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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan betyget i ämnena modersmål och 

svenska som andraspråk och betyget i ämnet matematik som elever med annat modersmål än 

svenska får. Syftet är också att undersöka betydelsen av studiehandledning och 

studiehandledarens ämnesutbildning för betyget i matematik. Genom att ta reda på vilket 

betyg som fyra avgångsklasser i åk 9 i en skola i västra Sverige hade i ämnena modersmål, 

svenska som andraspråk och matematik, och om dessa hade fått studiehandledning i 

matematik, kunde jag skapa korstabeller i Excel för olika betygskombinationer. För varje 

betygskombination undersökte jag styrkan i sambandet genom att jag beräknade Pearson’s 

korrelationskoefficient. För att få en djupare förståelse för just studiehandledningens 

betydelse genomförde jag också en intervjustudie. På den aktuella skolan var korrelationen 

mellan betyget i modersmål och matematik stark (0,51), medan korrelationen mellan betyget i 

svenska som andraspråk och matematik var medelstark (0,38). Vidare var korrelationen 

mellan betyget i modersmål och matematik stark (0,62) för de elever som inte fått 

studiehandledning, medan korrelationen mellan svenska som andraspråk och matematik var 

stark (0,58) för de elever som fått studiehandledning. Korrelationen mellan 

studiehandledarens ämnesutbildning och betyget i matematik var också stark (0,58). Studien 

ger en antydan om att modersmålsundervisning spelar en viss roll för betyget i matematik, 

men att även svenska som andraspråk gör det, speciellt för de elever som fått 

studiehandledning av en studiehandledare med ämnesutbildning. Varken Skollagen (SFS 

2010:800) eller Skolförordningen (SFS 2011:185) är tillräckligt tydliga när det gäller 

utländska elevers rätt till stödundervisning. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Jag har under flera års tid undervisat i ämnet matematik på en gymnasieskola i västra Sverige 

och även agerat som studiehandledare på persiska vid ett flertal tillfällen. Under de senaste 

åren har jag kunnat konstatera en tydligt försämrad läsförståelse hos mina elever. När 

läsförståelsen blir sämre drabbar detta inte bara förmågan att kunna läsa och förstå en text 

skriven på svenska. Det drabbar även elevens förmåga att kunna läsa och förstå texten i 

matematiska problem. När de inte förstår texten blir det svårare att lösa det matematiska 

problemet. 

 

Att läsförståelsen har försämrats bekräftas också i de PISA-rapporter som OECD gör vart 

tredje år. I PISA-rapporten 2009 (Skolverket, 2010), där läsförståelse var huvudområde, 

deltog 4.567 elever fördelat på ett jämnt urval av niondeklassare i landet. Jämfört med den 

första PISA-rapporten 2000 (Skolverket, 2001) där läsförståelse också var huvudområde, har 

resultaten försämrats och svenska 15-åringars läsförståelse är idag bara på en genomsnittlig 

nivå i ett internationellt perspektiv. I alla tidigare PISA-undersökningar har svenska elevers 

läsförståelse varit över genomsnittet i OECD. 

 

En grupp elever som har särskilt stora svårigheter med läsförståelse är de elever som har annat 

modersmål än svenska. En del av dessa elever är födda utomlands och har kommit till Sverige 

när de varit i skolåldern, s.k. förstagenerationsinvandrade elever, medan andra är födda i 

Sverige av föräldrar med utländskt ursprung, s.k. andragenerationsinvandrade elever.  

 

För elever med annat modersmål än svenska är det ämnet svenska som andraspråk som dessa 

elever har allra svårast för och som flest elever blir underkända i. Det ämne som näst flest 

elever blir underkända i är matematik. Att elever med utländsk bakgrund inte når målen i 

matematik fastslås gång på gång av Skolverket men också i andra sammanhang. Sedan 

Skolverket började rapportera om ämnesprovet i matematik 1998 har andelen elever med 

utländsk bakgrund som inte når målen i matematik legat på ungefär 20 procent (Norén, 2010, 

s. 21-22).  

 

Sverige utmärker sig dock i OECD genom att inget annat land, bortsett från Belgien, har så 

stora skillnader mellan sina första- och andragenerationsinvandrade elever när det gäller 15-

åringars matematikkunskaper. I Sverige skiljer det hela 92 poäng till de förstagenerations-

invandrade elevernas nackdel, vilket motsvarar mer än två årskurser sämre matematik-

kunskaper. Bara 3,3 procent av dessa elever klarar sig bra i matematik. Det är sämst av alla 

OECD-länder. Detta förklaras bl.a. av den invandrade populationens sammansättning och 

språkbarriärer (Education at a Glance, 2007, s.7-8). 

 

Skolan kan erbjuda elever med annat modersmål än svenska olika typer av stödundervisning. 

Denna stödundervisning består av undervisning i modersmål
1
, undervisning i svenska som 

                                                 
1
 Undervisning i det språk ett barn först har lärt sig att tala. En person kan ha fler än ett modersmål, 

exempelvis då barnet har flerspråkiga föräldrar. Dock ska dessa språk talas aktivt i hemmet för att räknas som 

modersmål i skolsammanhang.  
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andraspråk
2
, studiehandledning på modersmål

3
 och tvåspråkig undervisning

4
. Hur denna 

stödundervisning ska bedrivas regleras i Skollagen (SFS 2010:800) och Skolförordningen 

(SFS 2011:185). Regeringen har också infört en försöksverksamhet, Förordning (SFS 

2011:421), med tvåspråkig undervisning i grundskolans åk 7-9.  

 

Skolverket har också utgett rekommendationer för hur lagar och förordningar inom 

skolområdet kan tillämpas i Skolverkets ’Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever’ 

(Skolverket, 2008a). Där står hur mottagandet, introduktionen, den individuella planeringen 

och undervisningen i de olika stödformerna kan ordnas. 

 

Både Skollagen (SFS 2010:800) och Skolförordningen (SFS 2011:185) har dock otydliga 

formuleringar när det gäller invandrarelevers rätt att få undervisning både vad gäller 

modersmål och svenska som andraspråk. Även formuleringarna som gäller rätten att få 

studiehandledning på modersmål och tvåspråkig undervisning är otydliga. Det är endast för de 

s.k. nationella minoritetsspråken
5
 som man kan tala om någon form av strikt ansvar från 

kommunens och skolans sida när det gäller att erbjuda stödundervisning.  

 

Otydliga regler och förordningar gör att den enskilda kommunen och skolan kan tolka 

regelverket på olika sätt. Bristande ekonomiska resurser och ett oengagerat förhållningssätt  

kan också bidra till att olika stödformer inte utformas på ett optimalt sätt eller i värsta fall helt 

uteblir. Resultatet blir i många fall att elever med annat modersmål än svenska går ut nian 

utan godkänt betyg i matematik. Detta i sin tur gör att eleverna får problem när de skall söka 

sig vidare till gymnasieskolan.  

 

Det kan förmodas att det finns ett samband mellan brister i praktiserandet av de olika 

stödformerna och det faktum att så många utländska elever lämnar nian utan godkänt betyg i 

matematik. Det finns dock få empiriska studier som beskriver hur detta samband ser ut. Detta 

beror på att forskningsområdet är relativt nytt och på att de studier som har gjorts, bl.a. 

(Skolverket, 2008b), mer har jämfört vad deltagande resp. ej deltagande i de olika 

stödformerna haft för effekt på skolresultatet. Studierna har inte berört vad som händer i 

klassrummet. 

 

Det skulle t.ex. vara intressant att veta hur prestationerna i modersmål och svenska som 

andraspråk förhåller sig till prestationerna i matematik. Det skulle också vara intressant att 

veta vilken roll studiehandledning spelar för betyget i matematik. 

                                                 
2
 Undervisning i svenska för elever som inte har svenska som sitt modersmål utan där svenska är ett andraspråk. 

Undervisning i detta ämne förekommer i Sverige och i svenskspråkiga skolor i Finland.   

 
3
 Med studiehandledning på modersmål avses att eleven får hjälp av en studiehandledare/modersmålslärare som 

själv talar elevens modersmål i syfte att eleven bättre skall kunna uppnå målen i olika skolämnen. 

 
4
 Undervisning för elever med ett gemensamt annat modersmål än svenska där undervisningen sker både i och 

på modersmålet och svenska/svenska som andraspråk. Tvåspråkig undervisning förekommer ofta på 

språkinriktade gymnasieskolor, t.ex. Franska skolan i Stockholm. 

 
5
 Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige. Dessa är finska, meänkieli (tornedalsfinska), 

samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch. Dessa har större rättigheter än andra minoritetsspråk i 

Sverige. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_skolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Me%C3%A4nkieli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romani_chib
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur sambandet ser ut mellan betyget i ämnena 

modersmål och svenska som andraspråk och det betyg i ämnet matematik som elever med 

annat modersmål än svenska får. Syftet är också att undersöka vilken roll studiehandledning 

och ämnesutbildning hos studiehandledaren spelar för betyget i matematik. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågor som jag skall försöka besvara är följande:  

 

1) Hur ser sambandet ut mellan elevers resultat i ämnet modersmål, sett till betyget i detta 

ämne, och resultatet i ämnet svenska som andraspråk, sett till betyget i detta ämne? – Se kap. 

4.1.1. 

 

2) Hur ser sambandet ut mellan elevers resultat i ämnet modersmål, sett till betyget i detta 

ämne, och resultatet i ämnet matematik, sett till betyget i detta ämne? Finns det någon skillnad 

mellan de elever som fått resp. inte fått studiehandledning? – Se kap. 4.1.2. 

 

3) Hur ser sambandet ut mellan elevers resultat i ämnet svenska som andraspråk, sett till 

betyget i detta ämne, och resultatet i ämnet matematik, sett till betyget i detta ämne? Finns det 

någon skillnad mellan de elever som fått resp. inte fått studiehandledning? – Se kap. 4.1.3. 

 

4) Hur ser sambandet ut mellan studiehandledarens ämnesutbildning i matematik och det 

resultat som eleverna fått i ämnet matematik, sett till betyget i detta ämne. – Se kap. 4.1.4. 
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2 LITTERATURSTUDIE  

 
Litteraturstudien inleder jag med att gå igenom de lagar och förordningar som styr 

undervisningen av elever med annat modersmål än svenska. Problematiken med att förstå 

matematiska begrepp på ett annat språk berörs. Därefter görs en litteraturgenomgång av 

forskningen kring modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och studiehandledning 

på modersmål. Kapitlet avslutas med ett exempel som visar att det inte alltid är brister i 

språket som avgör om en elev når målen i matematik eller inte, utan det kan bero på brister i 

talförståelsen. 

 

2.1 Lagar och förordningar 

De lagar och förordningar som styr hur stödundervisning ska bedrivas för elever med annat 

modersmål än svenska finns i Skollagen (SFS 2010:800), Skolförordningen (SFS 2011:185) 

och i Förordning (SFS 2011:421). Både Skollagen (SFS 2010:800) och Skolförordningen 

(SFS 2011:185) började tillämpas den 1 juli 2011.  

 

I Skollagens 3. kap. om ’barns och elevers utveckling mot målen’ står att om det finns risk för 

att en elev inte uppnår kunskapskraven så skall eleven få s.k. särskilt stöd. Det är rektorn som 

beslutar om det särskilda stödet. Rektorn beslutar även vilken åtgärd som skall sättas in. 

Åtgärden kan antingen bestå av att en särskild undervisningsgrupp anordnas för eleven eller, 

om man märker att eleven inte kommer att nå kunskapskraven, att eleven får s.k. anpassad 

studiegång. 

 

I Skollagens 10. kap. står att undervisning i grundskolan skall ske i ett antal definierade 

ämnen. Förutom de vanliga ämnena svenska, engelska, matematik, NO och SO o.s.v., så skall 

undervisning också ges i elevens modersmål och svenska som andraspråk. Undervisning i 

elevens modersmål skall ges om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om 

eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Modersmålsundervisning i ett nationellt 

minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet. Därutöver skall undervisning anordnas i språkval, elevens val och skolans val.  

 

I Skolförordningens 5. kap. står att en elev skall få studiehandledning på modersmålet 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.  

 

I Skolförordningens 5. kap. står också att modersmålsundervisning får anordnas som språkval, 

som elevens val, som skolans val eller utanför den garanterade undervisningen. Det är rektorn 

som beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Skolan är skyldig att anordna 

modersmålsundervisning bara om minst fem elever med samma språk vill det och om det 

finns en lämplig lärare. Kravet på minst fem elever gäller inte de nationella minoritetsspråken. 

Om modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie skoltid behöver skolan bara erbjuda 

sådan undervisning i högst sju läsår, t.ex. åk 1-7 eller åk 3-9. Denna begränsning gäller inte de 

nationella minoritetsspråken eller de nordiska språken. 

 

I Skolförordningens 9. kap. står det att en elev kan byta bort franska, spanska eller tyska som 

språkval och istället läsa sitt modersmål, men då måste minst fem elever ha valt detta 

modersmål som sitt språkval. Denna begränsning gäller heller inte om det språk som avses är 
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ett nationellt minoritetsspråk. Sedan står det att skolan skall sträva efter att erbjuda andra 

språk än franska, spanska eller tyska som språkval. Som elevens val kan eleven välja ett 

nybörjarspråk. När det gäller skolans val är det rektorn som beslutar om vad som kan läsas 

men Skolverket måste godkänna undervisningen. 

 

I Skolförordningens 9. kap. behandlas också s.k. tvåspråkig undervisning. Om elevens dagliga 

umgängesspråk hemma inte är svenska så får delar av undervisningen ske på det främmande 

språket, max hälften av undervisningstiden. Tidigare gällde denna regel bara i åk 1-6, men 

enligt Förordning (SFS 2011:421) får sådan undervisning ske även i åk 7-9 fram till den 1 juli 

2015 på försök. Undervisningen på svenska skall dock ökas successivt.  

 

Utöver ovanstående lagar och förordningen har Skolverket utarbetat s.k. Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008a). Dessa allmänna råd handlar om hur 

mottagandet och introduktionen skall gå till samt även hur den individuella planeringen och 

undervisningen av den nyanlända eleven skall gå till. Dessa råd talar om vad kommunen och 

skolan bör tänka på när en nyanländ elev kommer till en ny klass. Råden innehåller också 

punkter om uppföljning och utvärdering samt kompetensutveckling. 

 

2.2 Matematiska begrepp på ett annat språk 

Rönnberg & Rönnberg (2001) berör i en studie elever med annat modersmål än svenska och 

matematikutbildning. Enligt deras egen erfarenhet från studiedagar, regionala nätverk för 

skolor med elever med annat modersmål än svenska, ämneskonferenser och ämnesnätverk är 

det mycket vanligt att man förklarar dåliga resultat för dessa elever med brister hos dem 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 93). 

 

Detta bekräftas också av (Lahdenperä, 1997) som visar att rektorer och förvaltningschefer 

förlägger problemet till den enskilde eleven och till elevens intellektuella resurser. Detta är ett 

perspektiv som allt mer ifrågasätts i forskning om lärande. Det som förefaller vara 

inlärningssvårigheter kan istället bero på skolans oförmåga att möta elever med annan 

språklig och kulturell bakgrund (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 93-94). 
 

Att många lärare som undervisar elever med annan språklig bakgrund uppfattar det som att 

eleverna inte har nödvändiga begrepp för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, kan bero 

på att elevens begrepp är förankrade i elevens språk och erfarenheter och att de därför har 

svårt att använda dem i en undervisning på andraspråket
6
. Elever med annat modersmål än 

svenska har ofta matematikkunskaper jämförbara med jämnåriga svenska elevers, men de 

saknar ett verbalt språk för att uttrycka dessa kunskaper (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 94-

95). 

  

Rönnberg & Rönnberg (2001, s. 95) anser att detta visar dels på behovet av lärare som talar 

samma språk som eleven, dels på behovet av att utforma metoder att synliggöra och kartlägga 

elevernas kunnande i matematik. Någon måste också ta ansvaret för att avgöra när elevens 

svenska är så väl utvecklad att eleven kan lära matematik och bygga upp nya begrepp på 

andraspråket. Men det är lika viktigt att det verkligen sker en matematisk begreppsutveckling 

                                                 
6
 Ett andraspråk är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas, till exempel 

vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Modersm%C3%A5l
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på modersmålet under tiden. Författarna anser att det är viktigt att tydliga rutiner införs som i 

ett första steg kan avgöra vilka begrepp eleven behärskar på modersmålet. 

 

2.3 Modersmålsundervisning 

I en studie som Skolverket gjort (Skolverket, 2008b) med det övergripande syftet att bidra till 

en fördjupad kunskap om språk- och kunskapsutvecklingen för elever med annat modersmål 

än svenska, undersöker man hur undervisning i modersmål, svenska som andraspråk och 

studiehandledning praktiseras i den svenska skolan.  

 

Flera förhållanden spelar roll för skolans perspektiv, bl.a. har skolledningens kunskap 

betydelse men också elevpopulationens sammansättning. På skolor med en hög andel elever 

med annat modersmål och skolor med en större mångfald av elever är incitamenten större att 

utveckla ett perspektiv och en medvetenhet om dessa elevers behov. Skolor med ett mer aktivt 

och medvetet förhållningssätt till gruppen elever med annat modersmål kännetecknas dels av 

att verksamheten bedrivs med en tydligare utgångspunkt i denna elevgrupp och dels av en 

större mångfald av olika insatser (Skolverket, 2008b, s. 61). 

 

Modersmålsundervisningen framträder i denna studie emellertid som en i hög grad extern 

verksamhet inom skolan med väldigt lite samarbete mellan dess lärare och övriga lärare på 

skolan. Det kan te sig naturligt att ansvar och organisation av modersmålsundervisning ligger 

hos kommunen eftersom det många gånger rör sig om elever från olika skolor i en 

undervisningsgrupp. Samtidigt kan kommunansvaret medföra att skolan får en bristande insyn 

i verksamheten (Skolverket, 2008b, s. 18). 

 

I de flesta fall utfärdas riktlinjer på kommunnivå, t.ex. om undervisningens placering i 

förhållande till timplan eller undervisningsgruppens storlek. Enligt studien menar dock ca. 20 

% av skolorna att det inte finns några riktlinjer alls för verksamheten. Modersmålslärare 

beskriver i studien också en arbetssituation med undervisning utanför skoltid och ett 

flackande mellan olika skolor (Skolverket, 2008b, s. 19). 

 

Skolverket (2008b) redovisar tydliga skillnader i genomsnittligt meritvärde
7
 med avseende på 

elevers deltagande i modersmålsundervisning och/eller i undervisning i svenska som 

andraspråk. Högst genomsnittligt meritvärde (220p) har eleverna som har deltagit i 

modersmålsundervisning (men inte i svenska som andraspråk). Lägst genomsnittligt 

meritvärde (181p) har eleverna som har deltagit i svenska som andraspråk (men inte i 

modersmålsundervisning), se tabell 1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Meritvärdet baseras på de 16 högsta betygen i elevens slutbetyg (Ännu ej godkänd=0, G=10, 

VG=15, MVG=20). 
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Tabell 1: Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund som har deltagit resp. 

ej deltagit i undervisning i Modersmål och/eller Svenska som andraspråk (SVA). Källa: 

(Skolverket, 2008b, s. 66). 

 
Deltagande i 

undervisning (elever 

med registrerat 

deltagande under minst 

ett läsår) 

Ej deltagit i 

undervisningen 

(SVA och 

Mmål) 

Deltagit i 

Mmål 

Deltagit i 

SVA 

Deltagit i 

SVA och 

Mmål 

Totalt 

Genomsnittligt 

meritvärde 
207 220 181 190 201 

 

 

Utländska elever som endast deltagit i undervisning i modersmål har t.o.m. ett högre 

meritvärde än elever födda i Sverige av svenskfödda föräldrar, som har ett meritvärde bara på 

208 (Skolverket, 2008b, s. 63). 

 

Om man specialstuderar elever med utländsk bakgrund som endast deltagit i undervisning i 

modersmål ser man att meritvärdena skiljer sig åt beroende på om det är första- eller 

andragenerationsinvandrade elever. Andragenerationsinvandrade elever som är födda i 

Sverige av utlandsfödda föräldrar har ett meritvärde på hela 229, medan 

förstagenerationsinvandrade elever, elever födda utomlands, har ett meritvärde som ligger på 

216, se tabell 2: 

 

 

Tabell 2: Genomsnittligt meritvärde för elever med olika utländsk bakgrund som endast har 

deltagit i undervisning i Modersmål. Källa: (Skolverket, 2008b, s. 67). 

 
Deltagande i 

undervisning 

(elever med registrerat 

deltagande under minst 

ett läsår) 

Född utomlands 

(förstagenerations- 

invandrad elev) 

Född i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar 

(andragenerations- 

invandrad elev) 

Född i Sverige av 

en svensk och en 

utlandsfödd förälder 

(andragenerations- 

invandrad elev) 

Genomsnittligt 

meritvärde 
216 229 214 

 

 

Flera av de intervjuade modersmålslärarna i studien framhöll att elever som är framgångsrika 

i modersmålet i regel också hade stor framgång i övriga ämnen. Lärarna såg detta som en 

effekt av undervisningen i modersmål och menade att undervisningen stärker eleven i det 

övriga skolarbetet (Skolverket, 2008b, s. 68). 

 

I motsats till tidigare nämnda studier finns exempel på att föreställningen om att språket 

”orsakar” matematiksvårigheter är felaktig. Inom dövskolorna är det vanligt att man har 

uppfattningen att barnet först måste lära sig sitt modersmål (teckenspråket) ordentligt, innan 

det kan lära sig matematik. Därför har matematiken ofta satts på undantag under de första 

åren i dövskolorna, till stor nackdel för de döva elevernas matematikutveckling. Den här 

uppfattningen är inte bara felaktig, utan t.o.m. bromsar de döva barnens matematikutveckling 

(Engström, 2007). 
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2.4 Svenska som andraspråk 

I Skolverkets studie (Skolverket, 2008b) är ett helhetsintryck att svenska som andraspråk till 

övervägande delen bedrivs som en stödundervisning eller som ett ämne riktat till 

svagpresterande elever. Det varken organiseras eller betraktas som ett likvärdigt alternativ till 

ämnet svenska. Man pekar på ämnets låga status och av studiens resultat frågar sig 

rapportförfattarna om svenska som andraspråk har ett berättigande som ämne om man ser till 

hur undervisningen bedrivs idag (Skolverket, 2008b, s. 14). 

 

Enligt studien kan man också se en nivågruppering av eleverna och en syn på ämnet som en 

tillfällig passage till undervisning i ämnet svenska. När man har kommit upp i en viss nivå i 

undervisningen i svenska som andraspråk går man över till undervisningen i svenska. 

Resultaten indikerar att det ibland handlar om ekonomi och brist på resurser där elever puttas 

över till undervisning i svenska fast de egentligen skulle behöva en undervisning i svenska 

som andraspråk (Skolverket, 2008b, s. 15). 

 

Elever med utländsk bakgrund som endast deltagit i undervisning i svenska som andraspråk 

har ett genomsnittligt meritvärde på 181, se tabell 1. Meritvärdena är nästan samma om det är 

första- eller andragenerationsinvandrade elever om båda föräldrarna är utlandsfödda. 

Andragenerationsinvandrade elever som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar har ett 

meritvärde på 184, medan förstagenerationsinvandrade elever, elever födda utomlands, har ett 

meritvärde som ligger på, 183, se tabell 3: 

 

 

Tabell 3: Genomsnittligt meritvärde för elever med olika utländsk bakgrund som endast har 

deltagit i undervisning i Svenska som andraspråk. Källa: (Skolverket, 2008b, s. 67). 

 
Deltagande i 

undervisning 

(elever med registrerat 

deltagande under minst 

ett läsår) 

Född utomlands 

(förstagenerations- 

invandrad elev) 

Född i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar 

(andragenerations- 

invandrad elev) 

Född i Sverige av 

en svensk och en 

utlandsfödd förälder 

(andragenerations- 

invandrad elev) 

Genomsnittligt 

meritvärde 
183 184 164 

 

 

Samtidigt är andelen av de utländska elever som deltagit i modersmål (och inte i svenska som 

andraspråk) mycket högre hos de andragenerationsinvandrade eleverna jämfört med de 

förstagenerationsinvandrade eleverna (19,8 % resp. 9,5 %). För de utländska eleverna som 

deltagit i svenska som andraspråk (och inte i modersmål) är förhållandet det motsatta, en 

större andel av de förstagenerationsinvandrade eleverna hade bara deltagit i svenska som 

andraspråk jämfört med de andragenerationsinvandrade eleverna (16,6 % resp. 13,4 %), se 

tabell 4: 
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Tabell 4: Andel elever med olika utländsk bakgrund som har deltagit under minst ett läsår i 

undervisning i modersmål och svenska som andraspråk. Källa: (Skolverket, 2008b, s. 64). 

 
Deltagande i undervisning 

(elever med registrerat 

deltagande under minst 

ett läsår) 

Född utomlands 

(förstagenerations- 

invandrad elev) 

Född i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar 

(andragenerations- 

invandrad elev) 
Deltagit i Mmål 9,5 % 19,8 % 
Deltagit i SVA 16,6 % 13,4 % 

 

 

Det är dock svårt att med denna studie belägga att det verkligen handlar om en effekt av ett 

deltagande i modersmålsundervisningen och i svenska som andraspråk, det kan finnas andra 

bakomliggande faktorer. Ser man till andragenerationsinvandrade elever som enbart deltagit i 

modersmålsundervisning (men inte i svenska som andraspråk) är det knappt halva gruppen 

(46,0 %) som har föräldrar med någon typ av eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra 

för andragenerationsinvandrade elever som enbart deltagit i svenska som andraspråk (men 

inte i modersmål) är det bara drygt en fjärdedel (28 %) som har föräldrar med någon typ av 

eftergymnasial utbildning (Skolverket, 2008b, s. 68-70). 

 

Löwing & Kilborn (2008) menar att för elever som kommer från ett land där man har mer 

logiskt uppbyggda räkneord än de svenska, kan förvirringen bli stor när de här i Sverige skall 

gå från en lägre begreppsnivå till en annan högre. För elever som kommer från t.ex. Vietnam 

eller ett land med ett slaviskt språk heter talen efter tio: tio-ett, tio-två, tio-tre etc. Man läser 

alltså talen på samma sätt som man skriver dem med siffror. Att sjutton betyder 10 + 7 har 

alltså stöd i dessa språk. I Sverige inleds talen efter tio med elva och tolv som inte är tolkbara 

för dem som inte känner till kopplingen till gotiska eller fornnordiska. Efter detta följer talen 

tretton, fjorton, femton etc. där man nämner entalet före tiotalet och där tio plötsligt heter 

”ton”, en annan oregelbundenhet i den svenska talraden. 

 

Olika språk har olika struktur när det gäller att benämna tvåsiffriga tal, vilket kan försvåra för 

eleverna när de ska lära sig matematik på ett andraspråk. Den struktur som språk har för 

talbenämning påverkar begreppsbildningen. Det finns också andra skillnader i benämningar 

mellan olika språk som kan försvåra matematiklärandet (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 42-

43) 

 

När man kommer till områden som geometri, statistik, bråkräkning och procent etc. blir det 

ännu mer komplicerat. Man kan emellertid redan utgående från exemplet ovan konstatera att 

retoriken: ”Se bara till att eleverna lär sig svenska” inte håller. Språket är bara bärare av 

begrepp och kultur och det är de kulturella skillnaderna som är avgörande. Det är 

denna problematik som måste hanteras på ett insiktsfullt sätt och i samverkan mellan 

läraren i förberedelseklassen
8
, modersmålsläraren, läraren i svenska som andraspråk 

och av den lärare som senare kommer att undervisa eleven i matematik (Löwing & Kilborn 

(2008). 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att många elever med annat modersmål än svenska har 

svårt att utveckla såväl sitt modersmål som andraspråket svenska till en nivå som en 

                                                 
8
 Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande 

svenskundervisning.  
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traditionell läroboksbaserad undervisning kräver. Det antal timmar som eleverna får i 

modersmålsundervisning inom ramen för en svenskspråkig undervisning är för de flesta inte 

tillräckligt för att utveckla skriftspråklighet om eleverna inte redan påbörjat en sådan 

utveckling utanför undervisningen. 

 

Eftersom många elever med annat modersmål än svenska lever i segregerade bostadsområden, 

omges de dessutom inte av andraspråket svenska i den omfattning som enligt forskningen är 

en förutsättning för att en enspråkig undervisning på andraspråket ska leda till goda 

färdigheter i andraspråket. Detta påverkar elevernas matematikstudier negativt. Språket har så 

stor betydelse för att utveckla tänkandet att eleverna borde få använda sitt eget språk i stor 

utsträckning. Det är därför viktigt att man diskuterar om det är rimligt att nästan alla elever 

med annat modersmål än svenska får en enspråkig matematikundervisning på andraspråket. 

Studiehandledning på modersmålet anses därför som viktigt (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 

65, 96). 

 

Norén (2010) har i en doktorsavhandling kommit fram till att när en normaliserande 

svenskhetsdiskurs blir alltför dominerande i ett flerspråkigt matematikklassrum kan elevernas 

möjligheter att visa sitt kunnande i matematik komma att begränsas och i förlängningen även 

deras möjligheter till lärande. Ett exempel på detta återges där fyra elever ska lösa en 

gruppuppgift på det nationella provet i årskurs 9. Läraren och eleverna använder så gott som 

enbart svenska, trots att de i andra situationer i matematikklassrummet använder både svenska 

och arabiska. När två av flickorna visar att de inte alls förstår betydelsen av ”30 

åttondeklassare”, utan tolkar det som ”30 stycken åttondeklasser” eller ”38 klasser” använder 

läraren till sist arabiska för att förklara så att flickorna ska förstå och kunna fortsätta att arbeta 

med och lösa uppgiften (Norén, 2010, s. 95-96). 

 

Exemplet visar hur komplexa nätverk av maktrelationer influerar undervisningen. Å ena sidan 

är svenska betydelsefullt för att eleverna ska kunna fortsätta att studera matematik på 

gymnasiet, å andra sidan är arabiskan viktig för att eleverna ska förstå meningen i uppgiften 

Lärarens huvudsakliga bryderi är dock att eleverna ska förstå matematiken. Arabiskan visar 

sig användas i diskurser av solidaritet och förståelse, medan svenska visar sig vara 

auktoritetsspråket, som används i bedömningssituationen. När läraren översätter till och 

förklarar på arabiska sker ett diskursbyte från en diskurs som normaliserar svenska till en 

diskurs som främjar tvåspråkighet
9
 (Norén, 2010, s. 96). 

 

2.5 Studiehandledning på modersmål 

Studiehandledning på modersmål är tätt sammankopplad till undervisning i modersmål, men 

regleras under rubriken Särskilda stödinsatser i Skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap.). Här 

anges att en elev har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. I 

förordningen tydliggörs dock inte vad som avses med studiehandledning. Detta har lett till att 

vissa skolor tycker att det finns en brist på information om vad studiehandledning betyder. 

(Skolverket, 2008b, s. 43). 

 

                                                 
9
 En tvåspråkig person behärskar obehindrat två språk och kan betrakta dessa språk som "sina" i någon mening, 

även om ett av språken är personens modersmål och det andra är personens andraspråk eller mycket välövade 

främmande språk. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Modersm%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andraspr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4mmande_spr%C3%A5k


 

 11 

Uttalanden från skolorna tyder på att studiehandledning reserveras för de svagaste eleverna 

och inte ges till elever som man menar har kommit längre i sin språkutveckling. Några lärare 

menar att fler elever än de som idag har tillgång till studiehandledning har ett behov av 

handledning. På två av tre skolor som erbjuder studiehandledning är det bara var tionde elev 

med annat modersmål än svenska som får studiehandledning. Om det låga utnyttjandet beror 

på brist på resurser eller på ett litet behov av studiehandledning vet inte Skolverket 

(Skolverket, 2008b, s. 44). 

 

I Skolverkets studie menar man att studiehandledning på modersmål bedrivs på sparlåga, bl.a. 

handlar det om en okunskap om vad studiehandledning egentligen betyder men också om 

ekonomi och övriga bristande resurser för verksamheten. Studien pekar på att en högre andel 

av eleverna erbjuds studiehandledning på skolor med högre andel elever med annat 

modersmål. Lärare har positiva erfarenheter av studiehandledning när det gäller dess effekter 

på elevers ämneskunskaper (Skolverket, 2008b, s. 45). 

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) menar att det finns en hel del faktorer i 

undervisningssituationen som man anser påverkar elevernas möjligheter att lära matematik. 

Eftersom de flesta av dessa faktorer är möjliga att påverka utan att det krävs mer resurser, 

innebär det att det finns en potential för förbättring av elevernas resultat. Med tanke på de 

kostnader det innebär att utbildningstiden förlängs för elever som inte når gymnasiebehörighet 

med nioårig grundskola, bör man enligt rapportförfattarna överväga om inte en satsning på 

undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål för elever som inte kan 

erbjudas en tvåspråkig undervisning, är mer lönsam i längden. 

 

Studiehandledning på modersmål förutsätter dock inte enbart kunskaper i modersmålet utan 

viss kompetens även i kärnämnet, t.ex. matematik. Samarbetet brister ofta mellan ämneslärare 

och modersmålslärare som ger studiehandledningen. Man konstaterar dock att där 

modersmålsundervisning kan ha särskild betydelse för andragenerationsinvandrade elever, så 

kan studiehandledning på modersmål möjliggöra för en senare anländ 

förstagenerationsinvandrad elev att följa med i skolans undervisning (Skolverket, 2008b, s. 

23, 45). 

 

2.6 Tvåspråkig undervisning 

Man har diskuterat huruvida barn som lever i tvåspråkiga miljöer först ska utveckla 

modersmålet så att detta senare kan användas i utvecklingen av andraspråket eller om man ska 

satsa på att barnet lär sig andraspråket på en gång. En slutsats är att minoritetsbarn behöver ett 

starkt stöd för både sitt modersmål och andraspråk (Andersson & Jansson, 2007, s. 27). 

 

En samstämmig internationell forskning om lärande på ett andraspråk visar att en tvåspråkig 

undervisning som regel är effektivare än vad en enspråkig undervisning på andraspråket 

är. Det gäller inte bara ämnesstudier, inklusive matematik, utan också utvecklingen av 

andraspråket (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 95) 

 

Norén (2010) menar att en anledning till att elevernas lärande i matematik gynnas av 

tvåspråkig undervisning, d.v.s. undervisning på både modersmål och svenska, är att de kan 

hamna i en situation där deras eventuellt bristande kunskaper i svenska inte fokuseras i 

tillräckligt hög grad om undervisning bara sker på svenska. Språkbarriären försvinner när 

elevernas båda språk kan användas och en normaliserande diskurs som verkar för svenskhet 
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får mindre utrymme. Det gynnar de flerspråkiga elevernas identitetskonstruktion som 

engagerade och lärande individer i matematik (Norén, 2010, s. 106). 

 

Hon menar också att när elevernas flerspråkiga identitet bejakas uppfattar eleverna att skolan 

är till för dem. Modersmålet får en högre status i och med att det används i 

matematikundervisningen. Även detta förhållande bejakar elevernas flerspråkiga identitet. De 

elever som är nyligen anlända till Sverige gynnas särskilt av tvåspråkig undervisning eftersom 

de kan fortsätta att lära sig matematik utifrån de kunskaper de redan har och som de erhållit i 

språkliga sammanhang innan de började i svensk skola (Norén, 2010, s. 106). 

 

Andersson & Jansson (2007) beskriver en amerikansk studie utförd av Thomas och Collier, 

som under 20 års tid följt och undersökt skolframgången hos ca 40 000 barn med annat 

förstaspråk än engelska. Skolframgång mättes med snittresultat på prov i matematik, natur- 

och samhällsorienterande ämnen samt i läsning och skrivning. När dessa elever började 

skolan hade de inga kunskaper i engelska och alla hade låg socioekonomisk bakgrund 

(Andersson & Jansson, 2007, s. 37-38) 

 

Den forskning som Thomas och Collier genomfört, och som (Andersson & Jansson, 2007) 

refererar till, visar att ett starkt modersmål och ett starkt majoritetsspråk, det vill säga det 

språk som talas i landet där barnen bor, är en viktig förutsättning för att barnen ska lyckas i 

sina studier. Mest effektiv visade sig skolframgången vara när språkstudierna integrerades 

med andra ämnen, så att eleverna undervisades på två språk och av två lärare parallellt, samt 

att denna undervisning skedde under en längre period av skoltiden. Därnäst kom elever som 

fick modersmålsundervisning i början av sin skolgång, medan de elever som inte fick någon 

undervisning alls på modersmålet lyckades sämst (Andersson & Jansson, 2007, s. 38). 

 

Resultatet från Thomas och Colliers omfattande forskning pekar på att den mest 

framgångsrika undervisningen sker när modersmålslärare arbetar tillsammans med andra 

lärare i exempelvis matematik, NO och SO, så att undervisningen på språket sker parallellt 

med undervisning i språket. På så vis får också modersmålslärarna en tydligare framtoning 

som resurser i undervisningen (Andersson & Jansson, 2007, s. 38-39). 

 

2.7 Läsförmåga och talförståelse 

Engström (2007) har skrivit en intressant artikel som handlar om förhållandet mellan 

matematik och språk. Utifrån exempel från forskning diskuteras elevers svårigheter att lösa 

textuppgifter. Textuppgifter i matematik är ofta svåra för barn. Men det är inte främst en fråga 

om läsförmåga, utan olika textuppgifter ställer olika krav på barnens talförståelse.  

 

En ofta använd räknestrategi hos yngre barn är den s.k. uppräknandestrategin. Som exempel 

låter Engström läsaren se på nedanstående två uppgifter som båda kan lösas med samma 

matematiska struktur, nämligen: 5 – 3 = 2. 

 

Uppgift 1: Fem fåglar är hungriga. De hittar tre maskar. Hur många fåglar får ingen mask?  

 

Uppgift 2: Hur många fler fåglar än maskar finns det?  

 

Den första uppgiften löses av 90 procent av femåringarna i studien, medan bara 25 procent 

klarade den andra uppgiften. De flesta tror att skillnaden i att svara rätt beror på språket. 

Orden mer, mindre, få, färre etc. är ju svåra för många barn men det är inte den förklaring 
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som forskarna vill ge till de olika utfallen mellan uppgifterna. De har nämligen frågat barnen 

om just dessa ord, och de tycks faktiskt förstå vad de betyder. I stället ges en helt annan 

förklaring (Engström, 2007). 

 

I det första fallet handlar det om en konkret mängd som kan räknas. I det andra fallet finns 

ingen konkret mängd att räkna, utan i stället handlar det om en tänkt relation mellan två 

mängder. Den senare uppgiften kräver en räknestrategi som går utöver uppräkning. 

Det ställer krav på en högre abstraktion. Det som i förstone ser ut som en fråga om språk, 

är i stället en fråga om talförståelse (Engström, 2007). 

 

Engström (2007) anser att uppräknandestrategin är ett stickspår i elevens fortsatta 

räkneutveckling. Det är därför enligt Engström viktigt att eleverna tidigt får möta mer 

anspråksfulla textuppgifter än vad de vanligtvis möter i läroboken. Gemensamma samtal 

kring innebörden i texten och redovisning av olika strategier för att lösa uppgiften är viktig. 

 

Engström (2007) refererar avslutningsvis till den s.k. LOGIC-studien
10

, där 200 elever följdes 

under 14 år, från tre års ålder till dess att de fyllde 17 år. Studien visade att det är av stor vikt 

att eleverna tidigt får arbeta med anspråksfulla textuppgifter. Den uppföljning som gjordes av 

eleverna i slutet av skoltiden visade att inget av de barn som inte uppvisade prestationer över 

genomsnittet på textuppgifterna i årskurs två fick goda eller mycket goda resultat i elfte klass.  

 

Att kunna lösa anspråksfulla textuppgifter är med andra ord en nödvändig, men inte tillräcklig 

förutsättning för goda resultat senare i skolan (Engström, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 The Munich Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies (LOGIC) påbörjades under 1980-

talet vid Max-Planck-Institutet för psykologisk forskning i München och har rapporterats i ett antal rapporter 

under åren 
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3 METOD 

 
I detta kapitel beskriver jag hur urvalet gjorts, vilken datainsamlingsmetod som använts och 

hur den insamlade datan bearbetats. Jag har använt mig av både en kvantitativ studie och en 

intervjustudie. Att min studie är baserad på en kvantitativ undersökningsmetodik beror på att 

det har varit ett enkelt sätt för mig att visa på eventuella samband mellan prestationer i 

modersmål och svenska som andraspråk och det betyg som eleven sedan fått i matematik. 

Bakom de kvantitativa betygsvärdena finns mänskliga faktorer i form av elever, klasslärare 

och studiehandledare som man bör ta hänsyn till. Därför har jag också gjort en intervjustudie.  

Avslutningsvis skriver jag något om forskningsetiska aspekter. 

 

3.1 Kvantitativ studie 

I den kvantitativa studien
11

 deltog totalt 66 elever fördelat på fyra avgångsklasser från åk 9 vt 

2012 på en skola i västra Sverige. På skolan hade i stort sett samtliga elever utländsk 

bakgrund och detta var anledningen till att jag valde just denna skola. De 66 eleverna valdes 

ut på så sätt att jag tog samtliga elever med annat modersmål än svenska som gick i de fyra 

klasserna och som hade normal studiegång och som hade fått betyg i matematik och svenska 

som andraspråk. Av de 66 eleverna var det 53 elever som också hade fått betyg i modersmål. 

 

Både elever som fått resp. inte fått studiehandledning ingick i den kvantitativa studien. I de 

fyra klasserna fanns det ett antal elever som hade anpassad studiegång
12

, men dessa är inte 

med i urvalet. Det fanns också en svensk elev, men denne är heller inte med i urvalet. Vilka 

elever som var förstagenerations- resp. andragenerationsinvandrade har jag ingen uppgift om. 

De språk som eleverna talade var romani, albanska, polska, kurdiska, gujarati, bosniska, 

arabiska, somaliska, persiska, urdu, serbokroatiska, turkiska och finska. 

 

I den kvantitativa studien har jag samlat in betygsdatan genom att jag kontaktade 

utbildningsförvaltningen i kommunen som överlämnade listor till mig. Uppgifter om vilka 

elever som fått studiehandledning fick jag från rektorn på skolan. Informationen förde jag 

sedan över till Excel.  

 

I Excel bearbetades datan på så sätt att korstabeller skapades för olika kombinationer av 

stödämne och matematik. För varje betyg i stödämnet, t.ex. modersmål, tog jag reda på hur 

många elever som fått IG, G, VG resp. MVG i matematik, se tabell 5: 

 

Tabell 5: Korstabell som visar betygsfördelningen  mellan Modersmål och Matematik uttryckt 

i antal elever. Se även tabell 8. 
Betyg i 
Modersmål 

IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 3 2 0 0 
G 11 4 0 0 
VG 5 8 2 2 
MVG 3 3 10 0 

                                                 
11

 För att se hur datamaterialet till den kvantitativa studien såg ut se bil. 1. 

 
12

 Anpassad studiegång är en ändring av timplanen för grundskoleelever i Sverige, så att en individ kan få fler 

eller färre undervisningstimmar än vad som normalt ges under det aktuella skolåret. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Timplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skol%C3%A5r
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Antalet elever med en viss betygskombination, t.ex. antalet elever som fått G i modersmål och 

G i matematik, i vårt fall 4 st., dividerades sedan med totala antalet elever i gruppen, i vårt fall 

53 st. På så sätt fick jag fram en procentuell fördelning av betygskombinationer, se tabell 6: 

 

Tabell 6: Korstabell som visar den procentuella betygsfördelningen mellan Modersmål och 

Matematik. Se även tabell 8. 

 
Betyg i 
Modersmål 

IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 5,7% 3,8% 0,0% 0,0% 
G 20,8% 7,5% 0,0% 0,0% 
VG 9,4% 15,1% 3,8% 3,8% 
MVG 5,7% 5,7% 18,9% 0,0% 

 

 

Av tabellen ovan framgår t.ex. att det var 7,5 % (eller 4 st. elever) av totala antalet elever i 

gruppen (53 st. elever) som fick G i både modersmål och matematik. Johansson & Svedner 

(2010, s. 59-60) skriver att analysen blir mer intressant när man ställer flera frågor mot 

varandra i en korstabell.  

 

För varje betygskombination undersökte jag sedan styrkan i sambandet genom att jag 

beräknade Pearson’s korrelationskoefficient
13

 som fanns som en inbyggd funktion i Excel. 

Denna korrelation, som i allmänhet betecknas ρX, Y  mellan två stokastiska variabler X och Y 

med väntevärde μX och μY och standardavvikelse σX och σY,, definieras som: 

 

 
 

d.v.s. korrelationen beräknas som kovariansen mellan de två variablerna X och Y dividerat 

med produkten av de båda variablernas standardavvikelse. 

 

Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband 

mellan två variabler. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget 

samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.  

 

I tabell 5 ovan blir Pearson’s korrelationskoefficient beräknad på de numeriska betygsvärdena 

i modersmål och matematik lika med 0,51 (se kap. 4.2). Korrelationen mellan betyget i 

modersmål och betyget i matematik för denna grupp om 53 elever betecknas då som stark 

enligt den mall som vanligtvis används, se nedan: 

 
Korrelation  Negativ  Positiv 
Ingen  -0,09 till 0,0  0,0 till 0,09 

Svag  -0,3 till -0,1  0,1 till 0,3 

Medelstark  -0,5 till -0,3  0,3 till 0,5 

Stark  -1,0 till -0,5  0,5 till 1,0  

 

                                                 
13

 Karl Pearson, (1857-1936), bidrog starkt till utvecklingen av linjär regression och korrelation och har gett 

namn åt korrelationskoefficienten – "Pearsons r". 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ntev%C3%A4rde
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kovarians_(sannolikhetsteori)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoefficient
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En korrelation säger dock ingenting om orsakssambandet mellan variablerna. Det är inte 

säkert att bra kunskaper i modersmål skulle vara det som orsakar bra betyg i matematik. Det 

kan lika gärna vara så att bra matematikkunskaper orsakar bra betyg i modersmål eller att en 

tredje variabel (t.ex. social bakgrund) orsakar bra betyg i både modersmål och matematik. 

 

3.2 Intervjustudie 

Intervjustudien gick till så att jag intervjuade ett antal elever, klasslärare och 

modersmålslärare/studiehandledare. Sammanlagt åtta elever, fyra klasslärare och fyra 

studiehandledare intervjuades.  

 

Elevernas föräldrar hade fått ett introduktionsbrev
14

 innan intervjuerna. Jag skickade brevet 

till ca. 15 föräldrar vars barn hade gått i den skola som jag undervisar i. Jag fick svar från åtta 

av dessa, vilka alla hade godkänt sina barns medverkan. Två av dessa elever hade ingen 

anknytning till de fyra avgångsklasserna som den kvantitativa studien bygger på, resten hade 

gått i någon av de fyra avgångsklasserna. 

 

Klasslärarna och studiehandledarna valdes ut därför att de själva ställde upp. Två av 

klasslärarna hade heller ingen anknytning till de fyra avgångsklasserna, resten hade undervisat 

i någon av dessa. De frågeområden
15

 som berördes handlade framför allt om 

studiehandledning. Intervjuerna varade i 10 - 15 min.  

 

Eleverna, klasslärarna och studiehandledarna intervjuades på skolan var och en för sig. 

Eleverna själva hade inte fått något frågeformulär innan intervjun, däremot hade klasslärarna 

och studiehandledarna fått det. Jag besökte alla som jag intervjuade, anledningen till detta var 

att kunna ställa eventuella följdfrågor som dök upp. Svaren skrevs ner för hand och 

bearbetades manuellt. 

 

3.3 Forskningsetiska aspekter 

I kontakterna med de personer som deltagit i denna undersökning har jag beskrivit syftet med 

mitt arbete och även informerat om att deltagandet varit frivilligt. Deltagarna upplystes om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan negativa följder. Med eleverna har jag 

varit extra noga på så sätt att jag först skickade ett brev till deras föräldrar och bad om deras 

godkännande. Jag har heller inte redovisat varje klass för sig utan redovisningen av materialet 

har gjorts som om det vore en enda stor klass. För att inte avslöja de intervjuades identitet har 

jag i mitt arbete kallat dessa för e1 – e7 (elev 1 – elev 7), kl1 – kl4 (klasslärare 1 – klasslärare 

4) och sh1 – sh4 (modersmålslärare/studiehandledare 1 – modersmålslärare/studiehandledare 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 För att se hur introduktionsbrevet såg ut se bil. 3. 
15

 För att se hur frågeformulären såg ut se bil. 4. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kausalitet
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4 RESULTAT  

 
I detta kapitel presenterar jag de resultat jag kommit fram till i min kvantitativa studie och i 

min intervjustudie. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning av den kvantitativa 

studien. 

 

 

4.1 Kvantitativ studie 

4.1.1 Sambandet mellan Modersmål och Svenska som andraspråk 

Den frågeställning jag skall försöka besvara i detta kapitel är hur sambandet ser ut mellan 

elevers resultat i stödämnena modersmål och svenska som andraspråk (SVA) om man jämför 

betygen i dessa ämnen, se tabell 7: 

 

 

Tabell 7: Procentuell betygsfördelning mellan Modersmål och Svenska som andraspråk 

(SVA). Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 53 elever med annat modersmål än 

svenska fördelat på fyra avgångsklasser från åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i 
Modersmål 

IG i SVA G i SVA VG i SVA MVG i SVA 

IG 0,0% 7,5% 1,9% 0,0% 
G 17,0% 9,4% 1,9% 0,0% 
VG 7,5% 11,3% 9,4% 3,8% 
MVG 9,4% 9,4% 9,4% 1,9% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,18. 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i svenska som andraspråk är alltså 

svag.  

 

Det svaga positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i modersmålet är positivt 

för betyget i svenska som andraspråk, men att effekten är liten. Andra faktorer måste spela en 

mycket större roll för vilket betyg man får i svenska som andraspråk. 

 

 

4.1.2 Sambandet mellan Modersmål och Matematik 

I detta kapitel tittar jag på hur sambandet ser ut mellan stödämnet modersmål och kärnämnet 

matematik då man jämför betygen i dessa ämnen. Först går jag igenom samtliga elever, se 

tabell 8, sedan tittar jag på de elever som fått resp. inte fått studiehandledning (se tabell 9 och 

10). 
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Tabell 8: Procentuell betygsfördelning mellan Modersmål och Matematik. Tabellen bygger på 

betyg från sammanlagt 53 elever med annat modersmål än svenska fördelat på fyra 

avgångsklasser från åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i 
Modersmål 

IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 5,7% 3,8% 0,0% 0,0% 
G 20,8% 7,5% 0,0% 0,0% 
VG 9,4% 15,1% 3,8% 3,8% 
MVG 5,7% 5,7% 18,9% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,51. 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i matematik är alltså stark. 

 

Det starka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i modersmålet är positivt 

för betyget i matematik och att effekten är påtaglig. Andra faktorer spelar emellertid också en 

roll för vilket betyg man får i matematik.  

 

 

Elever som fått studiehandledning 
Samma frågeställning som i kap. 4.2 men bara för de elever som fått studiehandledning, se 

tabell 9: 

 

 

Tabell 9: Procentuell betygsfördelning mellan Modersmål och Matematik för elever som fått 

studiehandledning. Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 14 elever med annat 

modersmål än svenska i åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i 
Modersmål 

IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
G 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
VG 7,1% 21,4% 0,0% 0,0% 
MVG 21,4% 14,3% 14,3% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,43. 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i matematik för de elever som fått 

studiehandledning är alltså medelstark. 

 

Det medelstarka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i modersmålet är 

positivt för betyget i matematik om eleven fått studiehandledning, men att effekten är svagare 

jämfört med hela gruppen elever. Andra faktorer spelar en minst lika stor roll för vilket betyg 

man får i matematik för denna grupp elever. 

 

 

Elever som ej fått studiehandledning 
Samma frågeställning som i kap. 4.2 men nu är det de elever som inte fått studiehandledning 

som studeras, se tabell 10: 
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Tabell 10: Procentuell betygsfördelning mellan Modersmål och Matematik för elever som ej 

fått studiehandledning. Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 39 elever med annat 

modersmål än svenska i åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i 
Modersmål 

IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 7,7% 5,1% 0,0% 0,0% 
G 20,5% 10,3% 0,0% 0,0% 
VG 10,3% 12,8% 5,1% 5,1% 
MVG 0,0% 2,6% 20,5% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,62. 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i matematik för de elever som inte fått 

studiehandledning är alltså stark. 

 

Det starka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i modersmålet är positivt 

för betyget i matematik för de elever som inte fått studiehandledning, och att effekten är den 

störst uppmätta av de samband som redovisas i denna studie. Det är tydligt att bra kunskaper i 

modersmålet i kombination med att man inte fått studiehandledning samvarierar starkt med 

bra betyg i matematik. 

 

 

4.1.3 Sambandet mellan Svenska som andraspråk och Matematik 

I det här kapitlet skall jag belysa sambandet mellan stödämnet svenska som andraspråk och 

kärnämnet matematik. Liksom tidigare utgår jag från det betyg som eleverna fått i de båda 

ämnena när jag gör jämförelsen. Först tittar jag på samtliga elever (se tabell 11), sedan delar 

jag upp materialet i de elever som fått studiehandledning resp. de elever som inte fått 

studiehandledning (se tabell 12 och 13). 

 

 

Tabell 11: Procentuell betygsfördelning mellan Svenska som andraspråk (SVA) och 

Matematik. Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 66 elever med annat modersmål än 

svenska fördelat på fyra avgångsklasser från åk 9 vt 2012. Både elever som fått resp. inte fått 

studiehandledning. 

 
Betyg i SVA IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 22,7% 1,5% 4,5% 0,0% 
G 10,6% 22,7% 7,6% 0,0% 
VG 7,6% 6,1% 7,6% 3,0% 
MVG 0,0% 4,5% 1,5% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,38. 

Korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och betyget i matematik är 

medelstark.  

 

Det medelstarka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i svenska som 

andraspråk är positivt för betyget i matematik. Betygsskillnaderna är dock stora mellan de 

lågpresterande och högpresterande eleverna i matematik, detta drar ner styrkan i 

korrelationen. 
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Elever som fått studiehandledning 
Samma frågeställning som i kap. 4.3 fast här är bara de elever med som fått 

studiehandledning, se tabell 12: 

 

 

Tabell 12: Procentuell betygsfördelning mellan Svenska som andraspråk (SVA) och 

Matematik för elever som fått studiehandledning. Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 

14 elever med annat modersmål än svenska i åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i SVA IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 50,0% 7,1% 7,1% 0,0% 
G 0,0% 28,6% 7,1% 0,0% 
VG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
MVG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,58. 

Korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och betyget i matematik för de elever 

som fått studiehandledning är alltså stark.  

 

Det starka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i svenska som andraspråk 

är positivt för betyget i matematik för elever som fått studiehandledning, och att effekten är 

stark.  

 

 

Elever som ej fått studiehandledning 
I detta kapitel är det bara de elever som inte fått studiehandledning som ingår, annars är det 

samma frågeställning som i kap. 4.3, se tabell 13: 

 

 

Tabell 13: Procentuell betygsfördelning mellan Svenska som andraspråk (SVA) och 

Matematik för elever som ej fått studiehandledning. Tabellen bygger på betyg från 

sammanlagt 52 elever med annat modersmål än svenska i åk 9 vt 2012. 

 
Betyg i SVA IG i Matematik G i Matematik VG i Matematik MVG i Matematik 

IG 15,4% 0,0% 3,8% 0,0% 
G 13,5% 21,2% 7,7% 0,0% 
VG 9,6% 7,7% 9,6% 3,8% 
MVG 0,0% 5,8% 1,9% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,34. 

Korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och betyget i matematik för de elever 

som inte fått studiehandledning är medelstark.  

 

Det medelstarka positiva sambandet ger en antydan om att bra kunskaper i svenska som 

andraspråk är positivt för betyget i matematik för elever som inte fått studiehandledning, men 

att effekten är svagare jämfört med de elever som fått studiehandledning.  
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4.1.4 Sambandet mellan studiehandledarens ämnesutbildning och 
Matematik 

Den frågeställning jag skall försöka belysa i detta kapitel är vilken roll studiehandledarens 

ämnesutbildning i ämnet matematik spelar för elevers resultat i ämnet matematik, sett till det 

betyg som eleverna fått i detta ämne, se tabell 14: 

 

 

Tabell 14: Procentuell betygsfördelning i ämnet Matematik fördelat på ämnesutbildad resp. ej 

ämnesutbildad studiehandledare. Tabellen bygger på betyg från sammanlagt 14 elever med 

annat modersmål än svenska och som fått studiehandledning i Matematik i åk 9 vt 2012 av tre 

studiehandledare, två av dem utan ämnesutbildning (bara sh2 finns representerat) och den 

tredje med ämnesutbildning (sh1). 

 
Betyg i Matematik Ej ämnesutbildad Ämnesutbildad 

IG 42,9% 7,1% 
G 21,4% 14,3% 
VG 0,0% 14,3% 
MVG 0,0% 0,0% 

 

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknad på de numeriskt kodade värdena är 0,58. 

Korrelationen mellan studiehandledarens ämnesutbildning i ämnet matematik och de betyg 

som elever fått i detta ämne är stark. 

 

Det starka positiva sambandet ger en antydan om att bra ämneskunskaper hos 

studiehandledaren är positivt för det betyg i matematik som eleverna får.   

 

 

4.2 Intervjustudie 

Som ett komplement till den kvantitativa studien har jag valt att också genomföra en 

intervjustudie i syfte att få en djupare förståelse för just studiehandledningens betydelse i 

undervisningen. Kapitlet inleds med citat från elever, därefter klasslärare och sist 

modersmålslärare/studiehandledare. 

 

4.2.1 Elever 

Jag har intervjuat åtta elever (e1 – e8) som under vårterminen 2012 gick i åk 9. Sex av dessa 

elever är med i den kvantitativa studien medan två elever inte är det. Dessa två elever gick på 

Språkintroduktionsprogrammet.  

 

Av de åtta elever jag intervjuat var det sju elever som inte fått någon studiehandledning över 

huvud taget. Under intervjuernas gång visade det sig att majoriteten av eleverna inte ens visste 

att de hade den möjligheten. När en av de intervjuade eleverna resonerar kring hur det går i 

ämnet matematik säger eleven så här: ”Jag visste inte om att det fanns något som hette 

studiehandledning, jag behöver det nu. Jag har jättesvårt att förstå texten på svenska i ämnet 

matematik” (e4). En annan elev säger så här: ”Jag behöver inte studiehandledning nu, men jag 

hade velat haft det om jag hade vetat om det” (e3).  



 

 22 

Vissa av eleverna hade inte fått någon studiehandledning därför att de hade valt bort det p.g.a. 

att de tyckte att de var duktiga i matematik och svenska. En elev säger så här: ”Jag visste inte 

om att det fanns något som hette studiehandledning, jag tycker inte att jag behöver det” (e6). 

En annan elev säger så här: ”Läraren kunde inte förklara. Jag behöver inte studiehandledning 

för jag är född här, jag har bara svårt med att förstå texten i matematik” (e5). 

Den enda elev som hade fått studiehandledning (av sh1) var nöjd med den. Eleven säger så 

här: ”Jag fick G i matte tack vare att jag fick studiehandledning. Jag har svårt med 

läsförståelse och svenskan, men kämpar” (e7).  

 

4.2.2 Klasslärare 

Jag har intervjuat fyra klasslärare
16

 (kl1-kl4). kl1 och kl3 undervisade de elever i åk 9 som 

ingår i den kvantitativa studien medan kl2 och kl4 undervisade nyanlända elever på 

Språkintroduktionsprogrammet.  

 

På frågan hur klasslärarna upplevde att studiehandledningen fungerade säger en klasslärare: 

”Det är mycket betydelsefullt. Studiehandledaren går igenom på tavlan också. 

Studiehandledaren har hjälpt till mycket. När eleverna började hos mig då låg de på åk 3:s: 

nivå, men i år uppfyller de åk 5:s nivå. De var nästan analfabeter, men nu går det bättre” (kl2). 

En annan klasslärare säger: ”Det går jättebra när studiehandledaren är på lektionerna, om 

studiehandledaren har ämneskunskaper, annars fungerar studiehandledaren som en tolk. Även 

betygen har förbättrats. När studiehandledaren förklarar på modersmålet” (kl3). 

På frågan vilka fördelar kontra nackdelar det finns i att ha en studiehandledare på lektionerna 

svarar en klasslärare: ”Utifrån pedagogisk förmåga och inställning samt insikten i den svenska 

skolans lärarutbildning blir för- och nackdelarna olika. Det är viktigt att studiehandledaren 

kan tala flytande svenska” (kl1). Ett annat svar från en annan klasslärare var: ”Fördelarna är 

att studiehandledaren gör mycket annat också och fyller många funktioner. Det underlättar för 

mig och hjälper andra elever. Nackdelarna är att när studiehandledaren hjälper sina elever så 

kan andra elever bli störda” (kl2). En annan klasslärare säger: ”Önskemålet är att jag vill ha 

en studiehandledare på alla mina lektioner, nu har jag bara studiehandledare i 60-70% av 

undervisningstiden. Jag och en annan klasslärare delar på en studiehandledare. Jag har en 

somalisk studiehandledare, men behovet kommer att blir mycket större. Jag har även en 

serbokroatisk studiehandledare, men ämneskunskaperna saknas. Den tydliga fördelen är att 

man är fler i klassen. Det fungerar bäst om studiehandledaren har ämneskunskaper i 

kärnämnena. Vi har tyvärr ont om sådana. Skolverket har varit här för att handleda oss, för att 

bättra på elevernas resultat. Ett projekt som kommer att pågå i tre år, vår skola är en av de 

skolorna” (kl3). 

 

4.2.3 Modersmålslärare/Studiehandledare 

Jag har även intervjuat fyra modersmålslärare/studiehandledare
17

 (sh1 – sh4) som alla har haft 

studiehandledning i sin tjänst. Samtliga studiehandledare undervisade de elever i åk 9 som 

ingår i den kvantitativa studien. sh1 och sh2 är fast anställda studiehandledare medan sh3 och 

                                                 
16

 För detaljer om de olika klasslärarnas bakgrund, se bil 2. 

 
17

 För detaljer om de olika modersmålslärarnas/studiehandledarnas bakgrund, se bil 2. 
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sh4 hyrs in från Modersmålsenheten. I tabell 13 är bara sh1 och sh2 med. Den tredje 

studiehandledaren i denna tabell har inte intervjuats. I intervjusvaren nedan är det sh1 som har 

ämnesutbildning i matematik, de övriga saknar ämnesutbildning i matematik.  

Samtliga modersmålslärare/studiehandledare är positiva till studiehandledning på modersmål. 

Här följer några citat: ”Studiehandledningen fungerar jättebra, det ser man på elevernas 

resultat både på vanliga prov och nationella prov” (sh1). ”Studiehandledning bidrar till bättre 

resultat, det är stor skillnad mellan de som får och inte får studiehandledning” (sh2). ”Jag 

handleder i engelska och matematik. Jag har bara fått positiv respons av mitt arbete” (sh4). 

Samtidigt har i stort sett alla en del önskemål som de skulle vilja föra fram. En 

studiehandledare säger: ”Några studiehandledare jobbar bara som tolk, jag har pratat med 

Skolverket och sagt att det är viktigt att studiehandledaren kan ämnet också. I klassrummet 

brukar jag hjälpa även de andra i matematik och NO” (sh1). En annan säger: 

”Matematikspråket saknas hos eleverna. Man måste satsa mer på läsförståelse. Men jag är 

bara positiv till studiehandledning, jag tycker att man ska satsa mer på det. Många elever får 

dock inte studiehandledning trots att de behöver det, detta beror på ekonomin. Jag brukar 

informera dem när jag kontaktar föräldrarna” (sh4).  

 

Ytterligare en studiehandledare säger: ”Det är tredje året jag jobbar som studiehandledare. Det 

har varit så olika hela tiden, det handlar om intresset hos ungdomarna. Jag har inte nått fram 

till dem men har lärt mig hur man ska förklara. Det kan vara så att didaktiken eller 

pedagogiken saknas. Ett tydligt problem är hur jag ska förklara på ett pedagogiskt sätt. 

Grunderna i olika ämnen skulle man kunna förklara bättre om man kunde metodiken. Man 

kanske borde haft studiehandledning mycket tidigare, i samverkan med klassläraren” (sh2). 
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4.3 Sammanfattning av resultat 

 
Här sammanfattas resultatet från den kvantitativa studien.  

 
Tabell 15: Pearson’s korrelationskoefficient beräknad på de numeriska betygsvärdena i 

modersmål och svenska som andraspråk. 

Pearson’s korrelationskoefficient Betyg i modersmål 

Betyg i svenska som andraspråk 0,18 

 

 

Tabell 16: Pearson’s korrelationskoefficient beräknad på de numeriska betygsvärdena i 

modersmål, svenska som andraspråk och matematik uppdelat på samtliga elever, de elever 

som fått studiehandledning resp. de elever som ej fått studiehandledning. 

Pearson’s korrelations-

koefficient 

Betyg i modersmål Betyg i svenska som 

andraspråk 

Betyg i matematik, 

samtliga elever 

0,51 0,38 

Betyg i matematik, 

elever som fått   

studiehandledning 

0,43 0,58 

Betyg i matematik, 

elever som ej fått 

studiehandledning 

0,62 0,34 

 

 

Tabell 17: Pearson’s korrelationskoefficient beräknad på de numeriska betygsvärdena i 

matematik och studiehandledarens ämnesutbildning. 

Pearson’s korrelationskoefficient Ämnesutbildning 

Betyg i matematik 0,58 

 

 

För de betygskombinationer jag studerade kom jag fram till följande resultat: 

 

- Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i svenska som andraspråk är svag 

(0,18). 

 

- Korrelationen mellan betyget i modersmål och betyget i matematik är stark (0,51), medan 

korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och betyget i matematik är 

medelstark (0,38). 

 

- Korrelationen är stark (0,62) mellan betyget i modersmål och betyget i matematik för de 

elever som inte fått studiehandledning. Intressant är att även korrelationen mellan betyget i 

svenska som andraspråk och betyget i matematik är stark (0,58) för de elever som fått 

studiehandledning. 

 

- Korrelationen mellan betyget i matematik och studiehandledarens ämnesutbildning är också 

stark (0,58). 
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5 DISKUSSION 

 
I detta kapitel kommenterar jag resultaten och väger dessa mot tidigare forskning som jag 

redovisat i litteraturgenomgången. Ett antal egna reflektioner och kommentarer som jag 

tycker är viktiga lyfts fram men jag har även en del synpunkter på den tidigare forskningens 

resultat. Ett antal slutsatser presenteras och förslag på fortsatt forskning ges. 

 

 

5.1 Hur mina resultat förhåller sig till tidigare forskning 

Jag har i min studie baserat mina resultat på fyra avgångsklassers betyg i åk 9 i en skola med 

mycket hög invandrartäthet
18

, medan den tidigare forskningen som jag refererar till i denna 

studie baserar resultaten på ett större urval av skolor med mer blandat elevunderlag. 

 

Jag har studerat hur korrelationen mellan betygen i modersmål och svenska som andraspråk å 

ena sidan och betyget i matematik å andra sidan ser ut. Jag har även studerat på vilket sätt 

korrelationen påverkas om eleverna får resp. inte får studiehandledning. Jag har också 

studerat hur korrelationen ser ut mellan studiehandledarens ämnesutbildning och betyget i 

matematik. Vidare har jag studerat hur den procentuella betygsfördelningen ser ut för olika 

betygskombinationer. 

 

Den tidigare forskning jag har tittat på har studerat vad deltagande resp. ej deltagande i 

undervisning i modersmål och svenska som andraspråk haft för effekt på meritvärdet, som är 

ett mått på hur det har gått i samtliga ämnen. Varken studiehandledningens effekt på 

meritvärdet eller studiehandledarens ämnesutbildning har behandlats av den tidigare 

forskningen.  

 

Mina resultat och resultaten från den tidigare forskningen som jag refererar till är därför 

jämförbara i vissa delar om man ser till hur betyget i matematik påverkas av olika stödformer. 

Det förs dock fram slutsatser i den tidigare forskningen som jag i min studie kan bekräfta men 

som jag också vill kommentera och i en del fall har synpunkter på. 

 

5.1.1 Modersmål och svenska som andraspråk 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och svenska som andraspråk i den grupp jag 

studerade är svag (0,18). Man kan också se i tabell 6 att betygsskillnaderna är mycket stora. 

Alla de elever som hade fått IG i svenska som andraspråk hade antingen fått G, VG eller 

MVG i modersmål. Samtidigt visar tabellen att nästan alla av de elever som fått VG eller 

MVG i svenska som andraspråk också hade fått VG eller MVG i modersmål.   

 

Vid litteraturgenomgången fann jag att de utländska elever som hade deltagit i undervisning i 

både modersmål och svenska som andraspråk hade ett meritvärde på 190 (se tabell 1). Jag 

kunde dock inte hitta någonting som beskrev sambandet mellan betyg i modersmål och 

svenska som andraspråk.  

 

                                                 
18

 Även området som skolan ligger i kännetecknas av mycket hög invandrartäthet med hög arbetslöshet och låg 

utbildningsnivå. 
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5.1.2 Modersmål och matematik 

Korrelationen mellan betyget i modersmål och matematik i den grupp jag studerade var stark 

(0,51). Om man delar upp gruppen i de elever som fått studiehandledning och de som inte fått 

studiehandledning ser man att styrkan i sambandet skiljer sig åt ganska mycket. Utebliven 

studiehandledning innebär stark korrelation (0,62), medan erhållen studiehandledning 

innebär medelstark korrelation (0,43).  

 

Det som utmärker ämnet modersmål i den grupp jag studerade är att det oftast inte räcker med 

att få G i detta ämne för att få G i matematik, även om eleven fått studiehandledning (se tabell 

8 och 9). Av de elever som antingen fått VG eller MVG i matematik så hade alla fått VG eller 

MVG i modersmål i den grupp jag studerade. 

 

Vid litteraturgenomgången fann jag att de utländska elever som bara hade läst modersmål 

(och inte svenska som andraspråk) hade högst meritvärde (220), vilket t.o.m. var högre än för 

svenska elever (208). Om det dessutom var frågan om andragenerationsinvandrade elever som 

bara hade läst modersmål (och inte svenska som andraspråk) så var deras meritvärde ännu 

högre (229) (Skolverket, 2008b, s. 66-67). 

 

5.1.3 Svenska som andraspråk och matematik 

Korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och matematik i den grupp jag 

studerade var medelstark (0,38). Om man delar upp gruppen i de elever som fått 

studiehandledning och de som inte fått studiehandledning ser man att styrkan i sambandet 

även i detta fall skiljer sig åt ganska mycket, men för svenska som andraspråk blir det 

tvärtom. Utebliven studiehandledning innebär medelstark korrelation (0,34), medan erhållen 

studiehandledning innebär stark korrelation (0,58).  

 

Utmärkande för ämnet svenska som andraspråk i den grupp jag studerade är att det oftast 

räcker med att få G i detta ämne för att få G i matematik, detta är speciellt tydligt för de elever 

som fått studiehandledning (se tabell 11 och 12). Av de elever som däremot fått 

studiehandledning men som fått IG i matematik så hade samtliga också fått IG i svenska som 

andraspråk.  

 

Litteraturgenomgången visade att elever med utländsk bakgrund som endast deltagit i 

undervisning i svenska som andraspråk (och inte i modersmål) hade ett genomsnittligt 

meritvärde på 181. Det var ingen större skillnad mellan de första- och 

andragenerationsinvandrade eleverna om båda föräldrarna var utlandsfödda. Forskningen 

visar dock att sociala faktorer såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund har en avgörande 

betydelse för skillnaderna i meritvärde för de elever som bara läst modersmål resp. bara läst 

svenska som andraspråk (Skolverket, 2008b, s. 68-70). 

 

5.1.4 Ämnesutbildning och matematik 

Korrelationen mellan betyget i matematik och studiehandledarens ämnesutbildning är stark 

(0,58) i den grupp som jag studerade. 80 % av de elever som ingick i min studie och som hade 

handletts av en studiehandledare med ämnesutbildning (sh1) hade fått minst G i matematik. 

Däremot var det bara 33 % av de elever som ingick i min studie och som hade handletts av en 

studiehandledare utan ämnesutbildning (sh2) som hade fått minst G i matematik (se tabell 

14). 
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Den tidigare forskningen som jag har tittat på har inte studerat på vilket sätt 

studiehandledning påverkat meritvärdet och inte heller vilken inverkan studiehandledarens 

ämneskunskaper haft. Lärare har dock positiva erfarenheter av studiehandledning när det 

gäller dess effekter på elevers ämneskunskaper (Skolverket, 2008b, s. 45). 

 

5.2 Egna reflektioner och kommentarer 

5.2.1 Lagar och förordningar 

Både Skollagen (SFS 2010:800) och Skolförordningen (SFS 2011:185) har otydliga 

formuleringar när det gäller invandrarelevers rätt att få undervisning både vad gäller 

modersmål och svenska som andraspråk. Även formuleringarna som gäller rätten att få 

studiehandledning på modersmål och tvåspråkig undervisning är otydliga.  

 

I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 10) står att undervisning i elevens modersmål ska ges om 

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande 

kunskaper i modersmålet. För nationella minoritetsspråk ska modersmålsundervisning 

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen får 

dock genom föreskrifter meddela att undervisning i en elevs modersmål bara behöver 

erbjudas om ett visst antal elever önskar sådan undervisning, men det står inte hur många 

elever.  

 

I Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 5) står att modersmålsundervisning får anordnas som 

språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade 

undervisningen. Det står inte att modersmålsundervisning måste anordnas. Dessutom finns 

begränsningar som säger att undervisning i modersmål bara behöver erbjudas om minst fem 

elever så önskar och om det finns en lämplig lärare. Kravet på minst fem elever gäller dock 

inte de nationella minoritetsspråken. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 10) står att undervisning bl.a. ska omfatta svenska eller 

svenska som andraspråk. Något mer står inte i Skollagen om svenska som andraspråk. I 

Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 9) står att som elevens val får skolan erbjuda ett språk 

som eleven inte tidigare har fått undervisning i (s.k. nybörjarspråk). Det står ingenstans i 

Skolförordningen att svenska som andraspråk ska erbjudas. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det ingenting om studiehandledning på modersmål. I 

Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 5) står det att en elev ska få studiehandledning på 

modersmål om, som det heter, eleven behöver det. Det är upp till rektorn att avgöra detta. 

 

I Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 9) behandlas också s.k. tvåspråkig undervisning. Om 

elevens dagliga umgängesspråk hemma inte är svenska så får delar av undervisningen ske på 

det främmande språket. Tidigare gällde denna regel bara i åk 1-6, men enligt Förordning (SFS 

2011:421) får sådan undervisning ske även i åk 7-9 fram till den 1 juli 2015 på försök. Det 

står ingenstans att tvåspråkig undervisning ska erbjudas. Av lagarna och förordningarna 

framgår det inte heller vad det är för skillnad mellan studiehandledning på modersmål och s.k. 

tvåspråkig undervisning. 
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5.2.2 Utländsk bakgrund 

Litteraturstudien visar att i Sverige är skillnaderna stora mellan de första- och 

andragenerationsinvandrade eleverna när det gäller 15-åringars matematikkunskaper. De 

förstagenerationsinvandrade eleverna har mer än två årskurser sämre matematikkunskaper 

jämfört med de andragenerationsinvandrade eleverna (Education at a Glance, 2007, s.7-8).  

I Skolverkets rapport (2008b) ser man också att det finns skillnader mellan första- och 

andragenerationsinvandrade elever när det gäller meritvärdet (se tabell 2 och 3). 

 

De förstagenerationsinvandrade elever som kommer från länder i Mellanöstern är ofta duktiga 

i matematik. Att dessa ändå inte når målen i matematik kan bero på sociala faktorer i 

kombination med språkbarriärer. Föräldrar till förstagenerationsinvandrade elever har också 

eftergymnasial utbildning i mycket mindre utsträckning jämfört med föräldrar till 

andragenerationsinvandrade elever (Skolverket, 2008b, s. 68-70). Andragenerations-

invandrade elever är mer etablerade än förstagenerationsinvandrade elever och de flesta har 

inget problem med svenska språket.  

 

Man kan heller inte utesluta att skillnaderna mellan första- och andragenerationsinvandrade 

elever kan bero på de otydligt utformade lagarna och förordningarna. Om stödundervisning 

uteblir eller inte utformas optimalt drabbar detta i första hand de förstagenerationsinvandrade 

eleverna. I min studie hade exempelvis bara 14 elever av totalt 66 fått studiehandledning och 

då bara några enstaka timmar i veckan. Av dessa 14 elever var det bara fem som hade fått 

studiehandledning av en ämnesutbildad studiehandledare. Det motsvarar endast ca. 8 % av de 

elever som ingick i studien. 

 

5.2.3 Modersmål och svenska som andraspråk 

I den grupp jag studerade var korrelationen mellan betyget i modersmål och matematik 

starkare (0,51) än korrelationen mellan betyget i svenska som andraspråk och matematik 

(0,38). Gruppen som läste modersmål och matematik bestod av 53 st. elever, medan gruppen 

som läste svenska som andraspråk och matematik bestod av 66 st. elever, där 53 st. av dessa 

också hade läst modersmål. 

 

Skillnaden i korrelation skulle kunna bero på att motivation och social bakgrund hos de 13 

elever som hade läst svenska som andraspråk men inte modersmål avvek från de övriga 53 

elever som hade läst både svenska som andraspråk och modersmål. En annan förklaring till 

skillnaden i korrelation skulle kunna vara att goda kunskaper i modersmål helt enkelt är 

viktigare än goda kunskaper i svenska, åtminstone den första tiden i Sverige innan eleven 

hunnit lära sig svenska ordentligt. Både (Rönnberg & Rönnberg, 2001), (Norén, 2010) och 

(Andersson & Jansson, 2007) diskuterar vikten av att ta till vara språklig och kulturell 

bakgrund hos invandrareleven, så att denne kan utveckla ett verbalt språk på sitt eget 

modersmål för att uttrycka matematiska begrepp. 

 

I Skolverkets rapport (2008b) står det att de elever som deltagit i modersmål (och inte i 

svenska som andraspråk) har fått höga meritvärden. Flera av de intervjuade 

modersmålslärarna i min studie framhöll också att elever som är framgångsrika i modersmålet 

i regel också hade stor framgång i övriga ämnen. Detta bekräftas också i Skolverkets egna 

intervjuer (2008b, s. 68), där modersmålslärarna förklarade effekten som ett resultat av 

undervisningen i modersmål och menade att undervisningen stärker eleven i det övriga 

skolarbetet.  
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I Skolverkets rapport (2008b) framgår också att de elever som deltagit i svenska som 

andraspråk (och inte i modersmål) har fått låga meritvärden. Samtidigt konstaterar man att 

ämnet svenska som andraspråk har låg status och betraktas mer som en form av 

stödundervisning eller som ett ämne riktat till svagpresterande elever. Man ifrågasätter t.o.m. 

om svenska som andraspråk har ett berättigande som ämne om man ser till hur 

undervisningen bedrivs idag (Skolverket, 2008b, s. 14).  

 

5.2.4 Studiehandledning 

Visserligen är korrelationen i den grupp jag studerade lägre mellan betyget i svenska som 

andraspråk och matematik jämfört med betyget i modersmål och matematik, men för de 

elever som fick studiehandledning är korrelationen stark (0,58) mellan betyget i svenska som 

andraspråk och matematik. Jag kan därför inte hålla med Skolverket när de säger att man kan 

ifrågasätta svenska som andraspråk som ämne. Min studie ger en antydan om att svenska som 

andraspråk i kombination med studiehandledning skulle vara ett effektivt sätt att få fler elever 

med annat modersmål än svenska att uppnå minimikraven i ämnet matematik. 

 

Att korrelationen mellan betyget i modersmål och matematik i den grupp elever jag studerade 

och som inte fick studiehandledning var stark (0,62) kan verka märkligt. En förklaring kan 

vara att här rör det sig om studiemotiverade elever som inte anser sig behöva någon 

studiehandledning. Dessa elever tillhör förmodligen gruppen andragenerationsinvandrade 

elever i högre utsträckning. I min intervjustudie var det också några elever som inte tyckte att 

de behövde studiehandledning. 

 

5.2.5 Ämnesutbildning 

När det gäller studiehandledarens ämnesutbildning har jag i den grupp jag studerade kommit 

fram till att korrelationen är stark (0,58) mellan ämnesutbildning och betyget i matematik. I 

min intervjustudie påpekar samtliga klasslärare och även två av studiehandledarna att det är 

viktigt att studiehandledaren har ämneskunskaper och även pedagogiska färdigheter i ämnet 

matematik.  

 

5.2.6 Talförståelse 

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att problem med inlärning av nya matematiska 

begrepp inte alltid behöver bero på brister i språklig kompetens vare sig i modersmålet eller i 

andraspråket. Om en invandrarelev har bristfällig talförståelse så spelar det mindre roll för 

betyget i matematik hur duktig eleven än är i sitt modersmål eller i svenska (se kap. 2.7). Min 

studie ger dock en antydan om att bristfällig talförståelse åtminstone delvis kan kompenseras 

med studiehandledning i matematik speciellt om studiehandledaren har ämnesutbildning. 
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5.3 Slutsatser 

Min studie är baserad på ett litet urval och jag kan egentligen inte uttala mig om någonting 

annat än om de förhållanden som rådde på den aktuella skolan vt 2012. Å andra sidan har jag 

undersökt samtliga elever som gick ut åk 9 på den aktuella skolan det aktuella året. För denna 

årskull elever föreligger de samband mellan olika stödformer och ämnet matematik som har 

redovisats i denna studie.  

 

När jag har studerat vad tidigare forskning kommit fram till så visar det sig att en del resultat 

liknar de resultat som jag kommit fram till i min studie. Exempelvis kommer Skolverkets 

rapport (2008b) fram till att både modersmålsundervisning och studiehandledning behöver 

stärkas i skolan. Det är något som också jag kan se i min studie även om de båda 

undersökningarna är gjorda på lite olika sätt.  

 

På den skola jag gjorde min studie fann jag en stark korrelation mellan betyget i modersmål 

och betyget i matematik. Mina resultat ger därför en antydan om att modersmålsundervisning 

spelar en viss roll för betyget i matematik. Det kan också vara så att en tredje variabel, t.ex. 

om det är fågan om första- eller andragenerationsinvandrade elever, kan ha betydelse för 

betyget i både modersmål och matematik.  

 

På den aktuella skolan fann jag en stark korrelation mellan betyget i svenska som andraspråk 

och betyget i matematik för de elever som hade fått studiehandledning. Jag fann också en 

stark korrelation mellan studiehandledarens ämnesutbildning och betyget i matematik. Mina 

resultat ger därför en antydan om att även svenska som andraspråk spelar en viss roll för 

betyget i matematik, speciellt för de elever som fått studiehandledning av en studiehandledare 

med ämnesutbildning. 

 

Vid litteraturgenomgången fann jag att varken Skollagen (SFS 2010:800) eller 

Skolförordningen (SFS 2011:185) är tillräckligt tydliga när det gäller invandrarelevers rätt till 

stödundervisning. Otydliga lagar och förordningar i kombination med bristande ekonomiska 

resurser hos den enskilda kommunen eller skolan kan få negativa konsekvenser för 

invandrarelevens betyg i matematik. 

 

 

5.4 Förslag på fortsatta studier 

Ett förslag på fortsatta studier är att göra om samma typ av undersökning men med ett 

statistiskt slumpmässigt urval av fler skolor fördelat över hela landet. Man kan även studera 

vilken betydelse olika bakgrundsvariabler har för inverkan på betyget i matematik. Exempel 

på bakgrundsvariabler som skulle vara intressant att ta med är första- och andragenerations-

invandring, kön, olika årskurser och antal år som eleven bott i Sverige. 
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BILAGOR      Bil. 1  

Datamaterial till kvantitativ studie    

 
Elev nr Studie- 

handledning i 
matematik 

Betyg matematik 
vt12 

Betyg SVA vt12 Betyg 
modersmål vt12 

1 Nej IG IG G 
2 Nej IG IG G 
3 Nej IG VG V 
4 Nej G G  
5 Ja IG IG G 
6 Nej IG G G 
7 Nej IG G G 
8 Nej G VG G 
9 Nej G M V 
10 Ja G G M 
11 Ja VG G M 
12 Nej VG IG M 
13 Nej IG VG V 
14 Nej VG VG M 
15 Nej IG VG  
16 Nej IG IG G 
17 Nej G VG M 
18 Nej IG IG G 
19 Nej IG G V 
20 Nej G M V 
21 Nej G G V 
22 Nej IG G IG 
23 Ja G G M 
24 Nej IG G  
25 Nej VG VG M 
26 Nej IG IG G 
27 Nej M VG V 
28 Nej IG G  
29 Ja G G V 
30 Nej M VG V 
31 Nej G G V 
32 Nej G G  
33 Nej IG IG  
34 Ja G G V 
35 Nej G G V 
36 Nej IG IG G 
37 Nej G V  
38 Nej IG V  
39 Nej V V M 
40 Nej G G IG 
41 Nej G V  
42 Nej V G M 
43 Nej V V M 
44 Nej G G  
45 Nej G M  
46 Nej V G  
47 Nej G G IG 
48 Nej G G G 
49 Nej IG V IG 
50 Nej G G G 
51 Nej V G M 



52 Nej IG G IG 
53 Nej V V V 
54 Nej G G G 
55 Nej V G  
56 Nej V M M 
57 Ja IG IG M 
58 Ja IG IG G 
59 Ja IG IG M 
60 Nej IG IG V 
61 Nej V IG V 
62 Ja IG IG G 
63 Ja V IG M 
64 Ja IG IG V 
65 Ja IG IG M 
66 Ja G IG V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrundsinformation till intervjustudien  Bil. 2  

 
Klasslärarnas bakgrund 

kl1 undervisade i förberedelseklass åk 7-9. Samtliga elever hade annat modersmål än svenska, 

de språk som eleverna talade var mest arabiska och somaliska. Tre elever fick ingen 

studiehandledning, två av dessa pratade vietnamesiska och en romani. I ca. 70 % av 

undervisningstiden, främst matematik och NO, har en studiehandledare varit med i 

klassrummet. kl1 har mest haft sh1 och sh2 på sina lektioner, men även några timmar med sh3 

och sh4.  

 

kl2 undervisade nyanlända elever i åk 1-7 på Språkintroduktionsprogrammet. En majoritet av 

eleverna talar arabiska eller somaliska. Syftet med undervisningen är att slussa in de 

nyanlända eleverna i den vanliga skolan. kl2 har tillgång till studiehandledning i ca. 30 % av 

sin lektionstid på somaliska i ämnena svenska, matematik och engelska. kl2 har mest haft sh2 

på sina lektioner 

kl3 undervisade i vanliga klasser åk 7-9. Ca. 95 % av eleverna har haft annat modersmål än 

svenska. kl3 har haft tillgång till studiehandledning i ca. 70 % av lektionstiden i NO-ämnen, 

mest på arabiska och vid några tillfällen på serbokroatiska. kl3 har mest haft sh1 som 

studiehandledare. 

 

kl4 undervisade de elever i åk 9 på Språkintroduktionsprogrammet. Dessa elever hade klarat 

av matematiken men inte svenskan och inte engelskan heller. Därför har de inte kunnat börja i 

gymnasieskolan ht 2012. Samtliga elever har haft annat modersmål än svenska. kl4 har haft 

studiehandledning i matematik ett par timmar i veckan på somaliska. kl4 är ämneslärare i 

matematik och eftersom kl4 talar persiska/dari så har kl4 också fungerat som studiehandledare 

i matematik. kl4 har haft sh2 några enstaka timmar i veckan. 

 

 

Studiehandledarnas bakgrund 

sh1 har ämnesutbildning i matematik. sh1 har varit verksam ämneslärare i ämnena matematik, 

teknik och fysik i sitt hemland. sh1 talar arabiska och även bra svenska. Kan förklara mycket 

bra enligt eleverna och även enligt klasslärarna. Har bott i Sverige i 22 år. 

 

sh2 kom till Sverige som 4-åring och har gymnasieutbildning i Sverige. sh2 har en 

heltidstjänst som studiehandledare. sh2 talar somaliska och svenska flytande. Känner sig 

någorlunda trygg i grundskolematematiken men har ibland svårt att förklara p.g.a. avsaknad 

av ämnesdidaktiken i matematik. 

 

sh3 har ingen adekvat lärarutbildning vare sig från sitt hemland eller från Sverige. Har läst 

motsvarande matematik F på gymnasiet. sh3 har några timmars studiehandledning i sin tjänst 

som skolan köper från Modersmålsenheten. Annars är sh3 modersmålslärare i romani och 

albanska. Har bott i Sverige i sju år. 

 

sh4 har högskoleutbildning i engelska från sitt hemland och har även läst engelska och 

arabiska i Sverige. Är behörig modersmålslärare. Har själv bara läst gymnasiematematik. sh4 

har bott i Sverige i nio år. 

 

 



Introduktionsbrev till föräldrar   Bil. 3 

 
Hej! 

 

Jag håller på och skriver mitt examensarbete i min lärarutbildning. Jag har valt att skriva om 

studiehandledningens betydelse för våra invandrarelever när det gäller att klara av ämnet 

matematik. För att kunna göra denna undersökning behöver jag intervjua Ert barn och ställa 

några frågor som följer här nedan: 

 

Frågor: 

1. Hur många år har du bott i Sverige? 

2. Tycker du att du har problem med det svenska språket?  

3. Vad tycker du om ämnet matematik? Varför 

4. Tycker du att matematiken är svårt som ämne eller är det språket som är problemet? 

5. Vet Du att vad studiehandledning är? Att du har rätt till det? 

6. Får Du studiehandledning i ämnet matematik? 

7. Om ja, tycker du att den hjälper dig att förstå matematiken bättre? 

 

För att jag ska kunna ställa dessa frågor till Ert barn måste jag få Er tillåtelse. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas anonymt och Ert barn kan avbryta intervjun när 

han/hon vill. 

 

Var vänlig och sätt ett kryss i talongen nedan och returnera till mig i det adresserade kuvertet 

som medföljer detta brev.  

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Elevens namn:……………………………………klass:……………………… 

 

 

Ja, du får tillåtelse att intervjua vårt barn för din undersökning. 

 

 

 

Nej, du får inte intervjua vårt barn för din undersökning 

 

 

 

Ort, Datum     Vårdnadshavarens namnteckning 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tack för Ert svar 

 

Examensarbete 15 hp 

Handledare Per Kristmansson 



Frågeformulär     Bil. 4  

 
Frågor till elever 

1. Hur många år har du bott Sverige? 

2. Tycker du att du har problem med det svenska språket?  

3. Vad tycker du om ämnet matematik? Varför? 

4. Tycker du att matematik är svårt som ämne eller är det språket som är problemet? 

5. Vet Du vad studiehandledning är? Att du har rätt till det? 

6. Får Du studiehandledning i ämnet matematik? 

7. Om ja, tycker du att den hjälper dig för att förstå matematiken bättre? 

 

Frågor till klasslärare 

1. För vilken klass/vilka klasser är du klasslärare? 

2. Hur stor andel av eleverna i din klass/dina klasser har ett annat modersmål än svenska? 

3. Har du tillgång till studiehandledning på dina lektioner? Om ja, vilka lektioner? Har du 

studiehandledning i ämnet matematik? 

4. I vilken omfattning har du studiehandledning på dina lektioner? Antal timmar per vecka 

eller procent av total undervisningstid. Hur ser fördelningen ut mellan olika ämnen? 

5. Vet du något om studiehandledarens bakgrund, utbildning, ev. examina, behörighet i 

ämnen, kunskaper i svenska språket etc.? Om ja, vad? 

6. Hur upplever du att studiehandledningen av dina elever fungerar? Bidrar det till bättre 

resultat hos eleverna? 

7. Är det något önskemål du som klasslärare har som du skulle vilja föra fram? 

 

 

Frågor till modersmålslärare/studiehandledare 

1a. Har du lärarexamen från svensk högskola eller universitet? Ja/Nej 

b. Om ja, när tog du examen och från vilket lärosäte? 

c. Innebär din lärarexamen från detta lärosäte att du är behörig att undervisa i ämnet 

matematik? Ja/Nej 

d. Om nej, vilka ämnen har du behörighet i? 

2a. Om du inte har lärarexamen från svenskt lärosäte, har du någon annan akademisk examen 

i Sverige eller utlandet? Ja/Nej 

b. Om ja, vad för examen, från vilket lärosäte och vilket år? 

c. Har matematik ingått i denna examen på något sätt? Ja/Nej 

d. Om nej, har du någon annan utbildning och i så fall vad? 

3a. Hur länge har du bott i Sverige? Antal år. 

b. På en skala mellan 1 och 5 där 1 är sämst och 5 är bäst, hur pass goda svenskkunskaper 

tycker du att du har? 

c. På en skala mellan 1 och 5 där 1 är sämst och 5 är bäst, hur pass bra tycker du att du kan 

hjälpa dina elever i ämnet matematik? 

d. Vilket är ditt modersmål? Från vilket land kommer du? 

e. Vilket är ditt favoritämne? 

4a. Hur upplever du att studiehandledningen av dina elever fungerar? Bidrar det till bättre 

resultat hos eleverna? 

b. Är det något önskemål du som studiehandledare har som du skulle vilja föra fram? 

 
 


