstrene i et klasserom kan være forskjellig fra 

klasse til klasse, selv på samme årstrinn og i samme fag. På overflaten kan skolegangen i 

forskjellige samfunn ligne på hverandre, men det varierer likevel tydelig i sin kulturelle 

innramming (Bishop, 2002). Begrepet sosiale normer omfatter alle fag og 

klasseromssituasjoner, men man kan også snakke om sosiomatematiske normer som er 

normer spesifikke for matematikkfaget (Yackel & Cobb, 1996). Dette begrepet ble innført av 

Yackel og Cobb (1996), og det skiller seg fra generelle sosiale normer i at de er spesifikke til 

de matematiske aspektene ved elevenes aktivitet. I sin introduksjon av sosiomatematiske 

normer eksemplifiserer Yackel og Cobb begrepet på denne måten:  

«[…] normative understanding of what counts as mathematically different, 

mathematically sophisticated, mathematically efficient, and mathematically elegant in a 

classroom are sociomathematical norms. Similarly, what counts as an acceptable 
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mathematical explanation and justification is a sociomathematical norm» (Yackel & Cobb, 

1996, s. 461).  

I et matematikklasserom finnes det altså ulike forventninger til hva som er en akseptabel 

matematisk løsning og hvordan man skal begrunne dette. Det å skulle lære matematikk i 

skolen er en egen type matematisk praksis med egne kriterier og regler (Bishop, 2002). I 

likhet med de sosiale normene varierer også dette fra klasserom til klasserom. En bestemt 

tolkning av en norm kan bli sett på som passende i en spesiell kontekst, men det kan ikke 

være noen universell forståelse av hvordan denne normen skal bli tolket (Planas & Gorgorió, 

2004).  

De sosiomatematiske normene som er til stede i et klasserom kommer ikke utenfra, men blir 

utformet gjennom et samarbeid mellom elevene og læreren (Yackel & Cobb, 1996). Det er 

lærerens rolle å lede forhandlingene rundt hvilke kriterier som ligger til grunn for hva som 

teller som en matematisk løsning eller forklaring, og disse kriteriene vil derfor avhenge av 

lærerens egne kriterier (Bishop, 2002; Stephan, 2014a). Her vil lærerens egne personlige 

matematiske holdninger, kunnskap og forståelse spille en viktig rolle (Yackel & Cobb, 1996). 

Hvilke kriterier læreren ser på som viktige blir ofte påvirket av det matematiske samfunnet 

læreren er omgitt med, som for eksempel andre matematikklærere eller 

matematikkutdanningen de har hatt erfaring med. Dette er noe som er utenfor læreren og 

utenfor skolen, og kan variere fra kultur til kultur.  

Innenfor kultursynet CPO har de et fokus på at læringsmulighetene skal være likeverdige for 

alle elever i en helklassediskusjon, og det trekkes derfor frem at det er viktig å forhandle frem 

normene for deltakelse i klasseromsdialogen (Hodge & Cobb, 2016). Dette er viktig fordi 

normene som karakteriserer en ambisiøs matematikkundervisning kan være forskjellig fra de 

normene elevene har erfart tidligere, eller har fra utenfra klasserommet. Mange 

minoritetselever kan oppleve vanskeligheter når de skal delta i en matematikktime hvor de 

ikke føler at de er representert (Nkhoma, 2002; Zevenbergen, 2003). Da må de forholde seg til 

handlinger og måter å gjøre ting på som de ikke er vant til. Det å kunne forholde seg til de 

sosiale og sosiomatematiske normene i matematikklasserommet blir forstått som en 

matematisk ferdighet som sier noe om hvordan man klarer å ta i bruk normene på den samme 

måten som læreren og de andre elevene fra den sosiale dominante gruppen (Planas & 

Gorgorió, 2004). Denne matematiske ferdigheten legger ikke til rette for minoritetselevers 
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deltakelse, for elever som har gått på skoler i andre land har ikke nødvendigvis de samme 

tolkningene av disse normene som majoritetselever.  

2.2 Matematikkundervisning og kultur 

Det finnes forskjellige undervisningsmetoder og ulike tanker om hvordan matematikk bør 

undervises. Etter den første TIMSS videostudien i 1995 hvor de så på 

matematikkundervisning i Tyskland, Japan og USA, konkluderte de med at undervisning er 

en kulturell aktivitet og at de fleste lærerne innenfor samme kultur brukte lignende 

undervisningsmetoder (Stigler & Hiebert, 2004). Dette fikk de bekreftet da de hadde en ny 

videostudie i 1999 som nå var utvidet til 7 land. De så nemlig at undervisningsmetodene 

varierte fra land til land, men at det var lite variasjon innad i landet (Stigler & Hiebert, 2004). 

I den internasjonale videostudien Learners Perspective Study (LPS) har de sett på etablerte 

klasseromspraksiser i forskjellige land for å kunne se om det var en kulturspesifikk karakter i 

måten å undervise matematikk på (Clarke, Keitel, & Shimizu, 2006). Etter å ha studert flere 

sekvenser av matematikktimer i forskjellige land kunne de se regelmessigheter innad i 

landene. De kunne for eksempel se at matematikktimene i Sverige ofte foregår på den måten 

at læreren først underviser i plenum, før elevene jobber individuelt med oppgaver fra 

tekstboka (Liljestrand & Runesson, 2006). I motsetning til dette så de at elevene i USA ofte 

har muligheten til å se oppgavene fra flere synsvinkler ved at læreren forsøker å legge til rette 

for matematiske diskusjoner om forskjellige matematiske relasjoner (Liljestrand & Runesson, 

2006). I studiet blir det understreket at de ikke kan generalisere til en typisk nasjonal praksis, 

men hvis det er en regelmessighet i et land etter å ha studert 30 timer, kan dette likevel antyde 

til noen mønstre av praksis (Clarke, Keitel, et al., 2006).  

LeTendre, Baker, Akiba, Goesling, og Wiseman (2001) har brukt TIMSS-data til å se 

nærmere på hvilke holdninger og arbeidsforhold lærere har i Japan, Tyskland og USA og fant 

ut noen ting som var ulikt og likt i hvordan ting ble gjort i de tre landene: 

«We find some differences in how teachers’ work is organized, but similarities in 

teachers’ belief patterns. We find that core teaching practices and teacher beliefs show little 

national variation, but that other aspects of teachers’ work (e.g., non-instructional duties) do 

show variation» (LeTendre et al., 2001, s. 3).  
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Japan var det landet med høyest resultat på TIMSS-testene, og mange tenkte da at andre land 

burde kopiere deres undervisningsmetode, men samtidig var det også andre land med andre 

undervisningstradisjoner som hadde høyt resultat på testene (Stigler & Hiebert, 2004). Det er 

altså ikke gitt at en undervisningsmetode er bedre enn en annen. Det har blitt gjort mange 

studier på lærere og undervisning, men det er fortsatt ikke klart hva som faktisk bestemmer 

hva som gjør at lærere lykkes i å styrke elevenes læringsutbytte (Schwerdt & Wuppermann, 

2011). I tillegg diskuterer LeTendre et al. (2001) hvorvidt man kan komme frem til én måte 

man bør undervise på ved å se på studier av matematikkundervisning som har blitt gjort på 

tvers av kulturer. De understreker at det er kulturelle forskjeller mellom forskjellige deler av 

verden og setter spørsmålstegn ved om man kan sammenligne for eksempel amerikanske og 

asiatiske kulturelle verdier for undervisning og læring.  

2.3 Kulturelt responsiv matematikkundervisning 

En del kommende og etablerte lærere ser på skolematematikken som et nøytralt fag og tenker 

at det er både kultur– og språkfritt (Gay, 2009; Turner & Drake, 2016). De som har denne 

oppfatningen tenker at tall verken lyver eller er utsatt for relative betydninger. De mener at 

matematikken er forhåndsutfylt, og at man dermed ikke trenger å tenke på kulturelle 

forskjeller (Gay, 2009). Gay (2009) mener dette er misoppfatninger, og trekker frem at selv 

om matematikken ikke hadde vært påvirket av kultur må den fortsatt bli undervist til mange 

forskjellige elever fra forskjellige kulturer. Disse elevene har forskjellig bakgrunnskunnskap 

og erfaringer og dette vil påvirke hvordan de opplever matematikkundervisningen, oppfører 

seg i klasserommet og lærer best (Gay, 2009; Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). Måten 

man tenker på i matematikk er, akkurat som andre måter å tenke på, kulturelt betinget 

(Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). I tillegg til dette er også praksisene i de forskjellige 

matematikklasserommene rundt om i verden påvirket av kultur (Clarke, Emanuelsson, 

Jablonka, & Mok, 2006). For eksempel er det noen elever som er lært opp til å høre 

respektfullt på voksne, mens andre elever i andre kulturer er vant til å samhandle med voksne 

mer direkte (Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). Dette styrer hvordan 

matematikkundervisningen blir gjennomført, og hvordan elevene er vant til å lære. Og med 

den økningen vi har i andel minoritetselever her i Norge, kan vi dermed tenke oss at det finnes 

mange forskjellige preferanser og erfaringer blant elevene i et matematikklasserom. Det kan 

derfor være en utfordring å legge til rette for en likeverdig undervisning.  
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For å hjelpe alle elever i matematikkundervisningen er det blant annet viktig at læreren 

kjenner til elevenes kultur og hva de kan relatere seg til, slik at elevene kan få meningsfulle 

referanser til dagliglivet (Gay, 2009). Dette understrekes også av Ladson-Billings (1995) som 

skriver at  

«all students can be successful in mathematics when their understanding of it is linked 

to meaningful cultural referents, and when the instruction assumes that all students are 

capable of mastering the subject matter» (s.141). 

Dette er altså et godt utgangspunkt når man skal undervise i et flerkulturelt klasserom. Som 

nevnt i innledningen skriver Gay (2009) om en tilnærming kalt «culturally responsive 

teaching». Dette begrepet er utfordrende å oversette direkte, men jeg bruker oversettelsen 

kulturelt responsiv undervisning. Med responsiv undervisning menes det da at undervisningen 

responderer på og tar hensyn til elevenes ulike kulturelle bakgrunner.  

For å gjøre det lettere for lærere å anvende en slik undervisningspraksis, beskriver Gay fem 

prinsipper for kulturelt responsiv undervisning og hvilke implikasjoner hver av dem har for 

lærerens praksis. Overgangen til et norsk klasserom kan kanskje føles mer overkommelig for 

en minoritetselev dersom læreren har kunnskap om dette. I presentasjonen av de fem 

prinsippene kan Gay (2009) være litt vag og lite konkret, så jeg bruker også annen litteratur til 

å drøfte de forskjellige prinsippene basert på annen forskning om matematikkundervisning i et 

flerkulturelt klasserom.  

2.3.1 Betydningen av kultur 

Kultur påvirker læring på en grunnleggende måte, fordi alle har en kultur som man ikke kan 

fjerne seg fra (Gay, 2009). Dermed bør undervisningen være kulturelt mangfoldig for at den 

skal være likeverdig for alle (Gay, 2009). Som lærer i et flerkulturelt klasserom, kan det da 

være naturlig å stille spørsmål som «hvordan skal jeg kunne nok om alle elevers kulturer når 

det er så mange av dem?» eller «hvordan kan jeg håndtere ulike kulturer uten å 

overgeneralisere eller komme med stereotypier?». Gay (2009) kommer ikke med noe konkret 

svar på dette, men understreker at det er viktig at lærere tenker over hva deres egne tanker om 

kultur er, og hvordan dette kan påvirke undervisningen. Det er nemlig slik at lærerens historie 

og bakgrunn påvirker hans eller hennes tilnærming til elevene (Turner & Drake, 2016). 

Lærere har sine egne forventninger til klasseromssituasjonene, og da kan det altså hende at 
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minoritetselevene er «annerledes» enn det de forventer at elevene deres skal være (Gorgorió 

et al., 2002). Med annerledes menes da at de er forskjellige fra det som oppfattes som 

«normale» eller «vanlige» elever. Lærerens kultur kan også påvirke hva han eller hun legger 

merke til av det som skjer i klasserommet, for eksempel hvorfor noen elever oppfører seg på 

en spesiell måte. Hvis en lærer har erfaring med den samme kulturen og det samme språket 

som elevene, er dette fordelaktig (Turner & Drake, 2016). 

I et flerkulturelt klasserom er det derfor nødvendig at læreren har kunnskap om den kulturelle 

praksisen innenfor de forskjellige elevenes kultur (Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). 

Hvilket syn man har på kultur vil påvirke hvordan man tolker og bruker dette i 

matematikkundervisningen. Innenfor the cultural alignment orientation vil man at lærere skal 

ta utgangspunkt i erfaringene og kulturen til elevene når man planlegger 

matematikkundervisningen, mens man i the cultural participation orientation understreker at 

lærere bør ta utgangspunkt i de matematiske temaene som skal undervises, og så tilpasse 

undervisningen til elevene i klassen deretter (Hodge & Cobb, 2016). Den kulturen elevene 

kommer fra og deres språklige kunnskaper kan være styrende for hvordan elevene oppfører 

seg og deltar i klasserommet. For eksempel kan det i noen kulturer være vanlig å ha stor 

respekt for voksne og man skal ikke stille spørsmål til det de sier (Moschkovich & Nelson-

Barber, 2009). Hvis noen elever har denne praksisen, kan det påvirke den muntlige aktiviteten 

i matematikktimene, og hvis læreren ikke kjenner til disse kulturelle kodene kan det være 

avstandsskapende.  

2.3.2 Sosial konstruksjon av kunnskap 

I følge kulturelt responsiv undervisning er all kunnskap sosialt konstruert og alltid påvirket av 

hvem, når og hvorfor kunnskapen ble lært (Gay, 2009). Gay har altså et sosiokulturelt 

læringssyn. I matematikken er det visse kulturelle verdier som er innebygd i bildet og statusen 

til faget. Mange tenker at det er de som evner å tenke rasjonelt som klarer seg best i 

matematikk (Gay, 2009). Bishop (1988) kaller rasjonalisme for selve prinsipp-ideologien 

assosiert med den vestlige matematikken, og begrunner dette med at logisk tenkning oppfattes 

til å være blant de største kriteriene for matematisk kunnskap. Problemet er at det blir tatt for 

gitt at elevene har disse ferdighetene fra kulturen sin, og dettet blir dermed ikke undervist 

eksplisitt på skolen (Gay, 2009). Dette understreker også Bishop (1988) som sier at det ikke 

blir gitt noen spesiell oppmerksomhet til matematiske verdier i undervisningen. Han sier ikke 
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da at verdier ikke blir lært, for det blir det, men at disse verdiene blir lært implisitt, uten at det 

er et bevisst valg. Matematikkundervisning burde gjøre disse verdiene eksplisitte og åpenbare, 

slik at elevene kan utvikle en bevissthet rundt dette (Bishop, 1988).  

Lærere må forstå at ulike elever lærer på forskjellige måter, og at måten elevene lærer ting på 

representerer deres kulturelle verdier, oppfatninger og perspektiver (Moschkovich & Nelson-

Barber, 2009). Hvordan elevene tenker, uttrykker seg og oppfører seg sier også noe om 

hvordan de tenker om skolen. Matematikk er en kulturell konstruksjon, og dette gir fordeler til 

noen elever, men er til ulempe for andre (Gay, 2009). For å gjøre denne ulempen mindre for 

elever som ikke er vant med den matematikktradisjonen vi har i Norge, kan man i 

undervisningen bruke mer tid på ulike matematiske verdier og hvilken tilnærming vi har til 

disse her i Norge. Dette understreker Bishop (1988) ved å si at «certainly I believe that we 

should educate our children about values and not just train them into adopting certain values, 

although I realize that different societies may desire different approaches» (s.189).  

2.3.3 Inkludering av kulturell respons 

Sammensetningen av klassen med tanke på etnisitet og kultur til de forskjellige elevene 

påvirker hvordan kulturelt responsiv matematikkundervisning bør bli gjort. Ved å inkludere 

mange forskjellige kulturelle verdier, erfaringer, perspektiver og bidrag i undervisningen vil 

dominansen av en kultur sitt syn bli dempet og det blir lettere å ha en mer inkluderende 

kontekst (Gay, 2009). Naturlig nok blir det oftest undervist fra en norsk kontekst med flest 

norske eksempler her i Norge. Men for å gjøre det lettere for elevene å forbinde egne 

erfaringer med skolematematikken, bør man utvikle et fleksibelt repertoar med forskjellige 

tilnærmingsmåter fra forskjellige kulturer (Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). I det 

kulturelle synet the cultural alignment orientation har de fokus på at læreren skal bruke de 

erfaringene elevene har fra utenfor klasserommet som utgangspunkt i undervisningen ved å 

for eksempel inkludere dem i eksemplene som blir brukt (Hodge & Cobb, 2016). Dersom 

læreren lykkes med dette kan det hjelpe elevene med å bygge en bro mellom det som skjer i 

klasserommet og livet utenfor, men det er noen utfordringer med dette. For det første er det 

vanskelig å skulle samkjøre oppgaver med hensyn til dagliglivet, samtidig som man skal 

opprettholde integriteten i de matematiske idéene (Hodge & Cobb, 2016). Det er ikke alle 

matematiske idéer som lar seg eksemplifisere med noe elevene er kjent med fra dagliglivet. I 

tillegg er det vanskelig å bygge på elevenes erfaringer utenfor klasserommet når klassene 
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består av såpass mange forskjellige elever (Hodge & Cobb, 2016), noe som er vanlig i norske 

klasserom. På en annen side finnes det også temaer som er felles på tvers av kulturer. Et 

eksempel på dette er demokratiske valg. Selv om ikke alle minoritetselever nødvendigvis 

kommer fra demokratiske land kan de likevel ha kunnskap om demokrati, og bak dette temaet 

ligger det matematikk som undervises i skolen og kan brukes som eksempel i undervisningen. 

Mange synes det er vanskelig å se relevansen av matematiske konsepter og prinsipper, for de 

er ofte tatt ut fra en kontekst og blir presentert som matematiske formler og abstrakte idéer 

(Gay, 2009).  Ved at vi gjør dette blir matematikken mer abstrakt og «mystisk». Bishop 

(1988) beskriver nettopp denne «mystikken» til å være en av verdiene til den vestlige 

matematikken.  Lærere må lære seg å gjøre matematikk mer menneskelig og sette det inn i 

forskjellige kulturelle, sosiale og etniske kontekster (Gay, 2009). Mange lærere strever med å 

forbinde innholdet de skal undervise med måtene elevene bruker matematikk på utenfor 

skolen, og det er en tendens at de først kun tenker på konteksten, for så senere å tenke over 

den matematiske praksisen med eksempler og stillasbygging (Turner & Drake, 2016). Dette 

bør matematikklærere prøve å unngå når de skal planlegge matematikkundervisningen.  

2.3.4 Læringsutbytte avhenger av mer enn intellekt 

Skoleresultater avhenger ikke bare av evner, men det er også andre faktorer som virker inn. 

Det er særlig tre faktorer som spiller inn på elevenes læringsutbytte, nemlig 

klasseromsnormer, elevenes sosioøkonomiske bakgrunn og elevenes språklige ferdigheter. 

Noen minoritetselever kan ha vanskeligheter med å ta i bruk og forstå de klasseromsnormene 

som læreren og medelevene kan se på som vanlige og selvsagte (Planas & Gorgorió, 2004). 

Normene i klasserommet vil derfor spille inn på hvordan elevene takler overgangen til et nytt 

matematikklasserom. De sosiale og sosiomatematiske normene i et klasserom blir ikke 

undervist eksplisitt, og minoritetselever har derfor en del dynamikker og normer å bli vant til 

når de skal begynne i en ny matematikklasse. For eksempel er det fordelaktig for elever som 

skal ta nasjonale prøver at de er kjent med prøvesituasjonen og vet hvordan man tar slike 

prøver. For i tillegg til å måtte kunne matematikken i det prøven spør om må også 

arbeidsrytmene til eleven passe til situasjonen (Gay, 2009). Hvis ikke eleven er vant med en 

slik situasjon kan dette påvirke resultatet på prøven. Det å ta en prøve er en 

prosedyreferdighet som det ikke er så mye fokus på å undervise på skolen. Dersom noen 
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elever ikke er vant med hvordan prøvene pleier å være i Norge, kan det være vanskelig for 

disse elevene å lære denne ferdigheten av seg selv (Gay, 2009).  

Vi har et mål i Norge om at den sosioøkonomiske bakgrunnen til elevene ikke skal ha noe å si 

for resultatene deres, men vi kan likevel se fra PISA-undersøkelser (OECD, 2014, 2015) at 

det er forskjeller på om man har tilgang på hjelp hjemmefra. Rousseau og Tate (2003) trekker 

frem at for å få en likeverdig utdanning bør lærere blant annet fokusere på hvordan elevers 

språk, etnisitet og sosioøkonomiske bakgrunn påvirker læring.  

I Norge er en stor del av minoritetselevene tospråklige. Som lærer bør du kjenne til hvor 

flinke disse elevene er på de forskjellige språkene og se på hvordan eleven best lærer og 

regner ved bruk av språkene de bruker (Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). Man kan ikke 

forvente at disse elevene kan alle de matematiske begrepene på det språket det undervises i 

(Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). I tillegg er det også en sterk sammenheng mellom 

hva lærer forventer av elevene og elevenes selvfølelse og mestringsevne (Gay, 2009). Elever 

som tror de kan lære, og som har lærere som underbygger dette, kan oppnå mye, men det 

motsatte er også sant. Elever har ofte dårlig selvtillit i matematikk, og det er derfor viktig at 

du som lærer fokuserer på at alle typer elever kan bli gode i faget (Gay, 2009).  

2.3.5 Balansere mangfold og enhet 

Noen kan føle at å fokusere for mye på kulturelle forskjeller kan være splittende og på 

grensen til rasistisk (Gay, 2009). Dette kan føre til at noen lærere kan være opptatt av å ikke 

gi minoritetselever, som kan trenge ekstra tilrettelegging i undervisningen, mer 

oppmerksomhet enn de øvrige elevene fordi de mener det er «politisk korrekt» å ikke bry seg 

om etnisitet (Rousseau & Tate, 2003). Rousseau og Tate (2003) kaller dette fenomenet for 

fargeblindhet og påpeker at det å late som om man ikke ser etnisiteten til elevene ikke gir 

mening med mindre man tenker at det å ha en annen opprinnelse er skamfullt. På en annen 

side mener noen at kulturelt mangfold er uunngåelig og sier at forskjellene mellom ulike 

kulturer er det eneste som teller når man skal undervise i et kulturelt mangfoldig klasserom 

(Gay, 2009). Rousseau og Tate (2003) har gjort en studie hvor de blant annet så på hvordan 

ulike lærere ser på likeverd i undervisningen. Her beskriver de to ulike syn på likeverd, 

nemlig likeverd som et resultat eller som en prosess (Rousseau & Tate, 2003). Ved å fokusere 

på likeverd som et resultat er man opptatt av at elevene skal oppnå resultater som er så like 

som mulig, mens likeverd som en prosess handler om å gi alle elever lik undervisning 
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(Rousseau & Tate, 2003). Hvilket syn man har på likeverd påvirker hvordan man underviser i 

et flerkulturelt klasserom. Kulturelt responsiv undervisning understreker at både likheter og 

ulikheter mellom grupper er naturlige og verdifulle og bør derfor bli fremmet (Gay, 2009).  

2.3.6 Gay sitt syn på kultur  

Ut i fra det Gay (2009) skriver om kulturelt responsiv undervisning, kan vi se nærmere på 

hvilket kultursyn hun har. I kapittel 2.1.1 har vi sett på de to teoretiske synene på kultur kalt 

the cultural alignment orientation og the cultural participation orientation. Vi kan på en måte 

si at the cultural participation orientation dekker the cultural alignment orientation, men man 

kan likevel skille godt mellom disse, og det er ting som tyder på at Gay kan plasseres innenfor 

the cultural participation orientation.  

Noe av det som ligger til grunn for de fem prinsippene til Gay (2009), er at hun legger vekt på 

at matematikken må undervises til mange forskjellige elever fra mange forskjellige kulturer. 

Hun sier at undervisningen bør være både kulturelt mangfoldig og inkludere forskjellige 

kulturelle verdier for at den skal være likeverdig. Dette tyder på at hun er bevisst på at ulike 

elever kan være påvirket fra ulike kulturer, selv om de nå bor på samme sted. Det er dermed 

mulig å anta at Gay ser på kultur som et nettverk av ulike erfaringer, slik som the cultural 

participation orientation. Ulike elever vil ha ulike erfaringer, men de vil også påvirke 

hverandre i klasseromkulturen og matematikktimene. The cultural alignment orientation 

virker å være begrenset til situasjoner hvor minoritetselevene kommer fra ett samfunn, eller 

når det er en gruppe elever som er karakterisert ved ett sett av praksiser (Hodge & Cobb, 

2016). Videre kan denne retningen kritiseres for at de har et litt for individualistisk syn, og 

dette passer ikke helt med det Gay sier. 

Gay (2009) snakker om å tilpasse undervisningen til de ulike elevene, og i følge the cultural 

participation orientation kan dette bli gjort ved blant annet å forsikre seg om at alle skjønner 

den kulturelle konteksten i oppgavene (Hodge & Cobb, 2016). Læreren bør tenke på hva som 

kan være vanskelig å forstå i oppgaven for forskjellige elever, både når det kommer til 

kulturelle fenomener, språk og matematiske sammenhenger (Hodge & Cobb, 2016). Det er 

også fokus på at man bør gjøre andres tolkninger av oppgaven synlig for alle elever, både når 

det kommer til hvordan oppgaven har blitt løst, og hvorfor eleven har gjort akkurat dette 

(Hodge & Cobb, 2016). På denne måten kan elevene lære av hverandre. Siden Gay (2009) har 

et sosiokulturelt læringssyn (jfr kap. 2.3.2), kan hun passe inn under the cultural participation 
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orientation. I tillegg virker det som om Gay (2009) vil at undervisningen skal ta utgangspunkt 

i de matematiske idéene, siden hun presiserer praksisen til matematikken. Det stemmer også 

godt med the cultural participation orientation.  

2.4 Undervisningsmetoder 

Ulike undervisningsmetoder kan treffe ulike elever på forskjellige måter, for ulike elever kan 

ha ulike preferanser til hvordan de liker undervisningen. I følge Gay (2009) og hennes 

prinsipp om kulturelt responsiv undervisning, er det fundamentalt å gi respons på kulturelle 

forskjeller for at undervisningen skal være effektiv og legge til rette for læring. Her står altså 

elevene i sentrum og viktigheten av kultur blir trukket frem. Dette er tegn på at Gay støtter en 

elevsentrert undervisning. En slik undervisning kjennetegnes ved at undervisningen er 

fokusert på et samarbeid mellom lærer og elev, der elevene konstruerer kunnskap ved blant 

annet å snakke sammen, tenke kritisk og løse problemer som kan opptre i dagliglivet 

(Stephan, 2014b). Her blir kultur sett på som noe støttende. I motsetning til dette har vi 

lærersentrert undervisning som innebærer at læreren er den som styrer hva som læres, mens 

elevene blir sett på som mottagere av informasjon (Stephan, 2014b). Dette blir ofte gjort 

gjennom tavleundervisning, etterfulgt av at elevene gjør oppgaver og repeterer for å bearbeide 

informasjonen (Stephan, 2014b). Dersom den matematikkundervisningen minoritetselevene 

er vant til fra hjemlandet sitt for eksempel er mer elevsentrert enn undervisningen her i Norge, 

kan overgangen føles større enn om undervisningen i begge landene bygger på samme 

elevsyn.  

Jeg skal nå se nærmere på de to undervisningsmetodene tradisjonell og utforskende 

undervisning, og se på hva som kjennetegner dem. Jeg skal også se på hvor elevsentrert disse 

undervisningsmetodene er.  Det finnes mange former og variasjoner av tradisjonell og 

utforskende undervisning, men disse variasjonene vil dele på noen særtrekk og det vil derfor 

være noen hovedformer av disse undervisningsmetodene (Askew, 1997). Jeg kan derfor 

presentere dem på et overordnet nivå, slik jeg gjør her. 
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2.4.1 Tradisjonell undervisning 

Tradisjonell undervisning blir ofte sett på som «gammeldags», men dominerer likevel mye av 

matematikkundervisningen (Schwerdt & Wuppermann, 2011). En slik undervisningsform er 

karakterisert ved at man vektlegger evnen til å reprodusere ulike metoder og rutiner, og disse 

rutinene blir undervist ved at læreren forklarer (Askew, 1997). Det blir lagt mer vekt på 

undervisningen enn læring, og hvis elevene ikke skjønner det som blir undervist, selv om det 

har blitt forklart av læreren på en klar og logisk måte, så er det på grunn av elevene, ikke 

undervisningen (Askew, 1997).  

Den danske matematikkdidaktikeren Ole Skovsmose (2003) beskriver det han kaller for 

oppgaveparadigmet i tradisjonell undervisning: «Her former matematiktimen sig ofte således: 

Læreren indleder med at gennemgå nyt stof, derefter gennemgås udvalgte opgaver, hvorefter 

eleverne regner opgaver, enten individuelt eller i grupper» (s. 148). Dette kan også beskrive 

matematikktimene i tradisjonell undervisning. Kommunikasjonen i en slik matematikktime er 

som regel spørsmål-og-svar-basert hvor læreren sjekker om elevene har forstått det som har 

blitt undervist (Askew, 1997; Skovsmose, 2003). Før det nye lærestoffet presenteres blir ofte 

leksene til dagens time gjennomgått, og mot slutten av timen gis det flere oppgaver i lekse til 

neste matematikktime (Alseth, Breiteig, & Brekke, 2003).   

Undervisningen i slike timer har ofte hjelp av en lærebok, og det er et fokus på én idé av 

gangen (Kennedy, 2009). Dersom undervisningen kun tar i bruk standard lærebokoppgaver 

kan dette føre til at elevene kun utvikler en prosedural kunnskap (Boaler, 1998). Boaler 

(1998) argumenterer for at denne prosedurale kunnskapen ikke legger til rette for at elevene 

kan bruke den matematikken de har lært også utenfor skolen.  

Når læreren gjennomgår nytt stoff er dette ofte gjennom tavleundervisning, og denne 

undervisningsmetoden har både ulemper og fordeler (Schwerdt & Wuppermann, 2011). Ved å 

holde forelesninger antar man at alle elever lærer i samme tempo og liker samme måte å lære 

på. Elevene er ofte passive og det kan være vanskelig for dem å holde på konsentrasjonen, 

noe som kan gjøre det vanskelig å huske alt som blir undervist (Schwerdt & Wuppermann, 

2011). Minoritetselever kan også ha språklige utfordringer knyttet til dette. For i tillegg til at 

disse elevene må lære seg det matematiske innholdet i timen, må de også henge med på en 

undervisning som ikke foregår på deres morsmål. Eleven må dermed både tilegne seg det 

matematiske språket og språket det blir undervist på (Moschkovich & Nelson-Barber, 2009).  
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Flerspråklige elever har forskjellige ferdigheter i forskjellige modus, som skriving, lytting, 

snakking og lesing, og det bør derfor skifte mellom de forskjellige modusene i undervisningen 

(Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). Selv om vi kan tenke oss en del utfordringer med 

tradisjonell undervisning kan vi se et resultat fra TIMSS-undersøkelsen i 2003 som indikerer 

at elevers resultater øker noe når man går fra problemløsning til tradisjonell undervisning 

(Schwerdt & Wuppermann, 2011). Her kan det riktig nok være andre uobserverbare faktorer 

som spiller inn som gjør at det ikke er så lett å måle. Faktorer som for eksempel hvilke lærere 

og type elever som er med i studien kan ha mye å si for hvilke resultater TIMSS-testene gir. 

Dette kan for eksempel ha vært elever som foretrekker tradisjonell undervisning på grunn av 

tidligere erfaringer.  

Tradisjonell undervisning har fokus på å få avklart noen matematiske forhold, og har en fasit-

fokusering, altså at oppgavene har én riktig løsning (Skovsmose, 2003). Det blir dermed ikke 

fokusert så mye på de eventuelle metodene minoritetselever kan ha lært fra før. Dette 

understreker Askew (1997) ved å si at: «Since the transmission orientation places such 

emphasis on the ability to reproduce set methods and routines, what the pupil already knows 

is of less importance, unless it forms part of a new procedure» (s.33). Det blir altså ikke lagt 

så mye vekt på hvilken kultur elevene kommer fra eller hvordan inkludere de ulike kulturelle 

verdiene og erfaringene til elevene. Selv om det ikke er mye fokus på inkludering av kulturell 

respons i tradisjonell undervisning, er det likevel et potensiale for det. Dette kan for eksempel 

bli gjort ved å ta med eksempler fra ulike kulturer i tavleundervisningen, eller ved å tenke 

gjennom hvilke verdier og bakgrunnskunnskap det ligger bak de oppgavene som presenteres. 

Ulike elever kan nemlig ha ulike forutsetninger for å forstå konteksten oppgaven blir gitt i 

(Fyhn, 2013; Hodge & Cobb, 2016).  

Det legges heller ikke så mye vekt på at forskjellige elever har preferanser til hvordan de 

lærer best. Prinsippet om sosial konstruksjon av kunnskap blir dermed ikke så godt dekket av 

tradisjonell undervisning. Det er nok mest rom for individuelle preferanser når elevene skal 

jobbe med oppgaver etter at læreren har gjennomgått de aktuelle matematiske temaene for 

timen. Da kan læreren for eksempel legge til rette for at elevene kan løse oppgaver ut i fra 

nivå, eller at noen kan jobbe sammen hvis de vil det. Som nevnt tidligere, er det mye fokus på 

undervisningen i tradisjonell undervisning, og det er elevenes ansvar og «feil» hvis det er noe 

de ikke skjønner. Dette synet bygger ikke opp under kulturelt responsiv undervisning sine 

tanker om at læringsutbytte avhenger av mer enn intellekt.  
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2.4.2 Utforskende undervisning 

Utforskende undervisning er karakterisert ved at kommunikasjonen i klasserommet er 

dialogisk og målet med undervisningen er at elevene skal få en felles forståelse av forskjellige 

matematiske konsepter gjennom argumentasjon og utforsking (Kennedy, 2009). Denne 

undervisningsmodellen bygger på Vygotskys tanker om læring og utvikling. Han mente at 

man lærer gjennom å snakke sammen, stille spørsmål, diskutere og argumentere når man skal 

løse et problem (Kennedy, 2009). Ved å stille spørsmål som «hva hvis …?» og «hvorfor det?» 

blir elevene invitert til å utforske, og Ole Skovmose sier at de da befinner seg i et 

«undersøkelseslandskap» (Skovsmose, 2003). Elevene skal kunne tenke kritisk og dermed 

utvikle evnen til å utforske alternative syn og trekke konklusjoner (Kennedy, 2009).  Dette 

gjør de ved å befinne seg i et slikt landskap. Her har læring forrang foran undervisning og 

tempoet på undervisningen bestemmes av elevene (Askew, 1997). Elevene skal altså ikke kun 

lære gjennom å få informasjon fra læreren, for det er elevenes strategier som er det viktigste.  

Elevenes forståelse og utvikling av disse strategiene er basert på at de utforsker og finner ut 

ting på egenhånd (Askew, 1997).  

Lærerens rolle i utforskende undervisning er å være en støtte for elevene og legge til rette for 

elevenes utforsking og læring. Dette bør gjøres uten å gi direkte svar eller autorative 

perspektiver, men heller gjennom å stille utfordrende spørsmål, komme med mot-eksempler 

og andre perspektiver, og å reformulere det elevene sier (Kennedy, 2009). Siden verken 

elevene eller læreren har kontroll over hvor samtalen kan gå, og heller ikke vet hva de er på 

jakt etter, kan en undersøkende samtale være ganske «risikobetont» (Skovsmose, 2003). Som 

lærer i et undersøkende klasserom kan man altså ikke planlegge alt som skal bli sagt i 

undervisningen på forhånd. Det er viktig at en lærer i et slikt klasserom skaper en kontekst og 

et klassemiljø hvor elevene føler at det er greit å stille spørsmål og diskutere matematiske 

idéer (Kennedy, 2009). Det kan være ganske utfordrende for både elevene og læreren å 

befinne seg i et undersøkelseslandskap, og unngå å bevege seg inn i det tradisjonelle 

spørsmål-svar samtalemønsteret som er vanlig i oppgavediskursen i tradisjonell undervisning 

(Skovsmose, 2003).  

Når læreren skal velge oppgaver som kan passe i et undersøkelseslandskap er det viktig at han 

eller hun vurderer hva som kan passe for elevene med tanke på deres bakgrunn og kunnskap 

(Skovsmose, 2003). Dette samsvarer altså med punktet «betydningen av kultur» til kulturelt 

responsiv undervisning og kan oppfylles ved at læreren velger oppgaver med tanke på hvilke 
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elever det er i klassen og hvilke erfaringer de har. Vi har også sett at utforskende undervisning 

oppmuntrer til praktiske aktiviteter slik at elevene kan oppdage metoder selv, og det legges 

opp til at dette skal diskuteres med andre. Det er altså en tanke om at elevene lærer ved å 

samhandle med hverandre og det støtter dermed tanken om at kunnskap er sosialt konstruert.  

I utforskende undervisning er det også viktig å bruke praktiske erfaringer som formidler de 

matematiske idéene, slik at det blir lettere for elevene å utforske og finne egne metoder 

(Askew, 1997). Ved å inkludere ulike kulturelle verdier kan ulike elever føle at det er relevant 

for dem. Dette er i samsvar med kulturelt responsiv undervisning sitt prinsipp om inkludering 

av kulturell respons. I noen tilfeller kan det være utfordrende å gjøre dette, som for eksempel 

når du har en klasse med elever fra mange forskjellige kulturer. Da kan det være vanskelig å 

ha undervisning som inkluderer alle de ulike kulturene og erfaringene på en gang. Som nevnt 

tidligere er the cultural participation orientation et kultursyn som går ut på at samfunnet er et 

nettverk av mange forskjellige kulturer og erfaringer (Hodge & Cobb, 2016). Dette 

kultursynet understreker at det er viktig at læreren bruker oppgaver som kan løses med flere 

løsningsmetoder. Dette åpner opp for at elever med ulike erfaringer kan løse oppgaven på 

forskjellige måter (Hodge & Cobb, 2016). Dersom læreren klarer å finne og bruke slike 

oppgaver i undervisningen, kan dette være en mulig løsning på denne utfordringen.  

Denne undervisningsmetoden er tydelig elevsentrert, og har dermed det samme elevsynet som 

kulturelt responsiv undervisning. Utforskende undervisning har altså potensiale til å være 

kulturelt responsiv hvis læreren legger til rette for det. Det som kan være utfordrende med 

utforskende undervisning, er at lærerens rolle er mye mer kompleks enn i tradisjonell 

undervisning. Dette er fordi det krever både sensitivitet, fleksibilitet og kreativitet når læreren 

skal planlegge undervisningen (Kennedy, 2009). En annen utfordring kan være at mye av 

ansvaret for å lære ligger på elevene og at læreren kan bli for passiv. Som for eksempel når 

elevene selv skal utforske og finne passende metoder til å løse forskjellige problemer på 

(Askew, 1997). Dette er et stort ansvar for elevene og krever at de er vant til denne måten å 

jobbe på. Dersom noen minoritetselever har erfaringer fra et annet matematikklasserom hvor 

dette ikke er vanlig praksis, kan det føles som en stor overgang. I tillegg kan en utforskende 

undervisning være ekstra utfordrende for noen minoritetselever på grunn av ulike kulturelle 

faktorer. Hvis det for eksempel er noen elever som kommer fra en kultur hvor det er vanlig at 

man skal ha stor respekt til læreren, og hvor man ikke skal utfordre læreren og stille spørsmål, 

kan det være utfordrende med utforskende undervisning. Civil og Hunter (2015) understreker 
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viktigheten av å skape et klassemiljø hvor elevene kan være seg selv og kan ta med seg sine 

kulturelle måter å handle og oppføre seg på. Det er vanskelig for elever å delta i diskusjoner 

dersom de ikke forstår at det er lov å utfordre andres kunnskap.  

2.4.3 Undervisningsmetoder i praksis  

Jeg har sett på to forskjellige undervisningsmetoder med hver sine karakteristikker, men det er 

viktig å huske på at dette er ideelle typer. Askew (1997) understreker dette ved å si at: «[…] 

no single teacher is likely to hold a set of beliefs that precisely matches those set out within 

each orientation» (s.37). Matematikklærere kan dermed være påvirket av forskjellige tanker 

om undervisning og ta i bruk en blanding av forskjellige undervisningsmetoder når de skal 

undervise. For at undervisningen skal unngå å gi elevene forskjellig læringsutbytte er det 

viktigste at lærerne er bevisst på at elevene er forskjellige og kan komme fra forskjellige 

kulturer. Da hjelper det å ha et elevsentrert syn på matematikkundervisningen. 

Avhengig av hvordan de fem prinsippene til Gay (2009) brukes, kan det skapes forskjellige 

normer i matematikklasserommet. For eksempel kan det at læreren legger vekt på at kunnskap 

er sosialt konstruert, bygge opp under en norm om at man skal kunne diskutere og komme 

frem til en løsning til ulike matematiske problemer i samarbeid med andre. Hvilken 

undervisningsmetode som blir brukt er noe av det som spiller inn på hvilke normer det er i et 

klasserom. For eksempel vil normene i et elevsentrert klasserom se veldig annerledes ut enn 

de som er i et tradisjonelt klasserom (Stephan, 2014a). I et elevsentrert klasserom er det 

forventet at elevene forklarer og forsvarer metodene og løsningene sine, prøver å skjønne 

andres forklaringer, sier seg enig eller uenig, og stiller oppklarende spørsmål dersom det er 

nødvendig (Yackel & Cobb, 1996). Siden Gay (2009) gir uttrykk for et elevsentrert syn i sin 

presentasjon av kulturelt responsiv undervisning, er det derfor grunn til å tro at 

matematikktimene som tar hensyn til denne tilnærmingen bygger opp under disse normene. I 

et mer tradisjonelt og lærersentrert matematikklasserom kan det være forventinger om at 

læreren skal forklare en løsningsprosess og at elevene skal forsøke å forstå og repetere det 

læreren har sagt (Stephan, 2014a).  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gi en detaljert presentasjon av metoden for dette prosjektet. Valget av 

semistrukturerte intervjuer som metode har stor betydning for prosessen med å samle inn data, 

hvilke resultater som kommer frem, og hva disse resultatene kan brukes til (Larsen, 2017). 

Jeg kommer derfor til å diskutere fordeler og ulemper ved valget av denne metoden. Dette 

gjør jeg både for å bli oppmerksom på ulemper knyttet til metoden, men også for å styrke 

valget for bruk av semistrukturerte intervjuer som metode. Jeg begynner med å beskrive 

forskningsdesignet mitt og gjør rede for studiets vitenskapsteoretiske forankring. Deretter 

beskriver jeg prosessen ved å samle inn data fra start til slutt. Dette innebærer prosessen med 

å gjøre et utvalg av informanter, en beskrivelse av de ulike stadiene i datainnsamlingen og 

hvordan disse dataene ble analysert. Til slutt ser jeg nærmere på oppgavens validitet ved å 

diskutere ulike trekk ved det som har blitt gjort og å diskutere dets troverdighet og 

overførbarhet, før jeg beskriver ulike etiske vurderinger som har blitt gjort i løpet av 

forskningsprosjektet. 

3.1 Forskningsdesign 

Formålet med denne studien er å studere hvordan tre nylig innflyttede minoritetselever 

opplever overgangen fra matematikkundervisningen i hjemlandet sitt til 

matematikkundervisningen her i Norge. Problemstillingen bør være førende for hvilken 

metode som burde benyttes for å samle inn data (Kleven, 2014). På bakgrunn av 

problemstillingen valgte jeg derfor å ha en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ tilnærming 

egner seg til å se på hvordan noe oppleves ved at man prøver å forstå konkrete personer og 

sosiale prosesser (Brinkmann & Tanggaard, 2012; Dalen, 2011). Siden jeg ser på 

minoritetselevers opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge egner en 

kvalitativ tilnærming seg godt. For å få et best mulig innblikk i de tre minoritetselevenes 

opplevelser fra deres ståsted, valgte jeg å ha et semistrukturert intervju som 

datainnsamlingsmetode. Med denne metoden er det mulig å se på opplevelsesdimensjonen til 

elevene, og ikke kun en beskrivelse av de forholdene de lever under (Dalen, 2011). Dette er 

blant annet fordi det er viktig at intervjueren i et slikt intervju følger intervjusituasjonen og 

tilpasser seg det som kommer opp i intervjuet, noe som gjør det lettere å komme dypere inn 

på minoritetselevenes opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge. 
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Selv om jeg kan spørre elevene om ulike dimensjoner ved deres opplevelse av denne 

overgangen, kan jeg aldri helt forstå hvordan det er å oppleve det de forteller om. Det er kun 

elevene selv som kan forstå sine opplevelser (Brinkmann & Tanggaard, 2012). Målet mitt i 

denne masteren blir derfor å komme så tett som mulig på de tre minoritetselevenes 

opplevelser og å kunne formulere et utenfraperspektiv på dette. Siden jeg er opptatt av å få så 

nøyaktige beskrivelser som mulig av et fenomen, nemlig hvordan overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge oppleves, støtter jeg meg til fenomenologien. 

Fenomenologisk orienterte forskere er nemlig opptatt av hvordan vi kan få enkeltindividers 

erfaringer fra et førstepersonsperspektiv (Brinkmann & Tanggaard, 2012). Jeg er interessert i 

å se nærmere på overgangen slik den erfares av elevene, og jeg må da anta at virkeligheten er 

slik de oppfatter at den er, noe som er en underliggende antakelse fenomenologien bygger på 

(Thagaard, 2009).  

I denne oppgaven er det min subjektive forståelse av hvordan de tre minoritetselevene 

opplever overgangen som vil komme frem. Det er jeg som har analysert dataene og som har 

kommet frem til resultatene ved å gjøre mine tolkninger. Dette har jeg gjort ved å ha en 

hermeneutisk tilnærming. I dette ligger det at jeg har fokusert på den meningen 

intervjutekstene formidler (Thagaard, 2009). Jeg har dermed et fenomenologisk-hermeneutisk 

perspektiv i denne oppgaven. I sin beskrivelse av denne tilnærmingen støtter Tingvoll, 

Fredriksen, og Kassah (2011) seg på tidligere forskning og sier at: «I dette perspektivet legges 

det blant annet vekt på at en persons referansestruktur er grunnleggende for hvordan 

vedkommende opplever virkeligheten» (s. 51). En fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming 

egner seg derfor godt for denne oppgaven, for hvordan de tre minoritetselevene opplever 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge vil avhenge av deres tidligere erfaringer og 

hvordan de opplever virkeligheten.  

Gorgorió et al. (2002) understreker at jeg som forsker kun kan se den utvendige delen av 

overgangsprosessen, for dette er en privat og personlig prosess. Jeg kan likevel forsøke å få 

tilgang til den delen av overgangsprosessen som ikke kan observeres ved å intervjue de tre 

minoritetselevene og spørre om deres opplevelse av den.  
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3.2 Utvalg 

Formålet med denne studien er å få frem hvordan minoritetselever opplever overgangen fra 

matematikkundervisningen i hjemlandet til matematikkundervisningen her i Norge. Et av 

inklusjonskriteriene til informantene i studien min var derfor at elevene burde ha kommet til 

Norge for mellom 1,5 og 3 år siden. Dette er for at de fortsatt skulle huske hvordan 

undervisningen var i hjemlandet, samtidig som de har hatt en del undervisning i Norge. I 

tillegg ville jeg også at elevene skulle ha vært med i den ordinære matematikkundervisningen 

her i Norge.  Det er den ordinære matematikkundervisningen som er i fokus i studien min, og 

på den måten får jeg noen tanker om hvordan informantene opplever denne undervisningen 

både i hjemlandet og i Norge. Til slutt ville jeg, så langt det lot seg gjøre, at elevene skulle 

komme fra forskjellige skoler i forskjellige land. Ved å ha elever fra forskjellige hjemland 

ville jeg få flere eksempler på overgangen fra ulike undervisningskulturer, noe som ville legge 

til rette for ulike erfaringer.  

For å finne disse tre informantene skrev jeg et informasjonsskriv om prosjektet mitt hvor jeg 

beskrev de ulike inklusjonskriteriene. Dette ble sendt ut til rektorer på to ungdomsskoler i 

Oslo. Disse skolene hadde allerede takket ja til å være med på forskningsprosjektet ACRAS, 

så jeg brukte kontakter jeg hadde gjennom min tilknytning til dette forskningsprosjektet. På 

denne måten fikk jeg kontakt med assisterende rektor på en ungdomsskole i Oslo. 

Assisterende rektor er i en posisjon til å kunne godkjenne tilgang til aktuelle elever, og hun 

fungerte dermed som en «gate-keeper» til informantene (Miller & Bell, 2002). Hun så på 

inklusjonskriteriene mine og kontaktet tre elever som passet til kriteriene. Disse elevene fikk 

utdelt informasjonsskrivet med informasjon om hva det ville si å delta i forskningsprosjektet 

og hva som ville skje med intervjudataene (se vedlegg 1). I dette skrivet var det også en 

samtykkeerklæring som både elevene og deres foresatte måtte skrive under på før jeg kunne 

intervjue elevene. Disse erklæringene ble gitt ut og samlet inn av den assisterende rektoren på 

skolen. 

De tre elevene som svarte ja til deltakelse i studien er tre gutter i henholdsvis 9- og 10. klasse. 

Jeg fikk dermed ikke anledning til en kjønnsspredning i undersøkelsen min, men jeg anser 

ikke dette som en ulempe for forskningsprosjektet mitt. Dette er fordi hovedfokuset i studien 

er å se nærmere på ulike minoritetselevers opplevelse av overgangen til 
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matematikkundervisningen i Norge, og jeg har fått kontakt med tre minoritetselever med ulik 

bakgrunn, og da er ikke elevenes kjønn like relevant. 

Tabell 1: Informasjon om informantene i studien 

 
Elev 1    

Mohammed 

Elev 2              

George   

Elev 3            

Nikolaj 

Klasse i Norge 9. klasse 10. klasse 10. klasse 

Antall år med 

skolegang utenfor 

Norge 

12 år (inkludert 

barnehage) 

6 år i hjemlandet +   

2 år i naboland 

7 år 

Antall år med 

skolegang i Norge 

2 år 3 år 3 år 

Utvandret fra 

område 

Midtøsten Øst-Afrika Øst-Europa 

Jeg har samlet de relevante opplysningene om de tre elevene i tabellen ovenfor, og i resten av 

oppgaven omtaler jeg dem ved pseudonymene Mohammed, George og Nikolaj. Mohammed 

kommer opprinnelig fra et land i Midtøsten, og har 12 års skolegang, inkludert barnehage, fra 

hjemlandet sitt. Da intervjuet ble gjennomført hadde han kommet til Norge for cirka to år 

siden, og han gikk i 9. klasse. 

George har hatt matematikkundervisning i to Østafrikanske land før han kom til Norge. Han 

har seks års skolegang fra hjemlandet sitt, og to år skolegang i nabolandet før han flyttet til 

Norge. Da intervjuet ble gjennomført hadde han bodd i Norge i nesten 3 år og han gikk i 10. 

klasse. George og Nikolaj gikk i den samme matematikklassen på skolen i Norge. Før Nikolaj 

kom til Norge hadde han hatt 7 års skolegang i sitt hjemland i Øst-Europa. Han hadde vært i 

Norge i cirka tre år. Alle elevene startet med matematikkundervisning i en mottaksklasse da 

de kom til Norge, men da jeg intervjuet dem gikk alle i en ordinær matematikklasse. 

Norskkunnskapene til de tre elevene var tilstrekkelige til at vi kunne ha intervjuet på norsk. 
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3.3 Gjennomføring av datainnsamlingen 

Selve datainnsamlingsprosessen er mer enn å kun gjennomføre de tre intervjuene. I dette 

avsnittet skal jeg beskrive de ulike stegene i prosessen med å samle inn data og se på ulike 

utfordringer og muligheter med måten det ble gjort på.  

3.3.1 Melde prosjektet 

For å være sikker at på at prosjektet mitt oppfyller kravene til personopplysningsloven meldte 

jeg det til NSD høsten 2018 (prosjektnummer 100246). Det er nemlig slik at prosjekter som 

skal behandle personopplysninger som enten direkte eller indirekte kan knyttes til en person 

er meldepliktig (NESH, 2016). Jeg sendte derfor en utfyllende søknad med blant annet 

prosjektskisse, utkast til intervjuguide, informasjon om hvordan jeg skulle samle inn data, 

hvordan jeg skulle oppbevare dem og hva jeg skulle gjøre med dem. NSD er et 

personvernombud som vurderer forskningsprosjekter i henhold til gjeldende forskningsetiske 

regler (Thagaard, 2009), og da jeg fikk prosjektet mitt godkjent, ga dette klarsignal til å starte 

datainnsamlingen. 

3.3.2 Utforming av intervjuguiden 

Før jeg kunne begynne med datainnsamlingen var det viktig å utforme en intervjuguide. En 

slik intervjuguide inneholder forslag til rekkefølge av sentrale temaene og spørsmålene som 

skulle dekke de områdene man ønsker informasjon om (Dalen, 2011; Thagaard, 2009).  

Jeg valgte å ha tre semistrukturerte intervjuer. Et slikt intervju kjennetegnes ved at samtalen i 

intervjuet er fokusert mot bestemte temaer som er valgt ut på forhånd (Dalen, 2011). I sin 

beskrivelse at et slikt intervju legger Thagaard (2009) også vekt på at rekkefølgen på temaene 

bestemmes underveis i intervjuet. Da jeg skulle utforme en intervjuguide var det viktig å ha 

en naturlig progresjon i de temaene jeg ville snakke om, men jeg var også bevisst på at denne 

rekkefølgen ikke nødvendigvis måtte følges til punkt og prikke. På denne måten er det i følge 

Thagaard (2009) mulig å følge det elevene har å fortelle. Samtidig kunne jeg sørge for å få 

informasjon om de temaene jeg hadde bestemt meg for på forhånd. 
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I følge Dalen (2011) bør alle spørsmålene i intervjuguiden ha relevans for problemstillingen 

til oppgaven. Jeg utformet derfor spørsmålene med tanke på rammeverket mitt, med de fem 

prinsippene bak kulturelt responsiv undervisning, som jeg skulle bruke til å analysere 

intervjudataene. I tillegg til dette tok jeg også utgangspunkt i at jeg ville få informasjon om 

elevenes opplevelse av matematikkundervisningen i hjemlandet, deres opplevelse av 

matematikkundervisningen i Norge, og deres opplevelse av likhetene og forskjellene i de 

ulike landene. Dette ble hovedstrukturen til intervjuguiden, og jeg åpnet hvert tema med å 

stille et åpent spørsmål, som for eksempel «kan du fortelle meg hvordan en typisk 

matematikktime i hjemlandet ditt var?». Dette gjorde jeg for at jeg kunne legge til rette for at 

elevene kunne åpne seg og fortelle med sine egne ord om deres egne opplevelser. Dette er i 

tråd med det Dalen (2011) skriver om hvordan man bør stille spørsmål for å få et så rikt 

datamateriale som mulig. Hun understreker at «måten du stiller spørsmål på, skal virke 

utløsende på informantenes fortelling» (Dalen, 2011, s. 27).  

Man kan ikke forutse hvor fritt elevene kommer til å fortelle eller hva de kommer til å 

fokusere på. Jeg hadde derfor utformet flere oppfølgingsspørsmål under hovedtemaene med 

ulike aspekter jeg ville ha informasjon om. For eksempel utformet jeg spørsmålet «får du 

brukt de matematikkunnskapene du har fra før i matematikkundervisningen her i Norge?» 

med tanke på prinsippet om inkludering av kulturell respons. 

Et intervju skal være som en vanlig samtale, og det er lurt å lære seg intervjuguiden utenat, 

slik at man som intervjuer er fleksibel og har lettere for å fokusere på det informanten sier 

(Brinkmann & Tanggaard, 2012). I tillegg er det også viktig å ikke begynne intervjuet med de 

mest krevende spørsmålene. De første minuttene av intervjuet er nemlig avgjørende, og det er 

ofte slik at de som blir intervjuet gjerne vil ha en klar oppfatning av intervjueren og 

intervjusituasjonen før de begynner å legge ut om sine egne opplevelser (Kvale & Brinkmann, 

2015). Det er en fordel å starte intervjuet med innledende spørsmål som kan være med på å 

berolige elevene dersom de er usikre på intervjusituasjonen (Dalen, 2011; Thagaard, 2009). 

Jeg startet derfor med noen innledende spørsmål for å bli kjent med elevene.  
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3.3.3 Prøveintervju 

Før jeg gikk i gang med intervjuene hadde jeg tre prøveintervjuer for å teste ut spørsmålene 

jeg hadde laget og hvordan jeg taklet en intervjusituasjon. Både Dalen (2011) og Thagaard 

(2009) understreker at dette er noe som alltid bør gjennomføres før selve intervjuet, uansett 

hvor god erfaring man har fra før. Når man utformer intervjuspørsmål er det viktig å blant 

annet tenke over om spørsmålet er klart og utvetydig, om det er ledende og om spørsmålet 

krever noen form for spesiell kunnskap (Dalen, 2011). Ved å ha slike prøveintervjuer kunne 

jeg ha disse tingene i bakhodet og jeg fikk gode tilbakemeldinger på om spørsmålene jeg 

hadde utformet var forståelige. Jeg fikk også øvd meg på å stille oppfølgende spørsmål og å 

respondere på det informanten sa.   

De to første prøveintervjuene jeg hadde, var med to medstudenter som begge har hatt 

matematikkundervisning i et annet land enn i Norge. Da opplevde jeg at jeg fikk gode 

refleksjoner på spørsmålene jeg stilte, men jeg var også bevisst på at medstudentene kanskje 

hadde flere refleksjoner og hadde lettere for å svare på spørsmålene enn det en vanlig 

ungdomsskoleelev ville ha. Medstudentene mine har hatt den samme pedagogiske 

undervisningen som meg og hadde bedre forutsetninger for å forstå hvor jeg ville med noen 

av spørsmålene. Jeg ba dem derfor om tilbakemeldinger på dette. Jeg fikk blant annet 

tilbakemelding på at det var lurt å ha med eksempler på en del av spørsmålene, slik at elevene 

lettere skulle skjønne akkurat hva jeg lurte på. For eksempel på spørsmålet «hvordan type 

oppgaver gjorde dere?» er det fordelaktig med eksempler på ulike oppgaver. Var det stort sett 

mange korte oppgaver som de skulle trene på? Eller var det store oppgaver som tar lang tid?   

Det siste prøveintervjuet jeg hadde var med en ungdomsskoleelev som jeg ikke kjente fra før. 

Jeg fikk dermed en gjennomgang av et intervju med de samme forholdene som det ville være 

i intervjuene til selve datainnsamlingen. I dette prøveintervjuet merket jeg blant annet at det 

kunne være utfordrende å stille oppfølgingsspørsmål som ikke var ledende. Dette var derfor 

noe jeg diskuterte med veileder før jeg hadde datainnsamlingen og var ekstra bevisst på. Men 

jeg hadde en god tone med eleven jeg intervjuet, og det var fint å være godt forberedt på 

intervjusituasjonen før datainnsamlingen. Thagaard (2009) skriver at «det viktigste ved 

treningen er å oppnå selvtillit i intervjusituasjonen» (s. 91), og det merket jeg var viktig. 
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3.3.4 Gjennomføring av intervjuene 

Da jeg skulle utføre de tre forskningsintervjuene hadde jeg med meg en medstudent som 

skulle hjelpe meg med å notere underveis i intervjuet og passe på at jeg hadde vært gjennom 

alle spørsmålene i intervjuguiden. Vi dro til informantenes felles skole for å ha intervjuene, og 

der fikk vi utdelt et ledig grupperom av assisterende rektor, hvor vi kunne være. Det er i følge 

Thagaard (2009) viktig å tenke over betydningen av hvor intervjuet gjennomføres, og jeg 

vurderte dette til å være et egnet sted. Her var vi helt skjermet fra eventuelle forstyrrelser og 

det var lettvint for elevene å ha intervjuene på skolen deres siden de allerede skulle være der. 

Det kunne være en ulempe at elevene måtte bli tatt ut av undervisningen for å bli intervjuet, 

men dette var avklart på forhånd, og det virket som om elevene syntes dette var greit.  

Jeg utførte alle intervjuene på én dag, og det var satt av cirka 40 minutter til hvert intervju. Da 

det var klart for å starte intervjuene hentet jeg eleven som skulle intervjues fra klasserommet, 

og jeg fikk dermed tid til å småprate og lette litt på stemningen før vi kom til der intervjuet 

skulle være. Før jeg begynte med selve intervjuet ga jeg introduserende informasjon. Dette er 

i tråd med hvordan Dalen (2011) og Kvale og Brinkmann (2015) beskriver at man bør 

begynne et intervju. Jeg fortalte hvem jeg var, hva som skulle skje med materialet og gjentok 

hva intervjuet kom til å handle om. I tillegg presiserte jeg igjen at det var helt frivillig å delta 

og at elevene kunne la være å svare på noe, hvis de ville det. Jeg spurte om de hadde noen 

spørsmål, og forklarte at jeg kom til å skru på lydopptakeren, men at alt de sa ville bli 

behandlet konfidensielt.  

Siden ingen mennesker er like, vil også alle intervjusituasjoner være ulike. Dette merket jeg 

da jeg hadde de tre intervjuene. Det første intervjuet var med Mohammed. Han virket sjenert 

og det var merkbart på språket at han hadde et annet morsmål enn norsk. Men da jeg begynte 

å stille spørsmålene var han ivrig etter å fortelle og han svarte raskt og utfyllende på 

spørsmålene. Jeg kunne merke noen språkutfordringer underveis i intervjuet, for noen ganger 

misforsto han spørsmålet og svarte på noe annet enn det jeg spurte om. For eksempel var 

spørsmålet «tilpasset lærerne i de to landene undervisningen til forskjellige elever?» 

utfordrende. Selv om jeg presiserte hva dette ville si, virket det ikke som om han skjønte hva 

jeg mente, men han svarte likevel nei på dette. Det kan da diskuteres om jeg faktisk fikk svar 

på dette spørsmålet, eller om han svarte negativt siden han ikke forsto spørsmålet. Alt i alt var 

det et spennende intervju hvor eleven kom med mange refleksjoner, og jeg opplevde at eleven 

syntes det var fint å fortelle om sine erfaringer rundt temaet.  
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Det andre intervjuet var ganske annerledes. George var rolig og snakket relativt lavt, og han 

svarte kort på de fleste spørsmålene. Det var også noen språklige utfordringer, og han spurte 

ofte om hva jeg mente med ulike spørsmål. Jeg opplevde at det var utfordrende å komme med 

oppfølgingsspørsmål som gjorde at han fortalte mer rundt spørsmålene enn det han gjorde i 

utgangspunktet. Thagaard (2009) understreker at det kan være utfordrende å tenke ut nye 

måter å få informasjon på når man er i en situasjon hvor intervjuet har liten progresjon. I et 

intervju er det viktig å vise forståelse og gi positive tilbakemeldinger til det informanten 

forteller (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2009), og dette var noe jeg var 

bevisst på. Det var likevel ikke så lett å få George til å svare utfyllende på spørsmålene. Dette 

kan ha noe med at jeg kanskje ikke var så flink til å gi han tid til å reflektere over 

spørsmålene, noe Dalen (2011) understreker er viktig. Det er ikke gitt at temaet jeg hadde i 

fokus var noe han hadde tenkt så mye over før, og pauser kan derfor være skapende for å gi 

han tid til å reflektere over hva han egentlig tenker (Dalen, 2011). Likevel svarte han på alt 

jeg spurte om, og jeg fikk relevante data til studien. 

Det siste intervjuet var med Nikolaj. Han smilte mye og var ivrig etter å fortelle om sine 

opplevelser, men han var nervøs på forhånd for om han snakket godt nok norsk til å kunne bli 

intervjuet. Han startet derfor med å unnskylde språkkunnskapene sine. Jeg syntes likevel ikke 

at språkkunnskapene hans var et problem, og han var snakkesalig og svarte utfyllende på 

spørsmålene. Vi fikk en god dialog og jeg merket at jeg var bedre på å stille 

oppfølgingsspørsmål i denne intervjusituasjonen.  

Da jeg hadde stilt alle spørsmålene spurte jeg om det var noe mer elevene ville legge til. Et 

slikt spørsmål gir de som blir intervjuet en ekstra mulighet til å ta opp temaer han eller hun 

har tenkt på under intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015). Deretter rundet jeg av intervjuet og 

takket hver av de tre elevene for at de ville bidra til prosjektet ved å la seg intervjue.  

Etter det første intervjuet hadde jeg en pause på cirka 20 minutter som jeg brukte til å skrive 

ned umiddelbare refleksjoner og diskutere hvordan jeg syntes det hadde gått med 

medstudenten min. Dette kan være en verdifull kontekst for den senere analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2015). De to neste intervjuene var rett etter hverandre, og jeg fikk derfor ikke tid 

til å skrive ned refleksjoner umiddelbart etter det andre intervjuet. Jeg brukte derfor tiden etter 

at alle intervjuene var gjennomført til å skrive refleksjoner fra de to siste intervjuene. Det var 

da verdifullt å ha en medstudent som jeg kunne diskutere intervjuene med. Dalen (2011) 

trekker frem at man alltid bør beregne god tid når man avtaler et intervju, men siden de to 
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siste intervjuene skulle utføres i løpet av en time så var det ikke så stort slingringsmonn. Jeg 

opplevde likevel at dette gikk helt fint, og følte ikke at situasjonen ble stresset.  

3.3.5 Bruk av lydopptaker 

Jeg brukte en lydopptaker under intervjuene, og siden det er viktig å ta vare på elevenes egne 

uttalelser i kvalitative intervjuer, er dette noe som anbefales sterkt av Dalen (2011). Fordelen 

med å bruke en lydopptaker er at alt som sies blir bevart, deriblant tonefall, pauser og 

liknende, og man kan dermed gå tilbake igjen til lydsporet og lytte til opptaket dersom noe er 

uklart (Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2009). For å forsikre meg om at lydopptakeren 

skulle fungere under selve intervjuet øvde jeg meg på å bruke den på forhånd, og jeg gjorde 

meg kjent med hvor opptakeren burde stå for å få god lydkvalitet.  

Ved å bruke en lydopptaker kunne jeg konsentrere meg om selve intervjuet og gi all min 

oppmerksomhet til det elevene snakket om. Det ville nemlig vært distraherende både for meg 

selv som intervjuer og elevene dersom jeg skulle tatt omfattende notater underveis i 

intervjuet. Jeg hadde derfor med meg en medstudent som kunne stå for notatene, for slike 

notater kan være nyttige i prosessen for å gi meg noen hovedpunkter som kan bidra til å ordne 

analysen (Thagaard, 2009). På denne måten unngikk jeg å redusere den personlige kontakten 

med elevene, samtidig som jeg fikk umiddelbare notater fra intervjuet. I følge Thagaard 

(2009) er informantene som regel ikke så opptatt av at opptaket foregår under et intervju, og 

jeg tenkte derfor at bruken av en lydopptaker ikke ville påvirke elevenes uttalelser betydelig. 

Dette fikk jeg bekreftet under intervjuene da jeg opplevde at elevene ikke lot seg distrahere av 

lydopptakeren.  

3.4 Dataanalyse  

Etter å ha samlet inn dataene analyserte og vurderte jeg dem, noe Everett og Furseth (2012) 

understreker at man må gjøre før dataene kan benyttes som evidens. I dette delkapittelet skal 

jeg beskrive hva jeg har gjort for å analysere dataene mine, og hvorfor dette er en passende 

analysemetode for min studie. 
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3.4.1 Transkribering  

Før jeg kunne begynne å analysere intervjudataene, transkriberte jeg hvert intervju. På denne 

måten ble intervjusamtalene mer strukturert og bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann, 

2015). Det var jeg selv som utførte transkripsjonene, noe som er anbefalt siden denne 

prosessen gir god mulighet til å bli godt kjent med datamaterialet (Brinkmann & Tanggaard, 

2012; Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015).  

Det er flere utfordringer med å transkribere intervjudata til tekst. For det første lar ikke 

kroppsspråk, tonefall og andre språklige fenomener seg så lett transkribere, og man mister 

dermed noen dimensjoner i denne overgangen (Brinkmann & Tanggaard, 2012). For å gjøre 

denne overgangen minst mulig, transkriberte jeg i første omgang helt ordrett, og indikerte 

latter, pauser og liknende i teksten. I tillegg transkriberte jeg på en datalab med eget 

transkripsjonsprogram som gjorde det mulig å ha tidsanvisninger til lydbåndet i 

transkripsjonen. På denne måten kunne jeg enkelt gå tilbake til lydbåndet og høre på 

lydbåndet igjen dersom noe var uklart.  

En annen utfordring med transkribering av et intervju, er at det er forskjell på muntlig og 

skriftlig språk. I et skriftlig språk er det for eksempel ulike regler for tegnsetting, og punktum 

kommer gjerne oftere enn i muntlig tale. For å være så konsekvent som mulig er det viktig at 

man bestemmer seg for hvordan man vil transkribere (Brinkmann & Tanggaard, 2012), og jeg 

bestemte meg derfor for ulike retningslinjer for transkriberingen. Da jeg transkriberte forsøkte 

jeg å skrive så ordrett som mulig. Det vil si at jeg tok med alle uttrykk som eh og hmm, og 

også muntlige mellomord som på en måte og liksom. Siden elevene jeg intervjuet ikke 

snakker flytende norsk ble dermed språket i transkriberingen veldig muntlig, og setningene 

fulgte ikke en skriftlig oppbygning.  

3.4.2 Koding og kategorisering 

Etter at jeg hadde transkribert intervjuene kunne jeg begynne å kode materialet. Dette var 

viktig å gjøre for å kunne forenkle og sammenfatte innholdet i tekstene, og dermed få en 

bedre oversikt over datamaterialet (Grønmo, 2004).  

Ved den første gjennomgangen av transkripsjonene hadde jeg noen forhåndsbestemte 

kategorier med utgangspunkt i teori, og dette gjorde at jeg fikk det Grønmo (2004) kaller for 

en teoretisk forståelse av teksten. Disse kategoriene bygget på Gay (2009) sine fem prinsipper 
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bak kulturelt responsiv undervisning (se kapittel 2.3). I tillegg til disse hadde jeg også to 

kategorier for undervisningsmetodene tradisjonell undervisning og utforskende undervisning. 

Jeg hadde skrevet ned en beskrivelse av kategoriene og laget en fargekode til hver av dem før 

jeg begynte selve kategoriseringen. Da jeg skulle bruke disse kodene fortolket jeg utsagnene 

til elevene mot de ulike kategoriene. For eksempel sier ikke elevene eksplisitt at 

matematikklæreren i Norge er bevisst på å balansere mangfold og enhet i 

matematikkundervisningen, men jeg kunne tolke det dithen ut i fra utsagn som handlet om 

tematikken bak dette prinsippet. Disse kodene var dermed fortolkende koder (Grønmo, 2004). 

Da jeg begynte kodingen kodet jeg både dersom elevene sa noe som tydet på at læreren 

inkluderer de forskjellige prinsippene i matematikkundervisningen, og dersom de nevnte noe 

eller tok opp problemer som tas opp under de forskjellige prinsippene. I tillegg kodet jeg med 

kodene tradisjonell og utforskende undervisning dersom elevene sa noe som tydet på at 

matematikkundervisningen i hjemlandet eller i Norge hadde tradisjonelle eller utforskende 

trekk.  

I den første gjennomgangen av transkripsjonene forsøkte jeg å kode de ulike delene av 

intervjuene ut i fra disse syv kategoriene. Siden disse kategoriene hadde utgangspunkt i 

teorier og begreper fra tidligere forskning utførte jeg en deduktiv koding (Grønmo, 2004). 

Noen steder var ingen av kodene passende, mens andre ganger var en av kodene dekkende. I 

tillegg er det også slik i en fortolkende analyse at det kan være ulike tolkninger av det elevene 

sier, og det var dermed også noen ganger at flere av kodene kunne passe på det samme 

utsagnet. Dette kan ofte være tilfellet når man gjør det Kvale og Brinkmann (2015) kaller for 

en meningsfortetning, nemlig at man forsøker å forkorte elevenes uttalelser til kortere 

formuleringer, og forsøker å få frem hovedtemaet til det som blir sagt. Da jeg hadde kodet de 

tre intervjuene så jeg at det kom frem noen undertemaer i de ulike kategoriene, og jeg noterte 

meg dem. Når slike koder vokser frem fra datamaterialet kalles dette for induktiv koding 

(Grønmo, 2004), og jeg kan dermed si at jeg også gjennomførte en slik koding for å få frem 

undertemaer. Disse undertemaene brukte jeg som en struktur i diskusjonen av de ulike 

kategoriene i resultatdelen av denne oppgaven.  
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3.4.3 Analyse 

Da jeg hadde fullført kodingen begynte jeg å analysere og diskutere det som kom frem der. 

Jeg gikk systematisk gjennom transkripsjonene, og samlet det som ble sagt av de tre elevene 

om de fem analysekategoriene om kulturelt responsiv undervisning på samme sted. På den 

måten kunne jeg se hva de tre elevene sa om de ulike kategoriene, og sammenligne 

opplevelsene til de tre elevene. Deretter strukturerte jeg diskusjonen av de fem kategoriene 

etter undertemaene som vokste frem ved den induktive kodingen. De to siste kategoriene, 

utforskende og tradisjonell undervisning, diskuterte jeg ikke eksplisitt, men jeg brukte dem i 

diskusjonen av de fem prinsippene bak kulturelt responsiv undervisning, og til å beskrive 

matematikkundervisningen til de tre minoritetselevene. For å diskutere de fem kategoriene 

koblet jeg også det de tre elevene fortalte i intervjuene med det jeg hadde skrevet i teoridelen. 

Jeg så da etter om det de tre elevene fortalte tydet på om matematikklærerne i hjemlandet og i 

Norge gjorde slik som teorien bak kulturelt responsiv undervisning sier man burde, eller om 

de gjorde andre ting. Ut i fra det de tre elevene sa i intervjuene gjorde jeg altså tolkninger av 

hvordan dette påvirket de tre minoritetselevenes opplevelse av overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge.  

3.5 Forskningens troverdighet 

Når kvalitative forskere snakker om forskningens validitet er dette knyttet til hvorvidt 

forskningen er troverdig og gyldig (Johnson, 2013; Thagaard, 2009). Denne troverdigheten 

kan vurderes ut i fra om resultatene i forskningen faktisk gjenspeiler den virkeligheten som 

har blitt studert. Det er flere aspekter man kan se på når man skal vurdere en forsknings 

troverdighet, og jeg skal se på noen av dem i sammenheng med prosjektet mitt her. 

I forskningsprosjektet mitt ser jeg nærmere på tre minoritetselevers opplevelse av en 

hendelse, og siden dette er noe som er abstrakt, innhentet jeg informasjon om dette ved at 

elevene satte ord på sine egne opplevelser i et intervju. Det er da viktig at forskeren forstår 

deltakernes synspunkt, tanker, følelser og erfaringer, og begrepet tolkningsvaliditet blir brukt 

for å omtale dette (Johnson, 2013; Maxwell, 1992). Johnson (2013) understreker at man bør 

prøve å sette seg inn i situasjonen til den man intervjuer før intervjuet, slik at man lettere kan 

forstå det deltakerne forteller fra deres subjektive verdener. Jeg leste derfor en del relevant 

forskning i forkant av intervjuene, og da jeg utformet intervjuguiden hadde jeg rammeverket 
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fra Gay (2009) med kulturelt responsiv matematikkundervisning som utgangspunkt. I tillegg 

til dette hadde jeg også egne erfaringer ved å ha opplevd en overgang til 

matematikkundervisningen i et annet land.  

Det er en del som mener at det ikke er bra å ha for mye kunnskap på forhånd av et 

forskningsprosjekt fordi dette kan redusere forskerens nøytralitet og objektivitet, men 

Brinkmann og Tanggaard (2012) er uenige i dette og understreker at de har erfaringer som 

viser at «de beste intervjuer lages av intervjuere som har omfattende kunnskap om det emnet 

de intervjuer om, idet de kan stille de beste og mest relevante spørsmålene» (s. 28).  

Johnson (2013) bruker begrepet «researcher bias» og sikter til at forskere kan la sine 

personlige syn og perspektiver påvirke hvordan man tolker dataene og utfører forskningen, 

noe som vil svekke troverdigheten til prosjektet. For å unngå dette har jeg forsøkt å være 

selvkritisk og tenke over hvilke forutinntattheter jeg har hatt om temaet på forhånd. Maxwell 

(1992) understreker at det ikke er mulig å fjerne seg helt fra sine egne erfaringer og være helt 

objektiv i et forskningsprosjekt, og dette vil derfor legge grunnlag for ulike tolkninger av det 

elevene forteller i intervjuene.  For å styrke studiens troverdighet har jeg tatt utgangspunkt i 

det Thagaard (2009) kaller for gjennomsiktighet og gjort tydelig rede for hvordan jeg har gått 

frem for å samle og analysere forskningsdataene. I tillegg til dette har jeg begrunnet mine 

fortolkninger ved blant annet å bruke en del direkte sitater fra intervjuene i diskusjonsdelen, 

slik at leseren kan se hvor tolkningene kommer fra. Jeg har også diskutert kodingen med 

veileder og medstudenter for å forsikre meg om at tolkningene mine gir mening. 

Da jeg intervjuet de tre minoritetselevene stilte jeg noen ganger litt ledende spørsmål. Dette 

skjedde særlig i intervjuet med George, siden han svarte såpass kort på en del av spørsmålene 

jeg stilte. Jeg kom derfor med en del oppfølgingsspørsmål, og på grunn av språklige 

utfordringer var det også noen ganger jeg måtte utdype spørsmålene fordi han ikke skjønte 

hva jeg mente. Da kom jeg med eksempler for å forklare nærmere, og det kunne da være 

utfordrende å ikke komme med for ledende tilleggsinformasjon. Dette kan nemlig gjøre at den 

man intervjuer blir forvirret, og kan føle at det finnes «riktige» svar på spørsmålene (Dalen, 

2011). De ledende spørsmålene kan derfor ha påvirket intervjudataene i noen grad. Jeg 

opplevde likevel at elevene fikk gode muligheter til å fortelle om sine opplevelser og 

erfaringer, og at intervjuene derfor er troverdige.  
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I dette forskningsprosjektet er jeg opptatt av minoritetselevers opplevelse av overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge, og funnene i studien bygger på tre minoritetselevers 

erfaringer. Disse erfaringene er sterkt knyttet til de tre elevenes bakgrunn og situasjon, og det 

kan dermed ikke generaliseres til en større populasjon. Johnson (2013) understreker at dette 

ikke pleier å være hensikten med en kvalitativ studie, men at målet heller er å gi en rik 

beskrivelse av for eksempel en spesiell hendelse, som er hensikten med min studie. For selv 

om opplevelsene til de tre elvene ikke kan generaliseres til en større populasjon, gir jeg 

likevel en fyldig beskrivelse av noen opplevelser som andre kan kjenne seg igjen i. Dette kan 

være relevant for matematikklærere i flerkulturelle klasserom.  

3.6 Etiske vurderinger 

Det finnes ulike etiske normer som bør følges for at forskingsprosessen skal gjennomføres på 

en verdig og forsvarlig måte (Befring, 2015). Blant disse er informert og fritt samtykke, 

konfidensialitet og ivaretakelse av elevenes interesser i forskningsprosjektet. Dette er normer 

jeg har forholdt meg til gjennom hele prosjektet. I dette avsnittet vil jeg beskrive de ulike 

etiske retningslinjene jeg har tatt hensyn til, og hvilke etiske vurderinger jeg har gjort for å 

ivareta de tre informantene.   

3.6.1 Informert og fritt samtykke 

Et av grunnprinsippene i forskningsetikken er at alle som deltar i et forskningsprosjekt skal ha 

samtykket til å være med, og dette skal bli gjort på et fritt, informert og forstått grunnlag 

(Befring, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). Siden elevene i forskningsprosjektet mitt er 

under 15 år var det også nødvendig å samle inn samtykke fra foreldrene deres (Befring, 

2015). Elevene fikk derfor et informasjonsskriv med informasjon om hva som skulle skje med 

dataene, hvordan det ville bli anonymisert og hva det ville si å være med på prosjektet. Som 

forsker er det viktig å forsikre seg om at denne informasjonen faktisk var forstått av alle 

deltakerne (NESH, 2016). Jeg spurte derfor eksplisitt om det var noe elevene lurte på og 

gjentok informasjonen om deltakelse i prosjektet igjen i forkant av intervjuet.  

Den assisterende rektoren på skolen fungerte som en portvokter og tok den første kontakten 

med elevene. Siden assisterende rektor er en autoritetsperson for disse elevene er det viktig å 

være bevisst på at forholdet mellom portvokteren og informantene kan påvirke samtykket 
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(Ryen, 2016). Dette understrekes også av NESH (2016) hvor det står at «barn er ofte mer 

villige til å adlyde autoriteter enn voksne er, og de opplever ofte at de ikke kan protestere» (s. 

20).  Det er viktig at elevene ikke følte at de ikke kunne si nei til å delta i prosjektet på grunn 

av hvem som spurte dem om å delta. Da jeg møtte elevene i intervjusituasjonen var det derfor 

ekstra viktig at jeg understrekte for elevene at det var helt frivillig å delta i 

forskningsprosjektet, og at de kunne trekke seg når som helst dersom de ønsket det. Jeg 

understrekte også at gikk helt greit dersom de ikke ønsket å svare på noen spørsmål. På denne 

måten forsikret jeg meg for at elevene frivillig ville delta i studien. 

3.6.2 Konfidensialitet 

Det er et krav om at alle innsamlede forskningsdata og opplysninger skal bli anonymisert og 

behandlet konfidensielt (Befring, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2009). Det skal 

ikke være forbundet med noen risiko å være med på prosjektet, og det er derfor viktig at man 

hindrer skadelig bruk av personlige opplysninger som kommer frem i intervjuet (Befring, 

2015; Thagaard, 2009). Dette fremheves også i NESH (2016) hvor det står at «forskningen 

må skje i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, som personlig integritet, 

privatlivets fred og ansvarlig behandling av personopplysninger» (s. 12). Dette gjorde jeg 

blant annet ved å gi elevene pseudonymer, og ved å anonymisere annen informasjon som kan 

lede til identifikasjon av informantene. Jeg skriver derfor kun hvilket geografiske område 

elevene kommer fra og nevner heller ikke skolen de går på her i Norge ved navn. Dersom 

elevene nevnte medelever i intervjuene ble dette også anonymisert. Selv om disse grepene ble 

gjort, kan det likevel være utfordrende å anonymisere alt ved elevene. Dette er fordi eleven 

forteller om sine egne opplevelser på en direkte og synlig måte, og dette kan være 

gjenkjennelig for andre (Befring, 2015). Det var derfor viktig at jeg fortsatt var bevisst på 

hvordan jeg brukte informasjonen fra intervjuene og hvordan jeg omtalte de ulike personene i 

masteroppgaven.  

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver en annen utfordring med konfidensialitet ved å 

understreke at  

«anonymitet på den ene siden kan beskytte deltakerne og dermed være et etisk krav, 

men på den andre siden kan det tjene som alibi for forskerne ved å gi dem mulighet til å tolke 

deltakernes utsagn uten å bli motsagt» (s. 106).  
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I arbeidet med analysen av intervjudataene har det dermed vært viktig og tenke over 

tolkningene jeg gjør, og for å hindre overfortolkning har jeg forhørt meg med medstudenter 

og veileder og sett om de tolker intervjudataene likt som meg.  

Konfidensialiteten i prosjektet mitt ble også sikret ved at jeg har oppbevart lydopptak, 

transkriberinger, nøkler og all informasjon om elevene på en låst database på UiO. Med en 

gang lydopptakene var overført fra lydopptakeren ble de slettet fra minnekortet, og det var 

dermed kun jeg som hadde tilgang til dem. Det er kun anonymiserte transkriberinger og 

bearbeidede data som har vært tilgjengelig på min private datamaskin. I tillegg er 

samtykkebrevene med elevenes og foresattes underskrifter innelåst. Det er nemlig viktig at 

jeg som forsker er nøye med å behandle informasjonen fra prosjektet på en slik måte at 

deltakernes identitet forblir skjult (Thagaard, 2009). I følge NESH (2016) skal ikke dataene 

«lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen» 

(s.18), og jeg slettet derfor alle personidentifiserbare opplysninger etter prosjektperiodens 

slutt.    

3.6.3 Ivaretakelse av elevens interesser i intervjusituasjonen 

Da de tre elevene hadde takket ja til å bli intervjuet, var det viktig at deres interesser ble 

ivaretatt i intervjusituasjonen. Elevene som ble intervjuet ga av sin tid for å bidra til 

forskningsprosjektet og det er derfor viktig at de fikk en god opplevelse av det å delta. Dette 

bidro jeg til ved å vise en genuin interesse for det informantene fortalte. For at elevene skal 

ville fortelle om seg selv er det nemlig viktig at de føler at det de forteller virkelig har 

interesse for intervjueren (Dalen, 2011). I tillegg til å gi kommentarer til det som ble fortalt 

forsøkte jeg også å gi anerkjennende blikk og bruke annen ikke-verbal kommunikasjon for at 

de skulle føle seg ivaretatt, noe som er i tråd med det Kvale og Brinkmann (2015) skriver om 

hvordan man bør håndtere en intervjusituasjon. De understreker at det er intervjueren som er 

det viktigste redskapet til innhenting av kunnskap, og at det derfor er viktig at jeg viste 

empati, sensitivitet og engasjement. I en intervjusituasjon er nemlig et av de overordnede 

målene at elevene føler at atmosfæren er tillitsskapende og fortrolig (Thagaard, 2009).  

 

Temaet for intervjuet var elevenes opplevelse av overgangen fra matematikkundervisningen i 

hjemlandet til matematikkundervisningen i Norge, og det er ikke sikkert dette er noe de hadde 

tenkt så nøye over tidligere. Det var derfor også viktig at jeg ga dem tid til å tenke over 
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spørsmålene jeg stilte. Pauser kan nemlig være skapende i intervjusituasjonen, siden 

informanten får tid til å reflektere over spørsmålet som blir stilt (Dalen, 2011). Dette kunne 

jeg nok lagt enda mer vekt på i intervjuene. Dersom det virket som om elevene hadde 

vanskeligheter med å svare på noen av spørsmålene, hendte det nemlig at jeg kom med 

oppfølgingsspørsmål og utdypende informasjon ganske raskt etter at de ble stilt. I disse 

tilfellene fikk derfor ikke elevene så god tid til å tenke seg om.   

 

Informantene til forskningsprosjektet mitt er elever på ungdomsskolen og de er ikke over 15 

år. Siden jeg skulle intervjue barn var det ekstra viktig å opptre som en formell intervjuer, slik 

at de kunne føle at de ble tatt på alvor (Dalen, 2011). Jeg begynte intervjuet med å presentere 

meg selv og prosjektet, og jeg informerte om det som ville skje med det som ble sagt i 

intervjuet. Dette understreker Dalen (2011) at er viktig for å skape et tillitsforhold til elevene. 

Det å delta i et forskningsprosjekt skal nemlig ikke være forbundet med noen risiko (Befring, 

2015). I følge Kvale og Brinkmann (2015) er det derfor viktig at jeg hadde reflektert over 

mulige konsekvenser som kan følge for informantene ved at de ble med i prosjektet. I dette 

tilfellet skulle elevene fortelle om deres egne opplevelser av noe, og dette kan være 

gjenkjennelig av andre. Det kan derfor være utfordrende å beskytte anonymiteten til 

deltakerne i etterkant (Befring, 2015). På en annen side stilte jeg ikke veldig personlige 

spørsmål, men heller spørsmål om konkrete ting som for eksempel hvordan 

matematikkundervisningen i hjemlandet deres var. Det var derfor ikke en så stor risiko å delta 

på dette intervjuet.  

 

Ulike kulturer kan ha ulike former for samspill med ukjente mennesker (Kvale & Brinkmann, 

2015). Dette kan for eksempel uttrykkes i både hvordan man svarer på spørsmål, tar initiativ 

og oppfører seg i forhold til intervjueren. Det kan derfor være ulike kulturelle faktorer som 

påvirker relasjonen mellom intervjueren og den som blir intervjuet (Kvale & Brinkmann, 

2015). Dette er noe jeg forsøkte å være bevisst på, slik at jeg kunne tilpasse meg de ulike 

elevene. De tre elevene jeg intervjuet kom fra tre ulike land og kan derfor være vant til ulike 

praksiser i en slik situasjon. På en annen side har disse elevene også bodd i Norge i minst to 

år, og dette er noe som kan ha gjort at de er mer vant med den norske kulturen og hvordan 

man gjør det her.  
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4 Analyse og diskusjon 

Siden jeg har fortolkende koder, var det ikke slik at elevenes utsagn passet rett inn i de 

forskjellige kodene jeg har beskrevet tidligere, og jeg har derfor måtte gjøre forskjellige 

tolkninger. De tre elevene snakker ut i fra hvordan de opplever virkeligheten og 

undervisningen, og for å tolke dette på en god måte var det viktig at jeg forsto elevenes 

livsverden så godt som mulig. Jeg begynner derfor dette kapittelet med å presentere portretter 

av de tre elevene ved å beskrive matematikkundervisningen de har erfaring med fra 

hjemlandet og i Norge, og gi et bilde av deres syn på matematikk. Jeg har også sammenlignet 

de tre elevene og sett på likheter og ulikheter i deres erfaringer. Dette har jeg gjort ut i fra det 

de tre elevene fortalte i intervjuene.  Disse portrettene gir en god bakgrunn før jeg begynner å 

diskutere de fem prinsippene for kulturelt responsiv undervisning som Gay (2009) har 

presentert. Jeg kommer ikke til å diskutere de to siste analysekategoriene separat, men jeg 

trekker inn de aspektene ved tradisjonell og utforskende undervisning som kom fem i 

intervjuene underveis i portrettene av de tre minoritetselevene, og i diskusjonen av de fem 

prinsippene bak kulturelt responsiv undervisning. For å gjøre dette mest hensiktsmessig har 

jeg valgt å diskutere funnene i de ulike analysekategoriene opp mot den eksisterende teorien 

underveis i fremstillingen av resultatene.  

4.1 Elevportretter 

De tre elevene som har blitt intervjuet til denne oppgaven, har alle ulike erfaringer fra 

matematikkundervisningen i hjemlandet, og dette påvirker hvordan de har opplevd 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Disse erfaringene er derfor viktige for å 

kunne se nærmere på denne overgangen. I den følgende delen skal jeg ut i fra det de tre 

elevene har sagt i intervjuene gi et portrett av hver elev ved å beskrive deres syn på 

matematikk, og gi en beskrivelse av deres erfaringer med matematikkundervisningen både i 

hjemlandet og i Norge.  
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Intervjuer: Hvordan pleide den [matematikkundervisningen]å, på en måte, forgå? 

Mohammed: Det var.. Vi hadde som ikke faktisk PC eller noe. Vi bare, han skriver opp 

på tavlen, eller noe sånt. Og så skriver vi etter han. Og så etterpå hvis du forstår, eller 

ikke, så er det akkurat samme måte. 

Intervjuer: Åja. 

Mohammed: Ja. 

Intervjuer: Åkei, så han, på en måte, gjennomgår på tavla? 

Mohammed: Han bare skriver og svarer på, og så det er alt han gjør. 

Intervjuer: […] det var stort sett tavleundervisning?  

Mohammed: Ja, bare som.. Bare som, han viser ikke noe, han bare skriver og svarer på, 

faktisk. 

Intervjuer: Åkei, så han skriver oppgaver på tavla og regner ut? 

Mohammed: Ja. 

Intervjuer: Og så følger dere med? 

Mohammed: Ja. Og så hvis du forstår, du forstår, hvis du ikke forstår, det er din skyld. 

 

4.1.1 Mohammed 

I hjemlandet til Mohammed gikk han i en matematikklasse med rundt 45 elever, hvor alle 

elevene var fra samme land som han.  Han fortalte at undervisningen stort sett foregikk ved at 

matematikklæreren skrev oppgaver på tavla og løste dem der, uten å gi noen spesiell form for 

forklaring. 

Dersom elevene ikke skjønte det som ble undervist kunne de rekke opp hånda, men det var 

ikke alltid læreren ville svare. Læreren mente nemlig at det var elevenes skyld dersom de ikke 

skjønte det som ble undervist, og han var derfor ikke så villig til å forklare på en annen måte.  

Ut i fra dette kan vi se at denne matematikkundervisningen var tydelig lærersentrert. 

Mohammed fortalte også at det ikke var lov å jobbe sammen i matematikktimen, og det kunne 

få konsekvenser dersom man snakket med medelever i timen. Læreren hadde en streng måte å 
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Mohammed: […] Her [i Norge] man trenger ikke en ekstralærer eller noe sånt etter 

skolen, fordi lærer faktisk forklarer bra. Ho går til hver elev og ho hjelper. Vi har ikke 

noe sånt.  

 

styre undervisningen på og Mohammed fortalte at man kunne bli slått dersom man pratet med 

andre eller ikke hadde gjort alle leksene. Det var lekser hver dag, med mange oppgaver som 

skulle løses. Siden matematikklæreren ikke la så stor vekt på at elevene skulle forstå det som 

ble undervist, var det vanlig å ha en ekstralærer etter skolen for å kunne få en god karakter. 

Dette hadde Mohammed, og han fortalte at det var der han begynte å like matematikk.  

Når elevene skulle bli vurdert hadde de prøver med både tekstoppgaver og andre mer 

prosedurale oppgaver. Alt foregikk på ark, og de fikk en poengscore ut i fra prøven. Det var 

ingen form for digital undervisning eller digitale tilbakemeldinger. Mohammed fortalte at det 

var et problem at mange elever gikk hjem til matematikklæreren og betalte for å få prøven på 

forhånd. Dette var en ganske vanlig praksis, men Mohammed gjorde ikke dette. 

Da Mohammed kom til Norge var det ikke lenger slik, og han fortalte at det var en stor 

forskjell i lærerens engasjement til elevene. 

Matematikkundervisningen her i Norge er dermed ganske elevsentrert, og Mohammed la mye 

vekt i intervjuet på at han nå faktisk forstår det som blir undervist i timen. Han fortalte at 

matematikktimene i Norge pleier å foregå slik at læreren starter med å undervise på tavla ved 

å for eksempel forklare en oppgave, før elevene skal gjøre flere oppgaver selv. Dette er 

tradisjonelle undervisningstrekk, men læreren legger såpass mye vekt på at alle elevene skal 

forstå det som blir undervist at elevsynet til læreren ikke stemmer helt overens med 

tradisjonell undervisning. Mohammed nevnte også at det var mer vekt på repetisjon her i 

Norge, og at det kunne gå fort videre i pensum i hjemlandet, selv om ikke alle skjønte det. Av 

denne grunn er det også ulik progresjon i de to landene, og de har matematikk med høyere 

vanskelighetsgrad tidligere i hjemlandet enn i Norge.  

Matematikklassen til Mohammed her i Norge består av færre elever enn i hjemlandet, og det 

er også flere elever med bakgrunn fra andre land. Mohammed fortalte at klasserommet er 

organisert slik at elevene sitter to og to, og at det er ikke lov til å sitte alene. Det er dermed 

lagt opp til at man kan samarbeide med medelevene, og det hender også at det blir gitt noen 

gruppeoppgaver som de skal løse sammen.  
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Mohammed: Ja, vi har noen gruppeoppgaver. Som, ja, for å øve, eller ros.. Hvis noen vi 

er ikke bra på, eller noe sånt, så får vi som en gruppe. Så jobber vi sammen til vi er 

bedre på dette her.  

 

Mohammed: Jeg tror ikke det faktisk, fordi matte er matte. Bare lærer der [i 

hjemlandet] har ikke lyst til å la elever lære. Her lærer har lyst til å la elever faktisk 

lære dette matteting.  

 

Mohammed fortalte også at i tillegg til disse gruppeoppgavene pleier de å løse 

matematikkoppgaver på et oppgaveark, og de bruker ikke læreboka så mye i timen. De løser 

også noen oppgaver digitalt, og dette er ferdigheter elevene må ha til tentamen når de skal bli 

vurdert. På grunn av de språklige utfordringene synes Mohammed at tekstoppgavene er de 

vanskeligste. Vanligvis kan han få hjelp av faren sin hvis han har noen oppgaver han lurer på i 

lekse, men disse oppgavene kan faren ikke hjelpe med. På tross av dette fortalte Mohammed 

at han nå faktisk har lyst til å gjøre matematikkleksene, og at han er glad i å jobbe med 

matematikk.  

Mohammed uttrykte et forhold til matematikken hvor han legger vekt på at det er viktig å 

forstå hvorfor man skal gjøre det man gjør, og han legger dermed vekt på konseptuell 

kunnskap. Han har lyst til å få gode karakterer i matematikk og han sa at han dermed må 

fokusere på forståelsen av matematikken.  

Da jeg spurte Mohammed om det var noe mer han ville legge til om overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge kom han med denne oppsummeringen av lærerne i de 

forskjellige landene sine elevsyn: 

Mohammed har dermed gått fra å ha en tydelig lærersentrert og tradisjonell 

matematikkundervisning i hjemlandet, til å ha en mer elevsentrert matematikkundervisning 

med utforskende trekk her i Norge.  

 

 

 



47 

 

Intervjuer: Da lurer jeg på om du kan fortelle meg hvordan en typisk mattetime var i 

hjemlandet ditt? Hvordan pleide, på en måte, læreren å undervise, eller starte timen, og 

sånne ting? 

George: Ja. Ok, så det er ikke så mye forskjell tror jeg. 

Intervjuer: Nei? 

George: Så da læreren som vanlig starter med å ta opp med hva er målet til i dag.. 

Målene til hva skal vi lære i dag. Og så tar han for det å sjekke lekser, og alt det der. Og 

så, det som er forskjellen er at vi lærer i hjemlandet på [hjemlandets språk], noen 

ganger, og der på [annet språk] også. 

 

4.1.2 George 

I matematikkundervisningen i hjemlandet til George var de rundt 25 elever i klassen og alle 

elevene kom fra samme land som han. George fortalte at matematikkundervisningen i 

hjemlandet kunne foregå på to språk, men at alle elevene kunne begge språkene. I intervjuet la 

George mye vekt på at han ikke synes det var så stor forskjell på matematikkundervisningen i 

hjemlandet og i Norge. 

George fortalte deretter at matematikkundervisningen pleide å fortsette med at læreren 

underviste på tavla, før elevene gjorde oppgaver. Når elevene skulle gjøre oppgaver, pleide 

læreren å gå rundt i klasserommet for å høre om noen trengte hjelp, og hvis det var noe som 

flere lurte på kunne han ta det opp på tavla. George fortalte at det var lett å spørre læreren om 

hjelp, og at dersom noen elever syntes at oppgavene var enkle, kunne læreren finne 

vanskeligere oppgaver til dem. Det var også rom for å spørre medelever om hjelp når de 

jobbet med oppgaver. George beskrev klassemiljøet som ganske urolig, og det kunne bli en 

del uro når læreren ikke underviste på tavla. Da jeg spurte om hvilke type oppgaver de pleide 

å gjøre beskrev han dem som ganske like som de han får i Norge: 
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Intervjuer: Hvordan.. Du har jo sagt litt om det tidligere, men hvordan type oppgaver 

var det dere gjorde i mattetimen i hjemlandet? […] 

George: Eh. Det er ikke så stor forskjell fra her, tror jeg. Det er ikke så stor forskjell. 

Alle gjør noen oppgaver, det er ikke noen store oppgaver, spesielle. 

Intervjuer: Nei, åkei. Var det oppgave fra boka for eksempel? 

George: Ja. 

Intervjuer: Ja. Eeh, så dere hadde ikke noen sånne store prosjekter, eller noe sånt? 

George: Nei.   

 Selv om matematikkundervisningen har tydelige tradisjonelle trekk i hvordan den er lagt opp 

er likevel undervisningen noe elevsentrert. Dette er fordi læreren tilpasset seg elevene ved å 

blant annet gå rundt i klasserommet og se om det var noe som burde bli nærmere forklart på 

tavla.   

I intervjuet påpekte George flere ganger at det er mye som er likt i matematikkundervisningen 

i hjemlandet og i Norge, men det kommer likevel frem noen forskjeller. For det første er de 

cirka 28 elever, og det er elever med bakgrunn fra fire forskjellige land i matematikklassen 

her i Norge. For det andre brukte de ikke PC i undervisningen i hjemlandet, og alle prøvene 

var skriftlige. George fortalte at de har en del fokus på GeoGebra og digitale ferdigheter i 

matematikkundervisningen her i Norge, og dette er ikke George så glad i. En annen forskjell 

er at det var mer lekser i hjemlandet enn det de har i Norge, og de gjør færre oppgaver i 

matematikktimen her. George uttrykte at han likte det bedre da de skulle gjøre flere oppgaver, 

for da fikk han øvd mer. Han understrekte i intervjuet at han mener det er viktig å øve mye 

hvis man skal gjøre det bra på matematikkprøvene.  

Da vi gjennomførte intervjuet hadde George vært i Norge i cirka tre år. Han fortalte at det 

noen ganger kunne være litt utfordrende å forstå matematikkoppgavene her i Norge på grunn 

av språket og slik de var formulert, men han synes likevel ikke at det har vært utfordrende å 

lære norsk og matematikk samtidig.  
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Intervjuer: Ja, det er jo veldig bra. Du snakker bra. Ehm, men var det vanskelig i 

begynnelsen da kanskje? Å både gjøre matte og skulle lære norsk samtidig, eller? 

George: Ehh, nei, egentlig ikke. Fordi matte er sånn at du kan gjøre det på mange 

språk, liksom. Du trenger ikke å snakke matte, du trenger bare å regne ut. 

 

En nærliggende tolkning av dette er at han tenker at matematikken er universell, og at 

matematikk er et fag som er ganske likt i alle land. Dette er til tross for at han også har hatt 

matematikkundervisning i et tredje land før han kom til Norge, som han beskrev som veldig 

forskjellig. George fortalte at der hadde de en helt annerledes måte å gjøre utregninger på, og 

han syntes derfor at dette var ganske utfordrende.  Han fikk lov til å bruke den måten han 

hadde lært å gjøre utregninger på i hjemlandet, men han syntes likevel at overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge var lettere. Her er utregningene likere, og 

matematikkundervisningen er lagt opp på en ganske lik måte. Undervisningen George har her 

i Norge er nemlig ganske tradisjonell, og likevel ganske elevsentrert, slik som i hjemlandet. 

George fortalte at han liker den tradisjonelle matematikkundervisningen med 

tavleundervisning best, og dette er det en del av i både hjemlandet og Norge.  
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Intervjuer: Er det stort sett at læreren, på en måte, underviser... 

Nikolaj: Ja 

Intervjuer: … et tema, og så gjør dere oppgaver? 

Nikolaj: Ja, vi gjør oppgaver. Så.. Og så, hvis det kommer noen oppgaver hvor læreren 

kan si, for eksempel, navnet mitt, og stå på tavlen og regne ut. Hun kan skrive 

karakterer, hun kan skrive sånn.. Noen ganger hun husker hvem som har skrevet forrige 

oppgave riktig, og forrige time riktig oppgave. Så neste time hvis det er samme, kanskje 

hun kan skrive karakter også. 

 

4.1.3 Nikolaj 

Før Nikolaj kom til Norge hadde han gått syv år på skole i hjemlandet. Der var de cirka 25 

elever i klassen, og ingen av elevene var minoritetselever. Nikolaj fortalte at 

matematikkundervisningen i hjemlandet var lagt opp slik at læreren underviste et tema før det 

ble gjort oppgaver. Da elevene løste oppgaver gikk matematikklæreren rundt i klasserommet 

og spurte om elevene trengte hjelp. I tillegg til dette fortalte George at læreren pleide å ta frem 

noen elever som skulle gjøre oppgaver på tavla, og at dette ble brukt til å vurdere elevene i 

timen. 

Det å skulle bli tatt opp for å gjøre oppgaver var ikke noe man ville bli valgt ut til å gjøre, og 

Nikolaj fortalte at klassemiljøet derfor var ganske rolig. Dersom man pratet eller var urolig 

kunne man nemlig bli valgt ut til å gjøre oppgaver på tavla. Selv om dette kunne være 

ubehagelig var dette også en måte elevene kunne vise hva de kunne på, og hvis de gjorde det 

bra kunne de forbedre karakteren sin.  

Nikolaj fortalte også at de pleide å gjøre mange oppgaver både i lekse og i matematikktimen. 

Det kunne være opp til 30 oppgaver i lekse til neste dag, og det ble sjekket at disse var gjort 

hver time. Læreren pleide å spørre om det var noe som var vanskelig i leksa, og forklarte i så 

fall nærmere hvordan dette skulle gjøres. Hvis alt gikk greit underviste læreren neste tema. Ut 

i fra dette kan vi se at denne matematikkundervisningen var ganske elevsentrert, og det var 

elevenes kunnskap som var i fokus. Selve organiseringen av undervisningen hadde likevel 

noen tradisjonelle trekk, i at det var mye tavleundervisning og oppgavejobbing, men det 

hendte også at læreren la opp til utforskende undervisning. Nikolaj beskrev blant annet en 

matematikktime hvor de skulle lære om prismer, og de brukte matematikklasserommet for å 
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Nikolai: […]Ellers, hvis det er nytt tema, han skrev på tavla en oppgave, og han spør 

oss om løsning. Og så vi må tenke. Hvis du kommer ikke på noe, så han.. Eh, hva heter 

det.. Han prøver å fortelle oss rolig. Men ikke hele løsning. Rolig. Først bare litt, og så 

da mange begynner å komme på idéer, og så det kommer løsninger. Til den nye 

oppgaver, for eksempel, det nye temaet, han gir sånn letteste oppgaver. Vi begynner 

sånn, og han gir etterpå hefter, og så begynner vi å regne. 

lære om dette. De fant blant annet volumet av klasserommet og læreren ga dem i oppgave å 

foreslå hvordan man kunne finne volumet av pultene. Det er en slik type 

matematikkundervisning Nikolaj forbinder med gode lærere. Han understrekte at det finnes 

mange forskjellige lærere innad i landene, og at han også har hatt en matematikklærer som 

han ikke likte så godt fordi hun kun gjorde oppgaver og ikke forklarte noe særlig.   

Da Nikolaj kom til matematikkundervisningen i Norge merket han at det blant annet var mye 

mindre lekser. Her trenger han kun å bruke 10-15 minutter på leksene, mens det tok mye 

lenger tid og var mer å gjøre i hjemlandet. Nikolaj fortalte at læreren pleier å starte timen med 

å spørre om leksene, og om det er noe som var vanskelig med leksa. Deretter fortalte Nikolaj 

at matematikklæreren pleier å undervise et matematisk tema på tavla, før elevene får lignende 

oppgaver de skal gjøre i timen og i lekse etterpå, noe som er et tradisjonelt 

undervisningstrekk. På en annen side fortalte Nikolaj at matematikklæreren i Norge pleier å 

inkludere elevene når han gjennomgår oppgavene de har hatt i lekse på tavla, og at han styrer 

en slags utforskende prosess med elevene når han går gjennom et nytt tema.  

I tillegg til dette hender det også at de har noen gruppeoppgaver hvor elevene skal jobbe 

sammen for å komme frem til en løsning.  

Nikolaj fortalte at det her i Norge kun er skriftlige eller digitale prøver, og ikke muntlige 

vurderinger slik som i hjemlandet. Dette er noe av det Nikolaj påpekte som den største 

forskjellen mellom matematikkundervisningen i de to landene. I tillegg til dette understrekte 

han at det er noen språklige utfordringer i matematikkundervisningen her i Norge, og at han 

synes det er utfordrende med tekstoppgaver. Han fortalte at han aldri pleide å bli nervøs før en 

matematikkprøve i hjemlandet, mens at det er annerledes her i Norge. På grunn av de 

språklige utfordringene blir han nervøs for om han har skjønt oppgavene riktig og om han får 

vist det han kan på prøven.  
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Nikolaj: Jeg husker på 9. klasse, da jeg begynte her [i Norge], vi hadde sånn.. Vi 

begynte med algebra, og så jeg hadde sånn bok fra hjemlandet som jeg har regna ut, fra 

6. klasse jeg har den bok. Det er kjempevanskelige oppgaver, så læreren skrev.. Jeg ga 

til læreren å skrive en oppgave fra der, og han valgte den letteste. Ingen kunne det. Bare 

jeg kunne det, og læreren.  

 

Nikolaj: […] For eksempel, der [i hjemlandet] du jobbet, så kommer jeg her[til Norge], 

og du jobber ikke så mye. Her er som ferie.  

Nikolaj bruker også noen matematiske prosedyrer som er forskjellige fra de som blir brukt i 

matematikklasserommet i Norge. For eksempel bruker han en annen måte å regne ut 

kvadratsetningene eller å finne fellesnevner på. Det er noen ting han har fått lov til å gjøre slik 

som han har pleid i hjemlandet, mens det er andre ting han måtte lære seg å gjøre på den 

måten som blir brukt her i Norge. I følge Nikolaj sier matematikklæreren hans at dette er på 

grunn av at det er eksterne sensorer som retter eksamen, og at han kan få trekk i poeng 

dersom han gjør det på en annen måte.  

Da Nikolaj kom til matematikkundervisningen i Norge merket han også at det var forskjellig 

progresjon i pensum i de to landene. 

Han hadde dermed en del faglig kunnskap da han kom til matematikkundervisningen i Norge, 

og han var vant til å jobbe mye for å bli god. I intervjuet understrekte Nikolaj nemlig at det er 

viktig at man jobber hardt for å bli god. Han liker best den typen undervisning når han skal 

jobbe med oppgaver, og han sa at han gjerne skulle hatt mer lekser for å kunne øve mer. 

Forskjellen i hvor mye arbeid elevene må legge ned i matematikktimene og med lekser i 

hjemlandet og i Norge er såpass stor at han rett og slett tenker at det er litt som ferie her.  
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4.1.4 Likheter og forskjeller i de tre elevens erfaringer 

Vi har nå sett at de tre elevene har ulike erfaringer fra både matematikkundervisningen i 

hjemlandet og i Norge, men det er også noen likheter. Alle de tre elevene kommer fra et 

matematikklasserom hvor hele klassen kommer fra samme land, og det ikke er noen 

minoritetselever. De var altså en del av majoritetskulturen. Da de kom til Norge ble de en del 

av minoriteten, og selv om de fleste medelevene var norske var det også andre elever fra 

andre kulturer i klassen. De tre minoritetselevene ble dermed en del av et flerkulturelt 

klasserom. En annen likhet er at alle de tre elevene nevnte at de gjorde flere oppgaver og 

lekser i hjemlandet enn det de gjør her i Norge. De opplever at arbeidsmengden har blitt 

mindre, og både George og Nikolaj uttrykte at de gjerne skulle hatt flere matematikkoppgaver 

i lekse for å få øvd mer.  

George og Nikolaj går i samme matematikklasse her i Norge, og har dermed den samme 

læreren og de samme klassekameratene. Det fremstår likevel fra elevportrettene at de har 

ganske ulik oppfattelse av undervisningen. Ut i fra det George fortalte om 

matematikkundervisningen her i Norge, virker den ganske tradisjonell, og han svarte for 

eksempel nei på spørsmålet om det hendte at de hadde noen gruppeoppgaver eller liknende i 

undervisningen. Fra datamaterialet fremstår det likevel som at læreren er noe elevsentrert og 

opptatt av at elevene skal forstå det som undervises, slik det også var i hjemlandet til George. 

Da Nikolaj beskrev matematikkundervisningen her i Norge virket den også ganske 

tradisjonell, men han beskrev også noen utforskende trekk og hvordan læreren inkluderer 

elevene i gjennomgangen av nye matematiske temaer. Ut i fra dette kommer det tydeligere 

frem at matematikkundervisningen er elevsentrert, men den virker likevel mindre elevsentrert 

og utforskende enn matematikkundervisningen i hjemlandet til Nikolaj. Det at Nikolaj vektla 

mer enn George hvor elevsentrert matematikkundervisningen i Norge er, kan komme av at 

han er vant med en enda mer utforskende undervisning i hjemlandet og dermed lettere legger 

merke til disse trekkene. Elevenes tidligere erfaringer vil nemlig påvirke hva de legger vekt på 

når de skal beskrive matematikkundervisningen. For eksempel kan det hende at Mohammed 

la såpass mye vekt på at matematikkundervisningen her i Norge fokuserer på forståelse, fordi 

han ikke var vant med dette fra hjemlandet i det hele tatt. Dermed er det en ekstra tydelig 

forskjell for ham.  
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4.2 Elevenes erfaringer sett i lys av kulturelt 

responsiv undervisning 

Tidligere i denne oppgaven har vi sett at de tre minoritetselevene har bakgrunn fra ulike 

matematikklasserom. Disse ulike måtene å ha matematikkundervisning på legger til rette for 

kulturelt responsiv undervisning i ulik grad. I det følgende skal jeg se på hver av de fem 

analysekategoriene og prinsippene slik Gay (2009) beskriver dem. Jeg skal da se på hva som 

kom frem om disse kategoriene i de tre intervjuene, og diskutere dette opp mot relevant teori 

som jeg har presentert i teorikapitlet.  

4.2.1 Betydningen av kultur 

Gay (2009) legger vekt på at alle mennesker har en kultur og at dette på en grunnleggende 

måte vil påvirke hvordan man lærer. Et av hovedpoengene bak dette prinsippet er derfor at 

matematikkundervisningen i et flerkulturelt klasserom bør ta hensyn til de ulike elevenes 

erfaringer for å gjøre undervisningen likeverdig. Da jeg kodet transkripsjonene, knyttet koden 

betydningen av kultur seg til hvorvidt elevene sa noe som tydet på at 

matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge tilpasset seg elever med ulik kulturell 

bakgrunn. Innenfor denne kategorien fremsto det da to hovedtemaer: (1) Hva elevene hadde 

opplevd i undervisningen her i Norge som var tegn på at de har ulike kulturelle erfaringer og 

kunnskaper enn i Norge, og (2) hva matematikklæreren gjorde for å tilpasse undervisningen 

til disse ulike erfaringene.  

Alle de tre minoritetselevene har erfaringer med at det kan være ulike måter å gjøre 

matematiske prosedyrer på. Mohammed fortalte at han blant annet merket en forskjell i 

hvordan man løser dele- og gangestykker, og at det blir brukt andre notasjoner når de for 

eksempel skal navngi en trekant. Nikolaj hadde også en lignende erfaring, og han fortalte at 

de hadde en annen måte å regne ut kvadratsetningene på i hjemlandet. Dette er eksempler på 

ulike former for prosedural kunnskap slik Hiebert og Lefevre (1986) definerer den. Denne 

typen kunnskap kan variere fra kultur til kultur, og det kan bli brukt ulike prosedurale metoder 

i ulike klasserom i forskjellige deler av verden.  Moschkovich og Nelson-Barber (2009) 

understreker at det er viktig at læreren har kunnskap om den kulturelle praksisen innenfor de 

forskjellige elevenes kultur, og det er derfor viktig at lærerne til Mohammed og Nikolaj her i 

Norge er klar over at det er noen ting de er vant til å gjøre på en annen måte.  
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Intervjuer:[…] Synes du det var lettere å komme til matematikkundervisningen i Norge 

enn i det andre landet du hadde undervisning i etter at du dro fra hjemlandet ditt? 

George: Ja 

Intervjuer: Ja, hvorfor det? 

George: Fordi, der regner de ut forskjellige måter. Fordi, ja. Jeg har lært å regne ut på 

en måte, ikke sant, og det er samme måte som i Norge her, i hjemlandet også. Vi regner 

ut helt forskjellig.         

Da George kom til matematikkundervisningen i Norge opplevde han ikke at de matematiske 

prosedyrene var annerledes, men han har likevel erfaringer med at prosedyrene kan variere fra 

land til land. Han fortalte nemlig om hvordan de hadde en helt annen måte å regne på i det 

landet han hadde matematikkundervisning i et par år før han kom til Norge, og at han derfor 

syntes at overgangen til matematikkundervisningen i Norge var lettere.  

Siden George la mye vekt på at det ikke er så stor forskjell på måten å regne på i hjemlandet 

og i Norge, kan det være lett å tenke at matematikklæreren her i Norge ikke trenger å gjøre så 

mange tilpasninger i matematikkundervisningen. Det kan likevel være lurt at 

matematikklæreren har kunnskap om Georges erfaringer fra før, for å få bekreftet at det går 

greit. Turner og Drake (2016) understreker at det er en fordel dersom en lærer har erfaring 

med den samme kulturen og språket som elevene, og dette er ikke nødvendigvis tilfellet i en 

flerkulturell klasse. Matematikklæreren her i Norge har kanskje ikke erfaringer fra Georges 

hjemkultur, og han bør derfor gjøre seg kjent med Georges erfaringer ved å spørre. Selv om 

George tenker at matematikkundervisningen i hjemlandet og Norge er lik er det ikke sikkert at 

den er helt lik. Det kan være at han fokuserer såpass mye på likhetene siden han også har 

erfaringer fra en matematikkundervisning i et tredje land med mange tydelige forskjeller. 

I intervjuene med Mohammed og Nikolaj kom det frem et annet tegn på at de hadde ulike 

kulturelle erfaringer og kunnskaper enn majoritetselevene her i Norge. Begge to fortalte 

nemlig om at det er ulik progresjon i matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge. De 

sa at de hadde vanskeligere matematikk på tidligere årstrinn i hjemlandet, og at de merker at 

det er noen ting de tar lett siden de har hatt det tidligere. Matematikklæreren her i Norge bør 

dermed være bevisst på at denne erfaringen og kunnskapen som Mohammed og Nikolaj har 

med seg fra hjemlandet kan påvirke hvorvidt de føler at matematikkundervisningen er 
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Nikolaj: Ja, han kommer og spør meg hvis jeg skjønner ikke. Og han sier til meg hver 

gang «bare rekk opp hånda, jeg kommer til deg og forklarer oppgaven», og så lærer av 

og til kommer til meg og forklarer oppgaven. Også hvordan man regner ut.  

 

utviklende og relevant for dem. Ved at matematikklæreren gir elevene muligheten til å velge 

nivådifferensierte oppgaver, kan undervisningen legge til rette for at elevene har ulike 

erfaringer og kommer fra ulike undervisningskulturer. Nikolaj fortalte at matematikklæreren i 

Norge gir oppgaver på ulike nivåer i matematikktimene, og at han kan få hjelp av læreren til å 

velge nivå, siden læreren kjenner ham. En mulig tolkning av dette er at matematikklæreren 

her i Norge har forsøkt å bli kjent med elevenes erfaringer og forkunnskaper, noe som Gay 

(2009) understreker at er viktig.  

Matematikklassene til Mohammed, George og Nikolaj her i Norge består av elever fra ulike 

kulturer, og ut i fra det elevene fortalte i intervjuene fremgår det at matematikklærerne til de 

tre elvene her i Norge har en tilnærming til undervisningen slik «the cultural participation 

orientation» beskriver. Dette kom til syne ved at elevene beskrev at matematikklærerne 

underviser på en slik måte at de tar utgangspunkt i de matematiske temaene, og tilpasser 

undervisningen til elevene etterpå ved å for eksempel gi individuell hjelp til elevene dersom 

de trenger det. Denne tilpasningen med at matematikklæreren går rundt i klasserommet og gir 

individuell hjelp ble nevnt i alle intervjuene. Dette kan vi for eksempel se i svaret til Nikolaj 

da jeg spurte om læreren her i Norge gjør noe for å legge til rette for at han har hatt 

matematikkundervisning i et annet land: 

På denne måten blir læreren bedre kjent med elevene og kan merke seg hvilken kunnskap 

elevene har og hva som eventuelt er vanskelig. Dette passer inn under denne kategorien, siden 

prinsippet om betydningen av kultur legger vekt på at læreren bør ha kunnskap om elevenes 

ulike kulturelle praksiser. Det får læreren ved å gi undervisningshjelp.   

I intervjuene kom det også frem at de tre minoritetselevene hadde ulike erfaringer med 

hvordan matematikkundervisningen i hjemlandet pleide å foregå. Før Mohammed kom til 

Norge var han vant med en veldig lærersentrert matematikkundervisning, og det var ikke mye 

variasjon i læringsaktiviteter. Da han kom til Norge, derimot, ble matematikkundervisningen 

mer elevsentrert. Det er fortsatt en del tavleundervisning og oppgavejobbing, men det er lagt 

opp til samarbeid, og det varierer mellom digitale oppgaver, gruppeoppgaver og individuelle 

oppgaver. Organiseringen av timen er dermed annerledes, og dette kan påvirke hvordan 
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Mohammed opplever overgangen. Han sa i intervjuet at han liker best variasjon i 

matematikkundervisningen, og dette kan tyde på at han ikke var helt fornøyd med måten det 

ble gjort på i hjemlandet. George sa i intervjuet at han liker tradisjonell tavleundervisning 

best, og dette er det en del av i både Norge og i hjemlandet, men en forskjell er at det også 

legges vekt på digitale ferdigheter her i Norge. George har ingen erfaring med undervisning i 

digitale ferdigheter fra hjemlandet sitt, og han er dermed ikke vant til å løse oppgaver digitalt. 

Dette kan være noe av grunnen til at han ikke er så glad i denne typen 

matematikkundervisning.  

Et siste tema innenfor denne kategorien er hvorvidt forskjellene i undervisningsmetodene til 

ulike lærere avhenger av hvilket land de kommer fra.  Clarke, Emanuelsson, et al. (2006) 

understreker at undervisningspraksisene rundt om i verden er påvirket av kultur, og 

Moschkovich og Nelson-Barber (2009) understreker at elevenes kultur påvirker 

undervisningen gjennom hvordan de oppfører seg i klasserommet og samhandler med 

læreren. På en annen side uttrykte Nikolaj i intervjuet at han tenker at hver lærer underviser 

på ulike måter, og at forskjellene i matematikkundervisningen i hjemlandet og Norge finnes 

fordi det er ulike mennesker og lærere, og ikke nødvendigvis fordi undervisningen er i ulike 

land. Han hadde erfaringer med to ganske forskjellige lærere i hjemlandet som underviste på 

ganske ulike måter, og han så dermed at matematikkundervisningen også kan variere innad i 

samme land, selv om lærerne kommer fra samme kultur.  

4.2.2 Sosial konstruksjon av kunnskap 

Gay (2009) har et sosiokulturelt læringssyn og hun bygger teorien om kulturelt responsiv 

undervisning på idéen om at all kunnskap er sosialt konstruert. Undervisningen vil alltid være 

påvirket av hvem, når og hvorfor kunnskapen ble lært (Gay, 2009). Det er da både snakk om 

hvem undervisningen legger til rette for at man kan lære av og hvilke verdier som ligger til 

grunn for undervisningen og matematikken som blir undervist.  

I datamaterialet var det aspektet om hvem undervisningen legger til rette for at man kan lære 

av som kom tydeligst frem. Her var det snakk om i hvilken grad matematikkundervisningen 

de tre elevene hadde erfaring med la til rette for samarbeid og gruppearbeid, noe Gay (2009) 

mener er hensiktsmessig. I de tre intervjuene kom det frem ulik grad av muligheten for dette i 

de forskjellige matematikklasserommene. Slik George beskrev matematikkundervisningen i 

hjemlandet sitt og i Norge kommer det ikke frem at det er så stor forskjell i mulighetene for 
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Intervjuer: Hvordan type undervisning liker du best? Altså i matten. Liker du best å 

jobbe alene, eller samarbeide med andre? 

Mohammed: Jeg faktisk vet ikke faktisk. Fordi jeg liker å sitte på siden av noen og jobbe 

når vi jobber med matte. Bare, når jeg sitter alene, faktisk, jeg noen ganger tenker mer, 

eller noe. Ja.               

 

samarbeid og sosial konstruksjon av kunnskap. Han fikk lov til å samarbeide med medelever i 

matematikkundervisningen og læreren gikk rundt for å hjelpe med oppgaver i begge landene. 

Slik beskrev Nikolaj det også, men han påpekte at det blir lagt opp til mer gruppearbeid i 

matematikktimene i Norge enn i hjemlandet.  

Mohammed opplevde nok den største forskjellen i hvor stor vekt det ble lagt på sosial 

konstruksjon av kunnskap i matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge. Han fortalte 

at matematikklæreren i hjemlandet kun fokuserte på individuelt arbeid og at det var lagt opp 

til at man skulle lære av læreren ved å kopiere det han skrev på tavla. Det var lite rom for å 

spørre medelever eller læreren om hjelp dersom det var noe han ikke forsto. Da Mohammed 

kom til Norge var det annerledes. Her går læreren rundt i matematikktimen og hjelper elevene 

dersom det er noe de ikke forstår, og det er også lagt opp til at man kan samarbeide med 

medelever, for de får ikke lov til å sitte alene i matematikktimen. Fokuset på sosial 

konstruksjon av kunnskap er dermed ganske ulikt i de to landene, og dette har nok vært en 

ganske stor overgang for Mohammed. Da jeg spurte om han liker best å jobbe alene, eller 

sammen med noen, var han litt delt: 

Dette kan ha noe med at han er vant til å jobbe alene fra hjemlandet, og det kan da være 

vanskelig å konsentrere seg om matematikken når han skal samarbeide med andre, slik som 

han beskrev at det er her i Norge. Moschkovich og Nelson-Barber (2009) påpeker at det er 

viktig at lærere er bevisste på at ulike elever lærer på forskjellige måter, og at man derfor bør 

variere undervisningsmetodene og arbeidsmåtene i matematikkundervisningen. Som vi har 

sett kan noen minoritetselever ha erfaringer fra matematikkundervisning som ikke er så 

forskjellig i hvordan det blir lagt opp til samarbeid her i Norge, mens andre kan oppleve en 

stor forskjell. For å favne alle erfaringer og preferanser til hvordan man jobber, bør likevel 

undervisningen varieres, for noen er vant med å jobbe alene, og andre ikke. 

Et annet aspekt ved prinsippet om sosial konstruksjon av kunnskap er matematiske verdier, 

noe Gay (2009) og Bishop (1988) mener bør bli gitt mer oppmerksomhet i 
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matematikkundervisningen. Bishop (1988) understreker at de matematiske verdiene ikke blir 

lært eksplisitt, og at det dermed ikke er et bevisst valg for elevene i undervisningen. Da vil det 

heller ikke være bevisst for elevene hvilke matematiske verdier de har selv, og det er dermed 

vanskelig å sette ord på det i et intervju. I intervjuene snakket vi derfor ikke eksplisitt om 

hvilke matematiske verdier elevene tenker at matematikkundervisningen bygger opp under, 

men de kunne likevel uttrykke ulike matematiske verdier gjennom det de sa om for eksempel 

deres syn på matematikk.  

I de tre intervjuene kom det frem ulike syn på matematikk og hvilke verdier det innebærer. 

George sa at man bør gjøre mange oppgaver for å bli god, og uttrykte et syn på at prosedural 

kunnskap er viktig. Han sa også at matematikk er matematikk og at det dermed ikke er så stor 

forskjell i matematikken fra land til land. Nikolaj sa at det er få i hjemlandet hans som liker 

matematikk, men at han gjør det. Dette kan være et tegn på at matematikk ikke blir sett på 

som så viktig i hjemlandet. Noen samfunn er veldig teknologi- og matematikkrettet, mens 

andre ikke har så stort fokus på dette. Samtidig sa han at de hadde mange 

matematikkoppgaver i lekse hver dag, og dette kan være et tegn på at det fra skolens og 

samfunnets side blir lagt vekt på at elevene skal utvikle gode matematiske ferdigheter. Mye 

lekser fører til mye arbeid og dette kan derfor være en annen grunn til at mange misliker 

matematikk, slik Nikolaj beskrev. Selv om det kan være mange som ikke liker mye lekser sa 

Nikolaj at det er ved å gjøre mange oppgaver at man blir god i matematikk, og dette tyder 

dermed på at han har et proseduralt syn på matematikk. Som nevnt i teoridelen vil hvordan 

elevene tenker, uttrykker seg og oppfører seg si noe om hvordan de tenker om skolen 

(Moschkovich & Nelson-Barber, 2009). Ut i fra det Nikolaj sa er han tydelig innstilt på å 

skulle jobbe og han liker å lære matematikk.  
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Mohammed: Jeg tror matte er ikke bare en fag at man må bare regne ut. Hvis man 

forstår ikke hvordan han jobber, hvordan han faktisk skriver noe, eller forstår hvordan 

han gjør, så han aldri kommer til å lære matte bra. 

Intervjuer: Mhm. Så man må, på en måte, forstå det man gjør, og sammenhengen 

mellom forskjellige ting? 

Mohammed: Ja, det er bedre å forstå mer, enn å regne mer. 

[…] 

Intervjuer: Var det noe du har kommet på selv? At man må se sammenhenger og vite 

hva man gjør, eller sa de det i hjemlandet ditt også, for eksempel? 

Mohammed: Det er faktisk mange ting som de sa her, bare på en annen måte vi jobbet 

på i hjemlandet. Bare ja, det var noe jeg forsto selv her i Norge.  

 

Gay (2009) understreker at det er visse kulturelle verdier som er innebygd i bildet og statusen 

til matematikkfaget, og at det blir tatt for gitt at elevene har disse ferdigheten fra kulturen sin. 

Da jeg analyserte intervjuene så jeg etter om det var noe elevene sa som tydet på at de merket 

noen forskjell på hvilke matematiske verdier det ble lagt vekt på i matematikkundervisningen 

i hjemlandet og i Norge. Mohammed sa at det er viktig å virkelig forstå det man gjør i 

matematikken for å kunne bli god. 

Dette kan tyde på at han tenker at rasjonalitet og logisk tenkning er en viktig matematisk 

verdi. Han sa at dette var noe han forsto selv her i Norge, og han hadde ikke tenkt så mye på 

dette før. Dette kan være et resultat av at matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge 

er lagt opp på to ganske forskjellige måter. I hjemlandet gikk matematikkundervisningen mye 

ut på at man skulle løse oppgaver slik læreren gjorde på tavla, og det tyder ikke på at det ble 

lagt mye vekt på forståelse. Siden han nå tenker at forståelse er viktig kan det tyde på at han 

har blitt utfordret med oppgaver og matematikkundervisning som legger mer vekt på 

forståelse her i Norge. Dersom ferdigheten å kunne tenke rasjonelt ikke blir undervist 

eksplisitt i matematikkundervisningen, blir det tatt for gitt at elevene har denne ferdigheten fra 

før gjennom kulturen sin. Det kan dermed føles som en stor overgang for elever som kommer 

til en matematikklasse hvor det blir lagt opp til at man kan dette. Siden Mohammed uttrykte at 

han er glad i matematikk virker det som om dette har gått greit for han, men andre elever med 

mindre interesse for faget kan oppleve større utfordringer med en slik overgang. 
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4.2.3 Inkludering av kulturell respons 

For at matematikkundervisningen skal bli mer inkluderende legger Gay (2009) vekt på at den 

bør inkludere forskjellige kulturelle verdier, erfaringer og perspektiver. I diskusjonen av 

betydningen av kultur har vi allerede sett at de tre minoritetselevene bærer med seg noen 

erfaringer som det er lite trolig at majoritetselever i Norge deler.  I fremstillingen og 

diskusjonen av denne kategorien skal jeg trekke frem noe av det de tre elevene har sagt om 

matematikkundervisningen her i Norge og diskutere om dette tyder på at lærerne inkluderer 

ulike kulturelle responser i matematikkundervisningen. For å diskutere dette skal jeg se 

nærmere på to hovedtemaer som kom fram under intervjuene. Det første temaet handler om 

hvorvidt elevene får brukt matematikkunnskapene og metodene de har lært fra hjemlandet i 

matematikkundervisningen her i Norge. Det andre temaet handler om det er slik at 

matematikklæreren bruker eksempler fra hverdagen i matematikkundervisningen som alle 

elever kan relatere seg til.  

Vi har tidligere sett at George mente at han ikke hadde lært noe i hjemlandet som de andre 

elevene her i Norge ikke kan, mens Mohammed og Nikolaj fortalte at det var noen 

matematiske prosedyrer og notasjoner som ble gjort annerledes her i Norge enn i hjemlandet. 

Moschkovich og Nelson-Barber (2009) legger vekt på at matematikklærerne bør utvikle et 

repertoar med ulike tilnærmingsmåter til skolematematikken, slik at man gjør det lettere for 

elevene å forbinde egne erfaringer med det de skal lære. I tillegg til å ha ulike 

undervisningsmetoder og læringsaktiviteter innebærer dette også at matematikklærerne har 

kunnskap om ulike måter å gjøre matematiske prosedyrer på. Mohammed fortalte at da han 

begynte i den ordinære matematikklassen her i Norge sjekket læreren hva Mohammed kunne 

fra før, og han skaffet seg på den måten kunnskap om Mohammeds tidligere erfaringer. I 

tillegg til dette ga han Mohammed lov til å bruke mange av de matematikkunnskapene han 

hadde fra før i matematikkundervisningen her i Norge. Ved å la Mohammed få lov til å løse 

noen av matematikkoppgavene slik han er vant til, inkluderer matematikklæreren her i Norge 

Mohammeds tidligere erfaringer i matematikkundervisningen, noe som Gay (2009) 

understreker at gjør den mer inkluderende. Selv om disse prosedyrene kanskje ikke blir 

undervist i helklasse blir likevel dette inkludert i Mohammeds individuelle undervisning, og 

dette kan gjøre overgangen til en ny matematikkundervisning lettere for han. Dette er ganske 

forskjellig fra den matematikkundervisningen Mohammed er vant til fra hjemlandet, for der 
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Intervjuer: Er det noe du har lært fra før som de andre ikke kan i Norge? 

Nikolaj: For eksempel da jeg kom, ingen kunne algebra. Nå kan de litt. 

Intervjuer: Mhm, så du kunne det fra før? 

Nikolaj: Ja. Men der jeg lærte å regne ut på.. Noen ganger vi hadde sånne 

kvadratsetninger, hvis du vet? Og her, for eksempel, det var vanskelig for meg, fordi jeg 

kan regne ut på noe annet måte som er vanskeligere å få samme svar. 

Intervjuer: Ja, åkei. Men får du brukt den metoden når du regner her, eller må du lære 

den? 

Nikolaj: Nei, jeg måtte lære den. 

Intervjuer: Du måtte lære den nye? 

Nikolaj: Ja. Ellers jeg får sånn trekk av poeng i prøven.   

 

måtte alle elevene ha samme notasjon og fremgangsmåte som matematikklæreren, og det var 

ikke rom for å gjøre det på en annen måte. 

Nikolaj fortalte også at han får brukt noen av de matematikkunnskapene han brukte i 

hjemlandet her i Norge. Han hadde blant annet brukt noen prosedyrer fra hjemlandet på 

mattetentamen her i Norge, siden han var redd for å få feil ved å regne på en annen og mer 

ukjent måte. Men det er også noen matematiske temaer hvor matematikklæreren sier at han 

bør lære seg den utregningsmetoden de bruker her i Norge, som for eksempel utregning av 

kvadratsetningene.  

Matematikklæreren til Nikolaj mente at det var spesielt viktig at Nikolaj lærte seg den 

metoden som blir brukt her i Norge til eksamen, for han kan bli trukket i poeng av eksterne 

sensorer som ikke kjenner ham. Dette var dermed et grep matematikklæreren måtte ta, slik at 

Nikolaj ikke skulle få noen ulemper i forhold til de andre elevene på eksamen. Men Nikolaj 

understrekte at matematikklæreren her i Norge er veldig snill og forsøker å forstå de 

metodene Nikolaj bruker, selv om de er annerledes enn de som vanligvis blir brukt i Norge. 

Både Mohammed, George og Nikolaj fortalte at matematikklæreren her i Norge noen ganger 

bruker eksempler fra hverdagen i matematikkundervisningen. Dette understreker Hodge og 
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Intervjuer: Bruker læreren noen eksempler fra hverdagen, eller noe sånt, når du skal 

lære et nytt…? Sier han liksom hvorfor man skal lære dette, eller? 

Mohammed: Ja. Eller, ja. Han sier det faktisk. Eller noe sånt. Eller hvilket land er vi 

på? 

Intervjuer: I Norge.         

Mohammed: Ja, han faktisk forklarer sånn. Han tar noe som noen oppgaver vi må lage. 

En oppgave som kanskje jeg spilte til denne tid til denne tid, og vennen min spilte denne 

tid til denne tid. Hvem hadde mer point? Eller en annen måte til å forklare. Bare ja, det 

var faktisk, vi kunne lage noen oppgaver om dagen, eller om noe system, eller noe sånt. 

  

Cobb (2016) at kan bidra til å bygge en bro mellom det som skjer i klasserommet og livet 

utenfor. I intervjuet kom Mohammed med et eksempel på hvordan matematikklæreren her i 

Norge kunne inkludere hverdagserfaringer i undervisningen:  

Dette er ganske forskjellig fra den matematikkundervisningen Mohammed er vant med fra 

hjemlandet. Der ble det ikke brukt noen eksempler fra hverdagen, og læreren forklarte nesten 

ikke noen ting i ut over det som ble skrevet på tavla. Mohammed la mye vekt på at han nå 

faktisk forstår det som foregår i matematikktimen, og han sa at han forstår når læreren 

forklarer. Dette kan tyde på at Mohammed kan relatere seg til eksemplene som blir brukt av 

matematikklæreren her i Norge, og at det derfor ikke blir brukt uforståelige kulturelle 

referanser. Hodge og Cobb (2016) understreker nemlig at det kan være utfordrende å bygge 

på elevenes erfaringer fra utenfor skolen når matematikklassene består av elever fra ulike 

kulturer, noe som er tilfelle for klassene til de tre minoritetselevene her i Norge. Men det er 

også mulig å finne eksempler som er relevant for alle. For eksempel kan den 

eksempeloppgaven som Mohammed beskrev være relevant på tvers av kulturer, og den tar for 

seg et tema som flere kan relatere seg til, i og med at dataspill ikke kun er populært i Norge. 

Slike eksempler gir en inkluderende kontekst, og det gjør det mulig for elevene å se 

relevansen av ulike matematiske konsepter som ofte blir tatt ut av en kontekst (Gay, 2009).  

George og Nikolaj har den samme matematikklæreren her i Norge, og begge fortalte at han 

noen ganger bruker eksempler fra hverdagen i matematikkundervisningen. George sa at han 

ikke synes det var så stor forskjell i hvordan matematikklæreren i hjemlandet og i Norge 

bruker eksempler til å forklare, og at han stort sett skjønner hvorfor han skal lære det han skal 
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lære. Nikolaj kommer fra et matematikklasserom i hjemlandet hvor det ble brukt enda flere 

eksempler fra hverdagen og omgivelsene i matematikkundervisningen enn her i Norge. Hodge 

og Cobb (2016) understreker at det noen ganger kan være utfordrende å opprettholde 

integriteten i de matematiske idéene dersom man skal samkjøre de med hensyn til dagliglivet, 

men det virker som om matematikklæreren i hjemlandet til Nikolaj forsøkte å inkludere 

eksempler så ofte det lot seg gjøre. For eksempel brukte de klasserommet som hjelpemiddel 

da de skulle lære om prismer. Nikolaj sa at de har hatt en sånn type undervisning i Norge 

også, men han kom ikke med noe konkret eksempel. Han fortalte derimot om en gang han 

hadde tatt med en matematikkoppgave han hadde løst på barneskolen i hjemlandet for å vise 

til matematikklæreren og medelevene her i Norge. Matematikklæreren inkluderte oppgaven i 

undervisningen og lot de andre elevene få prøve å løse den. På denne måten fikk Nikolaj vist 

noe fra sin skolekultur, for selv om oppgaven kanskje ikke inneholdt noen direkte kulturelle 

referanser til hjemlandet, fikk han likevel vist nivået matematikkundervisningen var på.   

4.2.4 Læringsutbytte avhenger av mer enn intellekt 

I denne kategorien legges det vekt på at det kan være andre kontekstuelle faktorer som spiller 

inn på minoritetselevers læringsutbytte i matematikkundervisningen, og ikke kun elevenes 

akademiske ferdigheter. Gay (2009) understreker at også kulturelle kontekster spiller inn. I 

teoridelen skrev jeg om tre temaer som kan spille inn på minoritetselevers læringsutbytte av 

matematikkundervisningen i Norge. Dette var språklige barrierer, deres sosioøkonomiske 

bakgrunn og klasseromsnormer. Disse tre temaene kom også tydelig frem i datamaterialet, og 

i denne delen skal jeg fremstille hva elevene sa om de ulike temaene og diskutere hvordan 

dette kan ha påvirket hvordan de har opplevd overgangen til matematikkundervisningen i 

Norge.  

Både Mohammed, George og Nikolaj sa i intervjuet at de syntes det kunne være utfordrende 

med tekstoppgaver i matematikkundervisningen. Ingen av de tre minoritetselevene kunne 

norsk før de kom til Norge, og de måtte dermed lære seg språket mens de skulle begynne med 

matematikkundervisning. De gikk først i en mottaksklasse, men da de ble intervjuet hadde 

alle lært seg godt nok norsk til å kunne begynne i ordinære klasser. Moschkovich og Nelson-

Barber (2009) understreker at det er viktig at læreren kjenner til språkferdighetene til de 

flerspråklige elevene i klassen, og at læreren ser på hvordan disse elevene lærer best ved bruk 

av språkene de mestrer. Man kan nemlig ikke forvente at disse elevene skal kunne alle de 
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Mohammed: Tekstoppgaver er litt vanskelig for meg. Kanskje i fjor var det. Nå er det 

ikke helt vanskelig, bare det er litt faktisk. Fordi jeg hadde ikke så godt språk. Jeg måtte 

forstå sånn som språket, og så løsning. Men det er.. Det går bra nå.  

Intervjuer: Ja, det er bra. Så det var kanskje litt vanskelig å finne ut hva det er man skal 

gjøre i oppgaven når du ikke..?      

Mohammed: Ja, så jeg får bedre karakter på regning, enn del 2 på tekstoppgaver.  

 

matematiske begrepene eller metaforene som brukes på norsk.  I tillegg til dette kan det være 

utfordrende med ord fra hverdagsspråket som sier noe om hva man skal gjøre i 

matematikkoppgaven, som for eksempel sammenligne. Når matematikkoppgavene baserer seg 

på at elevene skjønner oppgaveteksten før man kan begynne å regne, kan dette være 

utfordrende. Mohammed fortalte at han på grunn av dette i begynnelsen fikk bedre karakterer 

på de matematikkoppgavene som kun innebar regning enn på tekstoppgaver.  

 

George hadde erfaring med matematikk på flere språk før han kom til Norge, for han fortalte 

at de hadde matematikkundervisning på to forskjellige språk i hjemlandet. Dette var riktignok 

to språk som alle elevene i klassen kunne og det var dermed ikke en utfordring. Han nevnte at 

han syntes det kunne være utfordrende med tekstoppgaver i matematikkundervisningen i 

Norge, men på en annen side sa han at han ikke syntes det var vanskelig å skulle lære norsk 

og matematikk samtidig. Dette er fordi han mener at man ikke trenger å snakke matematikk, 

men kun å regne med tall. Han tenker dermed hovedsakelig på de regnetekniske 

matematikkoppgavene når han sier dette, for han sa også at han syntes det kunne være 

vanskelig å forstå noen av matematikkoppgavene på grunn av at det kan være vanskelig å 

forstå språket og slik oppgavene er formulert.  

Nikolaj la spesielt mye vekt på språklige utfordringer i intervjuet. Han fortalte blant annet at 

det hender at han må lese tekstoppgavene flere ganger før han skjønner hva han skal gjøre. På 

grunn av ulik progresjon i pensum i matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge, følte 

Nikolaj at han kunne mer enn de andre elevene da han kom til Norge, men ikke når det kom 

til tekstoppgaver. Han fortalte at han ikke pleide å bli nervøs før matematikkprøver i 

hjemlandet, men at han begynte å bli det da han kom til Norge. Her blir han nervøs for om 

han kommer til å skjønne hva oppgaven spør om og om han får vist det han kan. Dette viser at 
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språket kan være en hindring for flerspråklige elever når de skal vise hva de kan og skal bli 

vurdert. Språket kan derfor være blant de kulturelle kontekstene Gay (2009) sier påvirker 

prestasjonene til minoritetselever. Nikolaj fortalte at han blant annet har fått kommentar på 

noen oppgaver på matematikktentamen om at han ikke har forstått språket. Selv om 

matematikklæreren forsøkte å forklare var det vanskelig for Nikolaj å forstå, og han fikk det 

ikke til. I tillegg til å slite med de skriftlige matematikkoppgavene fortalte han også at det 

noen ganger kunne være utfordrende å forstå hva matematikklæreren her i Norge sier, for han 

har også flyttet til Norge, og snakker en blanding mellom norsk og språket til hjemlandet 

hans.  På grunn av dette pekte Nikolaj ut språket som den største forskjellen mellom 

matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge, og språket var tydelig en utfordring for 

han i matematikkundervisningen her i Norge.  

Vi har som nevnt i teoridelen et mål i Norge om at elevenes sosioøkonomiske bakgrunn ikke 

skal ha noe å si for hvordan de gjør det på skolen. Det er likevel slik at det blant annet har noe 

å si om man har tilgang på hjelp hjemmefra eller ikke (OECD, 2014). Alle de tre elevene 

fortalte at de kan få hjelp av foreldre eller familievenner til å gjøre leksene dersom de trenger 

det. Dette var helt avgjørende for Mohammed da han hadde matematikkundervisning i 

hjemlandet, for der var undervisningen lagt opp slik at det var vanskelig å få en god karakter 

uten å ha ekstraundervisning. Han hadde derfor ekstraundervisning hos en venn av familien, 

og han kunne også få hjelp av andre dersom han trengte det. Mohammed fortalte også at man 

kunne få oppgavene til eventuelle matematikkprøver på forhånd dersom man gikk hjem til 

matematikklæreren og kjøpte dem. Matematikkundervisningen i hjemlandet til Mohammed la 

altså ikke så mye til rette for likeverd, og elevenes sosioøkonomiske bakgrunn var 

avgjørende.  

Mohammed fortalte at han ikke lenger trengte ekstralærer i matematikk da han kom til Norge, 

for her forklarer matematikklæreren bra og han forstår faktisk det som foregår. Han fortalte at 

han har mye mer lyst til å gjøre lekser nå. Matematikklæreren i hjemlandet til Mohammed 

fokuserte ikke mye på at alle elever kan bli gode i matematikk, slik som Gay (2009) sier at er 

viktig. Hun understreker at elever som tror at de kan lære, og har lærere som underbygger 

dette, kan oppnå mye (Gay, 2009). Vi kan se dette i hvordan Mohammed sa at han har lyst til 

å gjøre lekser og jobbe med matematikk her i Norge. I hjemlandet skyldte matematikklæreren 

på elevene dersom de ikke forsto noe, mens matematikklæreren her i Norge legger vekt på at 

elevene skal forstå det som blir gjennomgått.  
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Nikolaj sa i intervjuet at selv om faren hans er god i matematikk, kan han ikke lenger få hjelp 

med alle typer matematikklekser. Faren snakker ikke så bra norsk, og han kan ikke hjelpe 

med de matematikkoppgavene Nikolaj sliter mest med, nemlig tekstoppgavene. Dette 

forsterker dermed overgangen til en matematikkundervisning på norsk, hvor han ikke lenger 

kan få hjelp med alle typer matematikkoppgaver hjemmefra. Rousseau og Tate (2003) 

understreker at lærere bør fokusere på hvordan elevers språk, etnisitet og sosioøkonomiske 

bakgrunn påvirker læring for å få en likeverdig utdanning, og matematikklæreren til Nikolaj 

bør dermed være bevisst på hvordan disse tingene påvirker Nikolaj sine resultater.  

Både Mohammed og Nikolaj fortalte at de var fornøyde med at de har tilgang på skrivebøker 

og andre materielle ting i matematikkundervisningen her i Norge. Dette måtte de skaffe selv i 

hjemlandet, og Nikolaj fortalte at han derfor prøvde å skrive så kort som mulig for å måtte 

kjøpe færre skrivebøker. Det at dette er tilgjengelig for alle elevene i matematikklassen her i 

Norge er et lite steg på veien mot at den sosioøkonomiske bakgrunnen til elevene ikke skal ha 

like mye å si for deres resultater på skolen.   

Det siste temaet under denne kategorien er hvordan de ulike klasseromsnormene i 

matematikklassene både i hjemlandet og i Norge kan ha påvirket elevenes opplevelse av 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Alle de tre minoritetselevene har erfaring 

med matematikkundervisning i forskjellige land og klasserom, og da har de også erfaringer 

med ulike klasseromsnormer. Elevene og læreren utvikler sammen ulike normer for hvordan 

de skal være i en undervisningssituasjon, og disse normene vil derfor variere fra klasserom til 

klasserom (Yackel & Cobb, 1996). En del av disse normene kan være underliggende og 

vanskelig å sette ord på, og elevene forteller derfor ikke eksplisitt om de ulike normene i 

klasserommet i hjemlandet eller i Norge. Jeg kan likevel gjøre noen tolkninger og diskutere 

noen forskjeller i både de sosiale og de sosiomatematiske normene i de ulike klasserommene 

ved å se på det elevene forteller om matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge.  

Mohammed fortalte at matematikkundervisningen i hjemlandet hans var ganske streng, og det 

kom frem noen tydelige normer og regler. Det var for eksempel ikke lov å få hjelp av 

medelever i timen eller å ta med mobilen til skolen, og dersom man gjorde dette kunne man 

bli slått. Dette kunne også være straffen dersom man ikke hadde gjort alle leksene. Elevene 

var dermed tydelig klar over hva de ikke måtte gjøre, og konsekvensene av dette. Disse 

tingene legger føringer for miljøet i klassen. Ut i fra det Mohammed fortalte om 

matematikkundervisningen i Norge er det lagt opp til mer samarbeid her, og det blir lagt vekt 
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Intervjuer: Hvordan var, på en måte, klassemiljøet? Var det rolig i timene, eller var det 

bråkete, eller..? 

George: Eeeh, noen ganger det er rolig, men noen ganger det er også bråk. 

Intervjuer: Mhm. Var det noen spesielle situasjoner det pleide å være bråk?  

George: Ja, liksom, når lærerne som kjefter ikke på noen, eller noe sånt. Og sånn.. Og 

læreren gjør ikke noe på tavla, eller noe sånt. Eller sjekker lekser eller noe sånt, da er 

det bråk. 

Intervjuer: Ja, åkei. Så når læreren var ferdig med å undervise, så ble det bråk? 

George: Ja.          

 

på at alle bør gjøre leksene for å lære mer og forstå matematikken bedre. De 

sosiomatematiske normene i de to klasserommene var derfor også annerledes.  

Bishop (2002) understreker at det å skulle lære matematikk i skolen er en egen type 

matematisk praksis med ulike kriterier og regler. Det vil altså for eksempel finnes ulike 

forventninger til hva som er en akseptabel matematisk løsning. Matematikklæreren i 

hjemlandet til Mohammed la vekt på at alle måtte løse matematikkoppgavene slik som han 

underviste, og han la også opp til rask progresjon. Det ble dermed ikke nødvendigvis fokusert 

mye på at elevene skulle forstå det de gjorde, mens i Norge legger matematikklæreren vekt på 

at alle skal forstå det de gjør. Mohammed fortalte at dette var en vanskelig overgang, og det 

krevde dermed en omstilling. 

Matematikklæreren i hjemlandet til George var mindre autoritær enn matematikklæreren i 

hjemlandet til Mohammed. Dette kan vi blant annet se ved dette utdraget hvor George fortalte 

at det noen ganger kunne bli ganske bråkete i klasserommet: 

Ut i fra det George fortalte om matematikkundervisningen i Norge virker det ikke som om det 

kan bli like bråkete i klasserommet her, men det kan være en del prating siden elevene sitter 

sammen to og to, og det er lagt opp til at elevene kan samarbeide dersom de trenger det. Slik 

var det også i matematikkundervisningen i hjemlandet til George, og som vi har sett tidligere 

er det mange likhetstrekk i hvordan matematikkundervisningen i hjemlandet og Norge 

organiseres. George la også vekt på at han ikke synes det har vært en så stor overgang til 
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matematikkundervisningen i Norge, og dette kan tyde på at klasseromsnormene ikke er veldig 

ulike.  

Klasseromsnormene og organiseringen av matematikklasserommet i hjemlandet til Nikolaj 

gjorde at elevene var ganske rolige i matematikktimene. Elevene kunne nemlig bli valgt ut til 

å løse oppgaver på tavla dersom de var urolige. Dette lagde ulike normer for hvordan elevene 

kunne samhandle med hverandre, og mange forholdt seg rolige siden de ikke ville bli tatt opp 

foran klassen. Matematikkundervisningen i hjemlandet til Nikolaj hadde også noen 

utforskende trekk, og dette påvirker også de sosiomatematiske normene. I 

undervisningsopplegget Nikolaj fortalte om hvor de lærte om prismer ved bruk av 

klasserommet fikk de i oppgave å komme med forslag til ulike volumformler. Det må da på 

forhånd ha vært en enighet blant elevene og læreren om hva som må inkluderes i en 

akseptabel formel, og hvordan de legger frem løsningen. Nikolaj kommenterte ikke disse 

sosiomatematiske normene eksplisitt, men siden slike sosiomatematiske normer kan variere 

fra klasserom til klasserom er det ikke sikkert disse normene er like i 

matematikkundervisningen her i Norge. Det at Nikolaj fikk beskjed om at han måtte endre 

noen av sine regneprosedyrer til eksamen er et tegn på at han måtte gjøre noen tilpasninger i 

overgangen til matematikkundervisningen her i Norge.  Planas og Gorgorió (2004) sier at det 

regnes som en matematisk ferdighet å kunne tilpasse seg til hvordan normene i et nytt 

matematikklasserom er, og dette er ofte noe minoritetselever må gjøre. Det virker som om 

dette har gått greit for Nikolaj, men det er ikke sikkert det hadde gått like greit for noen som 

ikke er like interessert i matematikk som han, og like villige til å tilpasse seg.   

4.2.5 Balansere mangfold og enhet 

Den siste kategorien handler om at matematikklæreren bør balansere mellom å fokusere på 

det kulturelle mangfoldet i klassen og å fokusere på elevene som en enhet (Gay, 2009). Denne 

kategorien kom ikke tydelig frem i datamaterialet, og dette kan komme av at alle de tre 

elevene kom fra et matematikklasserom hvor alle elevene var en del av majoritetskulturen. 

Matematikklærerne i hjemlandene til de tre elevene trengte derfor ikke å ta hensyn til elever 

fra andre kulturer enn den de er fra selv. De tre elevene var dermed kanskje ikke vant til å 

tenke over hvorvidt læreren gir mye individuelt fokus til ulike elever, eller om klassen blir 

behandlet som en enhet her i Norge. Det kom likevel frem noen ting som tyder på at det blir 

balansert noe mellom mangfold og enhet i klasserommene i Norge.  
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Mohammed fortalte at matematikklæreren her i Norge pleier å ha matematikkundervisning 

hvor elevene først må følge med på tavla og det som blir gjennomgått, før man kan fortsette å 

regne lignende matematikkoppgaver på egenhånd hvis man har forstått det. Dersom man ikke 

har forstått det skal man fortsette å følge med på undervisningen til man gjør det. På denne 

måten balanserer læreren mellom å gi hele klassen undervisning og å fokusere på færre elever. 

Dette går ikke nødvendigvis direkte på kultur, men kan likevel være et grep for å inkludere 

alle elevene i matematikkundervisningen. Før Mohammed kom til Norge var han kun vandt til 

at læreren så på klassen som en enhet, siden læreren ikke ga mye fokus til enkeltelever.  

Nikolaj fortalte at matematikklæreren her i Norge har gjort et annet grep for å balansere 

mellom å se mangfoldet i klassen og å fokusere på elevene som en enhet. Matematikklæreren 

har nemlig understrekt at dersom Nikolaj trenger hjelp til å skjønne hva 

matematikkoppgavene spør om så er det bare å rekke opp hånda. Dermed har læreren 

anerkjent at Nikolaj kan trenge litt ekstra hjelp på grunn av språkferdighetene og bakgrunnen 

hans, og Nikolaj får tilpasset matematikkundervisningen til sine behov. Dersom disse 

utfordringene hadde blitt ignorert for å unngå å fokusere på forskjellene blant elevene og å 

være «politisk korrekt» ville dette vært det Rousseau og Tate (2003) kaller for fargeblindhet, 

og dette kan gå på bekostning av elevenes beste.  
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5 Avsluttende betraktninger 

Hensikten med denne oppgaven har vært å svare på problemstillingen «hvordan opplever tre 

nylig innflyttede minoritetselever overgangen til matematikkundervisningen i Norge?». For å 

se nærmere på dette, har jeg gjennomført semistrukturerte intervjuer med tre nylig innflyttede 

minoritetselever. Disse tre elevene kom fra forskjellige steder i verden, og hadde dermed hatt 

matematikkundervisning i forskjellige land før de kom til Norge.  For å analysere intervjuene 

har jeg gjort en fortolkende analyse ved å bruke Gay sine fem prinsipper for kulturelt 

responsiv undervisning som utgangspunkt for teoridrevne kategorier. Gay (2009) understreker 

at kulturelt responsiv undervisning kan legge til rette for en mer likeverdig 

matematikkundervisning i et flerkulturelt klasserom. Ved å bruke disse fem 

analysekategoriene kunne jeg dermed studere om disse prinsippene ble anvendt i 

matematikkundervisningen til de tre minoritetselevene, og om dette eventuelt er noe som 

gjorde overgangen til matematikkundervisningen i Norge enklere. Analysen viser at de tre 

minoritetselevene har hatt ganske ulike opplevelser av overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. Dette kan knyttes til ulike faktorer ved 

minoritetselevenes erfaringer, og i hvilken grad kulturelt responsiv undervisning ble inkludert 

i matematikkundervisningen her i Norge.  

5.1 Faktorer som bidrar til opplevelsen av 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge  

I denne oppgaven har vi sett at det er mange faktorer som påvirker hvordan de tre 

minoritetselevene opplever overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Blant disse 

faktorene er minoritetselevenes tidligere erfaringer fra matematikkundervisningen i 

hjemlandet, hvordan matematikkundervisningen her i Norge foregår, hvilken kultur de 

kommer fra og hvilket syn de har på matematikk. 

Vi har sett at Mohammed kom fra et tydelig lærersentrert matematikklasserom i hjemlandet til 

en mer elevsentrert matematikkundervisning her i Norge, og at George beskrev 

matematikkundervisningen både i hjemlandet og Norge som ganske elevsentrert. Vi kunne 

også se at Nikolaj fortalte om en tydelig elevsentrert matematikkundervisning i hjemlandet 

sitt. Han opplevde derfor matematikkundervisningen i Norge som litt mindre elevsentrert enn 

det han var vant til, selv om denne også fremsto som noe elevsentrert. Dette viser at Nikolaj 
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og George har ulike opplevelser av overgangen til matematikkundervisningen i Norge, selv 

om de går i samme matematikklasse her i Norge. Dette kommer blant annet av at de har ulike 

erfaringer med hvordan matematikkundervisningen var før de kom til Norge. De tre 

minoritetselevenes opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge er 

påvirket av deres erfaringer fra hjemlandet, og i hvilken grad matematikkundervisningen i 

Norge skiller seg fra dette. I analysen av intervjudataene kom det frem at alle de tre elevene 

hadde ulik oppfatning av hva som er elevsentrert undervisning, men at de foretrekker en slik 

type undervisning. De ser på elevsentrert undervisning som god matematikkundervisning.  

De tre minoritetselevene fortalte at de har erfaringer med tradisjonelle undervisningstrekk 

både i hjemlandet og i Norge, og noen av disse trekkene er ganske like. For eksempel ser vi at 

den tavleundervisningen de tre elevene har fortalt om fra hjemlandet og i Norge ikke varierer 

så mye. Dersom vi ser på de utforskende undervisningstrekkene elevene fortalte om, kan vi se 

at disse varierer mer. En mulig tolkning av dette er at tradisjonell undervisning er likere enn 

utforskende undervisning på tvers av kulturer, men dette kan vi ikke konkludere med på 

grunnlag av denne oppgaven. Vi kan likevel se at disse kjente tradisjonelle trekkene har gjort 

at de tre minoritetselevene har opplevd noe som de kjenner igjen fra tidligere erfaringer, og 

dette kan kanskje gjøre overgangen til matematikkundervisningen i Norge enklere.   

Da de tre minoritetselevene kom til matematikkundervisningen i Norge hadde de en del 

forkunnskaper som ikke nødvendigvis medelevene deres her i Norge hadde. Både Mohammed 

og Nikolaj fortalte om ulik progresjon i matematikkundervisningen i hjemlandet og i Norge, 

og det var temaer i matematikkundervisningen i Norge de allerede var kjent med og hadde 

gjennomgått i hjemlandet. De hadde dermed et godt utgangspunkt for å henge med i 

matematikkundervisningen i Norge. På den andre siden fortalte de tre elevene at de hadde 

utfordringer knyttet til språk. Det språklige aspektet virker å spille inn på deres opplevelse av 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge, og selv om minoritetselevene kan ha 

matematisk kunnskap til å løse matematikkoppgavene, hjelper ikke dette dersom de ikke 

skjønner hva oppgaven spør om. Matematikklæreren i Norge bør derfor være bevisst på de 

utfordringene som følger ved å skulle lære matematikk og et nytt språk samtidig. I tillegg vil 

kulturelt responsiv undervisning være viktig for at også minoritetselever skal ha gode 

muligheter til å kunne bygge på den kunnskapen de har fra før. Ved å inkludere dette 

læringssynet vil også minoritetselevenes forkunnskaper bli inkludert i 
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matematikkundervisningen, på samme måte som det blir gjort med elever som har gått i den 

norske skolen hele tiden.  

5.2 Muligheter for kulturelt responsiv undervisning  

De fem prinsippene bak kulturelt responsiv undervisning som Gay (2009) presenterer skal 

legge til rette for en likeverdig matematikkundervisning for alle elever. I denne oppgaven har 

jeg beskrevet hver av de fem prinsippene bak kulturelt responsiv undervisning og hvilke 

implikasjoner dette har for læreres praksis. Dersom matematikklærere her i Norge har 

kunnskap om dette læringssynet og inkluderer disse prinsippene i matematikkundervisningen 

kan det gjøre overgangen til matematikkundervisningen i Norge lettere for minoritetselever.  

De tre minoritetselevene har gått fra å være en del av majoritetskulturen til å komme til et 

matematikklasserom hvor de er en del av minoritetskulturen. Behovet for kulturelt responsiv 

undervisning er større i en klasse med mangfold, og siden matematikklassen i hjemlandet til 

de tre elevene har bestått av elever fra majoritetskulturen, var ikke behovet like stort der. 

Samtidig ser vi at selv om det er større behov for kulturelt responsiv undervisning her i 

Norge, blir de fem prinsippene bak dette læringssynet dekt i ulik grad. Prinsippet om sosial 

konstruksjon av kunnskap var kanskje det prinsippet som kom mest til uttrykk gjennom det de 

tre elevene fortalte. Alle de tre minoritetselevene fortalte nemlig at det er en del fokus på 

samarbeid i matematikkundervisningen her i Norge, og at det er lagt opp til at elevene også 

skal lære av hverandre. Dette var nok mest uvant for Mohammed, for han hadde ikke så mye 

erfaring med å samarbeide i matematikkundervisningen i hjemlandet.  

Vi ser ofte at de tre minoritetselevene ikke opplever at matematikklærerne her i Norge har så 

mye fokus på å inkludere minoritetselevenes kulturelle bidrag i eksemplene som blir brukt i 

matematikkundervisningen, men det kan diskuteres hvordan dette ville sett ut i et flerkulturelt 

klasserom her i Norge. Det kan være hensiktsmessig i noen tilfeller, men sånne eksempler bør 

brukes på en slik måte at alle elever har like forutsetninger for å forstå konteksten. Det er 

dermed viktig at matematikklæreren i et flerkulturelt klasserom balanserer inkluderingen av 

ulike kulturer og det å finne noe alle elevene kan relatere seg til (Hodge & Cobb, 2016). Gay 

(2009) har utviklet kulturelt responsiv undervisning ut i fra en amerikansk kontekst, og der er 

det ikke like vanlig å ha flerkulturelle klasser med elever fra opptil flere forskjellige land, som 

det er i Norge. Dette gjør at det kan være mer utfordrende å inkludere kulturelle bidrag fra de 
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ulike kulturene som er representert i en flerkulturell klasse her i Norge enn i USA. Det er 

likevel mulig å gjøre dette til en viss grad, og, som Gay (2009) skriver, vil man ved å 

inkludere mange forskjellige kulturelle bidrag i undervisningen dempe dominansen av en 

kultur sitt syn, og det blir lettere å ha en mer inkluderende kontekst. Ved å ta med eksempler 

fra minoritetselevenes kulturer i matematikkundervisningen blir elevene i klassen kjent med 

andre kontekster, samtidig som at minoritetselevene har noe de kan kjenne seg igjen i.  

Da jeg spurte de tre minoritetselevene om hvordan de har opplevd overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge, trakk alle frem utfordringer med tekstoppgaver og 

språket. At alle de tre minoritetselevene nevnte at de har vansker med dette, tyder på at de er 

bevisste på at de har noen utfordringer som ikke nødvendigvis medelevene i klassen har. Hva 

minoritetselevene får ut av matematikkundervisningen her i Norge avhenger av mer enn deres 

evne til å forstå matematiske sammenhenger, og dette bør matematikklæreren i et flerkulturelt 

klasserom være bevisste på. Det er ikke sikkert matematikklærerne til de tre minoritetselevene 

her i Norge har hørt om kulturelt responsiv undervisning, men ved å følge den norske 

opplæringslova vil de likevel gjøre en del av det Gay oppfordrer til. Det er blant annet 

lovfesta at alle elever har rett til tilpasset opplæring og en likeverdig utdanning 

(Opplæringslova, 1998), og for å gjøre dette må man blant annet vie oppmerksomhet til de 

språklige utfordringene minoritetselever kan ha.  

Det er mange faktorer som påvirker hvordan minoritetselever opplever overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. Dersom matematikklærerne her i Norge har kunnskap om 

minoritetselevenes tidligere erfaringer og inkluderer prinsippene om kulturelt responsiv 

undervisning i matematikkundervisningen kan dette kanskje gjøre overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge enklere. Dette kan også legge enda bedre til rette for en 

likeverdig utdanning for alle elever, slik det er lovfesta i Opplæringslova (1998). Vi har sett at 

de tre minoritetselevene har opplevd overgangen til matematikkundervisningen forskjellig, 

men at det ut i fra det de fortalte i intervjuene også virker som om de trives i 

matematikkundervisningen her i Norge, for som Nikolaj sa: «Her er som ferie».  
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5.3 Oppgavens begrensninger og implikasjoner for 

praksis 

I denne oppgaven har jeg beskrevet hvordan tre minoritetselever har opplevd overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge. Denne studien gir bare et innblikk i hvordan disse tre 

elevenes opplevelser har vært, men et slikt innblikk kan likevel være med på å gi lærere og 

lærerstudenter en dypere forståelse av hvordan minoritetselever opplever å komme til et nytt 

matematikklasserom i et nytt land. Ved at matematikklærere her i Norge har kunnskap om 

dette kan de lettere legge til rette for en likeverdig matematikkundervisning for alle elever.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkebrev til 

elevene i forskningsprosjektet 

Vil du være med i et forskningsprosjekt om 

matematikkundervisning? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor målet er å forske på 

hvordan du som (minoritets)elev opplever overgangen fra matematikkundervisningen i 

hjemlandet ditt til matematikkundervisningen her i Norge. I dette skrivet vil vi gi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva det vil si for deg å delta. 

 

Formål 

Jeg er en masterstudent ved Universitetet i Oslo og skal skrive en masteroppgave som siste 

del av utdannelsen min før jeg blir matematikklærer. Jeg deltar i et europeisk 

forskningsprosjekt som heter «Aiding Culturally Responsive Asessment in Schools» 

(ACRAS).  

I masteroppgaven min ønsker jeg å intervjue tre minoritetselever og undersøke hvordan de 

opplever forskjellen mellom to forskjellige matematikklasserom og matematikkulturer. I 

intervjuet vil du få muligheten til å fortelle om dine erfaringer. Tittelen på 

forskningsprosjektet er «Nylig innflyttede elevers opplevelse av overgangen til 

matematikkundervisningen i Norge».  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg ønsker å intervjue nylig innflyttede minoritetselever som har hatt matematikkundervisning 

både i hjemlandet sitt og her i Norge. Jeg har derfor fått deg anbefalt av læreren din og jeg 
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tror dine erfaringer vil kunne gi meg spennende og interessante opplysninger til 

forskningsprosjektet mitt. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Du vil delta på et 30-40 minutters langt intervju hvor det som blir sagt blir tatt opp på en 

lydbåndopptaker og det vil også bli tatt notater. Dette er for at jeg skal kunne analysere 

dataene i etterkant, men det er kun jeg og veilederen min som vil ha tilgang til dataene og alle 

opplysninger om deg vil bli anonymisert.  Intervjuet vil foregå på skolen din og det vil kun 

være en intervjuassistent og meg til stede i tillegg til deg.   

I intervjuet vil jeg spørre om: 

- Din skolebakgrunn og ditt forhold til matematikk 

- Hvordan matematikkundervisningen var i hjemlandet ditt 

- Hvordan matematikkundervisningen er nå 

- Hva du synes er den største forskjellen 

- Hvordan du har opplevd overgangen fra de to matematikklasserommene. For 

eksempel om du får brukt de matematikkunnskapene du har fra før, og om 

undervisningen er annerledes? 

Du og dine foreldre kan få se intervjuguiden på forhånd ved å ta kontakt med meg. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet, og du kan når som helst trekke tilbake ditt 

samtykke uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke påvirke ditt forhold til læreren eller ha andre 

negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom 

du trekker deg vil alle opplysninger om deg anonymiseres. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Jeg vil kun bruke opplysningene om deg til det jeg har fortalt om i dette skrivet. 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregleverket. Det 

betyr at ingen andre vil få vite hvem du er eller hvilken skole du går på.  

Lydbåndopptaket fra intervjuet vil bli lagret på en sikker server med passordtilgang på 

Universitetet i Oslo. Dataene som samles inn vil kun være tilgjengelig for meg og min 

masterveileder. Dataene vil slettes når prosjektet er avsluttet 30. oktober 2019.  

Du som deltar i forskningsprosjektet vil ikke kunne gjenkjennes i masteroppgaven som 

publiseres. 
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Dine rettigheter 

Samtykke er det lovlige grunnlaget for behandling av personopplysninger i 

forskningsprosjektet. 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg 

- å få rettet personopplysninger om deg 

- få slettet personopplysninger om deg 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt og din foresattes samtykke.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:  

 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Guri Nordtvedt, på epost 

(guri.nortvedt@ils.uio.no) eller telefon: 22 85 43 32 

 Masterstudent Emma Svalheim, på epost (emmasv@student.uv.uio.no) eller telefon: 

94 78 16 69 

 UiO sitt personvernombud kan nås på: personvernombudet@uio.no 

 NSD sitt personvernombud kan nås på: personverntjenester@nsd.com  

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Emma Svalheim      Guri Nortvedt 

Epost: emmasv@student.uv.uio.no    Epost: guri.nortvedt@ils.uio.no                                                     

Tlf: 94781669       Tlf: 22 85 43 32                                                                                  

 

Student        Prosjektansvarlig 

 

mailto:guri.nortvedt@ils.uio.no
mailto:personvernombudet@uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.com
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___________________________________________________________________________ 

Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Nylig innflyttede elevers opplevelse av 

overgangen til matematikkundervisningen i Norge», og fått anledning til å stille spørsmål om 

dette. Jeg er klar over at jeg kan trekke meg fra prosjektet når som helst uten at det får 

negative konsekvenser for meg.  Jeg samtykker til: 

 å delta i intervju 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca oktober 

2019.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Elevens navn med blokkbokstaver) 

 

----------------------------------------------     ------------------------------------------------------------- 

(Sted og dato)                                          (Signatur) 

 

Jeg har lest den informasjonen som er blitt gitt mitt barn om studien, og samtykker på 

bakgrunn av dette til at mitt barn deltar. Jeg er informert om at barnet kan trekke tilbake 

samtykket sitt når som helst.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Foresattes navn med blokkbokstaver) 

 

----------------------------------------------     ------------------------------------------------------------- 

(Sted og dato)                                          (Foresattes signatur) 
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Vedlegg 2: Samtykkebrev fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Orientering 

Jeg er en masterstudent som kommer fra Universitetet i Oslo. 

Temaet for dette intervjuet er dine erfaringer og din opplevelse av overgangen fra 

matematikkundervisningen i hjemlandet ditt til matematikkundervisningen du har i Norge i 

dag. Til sammen skal jeg intervjue tre elever om dette for å få en forståelse og innsikt i 

temaet. Jeg skal bruke dette intervjuet som data når jeg skal skrive min masteroppgave. 

Jeg vil minne om at du til enhver tid har rett til å trekke deg og at all data om deg og fra dette 

intervjuet vil bli behandlet konfidensielt og oppbevart anonymt. Verken du eller skolen din vil 

kunne kjennes igjen i masteroppgaven min.  

Jeg vil ta opp samtalen på en lydbåndopptaker og lydfilen vil bli lagret på en sikker server på 

universitetet i Oslo. Vi vil også gjøre notater under intervjuet.  

 

Bli kjent: 

- Hvor mange forskjellige land har du hatt matematikkundervisning i? 

- Hva synes du om matte som fag? 

Er det spennende? 

Vanskelig? 

 

Matematikkundervisningen i hjemlandet  

Tenk på matematikkundervisningen du hadde før du kom til Norge: 

Hovedspørsmål: Kan du fortelle meg hvordan en typisk matematikktime i hjemlandet ditt 

var? 

Oppfølgingsspørsmål: 

- Hvordan var en vanlig matematikktime? 

Hvordan pleide timen å starte? Avslutte? 

Gjorde dere mange oppgaver? 

Var det mye tavleundervisning? 
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- Hvor mange var dere i klassen? 

  

- Var dere elever fra forskjellige land i klassen? 

Hvor mange? Hvilke? 

 

- Hva pleide matematikklæreren å gjøre i timene? 

 

- Hva gjorde du hvis du lurte på noe? 

  Var det lett å rekke opp hånda / stille spørsmål? Spørre medelever? 

 

- Hvordan likte du matematikktimene? 

Hva likte du? 

Hva likte du ikke? 

  

- Hadde dere mye lekser? 

Når gjorde du dem? 

Hvordan gjorde du dem? Fikk du hjelp? 

  

- Hvordan ble dere vurdert? 

Skriftlige prøver? Presentasjoner? Muntlig aktivitet? 

Fikk dere karakter? 

  

- Hvordan type oppgaver gjorde dere? 

Var det stort sett like oppgaver som dere skulle trene på?  

Samarbeidsoppgaver? 

Store oppgaver som tar lang tid? Eller mange korte? 

Prosjekt? 
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Matematikkundervisningen i Norge 

Tenk på matematikkundervisningen du har her i Norge: 

Hovedspørsmål: Kan du fortelle meg hvordan matematikkundervisningen i Norge er? 

 

Oppfølgingsspørsmål: 

- Hvordan er en vanlig matematikktime? 

Hvordan pleier timen å starte? Avslutte? 

Gjør dere mange oppgaver? 

Var det mye tavleundervisning? 

 

- Hvor mange elever er dere i klassen? 

 

- Er det elever fra forskjellige land i klassen? 

Hvor mange? 

Hvilke? 

 

- Hva pleier matematikklæreren å gjøre i timene? 

 

- Hva gjør du hvis du lurer på noe? 

  Er det lett å rekke opp hånda / stille spørsmål? 

 

- Hvordan liker du matematikktimene? 

Hva liker du? 

Hva liker du ikke? 

  

- Har dere mye lekser? 

Når gjør du dem? 



90 

 

Hvordan gjør du dem? Får du hjelp? 

 

- Hvordan blir dere vurdert? 

Skriftlige prøver? Presentasjoner? Muntlig aktivitet? 

  

- Hvordan type oppgaver gjør dere? 

Stort sett like oppgaver som dere skulle trene på?  

Samarbeidsoppgaver? 

Store oppgaver som tar lang tid? Eller mange korte? 

Prosjekt? 

  

Felles 

- Hva synes du er den største forskjellen mellom matematikkundervisningen i 

hjemlandet ditt og i Norge? 

Likheter? Forskjeller? 

Hvor likte du best matematikkundervisningen? 

 

- Får du brukt de matematikkunnskapene du har fra før i undervisningen her i Norge?  

  Er det noen ting du gjerne skulle ha vist læreren men som du ikke får brukt? 

  Er det noe du har lært før, som de andre ikke kan? 

Har du forskjellig bakgrunnskunnskap enn de andre? For eksempel løser noen 

typer oppgaver på en annen måte? (eks dele) 

 

- Tilpasset lærerne i de to landene undervisningen til forskjellige elever? 

Legger matematikklæreren her i Norge til rette for at du også har hatt 

undervisning i et annet land? 

  Hva gjør han/hun i så fall? 
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- Hvordan type undervisning liker du best? 

  Jobbe alene? Samarbeide med andre? 

  Helklasseundervisning? 

 

- Når dere skal lære noe nytt, er det forskjell på hvordan læreren forklarer? 

  Bruker eksempler fra hverdagen eller andre skolefag? 

 

- Hvordan liker du deg i en prøvesituasjon? 

  Blir du nervøs / gleder du deg? Er dette forskjellig i de forskjellige landene? 

Er det stor forskjell på måten du blir vurdert på i Norge og i hjemlandet? 

  Hva? 

  

- Hva tror du skal til for å bli flink i matte? 

  Engasjement? Jobbe mye? Kulturelt betinget? Ha flinke foreldre? 

 

  

  

  
 

 

 

 


