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Sammanfattning 
 
Syftet och frågeställningarna med denna studie var att öka kunskapen om 
studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under 
språkintroduktionen samt att vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och 
studiehandledare om studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för 
matematikämnet under språkintroduktionen. Jag vill genom studien undersöka deras 
uppfattning och synpunkter för att få en bredare förståelse av för studiehandledning på 
modersmål. Den empiriska undersökningen grundar sig av fem kvalitativa intervjustudier där 
jag intervjuade lärare och studiehandledare på en skola (språkintroduktionen). En tematisk 
innehållsanalys har resulterat i beskrivningar av syfte, därefter har intervjuerna analyserats 
utifrån studiens frågeställningar, styrdokument och tidigare forskning samt aktuell litteratur. 
Resultatet i studien har visat att studiehandledning på modersmål i matematik har betydelse 
för nyanlända elevernas förståelse och kunskapsutveckling. Elevernas tidigare skolgång, 
kunskaper och erfarenheter varierar. Eleverna som har en bra skolgång klarar sig bättre i 
matematikinlärning än de som gått i skolan i några år i sina hemländer. Bristande skolgång 
kan leda till svårigheter i matematikinlärning för dessa elever. 

 
 
Nyckelord: Studiehandledning, modersmål, matematikundervisning, kartläggning, 
skolintroduktion, studiehandledare 
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Inledning 
Varje år kommer ett stort antal flyktingar till Sverige och en stor antal av de flyktingarna är 
barn i olika åldrar. De senaste åren har ökat antalet av de ensamkommande barnen som har 
ansökt om asyl i Sverige. Dessa personer kommer med olika bakgrunder och bagage vilket 
kan göra det svårt att skapa nytt i landet och integreras i samhället. De möter på ett nytt språk, 
nytt skolsystem, ny kultur och nya traditioner. När de börjar skolan i Sverige behöver de 
mycket stöd  i sin utveckling och lärande är det avgörande att stödinsatser sätts in tidigt.  
 
Matematik är ett av kärnämnena i skolan och det är ett viktigt ämne. Många elever har det 
svårt för ämnet, det är betydligt svårare för eleverna som lära sig på ett annat språk än sitt 
modersmål. Svenska språket har en stor betydelse i matematiken i svenska skolan. Risken är 
stor för flerspråkiga elever att tidigt hamna efter  i olika ämnen och gå mista om möjligheter 
att visa sin kunskap på grund av de har begränsade kunskaper i svenska. Det kan leda till 
svårigheter i deras kunskapsutveckling i matematik. Matematikforskarna Irene Rönnberg och 
Lennart Rönnberg (2001) skriver att undervisningen i matematik ställer stora krav på 
språkbehärskning. Eftersom språket har stor betydelse för att utveckla tänkandet är det viktigt 
att eleverna får använda det språk de behärskar bäst när de studerar matematik. Textuppgifter 
i matematiken är det som elever betraktar som svårast. Det är viktigt att eleverna måste lära 
sig att jobba med sådana uppgifter eftersom textuppgifter ofta förekommer i 
matematikböcker. 
 
De nyanlända eleverna i skolan, behöver mycket hjälp från t ex studiehandledare speciellt vid 
skolstarten. Studiehandledning i matematik på modersmålet har stor betydelse för elevernas 
lärande. Malmer (1990) betonar att språket har stor betydelse för begreppsbildning i 
matematik. Studiehandledning på modersmål  är en stödinsats och det är viktigt för 
andraspråkselever som har bristande kunskaper i det svenska språket och därför hjälper det 
eleverna att klara sig i matematiken, som är ett av de viktigaste ämnena. Många av de här 
eleverna läser på språkintroduktionen och de är mellan 16 och 20 år gamla. Enligt Skolverket 
(2017, s 11) är språkintroduktionen viktig: 
 
Språkintroduktionen vänder sig till nyanlända ungdomar Språkintroduktion står öppen för 
nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram enligt ovan och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
 
Jag har valt att genomföra en undersökning på en gymnasieskola som ligger i mellersta 
Sverige. Språkintroduktionen har olika nivåer eller steg (primo, steg ett, två, tre och fyra) och 
bedrivs på samma lokal. Primo är elever som nyss har kommit till Sverige, steg ett och två är 
fortsättning, steg tre och fyra är de som läser mot betyg bland annat i svenska som andraspråk 
(sva), matematik och NO. Studiehandledning på modersmålet genomförs under 
Språkintroduktionen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om studiehandledningens betydelse för 
nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen. För att uppnå 
syftet vill jag svara på följande frågor: 
 

1. Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och studiehandledare om 
studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet 
under språkintroduktionen? 

 
2. Vilka arbetsmetoder använder lärare och studiehandledare vid sin 

matematikundervisning respektive studiehandledning på modersmål under 
språkintroduktionen? 

 
3. Vilka uppfattningar har matematiklärarna och studiehandledarna om hur samarbetet 

mellan dem fungerar? 
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Bakgrund 
Allt fler elever är flerspråkiga och talar andra språk än svenska utanför skolan. En del av dem 
har svårt att uppfylla kunskapskraven samtidigt som de arbetar intensivt med att lära sig 
svenska. Här kan studiehandledning på elevens modersmål vara en viktig tillgång. Det finns 
stora möjligheter med studiehandledning, men också utmaningar. Studiehandledning kan 
innebära bättre inslussning i ämnesundervisningen så att eleven får stärkta ämneskunskaper, 
en förstärkt flerspråkighet och utvecklade inlärningsstrategier. Målet med studiehandledning 
på modersmålet är att hjälpa eleven i de ämnen där ett stödbehov konstaterats eller nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås  för att få ett godkänt betyg (Skolverket 2015).  
 
Enligt Skolverket (2015, s 7), ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan – var 
femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska och i 
oktober 2014 var 92 188 grundskoleelever födda utomlands. Det betyder att det idag i den 
svenska skolan finns elever som tillsammans representerar mer än hundra olika modersmål 
och det är naturligt för dem att använda mer än ett språk i sin vardag. Det innebär också att 
många lärare möter en språklig mångfald i sin undervisning. Den stora ökningen av nyanlända 
barn och ungdomar har inneburit en stor utmaning i den svenska skolan (Popov & Sturesson , 
2015).  

Styrdokument 
Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap§ 4 Skolförordning 2011:185.1 
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett 
annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på 
modersmålet, om det finns särskilda skäl. 
Rätt till studiehandledning har elever som inte kan följa sin skolundervisning på grund av 
brister i det svenska språket. Elevens behov av studiehandledning utreds och bestäms av 
skolan för ett år i taget. Skolverket (2008) lyfter fram vikten av att unga med utländsk 
bakgrund får tillgång till studiehandledning på sitt modersmål. Skolverket (2008) anser att 
elever med ett annat modersmål än svenska, där så är möjligt, bör erbjudas undervisning på 
sitt eget språk. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan 
och motsvarande skolformer samt i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Skolverket (2015, 
s 7). 
 

Vad innebär studiehandledning på modersmålet? 
Det innebär handledning på elevens modersmål, om eleven före ankomsten till Sverige 
undervisats på annat språk än modersmålet (Skolverket, 2017). Studiehandledning kan ges 
som förberedelse inför lektioner, utgöra ett stöd under lektioner och/eller användas för 
repetition efter lektioner. Förberedelser inför lektioner kan främja elevernas trygghet och 

                                                             
1 Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen. 
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förförståelse för ämnet samt ge dem möjlighet att lära sig centrala ord begrepp inför 
undervisningen. Här kan studiehandledaren bidra till att bygga upp elevens förförståelse på 
elevens modersmål (Sheikhi & Ucar 2017). Studiehandledning under lektionstid ger 
studiehandledaren möjlighet att fånga upp elevernas direkta behov. Studiehandledaren kan 
också gå igenom ett moment på modersmålet parallellt med att ämnesläraren gör det på 
svenska för den övriga klassen, vilket gynnas av att studiehandledaren och läraren har 
planerat genomgångens upplägg tillsammans inför lektionen. Studiehandledning efter 
lektionen används för att repetera och fördjupa det som eleven har undervisats om i ett ämne 
(Skolverket 2015). 

Studiehandlednings betydelse för nyanlända elever 
Studiehandledning på modersmål gör det möjligt för nyanlända elever att få en tidig 
introduktion av ämnesundervisning i ordinarie klasser. Stödinsatser i form av 
studiehandledning på sitt modersmål för eleven, bidrar till att främja lärande och att utveckla 
kunskaper i alla ämnen. Det underlättar för eleverna att kontakta med andra elever och de kan 
snabbare bli välbekanta med den svenska skolkoden (Skolinspektionen, 2009, s.22). 
Skolverket (2015) lyfter fram vikten av att unga med utländsk bakgrund får tillgång till 
studiehandledning på sitt modersmål. Skolverket anser att elever med ett annat modersmål än 
svenska, där så är möjligt, bör erbjudas undervisning på sitt eget språk.  
 
Nihad Bunar (2010), professor i sociologi vid Stockholms universitet, har påvisat att 
studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever. 
Författaren betonar att en av de viktigaste pedagogiska insatserna är studiehandledning på 
elevernas modersmål och elever som har goda kunskaper i sitt modersmål tillägnar sig 
svenska språket lättare. Axelsson (2015) menar att studiehandledning på elevernas modersmål 
är centrala faktorer för nyanländas lärande och deltagande i skolan. Axelsson, m.fl.2002 
framhåller att varje elev bör ges möjlighet till utveckling och lärande på åldersadekvat nivå 
med stöd med modersmålet, annars riskerar eleven att få svårt att klara en åldersmässig nivå i 
ämnena. Enligt Bunar (2010) har studiehandledningen betydelse för eleverna genom att ge 
eleven möjlighet att formulera eller uttrycka sina kunskaper utan hinder av språket, vilket 
stärker självförtroendet och studiemotivationen. Kaya (2016) skriver om att de nyanlända 
eleverna får möjlighet att utnyttja sina andra språkkunskaper genom studiehandledningen på 
modersmålet för att visa sina kunskaper och att inlärningsprocessen ska komma vidare. 
 
Enligt Skolverket (2015) kan studiehandledare bli en viktig förebild för nyanlända eleverna 
och kan fungera som en brobyggare. Studiehandledningen kan fungera som en brygga mellan 
allt det nya som nyanlända eleverna möts av i Sverige och de kunskaper som eleverna bär 
med sig. Men hur gör man för att få det att fungera i praktiken, även om det inte finns någon 
tillgänglig studiehandledare på skolan? För att få till en förändring i samhället måste vi börja i 
skolan Bunar (2010). I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att läraren ska “ta 
hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt att 
“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Lgr11:14).  
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Lärarna ska enligt läroplanen anpassa sin undervisning efter elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. Skolverket (2015) menar att studiehandledning på 
modersmålet och ämnesundervisning på modersmålet ska användas i hög grad för att i skolans 
olika ämnen utveckla och stödja den nya elevens lärande.  
 
Skolans absolut viktigaste uppdrag är att alla elever ska få samma chans att nå de uppsatta 
målen i Lgr 11. Att studiehandledning på modersmålet behövs, stöds även i läroplaner, 
kursplaner och regelverk tex. grundskoleförordningen och gymnasieförordningen. Enligt 
(Skolverket 2013), har många nyanlända elever som kommer till Sverige när de är äldre sju år 
gått i skolan och de har hunnit skaffa sig kunskaper i ett eller fler ämnen på sitt modersmål. 
När de börjar skolan i Sverige, kan de riskera att inte klara kraven som ställs i styrdokumenten 
på grund av att de inte utvecklat nya kunskaper i svenska språket. ”Elevens starkaste språk är 
oftast modersmålet och studiehandledningen behöver då utgå från de kunskaper, ord och 
begrepp som eleven har på modersmålet och även introducera deras svenska och även 
introducera deras svenska motsvarigheter” (Skolverket 2013, s12).  
 
Bunar (2010) menar att för den nyanlända elevens förmåga att kunna lära sig det nya språket, 
i detta fall svenska, kan elevens baskunskaper i sitt modersmål ha en väsentlig roll. Det har 
gett bra resultat när eleven haft parallell undervisning i modersmålet och i svenska. Det visar 
också positivt resultat om eleven får ämneskunskaper på sitt modersmål. 

Vad är språkintroduktion 
Enligt Skolverket (2019) är språkintroduktion ett av de fem introduktionsprogrammen i den 
svenska skolan, där de övriga är individuellt alternativ, preparandutbildning, programinriktat 
individuellt val och yrkesintroduktion. Språkintroduktion vänder sig till nyanlända ungdomar 
(16 – 19 år) som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. 
 
Eleverna på språkintroduktionsprogrammet (som studien grundar sig i) läser grundskolans 
ämnen för att ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det finns två 
olika inriktningar som de får läsa antigen praktisk inriktning eller teoretisk inriktning och det 
är 8 ämnen respektive 12 ämnen som de ska läsa under tiden de är på språkintroduktion. 
Utbildningen läggs upp och anpassas efter elevens kunskaper. Det är inte många elever som 
lyckas att bli behörig till gymnasieskolans nationella program på grund av språksvårigheterna, 
de hinner inte nå behörighet till nationella program innan de blir för gamla och det blir en stor 
utmaning för eleverna och även för lärarna. Det är inte bara svenska språket som utbildningen 
har fokus på utan också andra ämnen som finns på grundskolan.  
 
Tidigare forskning 

Matematik som språk 
Det har gjorts en del forskning om språket i matematik samt undervisningssvårigheterna som 
uppstår på grund av uttrycksmedlet. Två forskare som har forskat inom detta område är Irene 
Rönnberg och Lennart Rönnberg. Matematiken kan ses som ett eget språk i sig då det går, 
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som med de flesta språk, att uttryckas muntligt och skriftligt, samt informellt och formellt 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001). Forskarna; beskriver i boken ”Minoritetselever och 
matematikutbildning” vilka kompetensutvecklingsbehov som finns för de lärare som 
undervisar minoritetselever i matematik. Förutom om matematik och matematikdidaktik 
behöver lärare kunskaper om andraspråksutvecklingen och språkets betydelse för 
utvecklingen av matematiska begrepp, för att kunna göra undervisningen framgångsrik 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001). Forskarna beskriver att lärare oftast utgår från det språk som 
används i vardagen för att kommunicera matematik och uttrycka matematiska begrepp. Det är 
en del av vardagsspråket som lärarna tar för givet att eleverna skall kunna behärska, men det 
är inte alltid självklart att invandrarelever behärskar alla uttrycken i några av språken 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001, sid 27). Detta kan innebära att eleven kan det matematiska 
men missar på grund av språksvårigheter. 
 
Rönnberg och Rönnberg (2001) hänvisar till en rad forskare och skriver: “En samstämmig 
internationell forskning om lärande på ett andraspråk visar att tvåspråkig undervisning som 
regel är effektivare än vad undervisning som sker enbart på andraspråket är, inte bara för att 
nå framgång i ämnesstudier utan också för att utveckla andraspråket (s.12)”. Forskningen 
hävdar vidare att detta är nödvändigt för att eleven inte ska stanna upp i sin 
kunskapsutveckling på grund av sina språkbrister. När eleven börjar skolan måste 
matematikundervisningen anknyta till de kunskaper och erfarenheter som eleven har utvecklat 
före skolstarten,  med den svenska skolan kan det hända att deras roll som elever, deras 
läridentitet, inte betraktas som effektiv eller riktig. Nyanlända kan därför känna sig vilsna som 
elever på språkintroduktionsprogrammet.  
 
Löwing och Kilborn (2008 s.40) har  konstaterat i flera fall att eleverna behärskar 
vardagssvenska men att de har problem med att förstå matematiktext och hur de skall tolka de 
vanligaste orden för jämförelse. De får därmed också problem med att avgöra vilka 
beräkningar som skall utföras. Löwing och Kilborn (2008) kopplar detta till om att lära sig 
matematiska begrepp på ett annat språk än sitt modersmål. Enligt lingvistisk expertis tar 
denna process flera år. Kaya (2016) menar att när eleverna utvecklar kunskap i skolans olika 
ämnen innebär det att eleverna behöver kunna tänka mer avancerade tankar. Mer avancerade 
tankar och nya kunskap kräver ett mer avancerat språk, ett språk som är abstrakt, distanserat 
och ofta skriftspråkslikt. Detta nya språk brukar ofta kallas ”skolspråk” (Kaya, 2016). Löwing 
och Kilborn (2008) menar att skolspråket i många ämnen ofta är skriftligt och mer abstrakt. 
Det kan handla om att elever möter ett stoff eller innehåll som är helt okänt och som kanske 
beskriver något som förekommer någon helt annanstans i världen. Löwing och Kilborn (2008) 
menar enligt Skolverket (2015) att ett exempel är att det i matematiken finns en hel del 
begrepp som eleverna också använder i vardagsspråket men då med en annan betydelse, vilket 
kan medföra felaktiga associationer. Exempel på sådana begrepp är volym, förlängning eller 
godtycklig. 
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Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever 
Enligt Kaya (2016) finns det rapporter och studier som visar vikten av att kartläggning av 
nyanlända elevers kunskaper ska göras på elevens starkaste språk och vikten av att 
modersmålslärare eller studiehandledare har en aktiv roll i kartläggnings- och 
undervisningsprocessen. Att ta reda på vad eleverna redan kan är inte enbart viktigt för läraren 
när hen planerar sin undervisning utan det är även förstås viktigt för eleverna själv. Cummins 
(2000, s.10) menar att en viktig anledning till att aktivera elevernas tidigare kunskaper, och 
bygga upp ny kunskap tillsammans med eleverna, är att det leder till hela inlärningsprocessen 
blir mer effektiv. 
Sandell & Hassanpour (2012) påpekar att nyanlända elever som börjar på språkintroduktionen 
(i gymnasieåldern) har mycket kort tid på sig att skaffa det språk och de kunskaper som 
behövs för att fortsätta vidare i skolsystemet, och det krävs att kartläggningen ska vara 
effektiv och bredd samt att lärarna ska ha en gedigen kompetens om nyanlända elever.  

Skolintroduktion för nyanlända elever 
Enligt Bergendorff (2014) kan skolintroduktionen av nyanlända elever i den svenska skolan 
beskrivas i tre delar: kartläggning, förberedelseklass och övergången till den reguljära 
undervisningen. Författaren menar att om dessa tre delar tillsammans formar en obruten kedja 
får den nyanlända eleven den bästa introduktionen till sin skolgång i Sverige.  
 
De nyanlända ungdomarna har mycket olika förutsättningar för studier när de kommer till 
Sverige. Eleverna kommer i olika åldrar och har varierad skolbakgrund, alltifrån analfabeter 
till elever som har väldigt goda skolkunskaper med saknar det svenska språket (Skolverket 
2017). En inledande bedömning (kartläggning) av nyanlända elevers kunskaper är grunden för 
planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen (Skolverket 2016). Genom den 
inledande bedömningen ges nyanlända elever möjlighet att visa sina styrkor och förmågor. 
Enligt Skolverket (2016) ges nyanlända elever möjlighet att visa sina styrkor och förmågor 
genom den inledande bedömningen. Det är viktigt att skolan har  ett visst handlingsutrymme 
att genomföra bedömningen på något annat språk med hjälp av modersmålslärare eller 
studiehandledare.  
 
När den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper genomförs är det rektorn 
som ska besluta vilken årskurs den nyanlända eleven ska placeras i så fort som möjligt och 
senast inom två månader, enligt skollagen. I kartläggningsdelen tar ett arbetslag emot den 
nyanlända eleven med anhöriga eller vårdnadshavare efter ankomsten till det nya landet. 
Fokus är framför allt att lära känna den nyanlända eleven genom det dagliga umgänget och 
genom olika samtalstekniker (Bergendorff, 2014 s. 38). De nyanlända elevernas 
skolintroduktion sker också i ett sammanhang. Bergendorff  (2014) menar att nyanlända 
elever med likartade behov i en förberedelsegrupp kan få grundläggande kunskaper i svenska 
språket, en introduktion i olika skolämnen och lära känna den svenska närmiljön utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. Bergendorff (2014) betonar studiehandledningens betydelse som en 
viktig faktor för den nyanlända eleven när övergången till reguljär klass är permanent. 
Författaren menar att det är viktigt att den nya anlända eleven fortsatt får studiehandledningen 
på modersmål där den bedöms behövs. Målet med skolintroduktionen är den nyanlända 
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eleven ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie skolverksamheten så bra som möjligt 
(Bergendorff  2014). 

Samarbete mellan pedagogerna 
Skolverket och i forskning (bland annat i Hattie 2012; Gibbons 2015) betonar vikten av 
kollegialt samarbete, dialog och reflektion mellan pedagogerna. Hattie (2012) menar att 
skolan behöver hitta en organisation som fungerar bra för att pedagogerna får tid till att ägna 
sig åt det kollegiala utbytet. Det betonas också  samarbete mellan ämneslärare och 
studiehandledare samt modersmålslärare när det gäller utbildning för nyanlända elever. 
Skolverket (2015) menar att studiehandledningen ska ske i nära samarbete med ordinarie 
undervisande lärare (ämneslärare) och studiehandledare. För att utveckla nyanlända elevernas 
ämneskunskaper är det viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan lärare i svenska 
som andraspråk, betonar Bunar (2010). 
 
Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) poängterar betydelse av att studiehandledaren 
inte oförberett ska få en bok i handen vid ankomst eller att läraren hastigt ber om hjälp. Det 
kan resultera att studiehandledarna mest kan fungera som assistenter till lärare. För 
studiehandledningen ska fungera bra, är det viktigt enligt Morgan (2014, s. 49) och 
Skolverket (2015) att studiehandledarna måste vara insatta i ämnet och vara förberedd inför 
lektionerna. Annars finns det risk för studiehandledningen enbart handlar om översättning av 
enstaka begrepp. Skolverket (2015) framhåller att vikten av att studiehandledaren förstås 
måste behärska det språket som eleven får studiehandledningen på och ha en god kunskap i 
det stoff och språkbruk som är karaktäristiskt för det aktuella ämnet.  

Matematikundervisning för nyanlända elever 
För nyanlända elever i språkintroduktionen är introduktionsperioden det första mötet med 
svensk skola. Här får de möjlighet att påbörja sin utveckling av det svenska språket, en 
introduktion i olika skolämnen bland annat matematikämnet. Killborn & Löwing (2010) 
menar att matematiken inte ser likadan ut i hela världen. Hur man betecknar tid, bråk, vilket 
mått som används och hur man förstår begrepp skiljer sig åt. Abdoka (2017) menar att det kan 
ställa till problem i matematikundervisningen för elever med rötter i ett annat land än Sverige 
om läraren inte medveten om hur kulturstyrd matematiken är. Ett exempel kan vara enligt 
Killborn & Löwing (2010) skillnaden på hur vi på svenska skriver ett matematiskt uttryck    
12 – 8 = 4 men man skriver på arabiska 4 = 8 – 12  (med arabiska siffror och det arabiska 
alfabetet skrivs från höger till vänster). Om man översätter detta kan bli 8 – 12 = 4 och svaret 
inte stämmer och kan tolkas som ett begreppsmässigt fel istället för  ihop blandning av olika 
sätt att skriva. För att förbättra elevens inlärningssituation menar Löwing & Kilborn (2008) att 
läraren bör känna till elevens tidigare hemkultur, synen på skola och hur matematik 
kommuniceras på elevens modersmål.  
Studiehandledning i matematik innebär att elever som har svenska som andraspråk får olika 
matematiska begrepp och textuppgifter förklarade för sig på sitt modersmål med hjälp av t ex 
en studiehandledare som pratar samma språk som eleven/eleverna.  
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Förståelse av begrepp 
Abdoka (2017) berättar utifrån sin egen erfarenhet om matematikundervisning med elever 
med utländska bakgrund i allmänhet och med nyanlända elever i synnerhet. Författaren 
upplever i sin undervisning att många elever har bristfälliga kunskaper i sitt andraspråk, det 
vill säga svenska. Författaren menar att de ofta har svårigheter att förstå och använda olika 
matematiska begrepp i rätt sammanhang, särskilt begrepp som är svåra att tolka eller begrepp 
som har en annan betydelse i vardagsanvändning. Ord som  skala, förkorta, förlänga, 
förstora, förminska, volym, axel, rymma, ryms, procent, del, andel, förändringsfaktor, var och 
en, primtal och prefix ger ofta fel betydelse när eleven översätta dem till sitt eget modersmål 
(Abdoka 2017).  
 
Abdokas råd till den undervisande läraren är att tar extra hänsyn till språket i sin 
undervisning, både vad gäller språkanvändning och innehåll, speciellt vid genomgång och 
provtillfällen. Abdoka (2017) menar att det är viktigt att vara mycket tydlig med sitt budskap 
om hur man använder de matematiska begreppen, särskilt de begrepp som har en annan 
betydelse i vardagsspråket eller ger en annan betydelse vid översättning, och på vilket sätt de 
ska presenteras. Det undervisade språket under en matematiklektion bygger i grunden på ett 
vardagsspråk men innehåller samtidigt en rad mycket speciella ord och uttryck som har en 
helt annan precision och betydelse än liknande ord i vardagsspråket” (Löwing & Kilborn, 
2008, s. 27). Löwing och Kilborn (2008) menar att studiehandledning på hemspråket kan ge 
dubbel vinning för elevens sätt att kommunicera i skolan, detta för att eleven befäster 
begreppen mer på sitt modersmål samtidigt som denne utvecklar samma kunskaper på 
svenska. Det är viktigt att eleven inte avbryter begreppsutvecklingen på sitt modersmål. 
Löwing och Killborn (2008 s.39) menar att det nämligen tar lång tid för en elev att, utan hjälp 
av modersmål, bygger upp ett andraspråk med vars hjälp man ett effektivt sätt kan lära och 
kommunicera matematik. 
 
Enligt Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008. s 15) står det 
”Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för 
elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att kunskapsutvecklingen gynnas av att de 
begrepp som används i ämnesundervisningen befästs både på elevens modersmål och på det 
svenska språket. I en del skolor undervisas elever på sitt eget modersmål parallellt med 
svenska i olika ämnen, t.ex. matematik, så att det svenska språket inte blir ett hinder för 
lärandet”. Det står också ”Skolans ansvar är att ge eleven det stöd som hon eller han behöver 
för att så effektivt som möjligt fortsätta sitt lärande i alla ämnen”. 
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Metod 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om studiehandledningens betydelse för 
nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen. För det här 
avsnittet har semistrukturerade intervjuer genomförts med tre matematiklärare (L1, L2, L3) 
och två studiehandledare (S1, S2) på samma skola. Dessa har sedan analyserats med stöd av 
tematisk innehållsanalys.  

Kvalitativa intervjuer  
Frågorna i frågeformuläret är öppna frågor vilket innebär att undersökningen är en kvalitativ 
undersökning det vill säga en kvalitativ metod. Bryman (2018) förklarar att denna metod 
betonar vikten av kvalitéer vid insamlande materialet och det enda sättet att får svar på vissa 
frågeställningar är kvalitativa intervjuer t ex hur deltagarna i en viss miljö tolkar och uppfattar 
denna verklighet. Bryman (2018) menar att när deltagarnas uppfattningar är det som är viktigt 
är det en kvalitativ forskningsstudie och därför har jag valt kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod. Jag får mer detaljerat svar genom att ställa frågor till respondenten och 
skulle respondenten tycka att en fråga är oklar kan jag förklara för respondenten vad jag 
menar. 

Urval 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola som ligger i mellersta Sverige. Anledning 
till att undersökningen genomfördes på den här skolan är att den enda skolan som har ett 
språkintroduktionsprogram där jag bor. Det är något som Bryman (2018) kallar 
bekvämlighetsurval. Bryman (2018) förklarar bekvämlighetsurval följande: ”sådana personer 
som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (sid. 243)”. Intervjupersonerna har 
lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. Rektorn har godkänt att jag får genomföra 
intervjuer på skolan.  

Lärare och studiehandledare 
L1: Har jobbat som matematiklärare i 15 år. Han är behörig  till grundskolan och 
gymnasieskolan i matematikämnet. Han har jobbat med och har erfarenhetar att ha elever som 
får studiehandledning på modersmål i 8 år. 
 
L2: Är klasslärare och ämneslärare. Hon är behörig lärare i årskurs 1- 7 (matematik och NO) 
samt Svenska som andraspråk till och med årskurs 9. Hon har jobbat som matematiklärare i 
17 år och har jobbat med att ha elever som får studiehandledning i 9 år. 
 
L3: Är ämneslärare, hon är behörig till grundskolans och gymnasieskolans ämnen matematik, 
fysisk, och biologi. Hon har jobbat som lärare i 38 år och har jobbat med elever som får 
studiehandledning i 5 år. 
 
S1: Är studiehandledare och har behörighet som modersmålslärare i persiska och dari. Hon 
har jobbat som studiehandledare och modersmålslärare i 10 år.  
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S2: Är studiehandledare och behörig modersmålslärare i arabiska. Han är också ämneslärare i 
SO i årskurs 7-9. Han har jobbat som studiehandledare och modersmålslärare i 15 år samt SO 
i 9 år. 

Datainsamlingsmetod 
För att belysa lärarnas och studiehandledarnas uppfattningar och erfarenheter om 
studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelser för matematikämnet under 
språkintroduktionen, har semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuerna genomfördes i 
lärarnas skola i olika arbetsrum och tog 60 minuter per intervju. Bryman (2018) beskriver att 
en semistrukturerad intervju ger intervjupersonen mer frihet att själv få reflektera och 
utveckla sitt svar. Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se Bilaga 1). 

Dataanalysmetod 
Alla fem intervjuer spelades in och efter att de genomfördes, började transkriberingen.  Det 
tog mellan två och tre timmar att transkribera varje intervju. Efter transkriberingen 
analyserades materialet (datan). Byrman (2018) menar att ”om  man ska få med datan i 
analysen är det avgörande att man har med en fullständig redogörelse av de utbyten som har 
ingått i intervjun .” Analysen av intervjuerna med lärarna och studiehandledarna grundades i 
principerna för tematisk innehållsanalys vilket innebär enligt Byrman (2018) att identifiera 
olika teman och underteman (i det här fallet de transkriberade intervjuerna) att grunda 
studiens resultat och analys på. Byrman (2018) beskriver innehållsanalys som ett sökande 
efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Min analys handlar om att 
identifiera återkommande teman i studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers 
förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen. 

Etiska överväganden 
Studiens forskningsetik grundar sig i de fyra forskningsetiska grundkrav som all forskning ska 
uppfylla, forskarna måste ta hänsyn till dom. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är följande: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna som deltar i 
undersökningen av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
(Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna startades informerade jag respondenterna om vad 
studiens syfte var och vad slags undersökningar jag gör och det är helt frivilligt deras 
deltagande samt om att de har rätt att avbryta sin deltagande. Konfidentialitetskravet innebär 
att de individer som väljer att delta i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialetet 
och personuppgifter ska förvaras på säkert sätt där obehöriga inte kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12–13). Jag behandlade respondenternas information konfidentiellt. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Forskaren ska skaffa insamla undersökningsdeltagarnas samtycke 
(Vetenskapsrådet 2002, s 9–11). Respondenterna lämnade sitt samtycke, jag informerade de 
att de får avbryta sin medverka i undersökningen utan att detta medför negativa följder för 
dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade data om enskilda personer bara får användas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002, s 14).  De inspelade intervjuerna och 
transkriberingarna metarialen som samlades in inte kommer att spridas vidare och att de 
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enbart kommer att användas i ett studiesyfte. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar vidare 
forskaren bör fråga deltagare om de intresserade av att del av forskningsresultaten. Detta tas 
hänsyn till att den färdiga uppsatsen ska skickas till samtliga respondenter.  
 
Resultat  
I resultdelen redovisas svaret på forskningsfrågor och varje avsnitt inleds  med en kort 
sammanfattning av svaren på den aktuella frågan. Respondenterna citeras för att tydliggöra 
datamaterialet. Samtliga lärare berättar att det finns elever i matematikundervisning som har 
studiehandledning på modersmålet. Eleverna får studiehandledning 2- 3 gånger i veckan, 
vilket respondenterna tycker att det är nödvändigt att eleverna får hjälp studiehandledning på 
modersmålet. Respondenterna tycker att studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid 
undervisning av nyanlända elever. 
 

Frågor om orsaker till problem med matematikundervisningen 
Upplever ni att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på grund av brist på det 
svenska språket? Eller handlar det om bristande förkunskaper i matematik? 
 
Både lärare och studiehandledare menar att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på 
grund av dels brist på språket, dels bristande förkunskaper i matematik. Eleverna har väldigt 
olika skolbakgrund och det finns skillnader mellan elevers kunskapsmässiga nivåer i 
matematik. De behöver hjälp med studiehandledning på modersmål. Det är svårt för lärarna 
att hinna kartlägga elever utifrån kunskapskraven, det tar tid innan lärarna tar reda på vilka 
kunskaper elever besitter. 
 
Enligt L1 finns det tre olika elevkategorier i matematikundervisningen på 
språkintroduktionen. Den första kategorien är elever som är nya i Sverige, de har svårt att 
förstå svenska språket. Det är inte att de inte kan svenska språket utan att de har vistats kort 
tid i Sverige. De behöver mer hjälp i form av studiehandledning på modersmål. Man måste 
kartlägga dom och ta reda på hur mycket matematik de läste innan de kom till Sverige, men 
matematiklärarna hinner inte kartlägga eleverna och ta reda på vilka kunskaper de besitter. 
Den andra kategorin är elever som saknar baskunskaper i matematik, de har gått skolan i 
några år i sina hemländer. De har svårigheter i matematiken på grund av brist på det svenska 
språket och förkunskaper i matematik. Den tredje kategorin är elever med en god 
skolbakgrund, de har läst en hel del matematik i sina hemländer men de har kunskapsluckor i 
matematiken t ex tal i bråk- och decimalform och dess användning i olika situationer.  

L1: En orsak kan vara att eleverna hade andra läroplaner i sina hemländer än 
de läroplaner som finns i Sverige.   
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L2 svarar att det är både och. Brist i svenska språket och brist på kunskap i matematik. Men 
den största skillnaden mellan eleverna är t ex de elever som har studerat matematik och har 
god studievana innan de kom till Sverige. De har ofta lättare att förstå svenska språket än de 
som inte har baskunskaper i matematik och inte har god studievana. 

L2: Jag märker att de har olika svårigheter i matematikundervisningen och de 
behöver mycket hjälp av mig under lektionen. 

S1 svarar att nyanlända elever som vistas så kort tid i Sverige har främst språksvårighet och 
behöver mycket hjälp av en studiehandledare som förklarar på elevens modersmål. Många 
nyanlända elever har problem med läsförståelse i svenska språket, framförallt textuppgifter. 
De har bra baskunskaper i matematik men de kunde inte visa hur mycket kunskaper i 
matematik de har med sig.  

S1: Man har inte kartlagt eleverna ordentligt när de började skolan 
(språkintroduktionen). Men det finns elever som har matematiksvårigheter och 
behöver mycket hjälp av matematiklärare eller studiehandledning på 
modersmål.  

S2 svarar att de eleverna som har varit i Sverige mindre än ett år kan ha svårt för det svenska 
språket. Men även de som har varit i Sverige mer än ett år kan också ha problem med språket 
framförallt när det gäller textuppgifterna och olika begrepp. S2 upplever att de är många 
elever som har matematiksvårigheter i olika grader. Eleverna kommer ifrån olika länder och 
de har olika skolbakgrund, vissa har aldrig fått möjlighet att gå i skolan, vissa har gått i skolan 
i några år och vissa har gått i skolan 9-12 år i sina hemländer. Det finns skillnader mellan 
elevers kunskapsmässiga nivåer  i matematik. 
 
Vilken effekt på elevers kunskapsutveckling i matematik uppfattar du att modersmålet 
har? På vilket sätt är det märkbart? 
 
Både lärare och studiehandledare menar att elevens modersmål har en stor betydelse för 
elevernas framgångar i skolan. När eleven har god kunskap i sitt modersmål, är effekten stor t 
ex eleven förstår problemformuleringar mycket bättre, kan få bättre självförtroende och kan 
bli mer motiverade att jobba med matematiken. När språket inte är hinder för eleven, då blir 
det lättare för eleven att lära sig andra ämnen t ex matematik. Elever som inte har god 
kunskap i sitt modersmål, har ofta problem att förstå t ex matematiken. För att eleven ska 
förstå innehållet i matematikämnet eller andra kärnämnen, är det viktigt att eleven får 
förklaringar om innehållet både på sitt modersmål och även svenskaspråket i form av 
studiehandledning på modersmål. För att lyckas i skolan behöver eleven skolspråket. 
 
Effekten på elevers kunskapsutveckling i matematik är stor när eleven har ett bra skolspråk. 
L1 förklarar skolspråket så här: språket i skolan är en speciell typ av språk som krävs mer 
avancerade tankar för att kunna ta till sig ny information eller kunskap som finns i många 
ämnen. Om eleven inte behärskar skolspråket, kan innehållet i ämnet bli okänt. För att lyckas 
i skolan behöver eleven skolspråket. L1 beskriver att modersmålet har en stor betydelse för 
elevernas framgångar i skolan. Det blir lättare för eleverna att de kan tolka textuppgifter och 
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kan jämföra mellan olika begrepp. Eleverna kan ha lättare att lära sig ett annat språk eller lära 
sig att känna igen ord och förstå i ett nytt ord i ett sammanhang. 

L1: Jag anser att det är viktigt med modersmål i en inlärningssituation. Jag 
upplever att elever som inte har bra modersmål med sig, har ofta problem att 
förstå  t ex matematiken.  

L2 svarar att elevens modersmål har stor effekt för elevens kunskapsutveckling i matematik. 
När eleven har goda kunskaper i sitt modersmål, blir det lättare för eleven att lära sig t ex 
matematik. Det blir också lättare att eleven lära sig matematiska begreppen på svenska 
eftersom eleven har de begreppen på modersmålet. Men om eleven inte har goda kunskaper i 
sitt modersmål blir det dubbel inlärning att eleven först ska lära sig vad begreppen betyder på 
sitt modersmål och sedan på svenska.  

L2: Jag anser att modersmålet är jätteviktigt för elevens utveckling i sitt 
lärande. 

L3 svarar att  effekten är stor t ex eleven förstår problemformuleringar mycket bättre, eleven 
kan få bättre självförtroende och kan bli mer motiverade att jobba med matematiken. För att 
eleven ska förstå innehållet i matematikämnet eller andra kärnämnen, säger S2 att det är 
viktigt att eleven får förklaringar om innehållet båda på sitt modersmålsmål och 
svenskaspråket i form av studiehandledning på modersmål. Det kommer att leda till lättare 
inlärning och lösning av uppgifter. S2 säger också att modersmålet har en stor betydelse 
eleven, det är en trygghet. När eleven kommer till en ny miljö (nytt land) och språket är helt 
nytt, behöver eleven mest stöd från början med hjälp av en vuxen som talar samma språk som 
eleven. 
 
S1 betonar att språket är en viktig väg till nya kunskaper som eleven ska lära sig. När språket 
inte är ett hinder för eleven, då kan det vara lätt att förstå matematiken och motivationen och 
intresset av ämnet kan öka. 

S1: Jag märker skillnad mellan elever som behärskar sitt språk och elever som 
inte det. De som har ett starkt modersmål har lättare att lära sig t ex svenska 
och matematik. De som inte har ett starkt modersmål har svårare att lära sig ett 
nytt språk, t ex svenska språket. 

S1 arbetar med studiehandledning i matematik utifrån elevens behov. Studiehandledningen 
varierar från dag till dag och arbetsuppgifterna blir det samma. Studiehandledning i 
matematik kan ske före, under och efter lektionen.  

S1: Jag brukar alltid prata med matematiklärarna som undervisar mina elever. 
Jag behöver få informationen om eleverna av lärarna, vilket ofta inte är lätt att 
få till det på grund av lärarna inte har tid för det. Jag brukar få en kort 
information om vad som ska hända under lektionen innan lektionen börjar. 

S2 berättar att han märker att det finns skillnad när eleven/elever har studiehandledning och 
när de inte har det. Det som han märker först är att eleven förstår textuppgifter på sitt 
modersmål med hjälp av en studiehandledare som översätter texten eller matematiska begrepp 
på modersmålet. Det har blivit alltmer tydligt när det gäller betydelse av modersmålet för all 
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annan inlärning. Det finns några positiva effekter hos eleverna när de förstår textuppgifter på 
sitt modersmål. Det som märkts hos elever enligt S2 är att de får en bredare förståelse för 
matematikämnet och det ökar förståelse för matematiska begrepp samt det ökar elevernas 
motivition för ämnet. 

S2: Jag anser att det är viktigt att eleven/elever får fortsätta studera 
matematikämnet med hjälp av studiehandledningen på modersmålet och ska 
komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Frågor om studiehandledning på modersmålet 
Hur arbetar ni med studiehandledning i matematik? 
 
Studiehandledningen kan ske före, under och efter lektionen beroende på vilket behov har 
eleven. Det är viktigt att eleven/elever som inte har en fungerande studieteknik, ska får hjälp 
att lära sig om vad studieteknik av pedagogerna. Lärarna träffar studiehandledarna innan 
lektionen börjar och ger lite kort information om innehållet i lektionen och vem kan behöva 
hjälp under lektionen. Lärarna vill gärna ha tid för att samverka med studiehandledarna. Det 
är fördel att studiehandledarna kan handleda i ämnets innehåll och inte bara översätter 
meningar eller ord. Studiehandledarna inte är utbildad på alla ämnen, då är det viktigt att de 
måste ha tid att kunna förbereda sig på ämnesområdet innan lektionen börjar. 
Studiehandledarna arbetar med studiehandledning i matematik utifrån elevens behov. 
Studiehandledningen varierar från dag till dag och arbetsuppgifterna blir det samma. Det är 
viktigt att studiehandledaren ha goda kunskaper i sitt modersmål och ämneskunskaper i 
matematik. 
 
L1 berättar att i sin matematikundervisning, har L1 tillgång till tre studiehandledare som 
pratar olika språk, vilket underlättar en hel del. Alla samtliga studiehandledare har väldigt bra 
kunskaper i sitt modersmål och ämneskunskaper i matematik och bra skolspråk. Det är fördel 
att de kan handleda i ämnets innehåll och inte bara översätter meningar eller ord. L1 säger att 
det är viktigt att tänka på att studiehandledarna inte är utbildad på alla ämnen. 
Studiehandledarna måste ha tid att kunna förbereda sig på ämnesområdet innan lektionen 
börjar, annars är risken att studiehandledaren fungera som tolk och bara översätter olika 
begrepp. L1 ger en kort information till dem om vad eleven/eleverna behöver träna mer på 
under lektionen, eftersom vi har tidsbrist och studiehandledarna tolkar informationen på sitt 
sätt. Vissa dagar går eleven och studiehandledarna ut från klassrummet och arbetar själva i ett 
grupprum och återkommer innan lektionen slutar. Studiehandledarna går igenom viktiga 
begrepp under lektionen på modersmålet och sätter begrepp i sammanhang.  

L1: I min erfarenhet, studiehandledning under lektionen passar bra för elever 
som har tidigare skolgång, och har goda kunskaper i modersmålet samt har 
förförståelse för matematiken. Eleven som behöver träna läsuppgifter eller 
problemlösning får hjälp av studiehandledaren efter lektionen, anser jag. 

L2 svarar att de flesta eleverna i sin matematikundervisning inte hade en fungerande 
studieteknik. L2 betonar vikten av att aktivera elever till att äga sitt eget lärande eftersom det 
är eleverna som äger sitt eget lärande, det handlar om att de successivt ska ta större ansvar för 
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sitt lärande. Vidare berättar att det är viktigt att vi pedagogerna måste stötta eleverna och 
guida dem mer i början.   

L2: Jag bestämde mig att jag ska lära dem vad en bra studieteknik är med hjälp 
av de studiehandledarna som eleverna har. Jag skulle inte klara mig utan 
studiehandledarna, de är kompetenta i olika ämnen och de har arbetat på 
samma skola i flera år. Mina elever får studiehandledning på modersmål om de 
behöver, varje elev får bestämma om han/hon har behov. Studiehandledning kan 
ske under -och efter lektionen. 

L3 svarar att studiehandledarna kommer till lektionen och hon ger en kort information till de 
om vad lektionen kommer att handla om. Eleverna ligger på olika nivåer i matematiken och 
de behöver extra anpassning eller stöttning i form av studiehandledning på modersmålet före, 
under eller -efter lektionen. L3 säger att hon gärna vill ha mer tid för att samverka med 
studiehandledarna. Det är viktigt att studiehandledare behärskar sitt modersmål och ha goda 
kunskaper i matematiken. 
 
S1 arbetar med studiehandledning i matematik utifrån elevens behov. Studiehandledningen 
varierar från dag till dag och arbetsuppgifterna blir det samma. Studiehandledning i 
matematik kan ske före, under och efter lektionen.  

S1: Jag brukar alltid prata med matematiklärarna som undervisar mina elever. 
Jag behöver få informationen om eleverna av lärarna, vilket ofta inte är lätt att 
få till på grund av att lärarna inte har tid för det. Jag brukar få en kort 
information om vad som ska hända under lektionen innan lektionen börjar. 

S2 svarar att när han tar emot en ny elev som behöver studiehandledning, brukar han först ha 
ett möte med eleven och matematikläraren. Mötet handlar om vilken typ av studiehandledning 
eleven behöver få, utifrån matematiklärarens bedömning om vad eleven behöver träna mer på. 
S2 säger att han kommer överens med eleven om studiehandledningen blir före, under -eller 
efter lektionen. Enligt S2 ges studiehandledningen en period och när perioden slut, så blir det 
uppföljning och utvärdering av studiehandledningen. För att kunna handleda eleven i 
matematikämnet på bästa möjliga sätt, är det väldigt viktigt att studiehandledaren ha goda 
kunskaper i matematik, säger S2.  
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Vad är framgångsrik studiehandledning enligt dig? 
 
Vad som är framgångsrik studiehandledningen enligt respondenterna är bland annat att 
samarbetet mellan studiehandledare och övriga skolpersonal fungerar, speciellt ämneslärare. 
En bra kartläggning på elevens tidigare ämneskunskaper och språk behövs, syftet med detta är 
elevens ska få studiehandledningen på modersmålet på rätt nivå. Studiehandledaren får en 
tydlig plan om det klassen arbetar med och det ska finnas tid för studiehandledaren och 
ämnesläraren tex att gå igenom elevens planering och uppföljning efter några veckor. 
Studiehandledningen kan bli framgångsrik om eleven får förförståelse för lektionens innehåll 
och efterarbete med studiehandledaren. 
 
L1 svarar att framgångsrik studiehandledning beror helt på hur samarbetet mellan 
studiehandledare och övriga skolpersonal är, speciellt ämneslärare. När samarbetet fungerar 
mellan dom, är det viktigt att de ska planera tillsammans med elev, ämneslärare (undervisande 
lärare), mentor och studiehandledare. L1 berättar att det är viktigt att studiehandledaren har 
kännedom till ämnet/ämnen som eleven behöver hjälp med. Studiehandledaren får en tydlig 
plan om det vi arbetar med och det ska finnas tid för studiehandledaren och ämnesläraren tex 
går igenom elevens planering och uppföljning efter några veckor. S2 svarar att elevens 
tidigare kunskaper dvs språk- och ämneskunskaper ska kartläggas noggrant. Syftet med detta 
är att eleven ska få studiehandledningen på modersmålet på rätt nivå. 
 
S1 svarar att en bra kartläggning på elevens ämneskunskaper och språk är nyckel till 
framgångsrik studiehandledning. Kartläggningen ska genomföras på elevens starkaste språk 
och studiehandledaren eller modersmålslärare ska vara med. Hon berättar att hon var med 
flera pedagoger som sa att eleverna inte hänger med ämnesundervisningen för att de var 
nyanlända. Men pedagogerna tog inte hänsyn till elevernas ämneskunskaper och därför är det 
viktigt att eleven ska kartläggas noggrant innan han/hon placeras i en ordinarieklass. Det ska 
finnas ett bra samarbete mellan studiehandledarna och ämneslärarna för att eleverna ska få en 
bra studiehandledning på modersmålet.  

S1: En kontinuerlig studiehandledning för eleverna är också framgångsrik 
studiehandledning, anser jag.  

L2 svarar att samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare är jätteviktigt och detta är 
en av de framgångsfaktorerna. Det handlar inte bara att ha ett tydligt formulerat  uppdrag. L2 
berättar också att det är viktigt att studiehandledarna har goda svenska kunskaper och goda 
ämneskunskaper så att de kan hjälpa eleverna. 

L2: jag tycker att det ska finnas tid för samarbetet i tjänsten för ämneslärare 
och studiehandledare. 

L3 svarar att studiehandledningen kan bli framgångsrik om eleven får förförståelse för 
lektionens innehåll och efterarbete med studiehandledaren.  
 
Vilken betydelse har studiehandledning på modersmål i matematik för nyanlända elever enligt 
dig? Främjar den nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling? Hur märker du det? 



 

18 
 

 
Studiehandledningen på modersmål i sig har väldigt betydelse i alla skolämnen för de 
nyanlända elevernas framgångar i skolan, och det har gett resultat på elevernas skolgång. 
Studiehandledningen främjar den nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling, eleverna 
får använda sitt modersmål som ett redskap. Det är fördel att eleven får studiehandledning på 
modersmålet, att eleven får genomgången på modersmålet parallellt med att läraren gör det på 
svenska i den övriga klassen. Lärarna märker skillnaden elevens prestation i 
matematikuppgifterna när eleven har tillgång till studiehandledning under lektionen. Eleven 
får förklaring av olika begrepp, representationer och textuppgifter. Eleven blir mer 
uppmärksam, ställer fler frågor och kan uttrycka sig bättre i tal och skrift. 
Studiehandledningen på modersmålet förstärker inlärningen och bidra till ökad förståelse.  
 
L1 berättar att studiehandledning på modersmål i sig har väldigt stor betydelse i alla 
skolämnen för de nyanlända elevernas framgångar i skolan. Vidare berättar L1 att han märker 
skillnaden när hans elever inte hade tillgång till studiehandledning på modersmålet i sin 
matematikundervisning. När de var utan studiehandledning under lektionen, använde han 
olika metoder att förklara olika begrepp, representationer eller textuppgifter.   
Enligt L1 finns det flera fördelar med studiehandledningen på modersmålet t ex eleven får 
förklara sina kunskaper på sitt modersmål och får möjlighet att kommunicera.  
 
L2 och L3 svarar att studiehandledning på modersmål i matematik har stor betydelse för 
nyanlända elevers kunskapsutveckling och de får använda sitt modersmål som ett redskap.  
L2 och L3 svarar vidare att det underlättar för elevens inlärning och eleven förstår bättre i 
undervisningen när hen har tillgång till studiehandledning på sitt modersmål. De nyanlända 
eleverna behöver mycket språkstöd på modersmålet i början, de behöver översättning av 
matematikbegrepp från svenska till modersmålet. Matematikbegreppen återkommer eller 
upprepas i uppgifterna, och det är viktigt att eleverna befäster sina kunskaper om 
grundläggande matematiska begrepp i svenska och modersmålet.  

L2: Det är fördel att eleven får studiehandledning på modersmålet, att eleven 
får genomgången på modersmålet parallellt med att jag gör det på svenska i den 
övriga klassen. Det här sättet passar bäst för eleven som har varit i Sverige kort 
tid och inte har tillräckliga ordförråd på svenska. Efter att eleven har lärt sig 
mer svenska, övergår hen till svenska. Jag måste ta tillvara på elevens starkaste 
språk eller skolspråket som eleven har med sig.  

L3 märker att eleven blir mer uppmärksam, ställer fler frågor och kan uttrycka sig bättre i tal 
och skrift. Eleven blir ibland mer självständig, det beror nog även på vilken självkänsla eleven 
har. S1 och S2 svarar att studiehandledningen på modersmålet är viktigt för elevens lärande 
och eleven ska nå de målen som finns i skolämnen. När eleven får studiehandledningen på 
modersmålet, kan eleven visa sina kunskaper, kan bli mer motiverad, får ökat självförtroende 
och intresse av skolämnen. Eleven kan så småningom bli självgående och inte behöver ha 
studiehandledningen flera gånger i vecka. Enligt S1 har studiehandledningen gett resultat på 
elevernas skolgång. När de fick lära sig matematikbegreppen och dess betydelse samt dess 
användning, då blev det bra på deras studieresultat i matematik. Men det har krävt mycket 
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arbete. Speciellt svaga elever som inte har goda kunskaper i sitt modersmål, då har de inte 
heller begreppen på sitt språk. Det innebär att de först måste lära sig begreppen på sitt första 
språk och sedan andra språk (svenska), det är ett dubbelarbete.  

Frågor om arbetsmetoder för matematiklärare respektive 
studiehandledare 
Använder du någon/några speciella metoder vid din matematikundervisning för 
nyanlända elever? (för lärare) 
 
Lärarna har olika strategier att undervisa nyanlända elever. L1 använder sig av konkret 
material som han visar för eleverna för att de ska förstå vad de olika materialen heter på 
svenska och hur man använder i matematiken. L2s erfarenhet är det att många länder där 
eleverna kommer ifrån skriver man matematisksymboler på andra sätt än i Sverige. Enligt 
Lärarna finns det samma matematiksymboler som har olika betydelse i olika kulturer, 
multiplikationstecknet är ett exempel. När L3 tar emot en nyanländ elev i klassen, tar hon 
först själv reda på elevens bakgrund, skolspråk och kultur. 
 
L1 säger att det är viktigt att lärare måste ta hänsyn till nyanlända elevens kunskaper och 
tidigare matematikundervisning. L1 säger också att han använder sig av konkret material som 
han visar för eleverna för att de ska förstå vad de olika materialen heter på svenska och hur 
man använder i matematiken. Konkret material är förstärkning i matematikundervisningen, 
det för att underlätta undervisningen för eleven. 

L1: Varje genomgång jag gör, brukar jag förtydliggöra av begrepp som finns i 
avsnittet vi jobbar med. 

L2 svarar att: I min erfarenhet är det att många länder där eleverna kommer ifrån skriver man 
matematisksymboler på olika sätt jämfört med Sverige. Enligt L2 finns det samma 
matematiksymboler som har olika betydelse i olika kulturer, multiplikationstecknet är ett 
exempel. L2 säger att hon måste vara öppen som lärare och försöka förstå elevens sätt att 
räkna matematik och inte säga att eleven ska använda de matematisksymbolerna som är 
vanligast i Sverige.  

L2: Jag jobbar ofta med matematikbegrepp och översätta begreppen på elevens 
modersmål samt vi diskuterar mycket om vilket/vilka begrepp som hör ihop med 
de olika räknesätten. Vi sätter ord på det vi gör och vi har öppet klimat i 
klassrummet där eleverna vågar ställa frågor. Jag måste möta eleverna där de 
är, det är min uppgift. 

L3 svarar att hon använder olika arbetsmetoder vid sin matematikundervisning för nyanlända 
elever. När hon tar emot en nyanländ elev i klassen,  tar hon först själv reda på elevens 
bakgrund, skolspråk och kultur. Hon tillåter att eleven får använda den algoritmtyp som 
användes i elevens hemland innan hen kom till Sverige. L3 berättar att hon börjar med 
taluppfattning och uppgifter utan text. L3 leder och ställer frågor så att eleven kommer på hur 
en uppgift ska lösas. Hon frågar eleven vad olika matematiska uttryck eller begrepp heter på 
modersmålet. Hon säger att hon tar det lugnt, låter eleven tänka klart. Hon säger att eleven 
berättar om yrken som de ”haft” i sitt hemland, har ofta något med vikt, tid, area osv att göra. 
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Hon använder annat material där det möjligt, gör det mer konkret med t ex 1kg strösocker 
osv. 
 
Vilka studiehandledningsmetoder har ni för att eleven/elever ska förstå innehållet av 
matematikundervisning? (för studiehandledare) 
 
S1 använder olika studiehandledningsmetoder i matematik, hon utgår ifrån elevens matematik 
kunskaper. Hon försöker anpassa studiehandledningen i matematik efter elevers 
livserfarenheter. Hon läser tillsammans med eleven om textuppgifter i matematikboken, hon 
frågar alltid om eleven kan förklara textuppgiften på modersmålet för att kunna bedöma om 
eleven har förstått den eller inte. Hon använder sig av konkret material bland annat 
leksakspengar (sedlar och mynt), och kopplar direkt sina tidigare erfarenheter om pengar. S2 
låter först eleven ska lösa uppgifterna själv och sedan diskuterar tillsammans med eleven hur 
man ska tänka när man lösa vissa uppgifter i matematik. 
 
När S1 arbetar med studiehandledning i matematik utgår hon ifrån elevens matematik 
kunskaper. Det som ofta förekommer är olika begrepp förklaring på modersmål och även 
svenska för att eleven ska förstå och jämföra begreppen med modersmålet och svenska.  

S1: Vi läser mycket om textuppgifter i matematikboken som eleven använder. 
Jag frågar alltid om eleven kan förklara textuppgiften på modersmålet för att 
kunna bedöma om eleven har förstått den eller inte.  

S1 berättar om eleven kan förklara uppgiften ett korrekt sätt på modersmålet, då börjar eleven 
lösa uppgiften. Men om eleven inte kan förklara den på modersmålet, så läser eleven 
uppgiften igen och hon förklara de orden och begreppen som finns i den. Sedan börjar eleven 
lösa uppgiften.  

S1: Det viktigt för mig att eleven förstår det som står i textuppgifterna innan 
eleven löser dom. 

S1 berättat vidare att hon har också elever med kort skolbakgrund och de har inte tillräckligt 
skolspråk med sig. hon försöker anpassa studiehandledningen i matematik efter deras 
livserfarenheter. Ett exempel är när eleven arbetar med de fyra räknesätten (addition, 
subtraktion, multiplikation och division). Hon säger att hon använder sig av konkret material 
bland annat leksakspengar (sedlar och mynt), och kopplar direkt sina tidigare erfarenheter om 
pengar. Om ett tal i boken handlar om t ex division, då använder hon sig av pengarna för att 
göra matematiken mer konkret och eleven ska öka förståelse om divisionen.  
 
S2 svarar att han först läser texten för eleven och sedan frågar eleven om hen förstår det eller 
inte. Efter eleven har förstått texten eller uppgiften, låter S2 att eleven försöker lösa uppgiften 
själv. S2 berättar vidare att om inte eleven kan lösa problemet då får han förklara hur 
uppgiften ska lösas. 
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Beskriv hur samarbetet mellan matematiklärare och studiehandledare fungerar? Bidrar 
samarbetet med någonting eller inte?  
 
Samarbetet mellan pedagogerna och studiehandledarna är väldigt viktigt, det bidrar mycket 
för elevernas lärande. Samarbetet fungerar inte bra på grund av tidsbrist och  ibland offrar 
Läraren sin planeringstid för att samarbeta med studiehandledarna. Enligt Läraren 
studiehandledningen är inte är prioriterad  i verksamheten, hon säger att verksamheten inte är 
tillräckligt aktivt målstyrd när det gäller elever som har behov av studiehandledning på 
modersmålet. Alla önskar att organisationen ska tänka om när det gäller samordning av 
studiehandledning, och det att ska finnas tid för samarbete.  
 
L1 svarar att samarbetet mellan honom som lärare och studiehandledarna är väldigt viktigt 
och han strävar alltid efter att det ska fungera på det bästa möjliga sättet. När samarbetet 
fungerar bra, då ska eleven/eleverna fortsätta att utvecklas och lära sig mer 
matematikkunskaper och uppnå målen. L1 berättar att det är viktigt att studiehandledarna får 
hjälp av honom för att de i sin tur ska hjälpa eleverna. Samarbetet mellan oss bidrar mycket 
för elevernas lärande, tycker L1.  

L1: Det är inte lätt att få till att samarbete med studiehandledarna när man inte 
har en avsatt tid för planering med studiehandledarna. Ibland offrar jag mig 
min planeringstid för att samarbeta med studiehandledarna men vissa perioder 
hinner jag inte med att träffa dom och lämna över material till dem.  

L2 berättar att samarbetet fungerar ganska bra men man skulle kunna göra bättre om man får 
tid för samarbete. L2 berättar vidare att hon inte hinner planera sin egen 
matematikundervisning.  

L2: Jag tycker att vi har kompetenta studiehandledarna i svenska, matematik, 
modersmål, men vi använder inte deras kompetenser på bästa möjliga sätt. 

S2 betonar vikten av samarbetet är det viktigaste om man vill att eleven ska nå målen, måste 
det finnas ett samarbete med mig som studiehandledaren och matematikläraren. S2 berättar att 
han måste veta hur han ska stödja eleven och vad eleven behöver hjälp med. S2 uttrycker sig 
att han vill ett informationsutbyte med lärarna i god tid (helst ett möte en gång i veckan) och 
inte kommer oförberedd på lektionen. S1 svarar att samarbetet fungerar bra men bör vara 
bättre t ex samplanering för elever som behöver studiehandledning. S1 säger vidare att 
samarbetet mellan kollegerna är en trygghet att kunna hjälpa varandra t ex matematikämnet 
och man kan inspirera varandra. L3 svarar att studiehandledningen inte är prioriterad  i 
verksamheten, hon säger att verksamheten inte är tillräckligt aktivt målstyrd när det gäller 
elever som har behov av studiehandledning på modersmålet. 

L3: jag anser att det viktigt att eleven/elever som är i behov av 
studiehandledning på modersmålet ska erbjudas av skolan och det är en viktig 
stödåtgärd för eleven/elever. 
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 Analys 

Frågor om orsaker till problem med matematikundervisningen 
Upplever ni att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på grund av brist på det 
svenska språket? Eller handlar det om bristande förkunskaper i matematik? 
 
Samtliga respondenter är eniga om att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på 
grund av brist på det svenska språket och bristande förkunskaper i matematik. När nyanlända 
elever kommer till Sverige möter de ett nytt språk, nytt skolsystem, ny kultur och nya 
traditioner. När de börjar skolan i Sverige ska de lära sig flera ämnen t ex matematik och 
svenska språket samtidigt. Samtliga respondenterna anser att eleverna behöver mer hjälp i 
form av studiehandledning på modersmål, vilket även Skolverket (2015) beskriver att 
studiehandledning på elevens modersmål kan vara en viktig tillgång. Respondenterna 
poängterar att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på grund av brist på svenska 
språket. Anledning till detta är bland annat att de har varit i Sverige i kort tid, skolan har inte 
hunnit kartlägga eleverna ordentlig. Respondenterna uttrycker sig att det är viktigt att skolan 
har en pedagogisk kartläggning i enlighet med Sandell & Hassanpour (2012) för att ta reda på 
vilka kunskaper den nyanlända eleven har med sig från sin tidigare skolgång. Sandell & 
Hassanpour (2012) menar att det krävs att kartläggningen är effektiv och bred samt en 
genomtänkt och flexibel organisation för att den ska gå att genomföra på ett systematiskt sätt. 
Cummnins (2001) menar att aktivera elevens tidigare kunskaper därför att de kanske inte 
explicit inser vad de kan om ett visst ämne eller fråga. 
 
S2 berättar att eleverna på språkintroduktionen kommer ifrån olika länder och de har olika 
skolbakgrund. De är i olika åldrar och har olika förutsättningar för studier när de kommer till 
Sverige, det stämmer överens med Skolverket (2017)  Det finns skillnader mellan elevers 
kunskapsmässiga nivåer i matematik och det är en stor utmaning för studiehandledarna, 
matematiklärarna och skolan. Popov & Sturesson (2015) menar att den stora ökningen av 
nyanlända barn och ungdomar har inneburit en stor utmaning i den svenska skolan. 
 
Vilken effekt på elevers kunskapsutveckling i matematik uppfattar du att modersmålet har?  
På vilket sätt är det märkbart? 

Samtliga respondenter är eniga om att modersmålet har positiv effekt på elevers 
kunskapsutveckling i matematik.  Respondenterna betonar vikten av modersmålet för elevens 
utveckling i sitt lärande. När eleven har  goda kunskaper i  sitt modersmål blir det lättare för 
eleven att lära sig t ex matematikämnet eller ett annat språk. Eleven kan också lära sig 
matematikbegrepp på svenska. Bunar (2010) betonar att elever som har goda kunskaper i sitt 
modersmål tillägnar sig svenska språket lättare. S1 beskriver att när språket inte är ett hinder 
för eleven i enlighet med Bunar (2010), då kan eleven formulera eller uttrycka sina 
kunskaper, vilket stärker självförtroendet och studiemotivationen samt intresset av 
ämnet/ämnen kan öka. 
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Modersmålets betydelse för inlärningen har det blivit alltmer tydligt, S2 beskriver att effekten 
är stor hos eleverna när de förstår textuppgifter på modersmål och de får en bredare förståelse 
för matematiken. S2 anser att det är viktigt att eleven/elever får fortsätta studera 
matematikämnet med hjälp av studiehandledningen på modersmålet och ska komma vidare i 
sin kunskapsutveckling. Forskningen hävdar enligt Rönnberg och Rönnberg (2001) att det är 
nödvändigt för att eleven inte ska stanna upp i sin kunskapsutveckling på grund av sina 
språkbrister. För att lyckas i skolan behöver eleven ett skolspråk, eleven behöver kunna tänka 
mer avancerade tankar, förklarar L1 i enlighet med Löwing och Kilborn (2008) och Kaya 
(2016) att mer avancerade tankar och ny kunskap kräver ett skolspråk. 

Frågor om studiehandledning på modersmålet 
 
Hur arbetar ni med studiehandledning i matematik? 

Respondenterna arbetar med studiehandledning i matematik på olika sätt eftersom eleverna är 
olika individer som lär sig på olika sätt. Då blir studiehandledning i matematik 
individanpassad. L1 har tillgång till tre studiehandledare som pratar i tre olika språk, han 
brukar ge dem en kort information om vad som kommer att hända under lektionen. Det är på 
grund av tidsbrist som gör att informationen bli ibland kortfattad för studiehandledarna. L1 
poängterar att ämneslärare måste tänka att studiehandledarna inte är utbildade i alla ämnen. 
Det är viktigt att studiehandledaren har tid för att kunna förberedda sig i ämnesområdet innan 
lektionen börjar, i enlighet Morgan (2014) att studiehandledarna måste vara insatt i ämnet och 
vara förberedd inför lektionerna, annars finns det risk för studiehandledarna enbart handlar 
om översättning av enstaka begrepp. S2 uttrycker sig att han vill ett informationsutbyte med 
matematiklärarna i god tid (helst ett möte en gång i veckan) och inte kommer oförberedd på 
lektionen. Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) poängterar betydelse av att 
studiehandledaren inte oförberett ska få en bok i handen eller information om eleverna innan 
lektionen börjar eller att läraren behöver hjälp av studiehandledaren med kort varsel. 
Resultatet kan bli att studiehandledarna mest kan fungera som medhjälpare till lärare. 

Forskningen visar att kollegialt samarbete mellan pedagogerna har gynnsam effekt på 
elevernas lärande. Samtliga respondenter lyfter fram vikten av samarbetet och samverkan 
mellan dom för lyckad studiehandledning, i enlighet med Hattie (2012) som menar att skolan 
behöver hitta en organisation som fungerar bra för att pedagogerna får tid till att ägna sig åt 
det kollegiala utbytet. Sheikhi & Ucar (2017) hävdar att det är viktigt att studiehandledaren 
och läraren har planerat genomgångens upplägg tillsammans inför lektionen. 
L1 beskriver att studiehandledarna går igenom viktiga begrepp under lektionen på 
modersmålet och sätter begrepp i sammanhang. Abdoka (2017) menar att nyanlända elever 
ofta har svårigheter att förstå och använda olika matematiska begrepp i rätt sammanhang, 
speciellt begrepp som är svår att tolka eller begrepp som har en annan betydelse i 
vardagsanvändning. Här kan studiehandledaren bidra till att bygga upp elevens förförståelse 
(Sheikhi & Ucar, 2017). 
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Vad är framgångsrik studiehandledning enligt dig? 

Alla samtliga respondenter är eniga om att samarbetet mellan ämneslärare och 
studiehandledare är nyckeln till framgångsrik studiehandledning. Skolverket (2015) betonar 
vikten av samarbetet mellan ordinarie undervisande lärare och studiehandledare för att eleven 
ska en fungerande studiehandledning på modersmålet. L3 svarar att studiehandledningen kan 
bli framgångsrik om eleven får förförståelse för lektionens innehåll och efterarbete med 
studiehandledaren. Skolverket (2015) menar att studiehandledning efter lektionen används för 
att repetera och fördjupa det som eleven har undervisats om i ett ämne. 
 
För att lyckas bedriva en god undervisning för nyanlända elever i skolan är det viktigt att 
lärarna har kunskap om elevernas tidigare språk- och ämneskunskaper. S1 svarar att en bra 
kartläggning på elevens ämneskunskaper och språk är nyckel till framgångsrik 
studiehandledning. Kartläggningen ska göras på elevens starkaste språk och studiehandledare 
eller modersmålslärare har en aktiv roll i kartläggnings- och undervisningsprocessen, i 
enlighet med Kaya (2016) som påvisar vikten av kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper. S1 berättar om att pedagogerna bedömde att de nyanlända eleverna inte hängde 
med i ämnesundervisningen på grund av språkbrist. Pedagogerna tog inte hänsyn till elevernas 
ämneskunskaper. Kaya (2016) menar att det viktigt att ta reda på vad eleverna redan kan, det 
är inte bara viktigt för läraren när hen planerar sin undervisning utan det är även naturligtvis 
viktigt för eleverna själva. Cummins (2000) menar att när eleverna ska lära nya saker i 
undervisningen är det en betydelsefull anledning till att aktivera deras tidigare kunskaper  för 
att inlärningsprocessen kan bli effektivare. 
 
Respondenterna är också eniga om att studiehandledaren måste ha goda kunskaper i sitt 
modersmål och ämneskunskaper i matematik samt svenska. Det är viktigt att 
studiehandledaren kan obehindrad förklara matematikstoffet för eleven och inte bara översätta 
några ord eller texten på elevens modersmål, i enlighet med Morgon (2014, s.49) som menar 
att studiehandledarna måste vara kunniga i ämnet och vara förberedda inför lektionerna. 
Annars finns det risk för studiehandledningen endast handlar om översättning av enstaka 
begrepp. 
 
Vilken betydelse har studiehandledning på modersmål i matematik för nyanlända elever enligt 
dig? Främjar den nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling? Hur märker du det? 

Alla respondenter är eniga om att det är otroligt viktigt studiehandledningen på modersmålet 
för nyanlända elever. Bunar (2010) har visat i sin forskning att studiehandledningen är det 
viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever. Studiehandlednings betydelse är en 
viktig faktor för den nyanlända eleven när övergången till reguljär klass är permanent 
Bergendorff (2014). L1 tycker att det främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling när de 
har kontinuerlig studiehandledning på modersmål. L2 och L3 beskriver att när eleven har 
tillgång till studiehandledning på sitt modersmål, underlättar det för elevens inlärning och 
eleven förstår bättre i undervisningen. Skolinspektionen (2009, s.22) menar att det bidrar till 
att främja elevens lärande och att utveckla kunskaper i alla ämnen. Genom 
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studiehandledningen kan eleverna bli välbekanta med den svenska skolkoden och det 
underlättar för dem i kontakten med andra elever.  
 
S1 och S2 berättar om när eleven får studiehandledningen på modersmålet, kan eleven visa 
sina kunskaper, vilket stämmer överens med Kaya (2016) som beskriver att eleven får 
möjlighet att utnyttja sina andra språkkunskaper genom studiehandledningen på modersmålet 
för att visa sina kunskaper och att inlärningsprocessen ska komma vidare. Enligt L2 och L3 är 
matematikämnet uppbyggt av ett antal olika begrepp som elever behöver kunna. De anser  att 
matematikbegreppen återkommer i uppgifterna och det är betydelsefullt att eleverna befäster 
sina kunskaper om grundläggande matematiska begrepp i svenska och modersmålet. Det 
stämmer med Löwing och Kilborn (2008) som menar att det är viktigt  
att eleven befäster begreppen mer på sitt modersmål samtidigt som denne utvecklar samma 
kunskaper på svenska.  
 
L1 berättar vidare att han märker skillnaden när hans elever inte hade tillgång till 
studiehandledning på modersmålet i sin matematikundervisning. När de var utan 
studiehandledning under lektionen, använde han olika metoder att förklara olika begrepp, 
representationer eller textuppgifter. Bunar (2010) och Axelsson (2015) betonar att en av de 
viktigaste pedagogiska insatserna är studiehandledning på elevernas modersmål och elever 
som har goda kunskaper i sitt modersmål tillägnar sig svenska språket lättare. 
Studiehandledning på elevernas modersmål är centrala faktorer för nyanländas lärande och 
deltagande i skolan. Axelsson, M. m.fl.2002 menar att utan stöd på modersmålet riskerar 
därför elever att få svårt att klara en åldersmässig nivå i ämnena. 

Frågor om arbetsmetoder för matematiklärare respektive 
studiehandledare 
 

 Använder du någon/några speciell metod vid din matematikundervisning/studiehandledning 
för nyanlända elever? 

Samtliga respondenterna är eniga om att nyanlända elevers matematikundervisning kan vara 
olika beroende på vilket land man kommer ifrån, hur man skriver matematisksymboler. L2s 
erfarenhet många länder där eleverna kommer ifrån skriver matematisksymboler på andra sätt 
än i Sverige i enlighet med Killborn & Löwing (2010) som beskriver att matematiken inte ser 
likadan ut i hela världen, t ex hur man betecknar tid, bråk, vilket mått som används och det 
skiljer sig åt hur man förstår begrepp. L2 säger att hon måste vara öppen som lärare och 
försöka förstå elevens sätt att räkna matematik och inte säga att eleven ska använda de 
matematisksymbolerna som är vanligast i Sverige. Abdoka (2017) menar att om läraren inte 
är medveten om hur kulturstyrd matematiken är för de eleverna som har rötter i ett annat land 
än Sverige, kan det leda till problem i matematikundervisningen för dem. I tidigare forskning 
beskrivas liknande tankar av Löwing och Kilborn (2008) som skriver att läraren bör känna till 
elevens tidigare hemkultur, synen på skola och hur matematik kommuniceras på elevens 
modersmål för att göra bättre elevens inlärningssituation. 
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L1 använder sig av konkret material som han visar för eleverna för att de ska förstå vad de 
olika materialen heter på svenska och hur man använder i matematiken. L1 lägger mycket tid 
för att tydliggöra av begrepp som finns i avsnittet  han jobbar med eleverna. Med liknande 
metod använder S1 för studiehandledningen i matematik. För att kunna göra undervisningen 
framgångsrik har Rönnberg & Rönnberg (2001) påvisat i sin forskning att det är viktigt att 
lärare ska ha kunskaper om andraspråksutvecklingen och språkets betydelse för utvecklingen 
av matematiska begrepp,  
 
Hon tillåter att eleven får använda den algoritmtyp som användes i elevens hemland innan 
eleven kom till Sverige. Hon ser elevens tidigare kunskaper i matematik som fördel för 
elevens matematikinlärning. Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att när eleven börjar skolan 
måste matematikundervisningen anknyta till de kunskaper och erfarenheter som eleven har 
utvecklat före skolstarten. S1 försöker i studiehandledningen i matematik utgå ifrån elevers 
livserfarenheter. L3 leder och ställer frågor så att eleven kommer på hur en uppgift ska lösas. 
Frågar eleven vad olika matematiska uttryck eller begrepp heter på modersmålet. Forskning 
visar att kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen 
befästs både på elevens modersmål och på det svenska språket (Skolverket 2008). 
 
Beskriv hur samarbetet mellan matematiklärare och studiehandledare fungerar? Bidrar 
samarbetet med någonting eller inte?  

Alla respondenter är eniga om att samarbetet mellan dom fungerar ganska bra, men skulle 
kunna fungera bättre om de hade tid i sin tjänst för samarbetet. (Hattie 2009, 2012; 
Gibbons2015) framhäver vikten av att pedagogerna får tid till att ägna sig åt det kollegiala 
utbytet, därför behöver skolan hitta en organisation som fungerar bra. S1 och S2 uttrycker sig 
om att önska ett utökat samarbete med elevernas matematiklärare eftersom samarbetet är en 
betydelsefull del i arbetet på skolan. Skolverket (2015) menar att när eleven får 
studiehandledning på modersmålet är det viktigt att studiehandledningen ska ske i nära 
samarbete med ordinarie undervisande lärare (ämneslärare) och studiehandledare. Bunar 
(2010) framhåller att det inte bara är samarbetet mellan lärarna och studiehandledarna som är 
viktigt, det är också viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan lärare i svenska som 
andraspråk för att utveckla nyanlända elevernas ämneskunskaper. 
 

Slutsatser 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om studiehandledningens betydelse för 
nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen. Studiens 
forskningsfrågor har riktat sig mot tre matematiklärare och två studiehandledare på 
språkintroduktionen. Jag har kommit fram till några slutsatser med utgångspunkt i studiens 
syfte och frågeställningar, och de slutsatserna som kan dras gäller bara för denna studie 
utifrån de begränsningar som gäller för med detta urval och omfattning. 
 
En slutsats är att respondenterna beskriver att studiehandledning på modersmålet ska 
användas i hög grad i skolans olika ämnen för att utveckla och stödja den nya elevens lärande. 
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Studiehandledningen ska ske i nära samarbete med ordinarie undervisande lärare tex 
matematik. Studiehandledningen behöver inte ske i klassrummet, eleven kan få 
handledningen utanför sitt schema. När eleven har tillgång till studiehandledning på sitt 
modersmål, underlättar det elevens inlärning och eleven förstår undervisningen bättre. 
 
Studiehandledarnas roll har en viktig funktion i skolans verksamhet. Det är viktigt att 
studiehandledaren och eleven samarbetar på ett enkelt sätt, eftersom studiehandledning 
handlar om att eleven får innehållet i undervisningen och i ämnet förklarat för sig på sitt 
modersmål. Angående samarbetet mellan lärare och studiehandledare visar resultatet att de 
önskar och hoppas att samarbetet ska bli bättre samt att det ska finnas tid för samplanering 
och utvärdering. Det är också viktigt att studiehandledare har goda kunskaper i modersmålet 
som eleven talar och har goda ämneskunskaper. För att bedöma elevernas nivå är 
studiehandledning på modersmålet nödvändigt. Resultatet visar att eleven/elever får 
studiehandledning 2-3 gånger i veckan vilket respondenterna tycker att det är  bra för elevens 
lärande. Resultatet i studien visat att det saknas noggrann kartläggning av både språk och 
ämneskunskaper. När eleven/eleverna kommer till en ordinarie grupp finns det inte tillräckligt 
underlag för att matematikläraren ska planera undervisningen för eleven/eleverna. 
Matematikläraren måste i sin tur ta reda på elevernas kunskaper i matematik genom att testa 
dom. Det är dubbelarbete för läraren, det vill säga att planera undervisningen för hela klassen 
och kartlägga eleverna. 
 
En annan slutsats är i studien nämns begreppet skolspråk eller ämnesspråk som avses det 
språket som användas i undervisning i olika ämnen. För att eleverna ska kunna klara 
undervisning i skolans ämnen, anser informanterna att det krävs skolspråket. Resultatet visar 
på att de nyanlända eleverna behöver stöd i språket för att kunna ta till sig skolspråket, det vill 
säga det kunskapsrelaterade språket som finns i skolämnena. Det är jätteviktigt att eleven har 
ett välutvecklat skolspråk på sitt modersmål och för att kunna utveckla kunskap är skolspråket 
avgörande som tankeverktyg. Det underlättar också att lära sig nya matematikbegrepp på 
svenska och all annan inlärning. Däremot elever som inte behärskar sitt modersmål har 
svårast att lära sig nya begrepp på modersmål och svenska. För ett barn ska lära sig det 
kunskapsrelaterade språket tar enligt forskning längre tid. Skolverket (2015) menar att eleven 
riskerar att få svårigheter att klara grundnivå i ämnena om inte eleven får stöd på 
modersmålet. 
 
Jag tycker att frågeställningarna har besvarats och tillförts ökad kunskap om 
studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under 
språkintroduktionen. Jag tycker också att studiens resultat reflekterar mycket av den  tidigare 
forskning som gjorts inom området. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden för undersökningen har varit intervjuer med tre matematiklärare och två 
studiehandledare som jobbar på språkintroduktionen med nyanlända elever. Metoden jag 
använde mig av fungerade bra och gav mig mycket fakta som byggde upp min studie. Jag 
läste även olika litteraturer som handlar om studiehandledning på modersmål för nyanlända 
elever. Syftet med intervjufrågorna var att ge en klar uppfattning om bland annat vilka 
uppfattningar och erfarenheter som lärare och studiehandledare har om studiehandledningens 
betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen, 
och vilka arbetsmetoder lärare och studiehandledare använder vid sin matematikundervisning 
respektive studiehandledning på modersmål under språkintroduktionen.  
Fördelen med den metoden som jag använde mig av var att den var lätt att genomföra. 
Transkriberingar tog längre tid än jag planerade, men gav mycket information om lärarnas 
och studiehandledarnas synpunkter. En nackdel med denna metod var att sammanställa 
intervjufrågor och det var mycket tidsödande process att skriva ut intervjuerna samt att 
analysera noggrann vad respondenterna sa. Respondenterna jobbar på samma skola  och 
tillhör samma arbetslag, efterhand kan jag se att det skulle ha varit bättre att de hade kommit 
från olika skolor i samma kommun. 
 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet utifrån mina forskningsfrågor med hjälp av 
de fem intervjuer med tre matematiklärare och två studiehandledare. Min studie visar att 
nyanlända elever har både språk- och matematiksvårigheter utifrån respondenternas 
erfarenheter. Det finns olika faktorer som ligger bakom detta, en av de faktorerna är att 
nyanlända elever har vistats i Sverige en korttid. Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. 
Studie har visat att de nyanlända eleverna ska lära ett nytt språk (svenska) parallellt som de 
ska läsa i olika ämnen (tex matematik) på svenska och lära sig matematiken på ett nytt sätt än 
de inte är vana med. 
 
Samtliga respondenterna anser att svenska språket är ett stort hinder i nyanlända elevernas 
lärande, som kan leda till att de inte når målen. För att de ska utveckla kunskaper på sitt nya 
språk, är det viktigt att skolan erbjuder stöttning i undervisningen, t ex i form av 
studiehandledning på elevernas modersmål (eller sitt starkaste språk). Detta bekräftar 
Skolverket (2008, 2015) att elever med ett annat modersmål än svenska bör erbjudas eleverna 
studiehandledning på modersmålet om det finns behov. Skolverket anser att en viktig tillgång 
kan vara studiehandledning på elevens modersmål. Elever som har matematiksvårigheter eller 
bristande förkunskaper i matematik är på grund av elevernas skolgång innan de flyttade till 
Sverige. De som gått i skolan i några år har svårt att förstå vissa arbetsområden i matematik, 
eftersom de saknar de grundläggande kunskaper som en elev i deras ålder har som 
matematiklärarna förväntar sig. Bristande skolgång kan leda till svårigheter i 
matematikinlärning för dessa elever. 
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En annan faktor  som respondenterna uttrycker sig är bristande pedagogisk kartläggning på 
nyanlända elever som skolan knappt genomförde. Eleverna kan inte visa sina kunskaper i 
matematikämnet på grund av språksvårigheter. Det är viktigt att skolan har en fungerande 
pedagogisk kartläggning för nyanlända elever under tiden de går på skolintroduktionen, vilket 
även (Cummins 2001; Sandell & Hassanpour 2012) bekräftar att skolan måste ta reda på 
elevens tidigare skolgång och vilka kunskaper eleven har med sig. Det krävs en planerad 
verksamhet för att den ska vara möjlig att utföra på ett systematiskt sätt. Det är också viktigt 
att pedagogerna som undervisar eleverna har erfarenhet om kartläggning. 
 
Resultatet i  studien visar att respondenterna uttrycker sig att modersmålet har positiv effekt 
på elevers kunskapsutveckling i matematik. Det underlättar för eleverna att lära sig nya 
kunskaper i olika ämnen när de har goda kunskaper i modersmålet, det blir lättare för 
inlärning av svenska språket. Forskning bland annat Bunar (2010) påvisar att det gynnar 
elevens språkutveckling i svenska när eleven har ett välutvecklat modersmål vilket påverkar 
elevens framgång i skolan i positiv riktning. I studien förklarar några respondenterna att 
modersmålet är  viktigt för elevens trygghet, självkänsla, motivation och inlärning.  Bunar 
(2010)  bekräftar att när eleven har god kunskap i modersmålet kan eleven skriva eller sätta 
ord på sina kunskaper och det kan leda till att eleven får bra självförtroende och motivation. 
Informanterna har märkt att det har blivit mer och mer tydligt modersmåls betydelse för 
inlärningen, de ser skillnad hos eleverna när eleverna förstår textuppgifter på modersmål med 
hjälp av studiehandledning på modersmål. Det är viktigt att matematiklärare ser till att 
elevernas kunskapsutveckling i matematik inte stanna upp på grund av deras språkbrister. Det 
stämmer överens med Rönnberg och Rönnberg (2001) som framhåller att eleven ska bygga 
vidare på den kunskap eleven bär med sig.  
 
För att kunna ta till sig skolspråket behöver eleverna stöd i modersmålet, anser 
respondenterna. Forskningen har visat att det tar flera år för eleverna att lära sig skol-
/ämnesspråket (Kaya 2016; Löwing och Kilborn 2008). Det är viktigt att skolan erbjuder de 
nyanlända eleverna stöd i form av studiehandledning på modersmålet (Skolverket 2015). 
 
Studien visar att respondenterna arbetar med studiehandledning i matematik på olika sätt, 
studiehandledningen varierar beroende på vilket/vilka behov eleven har och 
studiehandledningen i matematik är individanpassad. Respondenterna har olika kompetens 
kring studiehandledning på modersmål. De uttrycker sig att samarbetet mellan 
matematiklärare och studiehandledare fungerar ganska bra men att de önskar mer tid för 
samarbetet om studiehandledning. Det är viktigt att studiehandledarna måste ha tid för att 
kunna planera inför lektionen eftersom studiehandledarna inte är utbildade i alla skolämnen. 
Det är väldigt viktigt att studiehandledarna är insatt i ämnet och är förberedd inför lektionerna 
eftersom studiehandledning på modersmålet syftar till att eleven får ökade möjligheter till 
lärande genom  exempelvis att samtala och kommunicera på modersmålet om det är nytt, att 
sätta ord på sina kunskaper och därmed  bygga vidare på dem. 
 
Resultatet i studien visar att respondenterna har olika åsikter kring vad framgångsrik 
studiehandledning är. En åsikt är att eleven får studiehandledning innan lektionen är ett sätt att 
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skapa förförståelse för  lektionens stoff. Det är viktigt att eleven får matematikbegrepp 
förklarat på modersmål, och det underlättar för eleven att följa med i kommande 
undervisning. En annan åsikt är att lärarna som undervisar nyanlända elever ska ha erfarenhet 
om elevernas tidigare skolgång och eleverna får en genomtänkt kartläggning när de börjar på 
skolan. Elevernas starkaste språk ska användas i kartläggningen med hjälp av en 
studiehandledare eller modersmålslärare. Det är viktigt att matematikläraren gör en bra 
kartläggning på eleven för att kunna planera undervisningen. Jag som matematiklärare vet vad 
min/mina elever kan i matematikämnet, och startar därifrån så att eleverna inte nödvändigtvis 
börjar på för låg nivå på grund av att de inte förstår svenska språket. Det blir också tydligt för 
eleven/eleverna vilka kunskaper de har i matematik och vad de behöver för hjälp. Studiens 
resultat visar att det är flera fall där respondenterna lyfter upp vikten av samarbete mellan 
lärare, studiehandledare och elever som elever kan förstärkas att utveckla sitt språk och 
ämneskunskaper. För att få en välfungerande studiehandledning behöver studiehandledning 
organiseras och ses som en integrerad del av skolans verksamhet. Det är skolans huvudman 
och rektorn som är ansvariga för det och ska se till att eleverna ska få studiehandledning på 
modersmålet samt att studiehandledarna får ett bättre arbetsvillkor. Det är  först när detta 
ansvar tas fullt ut som studiehandledning kan bli en framgångsriksfaktor for nyanlända 
elevers skolgång. 
 
Resultatet i studien visar att studiehandledning på modersmål i matematik har betydelse för 
nyanlända elevernas förståelse och kunskapsutveckling. Det märkts av hos eleverna positiva 
effekter genom studiehandledning, de får ökad och bredare förståelse för matematiska 
begrepp samt ökad motivation enligt respondenterna. Tidigare forskning (bland annat Bunar 
och Bergendorff) har visat att modersmålet har stor betydelse för elevernas lärande och 
kunskapsutveckling. Resultatet visar på att samtliga respondenterna använder olika metoder 
vid sina matematikundervisningar/studiehandledningar för nyanlända elever. De anser att det 
är viktigt att lärare och studiehandledare tar  hänsyn till och respektera nyanlända elevers 
erfarenheter och kunskaper. 
 

Framtida forskning 
Att undervisa nyanlända elever på språkintroduktionen är en pedagogisk utmaning för de 
undervisande lärarna i skolan. Nyanlända eleverna kommer med andra erfarenheter och 
värderingar från skoltid i sina hemländer. Studiehandledning på modersmål har stor betydelse 
för elevernas lärande. Denna studie har undersökt  matematiklärare -och studiehandledares 
uppfattningar och erfarenheter om studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers 
förståelse för matematikämnet under språkintroduktion. Fler gånger under arbetet har jag 
funderat och ställt frågan om resultatet hade blivit samma om jag hade intervjuat nyanlända 
elever. Det skulle vara mycket intressant att se om resultatet hade blivit något annorlunda 
mellan deras uppfattningar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till och studiehandledare 
 

Bakgrundsfrågor: 

Finns det  elev/elever i din matematikundervisning som har studiehandledning  på 
modersmål? 

Hur ofta får eleven/eleverna studiehandledning? 

Hur lång erfarenhet har du med att ha elever som får studiehandledning? 

Frågor om orsaker till problem med matematikundervisningen: 

 Upplever ni att nyanlända elever har svårigheter i matematiken på grund av brist på svenskt 
språk? Eller handlar det om bristande förkunskaper i matematik? 

Vilken effekt på elevers kunskapsutveckling i matematik uppfattar du att modersmålet har?  

På vilket sätt är det märkbart? 

Frågor om studiehandledning på modersmålet: 

Hur arbetar ni med studiehandledning i matematik? 

Vad är framgångsrik studiehandledning enligt dig? 

Vilken betydelse har studiehandledning på modersmål i matematik för nyanlända elever enligt 
dig? Främjar den nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling? Hur märker du det? 

Frågor om arbetsmetoder för matematiklärare respektive studiehandledare: 

 Använder du någon/några speciella metoder vid din matematikundervisning för nyanlända 
elever? (för lärare) 

Vilka studiehandledningsmetoder har ni för att eleven/elever ska förstå innehållet av 
matematikundervisning? (för studiehandledare) 

Beskriv hur samarbetet mellan matematiklärare och studiehandledare fungerar? Bidrar 
samarbetet med någonting eller inte?  


