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för studiens resultat. Studien utgår ifrån de specialpedagogiska perspektiven 

dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. 
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1. Inledning1 
Den stora flyktingvågen år 2015 där människor från krigshärjade länder lämnade 

dessa i en strid ström resulterade i att Sverige tog emot ca 160 000 asylärenden den hösten 

och av dessa var ca 70 000 asylsökande barn (Migrationsverket, 2016). År 2016 fanns det 62 

400 nyanlända elever i grundskolan och året efter hade antalet ökat till 79 400 elever 

(Skolverket, 2017b). Trots att många anpassningar görs kring nyanlända elever som anländer 

under högstadietiden blev endast 28% av de elever som mottogs under årskurs 6-9 behöriga 

till gymnasiet när de gick ur grundskolan år 2018 (Skolverket 2018b). I kursplanen för 

matematik på grundskolan står det att varje elev efter avslutad grundskola ska kunna använda 

sig av ett matematiskt tänkande som de har nytta av i vidareutbildning och i vardagslivet 

(Skolverket, 2018a). Norén (2010) skriver också att ungdomars roll som demokratiska 

samhällsmedborgare stärks genom att undervisas i och lära sig matematik.  

Den stora gruppen av nyanlända elever ställer nya krav på skolan, läraren och 

undervisningen. Skolinspektionen (2014) skriver att det är av stor vikt att ta reda på elevernas 

förkunskaper och tidigare erfarenheter så snart som möjligt när de anländer till Sverige för att 

kunna ge rätt anpassningar i undervisningen. Granskningen visar att skolorna i alltför låg 

utsträckning använder sig av kartläggningarna för att planera och anpassa undervisningen för 

de nyanlända eleverna. Vidare framkommer det att många skolor har svårt att veta vad som 

beror på elevernas språkkunskaper och vad som är inlärningssvårigheter när de utreder 

stödbehovet (Skolinspektionen, 2014). Det visar sig under flera års granskningar som 

Skolinspektionen (2009, 2014, 2017a) har gjort att många nyanlända elever inte får det stöd 

som de behöver och har rätt till i skolan. Vi har egna erfarenheter av nyanlända och 

flerspråkiga elever i vårt arbete som lärare i matematik och vet hur svårt det kan vara att 

upptäcka svårigheter och ge rätt stöd. Därför är vi intresserade av att ta reda på om och hur 

man kan upptäcka om de nyanlända elevernas svårigheter i matematik grundar sig i språket 

eller i den matematiska förmågan. Syftet med studien är således att, genom en fallstudie, ta 

reda på hur en högstadieskola i en mellanstor kommun arbetar för att upptäcka vilken typ av 

svårigheter som de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd som ges i 

matematikundervisningen.  

                                                        
1 Vissa stycken i inledningen har vi tagit ur vår inlämning, INL1 i kurs SQA115. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden2 redovisas vad som står i styrdokumenten om nyanlända elever, studiens 

teoretiska utgångspunkter och vad forskningen har kommit fram till vad gäller nyanlända 

elevers matematikutveckling. Avsnittet avslutas med studiens syfte och frågeställningar. I 

bakgrunden förekommer både begreppen nyanlända elever och flerspråkiga elever, trots att 

studien specifikt handlar om nyanlända elever. Detta eftersom forskningsfältet har skrivit mer 

om flerspråkiga elever än om nyanlända elever, vilket troligtvis har sin orsak i att nyanlända 

elever är ett relativt nytt begrepp i svensk skola. De svårigheter som uppstår hos flerspråkiga 

elever bör likna de svårigheter som också uppstår hos de nyanlända eleverna.  

2.1 Styrdokument relaterade till nyanlända elever 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är en elev betraktad som nyanländ under sina första fyra år i 

svensk skola. Nyanlända elever är en heterogen grupp som bland annat har olika ursprung, 

språk, ålder, tidigare skolgång och förkunskaper, skriver Nilsson och Bunar (2016). De har 

samma rättigheter i skolan som övriga elever, men de har också möjlighet till ett utökat stöd i 

form av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet (Skolverket, 2016).  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska det upprättas en individuell studieplan för de nyanlända 

eleverna som ska beskriva vad som behöver göras och vem som gör vad för att eleven ska nå 

behörighet till gymnasieskolans nationella program. Studieplanen är ett levande dokument 

som ska revideras under tidens gång. Det kan också beslutas om en anpassad timplan om 

skolan ser att eleven får svårt att nå målen för behörighet till gymnasieskolan och behöver 

mer tid i vissa ämnen (SFS 2010:800). 

En nyanländ elev ska få sina kunskaper bedömda och kartläggningen ska ligga till grund för 

vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i, enligt Skollagen (SFS 

2010:800). Bedömningen ska göras skyndsamt och utifrån den ska en individuell studieplan 

upprättas. Kartläggningen ska också vara vägledande i beslutet om studiehandledning på 

modersmålet samt för planering av undervisning och undervisningstid för eleven. Om en elev 

riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen har hen rätt till studiehandledning på 

modersmålet. Detta kan ges som extra anpassningar eller särskilt stöd, beroende på 

                                                        
2 I bakgrunden har vi med delar ur våra tidigare arbeten i kurserna SQA115, SQA117 och SQA118. 
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omfattning. Elever som kommer till Sverige under högstadietiden har per automatik rätt till 

studiehandledning på sitt modersmål för att få förutsättningar att nå kunskapskraven som 

minst krävs i årskurs 9. Enligt Skollagen har alla elever rätt att få den ledning och stimulans 

som de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

2.1.1 Skolverkets kartläggning för nyanlända elever 

Det är stora skillnader mellan de nyanlända eleverna som kommer till Sverige vad gäller 

tidigare skolgång, skriver Petersson (2017) och när det saknas matematikundervisning från 

hemlandet kommer eleverna ligga långt efter sina klasskamrater när de börjar skolan i 

Sverige. Därför menar Petersson att det är viktigt att göra en kartläggning för att bland annat 

utröna vilka matematiska erfarenheter de nyanlända eleverna har med sig. En kartläggning av 

de nyanlända elevernas ämneskunskaper och skolerfarenheter innan skolplacering ger skolan 

möjlighet att ge dem rätt stöd från början och på så sätt öka deras chanser till en bra skolgång 

(Petersson, 2017).  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det från och med år 2016 också obligatoriskt att 

kartlägga de nyanlända elevernas utbildningsnivå. Därför har Skolverket (2019) gett ut ett 

kartläggningsmaterial för nyanlända elever som är uppdelat i tre steg, där steg 1 och 2 är 

obligatoriska. I de flesta kommuner sker steg 1 och 2 på en central mottagningsenhet innan 

skolplacering (Skolinspektionen, 2017a). Steg 1 kartlägger elevens språkkunskaper och 

tidigare skolgång och steg 2 kartlägger numeracitet, som visar elevens användning av ett 

matematiskt tänkande samt litteracitet, som visar elevens användning av skriftspråk i olika 

sammanhang (Skolverket, 2019). En brist som Skolinspektionens (2017a) granskning visar är 

att kartläggningar som utförs centralt sällan förankras i skolorna. Steg 3 som kartlägger 

kunskaper i de olika skolämnena är inte en obligatorisk del, men Skolverket (2019) 

rekommenderar ändå att skolorna gör den kartläggningen. Skolinspektionens (2017a) 

granskning visar att de flesta kommuner gör steg 1 och 2, men att många skolor i sin tur inte 

kartlägger ämneskunskaperna i steg 3. När Skolinspektionen gjort intervjuer på de granskade 

skolorna framkommer det att det inte varit tydligt vem som ska utföra steg 3 och att det inte 

avsatts någon tid för detta. I Lgr 11 (Skolverket, 2018a) står det att “undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper” (s. 8). Om kartläggningarna följs upp på skolorna blir möjligheten större att 
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hjälpa eleven på den nivå som hen befinner sig med det stöd som behövs. Då ökar 

sannolikheten att eleven får goda möjligheter att lyckas i matematikundervisningen 

(Skolinspektionen, 2017a). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

De perspektiv som ligger till grund för tolkningen av resultatet är de specialpedagogiska 

perspektiven och det sociokulturella perspektivet.  

2.2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Eftersom den här studien behandlar olika typer av stödåtgärder som kan hjälpa de nyanlända 

eleverna i sin matematikutveckling är studien inspirerad av de specialpedagogiska 

perspektiven. Specialpedagogisk forskning avser att titta på människors lärande och 

delaktighet på flera olika nivåer (Ahlberg, 2013). Ahlberg skriver att en specialpedagogisk 

analys av utbildningen kan leda till att lärmiljöer blir tillgängliga och undervisningen 

anpassas för att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Vi har valt att i den här studien titta 

på det stöd som de nyanlända eleverna får ta del av i undervisningen ur två av de 

specialpedagogiska perspektiven – dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet.  

Dilemmaperspektivet innebär att det finns många dilemman att ta ställning till i skolan som 

egentligen inte går att lösa (Nilholm, 2007). Ett klassiskt exempel på det är att alla elever ska 

nå samma kunskap och färdigheter inom samma tid trots att skolan ska ta hänsyn till att alla 

elever är olika och har olika behov och förutsättningar (Clark, Dyson & Millward, 1998). 

Elever som anländer till Sverige under sin skoltid har mindre tid på sig att nå målen, men ska, 

enligt Skollagen (SFS 2010:800) ändå ha möjlighet att få ett slutbetyg i årskurs 9 och även 

detta är ett dilemma för skolan att lösa. 

Inom det relationella perspektivet är, enligt Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001), 

eleven i svårigheter till skillnad mot det kategoriska perspektivet där man ser elever med 

svårigheter. Det relationella perspektivet innebär med andra ord att man söker svaren på 

varför svårigheter uppstår i relation till den miljö eleven befinner sig i. Därför behöver 

lärmiljön anpassas så att alla elever kan bli socialt och pedagogiskt delaktiga inom ramen för 

ordinarie undervisning (Emanuelsson et al., 2001). 
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2.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Studien inspireras även av Vygotskys sociokulturella perspektiv, då de nyanlända elevernas 

möjlighet att delta i matematikundervisningen bygger på deras språkliga förståelse och att 

lära tillsammans med andra i ett kollektivt lärande. Läroplanen, Lgr11, utgår från det 

sociokulturella perspektivet där människan präglas av det sammanhang som hon lever i och 

utvecklas tillsammans med andra (Stadler, 2009). Därför blir språket, enligt Stadler, en 

grundpelare i det sociokulturella perspektivet. Genom att kommunicera med andra som nått 

längre i sin kunskapsutveckling leds individen till ny kunskap (Brandell & Backlund, 2011). 

På så sätt används det talade språket för att prata med varandra i ett socialt samspel, medan 

det tysta inre språket snarare är ett redskap för att reflektera och medvetandegöra sina egna 

tankar (Stadler, 2009). I det här perspektivet utgör läraren och undervisningen en 

betydelsefull del för att eleven ska nå lärande, eftersom man menar att eleverna lär sig av de 

som vet mer (Brandell & Backlund, 2011).  

2.3 Tidigare forskning 

Här redovisas vad som framkommit i forskningen vad gäller nyanlända elevers 

matematikutveckling. Detta avsnitt börjar med att beskriva vilka svårigheter som de 

nyanlända eleverna kan stöta på i matematikundervisningen och avslutas med en redogörelse 

för vilket stöd nyanlända elever kan tänkas behöva. 

2.3.1 Faktorer som påverkar nyanlända elevers lärande i matematik 

Det kan vara svårt att upptäcka vad som är inlärningssvårigheter och vad som är språkliga 

svårigheter hos nyanlända elever (Zetlin, Beltran, Salcido & Gonzalez, 2011). Därför handlar 

det här kapitlet om vad som är matematiska svårigheter och vad som kan bero på språkliga 

svårigheter hos nyanlända elever. 

Matematiska svårigheter hos nyanlända elever 

Forskningen räknar upp många faktorer som kan orsaka matematiska svårigheter generellt 

och vi har valt att fokusera på de yttre faktorer som vi ser kan påverka att nyanlända elever 

får svårigheter i matematik. Lunde (2011) skriver att räknesvårigheter sällan uppstår som ett 

isolerat fenomen utan att det många gånger ligger andra svårigheter vid sidan av. Även 

Sjöberg (2006) anser att man bör se på matematiksvårigheter ur ett bredare perspektiv. Både 

Lunde (2011) och Sjöberg (2006) anser att sociala och kulturella förhållanden kan störa 

inlärningen i matematik. Lundberg och Sterner (2009) lyfter upp miljöbetingade riskfaktorer 
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såsom många flyttar och skolbyten vid ett flertal tillfällen, turbulent barndom och 

anknytningsproblem som några av orsakerna till att eleverna kan utveckla bland annat 

svårigheter i matematik. Elever som växer upp i en understimulerad miljö där de saknar egna 

erfarenheter av grundläggande matematik i vardagen och samtidigt har språkliga brister kan 

få svårt att relatera matematiska problem i skolan till vardagssituationer (Lunde, 2011). 

Lundberg och Sterner (2009) skriver också att en bristfällig skolgång och bristande 

undervisning kan leda till matematiska svårigheter. Exempel på bristande undervisning kan 

vara för snabba genomgångar och för många abstrakta och dåliga förklaringar, vilka kan bero 

på lärarens egen osäkerhet eller brister i matematik (Lundberg & Sterner, 2009). Några andra 

riskfaktorer för att utveckla matematiska svårigheter hos eleverna är om undervisningen 

består av mestadels tyst räkning (Boesen et al., 2014; Norén, 2010), ligger på en felaktig nivå 

utifrån var eleverna befinner sig (Engström, 2015) samt om undervisningsgrupperna är för 

stora (Sjöberg, 2006).  

Språkliga svårigheter för nyanlända elever i matematikundervisningen 

Utöver de svårigheter som kan ställa till problem i matematiken för alla elever ska de 

nyanlända eleverna också bemästra ett nytt språk och förstå en ny kultur för att kunna klara 

matematikundervisningen i det nya landet (Cummins, 2017). Matematiska begrepp är något 

som kan vara svårt att lära sig och befästa för många elever och i synnerhet för flerspråkiga 

elever, eftersom svårigheterna ofta uppstår i växlingen mellan vardagsspråk och skolspråk 

(Norén, 2010). Myndigheten för skolutveckling (2008) poängterar ändå vikten av att inte 

begränsa det matematiska ordförrådet, eftersom eleverna ska få möjlighet att lära sig nya 

begrepp inom ämnet matematik som underlättar matematikutvecklingen. Att lösa olika 

matematiska problem kan också bli svårt för de flerspråkiga eleverna om de inte förstår 

innebörden i lästalen och därför ställer ofta den svenska kontexten till problem (Norén, 

2010). Jao (2012) påstår att matematik och kultur är tätt sammankopplade både utifrån 

tillvägagångssätt och utifrån vardagsmatematik. Elever som kommer från en annan vardag 

och en annan kultur har kanske lärt sig ett annat sätt att nå en lösning på ett matematiskt 

problem, samt att de problemen var formade utifrån den vardag som eleven då befann sig i, 

skriver Jao. Petersson (2017) hävdar också att matematikuppgifter med kulturella inslag och 

typisk svensk kontext kräver en högre kognitiv belastning hos de nyanlända eleverna. Han 

menar att det beror på att eleverna, utöver matematikkunskaperna, också ska vara duktiga på 

undervisningsspråket och ha en förståelse för det kulturella sammanhanget för att lyckas i 
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ämnet. Många matematikuppgifter och provuppgifter som har text i sig, så kallade lästal, 

utgår ifrån att eleverna har kunskap om den svenska kulturen och således kan sådana 

uppgifter bli alldeles för svåra för de flerspråkiga eleverna (Norén, 2010).  

2.3.2 Språkligt stöd i matematik för nyanlända elever 

Språkförmågan är väldigt betydelsefull för att lösa uppgifter inom statistik, sannolikhet och 

geometri, men mindre viktiga när det gäller algebra och aritmetik (Vukovic & Lesaux, 2013). 

Cummins (1986) hävdar att eleverna måste få möjligheten att kunna utbyta idéer både 

muntligt och skriftligt om akademiska och sociala sammanhang på sitt modersmål för att ta 

till sig kunskapen. Det krävs en mängd olika undervisningsstrategier för att göra matematiken 

tillgänglig för alla i ett mångkulturellt klassrum, anser Jao (2012). Ett sätt att försöka göra 

undervisningen tillgänglig för de nyanlända eleverna är att ge dem tillgång till 

studiehandledning på modersmålet (Norén, 2010). 

Studiehandledning på modersmålet 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har en elev som blir mottagen i högstadiet rätt till 

studiehandledning på modersmålet om det inte anses obehövligt. Dumenden (2011) visar på 

vikten av att nyanlända elever får möjlighet att bygga upp det sociala och kulturella kapitalet 

som behövs för att lyckas i ett nytt land och att det är en lång process med många hinder 

längs vägen. Det är av stor betydelse att ha goda kunskaper i minst ett språk för att öka 

möjligheterna att lära sig grunderna i matematik och därför kan man, genom att stärka 

modersmålet också stärka matematikutvecklingen (Barwell, 2018). Studiehandledare har 

därmed en viktig roll i det mångkulturella skolsystemet. Syftet med studiehandledning är att 

eleverna ska få möjlighet att tillgodogöra sig ämneskunskaper på sitt starkaste språk, medan 

svenska språket utvecklas, enligt Skolverket (2015). I Skollagen (SFS 2010:800) har man 

specificerat att ”studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås” (3 kap. 12i §). En studiehandledare på 

matematiklektionen ska vara duktig på elevens modersmål och på svenska samt ha goda 

kunskaper om kursplanen i matematik och vad som förväntas av eleven. Dessutom bör hen 

vara insatt i skillnader och likheter i matematikundervisningen i elevens hemland jämfört 

med i Sverige. Det krävs för att övergången från elevens tidigare erfarenheter i matematik till 

svenska skolans matematikundervisning ska bli så smidig som möjligt (Skolverket, 2015). 
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Studiehandledning på modersmål ska bidra till att föra över kunskaper och tidigare 

erfarenheter från hemlandet till det nya landet och bygga vidare med ny kunskap med hjälp 

av modersmålet (Avery, 2016). De elever som har ämneskunskaper på modersmålet får 

möjlighet att med hjälp av studiehandledning koppla samman det med undervisningen i 

Sverige. Studiehandledning kan också innebära att elever som inte har några ämneskunskaper 

från hemlandet kan få möjlighet att förstå undervisningen och komma ikapp sina kamrater 

med hjälp av modersmålet (Avery, 2016). Skolinspektionen (2017b) betonar att det är elevens 

behov som ska styra studiehandledningens utformning och innehåll, vilket inte sker i den 

utsträckning som det borde, enligt den granskning som är gjord. 

Avery (2016) har undersökt samverkan mellan studiehandledare och undervisande lärare och 

såg i sin studie att samarbetet behövde bli mycket bättre. Studiehandledaren i Averys studie 

fick inte tillgång till lektionsmaterialet i förväg och heller ingen information om vad 

lektionen skulle handla om så hen kunde förbereda sig. Skolverket (2015) har kartlagt vilka 

framgångsfaktorer som finns hos de skolor som har en fungerande studiehandledning och en 

av dessa faktorer är just samverkan mellan studiehandledare och lärare. Skolinspektionen 

(2017b) påvisar samma utvecklingsområden i sin granskning som Avery (2016) såg i sin 

studie när det gäller studiehandledning. Skolinspektionen (2017b) menar dessutom att de 

studiehandledare som finns på skolorna måste få kompetensutveckling och att deras uppdrag 

behöver tydliggöras. 

Språkutvecklande undervisning i matematik 

Språket är betydelsefullt och kommunikationen är därför en förutsättning i 

matematiklärandet, menar Olteanu (2016), och hävdar att när eleverna delar tänkandet ökar 

deras engagemang och delaktighet i klassrummet. Elevernas språkliga förmåga underlättar 

inlärningen av matematik och det är ytterligare en anledning till att kommunicera mycket i 

matematikklassrummet (Norén, 2010). När eleverna dessutom får möjlighet att använda alla 

sina språkliga resurser i klassrummet ökar deras språkliga förmåga i både första- och 

andraspråket (Cummins, 2007).  Därför är det viktigt att läraren vägleder eleverna att 

använda de olika språk som de har tillgång till medan de lär sig matematik (Barwell, 2018). 

Flerspråkighet i klassrummet gör att undervisningen leder till breddade och fördjupade 

ämneskunskaper eftersom eleverna ökar sin kreativa, lingvistiska och kognitiva förmåga i 

sådana förhållanden (Baker, 2011). Användningen av modersmål i matematikundervisningen 

är, enligt Slavin och Cheung (2005), den största faktorn till att ELL-studenter (elever med 
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engelska som andraspråk) lyckas i matematik. Även Nguyen och Cortes (2013) studerar den 

här målgruppen av elever och vilka framgångsfaktorer som finns kring deras 

matematikutveckling. De anser att det är betydelsefullt med kooperativt lärande och konkret 

material i matematikundervisningen. Cummins (1986) menar att grupparbeten och 

kooperativt lärande ger en mycket effektivare undervisningssituation än lärarledd 

undervisning.  

Att använda sig av ett språkutvecklande arbetssätt och en språkinriktad undervisning i 

skolorna hjälper alla elever, men främst de elever som har ett annat modersmål än svenska 

(Barwell, 2018; Cummins, 1986; 2017; Hajer & Meestringa, 2014; Stehagen, 2014; 

Svensson, 2016). Det innebär bland annat att undervisningen är strukturerad med en tydlig 

början, ett tydligt syfte med lektionens upplägg och en avslutning där lektionen knyts ihop 

(Stehagen, 2014). Eleverna måste få möjlighet att få goda instruktioner och hjälp med 

strategiska tillvägagångssätt både på sitt andraspråk och på modersmålet (Orosco, 2013). 

Enligt Orosco görs detta mest effektivt genom att reflektera före, under och efter lektionen, 

samt få feedback på sitt arbete på båda språken. Det är också viktigt att som lärare vara 

språkmedveten och fundera på hur eleverna förstår ord och begrepp i matematikuppgifterna 

och att man noga går igenom en uppgift för att se att alla har förstått, menar Svensson (2016). 

Svensson anser att lärare måste bli medvetna om att det kan vara andra ord som ställer till 

problem för elever med en bristande språkbakgrund än de matematiska begreppen. I ett 

matematiskt problem som hon använder som exempel fanns både vedstapel, torp och loge 

med. Själva uppgiften var ganska enkel, men i och med att eleven inte förstod sammanhanget 

blev uppgiften omöjlig att lösa. Om läraren tar sig tid att ta reda på vad som är problemet kan 

hen få syn på om det är orden eller matematiken som ställer till det i uppgiften. Om det visar 

sig att det är språket måste läraren utröna vilka ord eleven tycker är svåra och sedan ingående 

förklara dessa. På så sätt hjälper läraren eleven att utveckla sitt ordförråd samtidigt som 

uppgiften blir begriplig (Svensson, 2016).  

2.3.3 Matematiskt stöd för nyanlända elever 

Petersson (2017) menar att det finns stora skillnader mellan nyanlända elevers förkunskaper i 

matematik. Det har dock visat sig att elever som har lärt sig grunderna i matematik i sitt 

hemland har lättare att förstå matematiken på det nya språket. Det betyder att de elever som 

har haft en fungerande skolgång i hemlandet och anlänt senare i grundskolan har större 

möjligheter att lyckas i matematik än de elever som har anlänt till Sverige i tidiga skolår eller 
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har en obefintlig grund att stå på. Dessa elever tvingas lära sig all matematik på sitt 

andraspråk och Petersson förtydligar vikten av särskilt stöd från dag ett för att de ska ha 

någon möjlighet att lyckas i matematik. Stödet ska främst bidra till att eleverna ska förstå 

matematiska begrepp så det sker så få missförstånd som möjligt i matematiklärandet 

(Petersson, 2017). 

Zetlin et al. (2011) har gjort en studie i USA kring elever med engelska som andraspråk och 

deras möjligheter till särskilt stöd. Där visade det sig att de elever som hade ett begränsat 

ordförråd både i modersmålet och i engelska språket ofta blev diagnostiserade med 

inlärningssvårigheter och/eller hörselskador och fick således specialundervisning. Där visade 

det sig att speciallärarna inte var utbildade i att hjälpa tvåspråkiga elever utan eleverna fick 

snarare mindre stöd och deras kunskapsutveckling stannade av. Zetlin et al. menar att 

speciallärarna måste bli mycket bättre på att bedöma vad som beror på språket och vad som 

beror på andra svårigheter när det gäller de nyanlända elevernas möjligheter att hänga med i 

skolan. Därför är det av stor vikt att speciallärarna får utbildning i att bedöma vad som är vad 

och att det sedan är de som är berättigade att göra bedömningen. Genom utbildning kan 

speciallärarna minska risken för att fel stöd ges till de elever som har ett annat modersmål 

(Zetlin et al., 2011). 

I den litteratur som vi fördjupat oss i har vi funnit väldigt lite forskning kring nyanlända 

elevers behov av särskilt stöd i matematik och kring vilken roll specialläraren har i mötet med 

dessa elever. Det finns däremot en del forskning som handlar om språkets roll i 

matematikundervisningen för tvåspråkiga och nyanlända elever. Petersson (2017) är den 

svenska forskare som har tittat på vilket matematiskt stöd nyanlända elever är i behov av och 

i övrigt har vi inte hittat fler svenska källor. Därför kan vi anta att det saknas mycket 

kompetens i skolorna när det gäller nyanlända elevers matematikutveckling.  
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2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur en högstadieskola i en mellanstor kommun arbetar för 

att upptäcka vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd 

som ges i matematikundervisningen. För att kunna nå syftet med studien vill vi få svar på de 

här frågeställningarna ute på fältet: 

● Hur arbetar man på skolan för att i matematikundervisningen upptäcka vad som är 

matematiska respektive språkliga svårigheter hos nyanlända elever? 

● Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna språkligt stöd i 

matematikundervisningen? 

● Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna matematiskt stöd i 

matematikundervisningen? 

3 Metod3 

I metodavsnittet redogör vi för studiens metod, urval och tillvägagångssätt samt redovisar 

studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det 

insamlade materialet har analyserats.  

3.1 Val av metod 

Creswell (2013) menar att kännetecken på en kvalitativ studie är att kunna få fram rikligt med 

information genom att träffa personerna i deras naturliga miljö. För att nå syftet med studien 

var vi i behov av att prata med olika yrkeskategorier på skolan och studera hur de i praktiken 

arbetade med de nyanlända elevernas matematikutveckling. Därför har den här studien en 

kvalitativ forskningsansats.  

3.1.1 Fallstudie 

Vi valde att göra en kvalitativ fallstudie där målet var att ta reda på hur man på en 

högstadieskola arbetade för att upptäcka och ge de nyanlända eleverna det stöd som de var i 

behov av. I en fallstudie riktar man ofta in studien på enskilda enheter och har fokus på 

relationer och processer på den enhet där man befinner sig (Denscombe, 2009). Vi 

                                                        
3 Delar av metoden är taget ur vår tidigare inlämningsuppgift, INL1, i kursen SQA115. 
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fokuserade på en skolenhet där vi dels gjorde observationer av matematikundervisningen i tre 

olika klasser, dels intervjuade olika yrkeskategorier på skolan. Vår intention var att 

intervjuerna skulle ge oss kompletterande information kring de observationer vi valde att 

utföra. På så sätt kunde vi få tillgång till olika källor och få en större helhetsbild av hur 

tankarna gick kring arbetet med nyanlända elevers matematikutveckling på den studerade 

skolan. Genom fallstudie får man en mer holistisk bild av det fenomen man valt att studera, 

vilket är en fördel med metoden jämfört med andra insamlingsmetoder, enligt Denscombe 

(2009). En annan fördel, menar han, är att man använder sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder för att komma fram till resultatet. Enligt Merriam (1994) är fallstudier 

ett bra sätt att utveckla den kunskap som redan finns inom ett visst område. Eftersom det inte 

finns så mycket forskning kring vilket stöd de nyanlända eleverna får i matematik var vår 

förhoppning att den här fallstudien skulle kunna bidra med mer kunskap kring detta. 

Ytterligare en fördel med fallstudier är att de kan visa på ett inifrån-perspektiv som är svårt 

att nå på ett annat sätt än att som forskare vara på plats på fältet, menar Creswell (2013). 

3.2 Urval 

Urvalet var ett subjektivt urval, eftersom vi hade förhandsinformation om den skola som blev 

aktuell för fallstudien (Denscombe, 2009). Denscombe skriver att ett subjektivt urval innebär 

att man väljer plats att studera genom att redan ha kännedom om denna och att man tror sig 

kunna få ihop värdefull data för att nå syftet på just det stället. Skolan som blev fallet i 

studien var en F-9-skola, men fallstudiens fokus låg på årskurs 7-9. Att den skolan hamnade 

bland våra val av skolor baserade sig bland annat på att vi hade hört om matematiklärarnas 

systematiska arbete och goda resultat, samt att de tidigare var upptagningsområde för 

nyanlända elever. I fallstudien ingick tre klasser på högstadiet, två klasser i årskurs 7 och en 

klass i årskurs 9, där observationerna gjordes under matematiklektionerna.  I dessa klasser 

befann sig sex av högstadiets sju nyanlända elever. Eftersom majoriteten av de nyanlända 

eleverna ingick i dessa klasser och att de undervisades av tre olika matematiklärare, hade vi 

stor tilltro till att vi skulle få en bred bild av skolans arbete med de nyanlända elevernas 

matematikutveckling. 

Det är viktigt att fånga många olika röster och företeelser i en fallstudie, menar Denscombe 

(2009). Därför kompletterade vi observationerna genom att intervjua de tre matematiklärarna 

som hade undervisning i klasserna samt en speciallärare, en studiehandledare och rektorn på 
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skolan. Dessa sex deltagare intervjuades utifrån deras förståelse och erfarenhet av nyanlända 

elevers matematikutveckling. Genom att intervjua olika yrkesgrupper på skolan hoppades vi 

på att bredda resultatet och på så sätt få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Matematiklärarna var de personer som mest kontinuerligt mötte de nyanlända eleverna i 

matematikundervisningen. Därför var det självklart att vi ville få reda på hur de tänkte kring 

de svårigheter som upptäcktes och det stöd som gavs till eleverna. För att få syn på vilket 

specialpedagogiskt arbete som gjordes kring de nyanlända eleverna på skolan intervjuade vi 

specialläraren. Vi antog att studiehandledaren hade en nyckelroll i de nyanlända elevernas 

språkliga stöd och ville därför att den yrkesrollen skulle komma till tals i fallstudien. Rektorn 

har en helhetssyn på skolans arbete med de nyanlända elevernas matematikutveckling och var 

därför intressant att intervjua för att nå studiens syfte.  

3.3 Genomförande 

Tre skolor kontaktades om möjligheten att göra en fallstudie om hur de arbetar för att 

upptäcka vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd som 

ges i matematikundervisningen. Två av skolorna hade en stor andel nyanlända elever på 

skolan och den tredje skolan hade tidigare haft många nyanlända på skolan. Den skolan med 

minst antal nyanlända elever vid tiden för fallstudiens datainsamling var den skola som valde 

att delta i studien. En av matematiklärarna hjälpte till att sondera terrängen och ta reda på 

vilka klasser som inkluderade nyanlända elever. Därefter kom ett muntligt godkännande av 

rektorn och deltagarna som skulle intervjuas att vi fick observera i tre av klasserna där det 

fanns nyanlända elever samt intervjua sex av de anställda på skolan. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017) ska forskaren informera deltagarna om studiens syfte, frivilligheten i deltagandet och 

rätten att avbryta. Därför skickades det ut ett missivbrev med information om studien i januari 

och alla deltagare fick ta del av missivbrevet (se bilaga 1). Information om när observationer 

och intervjuer skulle genomföras mailades ut till deltagarna. Datainsamlingen skedde under 

en månads tid. 

3.3.1 Observationer 

Observationer bygger på att få syn på olika händelser och skeenden i realtid och de 

observerade delger information genom sitt handlande (Einarsson & Hammar Chiriac, 2014. 

Detta är, enligt Einarsson och Hammar Chiriac, en stor fördel med just observation jämfört 

med intervju. En intervju är beroende av att deltagaren vill delge information, och hen väljer 
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också vad hen delger, vilket skulle kunna leda till en försköning av verkligheten. Genom 

observation kan man få syn på andra saker som inte kommer fram via en intervju samt den 

icke-verbala kommunikationen som är svår att fånga på något annat sätt (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2014). Den här fallstudien bestod av tre direkta observationer i varje klass, 

vilket sammanlagt blev nio observationer, där fokus låg på vilken typ av stöd - språkligt 

respektive matematiskt - de nyanlända eleverna fick under matematiklektionen. I direkta 

observationer observerar man grupper i deras naturliga miljö och vid verkliga händelser 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2014). Klassernas lektioner skulle ha utförts oavsett om vi var 

på plats eller inte och observationerna byggde på vad vi såg och hörde under just de tillfällen 

som vi var på plats, vilket enligt Einarsson och Hammar Chiriac är en av förutsättningarna för 

direkt observation. De skriver även att det finns en fördel med att vara två observatörer, 

eftersom man kan uppfatta händelser olika och då kunna jämföra tolkningarna efteråt. En av 

lektionerna i varje klass observerade vi båda två samtidigt. Därefter observerade vi en lektion 

var per klass, så det sammanlagt blev tre observerade lektioner i varje klass. I båda sjuorna 

observerades undervisning i halvklass vid ett tillfälle i varje klass. I en av sjuorna fick en av 

oss även vara med under ett muntligt prov med fem elever, varav en var nyanländ och där 

även en studiehandledare deltog. Vi försökte fånga olika klassrumsaktiviteter, såsom enskild 

räkning, gemensamma matematiska problem och gruppdiskussioner, under de tillfällen vi var 

på skolan. Detta var också lärarna behjälpliga med att lösa genom att stuva om i planeringen 

vid behov.  

Det finns flera olika observatörsroller och en av dem är observatör som deltagare, vilket 

innebär att observatören har en öppen roll i gruppen och dess främsta uppgift är att observera 

utan att aktivt delta (Einarsson & Hammar Chiriac, 2014). Vi antog den rollen under våra 

observationer, eftersom vi under den större delen av tiden satt längst bak i klassrummet och 

fokuserade på att få syn på vilket stöd som lärarna gav de nyanlända eleverna under 

matematiklektionerna. När det till exempel var gruppdiskussioner gick vi däremot runt i 

klassen för att kunna höra hur grupperna resonerade. En av oss tog alltid tillfället i akt att stå 

vid gruppen där minst en nyanländ ingick. Under observationerna antecknade vi vilket stöd vi 

såg att de nyanlända eleverna fick och vad vi tänkte kring det i varsitt block som vi sedan 

sammanställde i ett gemensamt dokument på datorn och senare använde i analysen. Vårt 

observationsprotokoll bestod av två spalter där den ena spalten behandlade vad vi såg och den 

andra spalten vad vi tänkte om det vi såg (se bilaga 6). 
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3.3.2 Intervjuer 

Vi gjorde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det finns ett antal frågor att förhålla 

sig till och att svaren på frågorna kan vara öppna och utvecklande (Denscombe, 2009). Alla 

intervjuerna genomfördes på skolan där intervjupersonerna valde plats att sitta på så de skulle 

känna sig trygga i intervjusituationen, vilket bland annat Bryman (2018) förespråkar. Stukát 

(2011) tipsar om att endast en person gör intervjun, så inte deltagaren ska känna sig i 

underläge. Vi valde ändå att vara med på intervjuerna båda två för att se och höra samma sak 

och kunna tolka det vi fått reda på tillsammans. Enligt Denscombe (2009) är det en fördel om 

forskaren kan skriva fältanteckningar om den icke-verbala kommunikationen i intervjun. En 

av oss utförde intervjuerna, medan den andra satt med och lyssnade, antecknade och flikade 

in med frågor i slutet av intervjun om något var oklart eller behövde tilläggas. När 

studiehandledaren intervjuades deltog endast en av oss på grund av praktiska skäl. 

Utifrån vad som framkom under observationerna utformade vi intervjuguider med frågor som 

hade uppstått under tiden vi befunnit oss på skolan. Vi skrev också ner frågor som rörde det 

språkliga och matematiska stödet. Intervjuguiden för matematiklärarna var lika för alla tre (se 

bilaga 2), medan intervjuguiderna till specialläraren (se bilaga 3), studiehandledaren (se 

bilaga 4) och rektorn (se bilaga 5) blev lite annorlunda eftersom vi ville ställa specifika frågor 

till de olika yrkeskategorierna. Den som utför intervjuerna måste visa sig intresserad av vad 

deltagaren har att säga genom att lyssna uppmärksamt och vara lyhörd (Kvale & Brinkmann, 

2014). Öppningsfrågorna som handlade om deltagarnas bakgrund hade som syfte att göra 

deltagarna trygga och skapa en relation, vilket kan vara en god taktik, enligt Kvale och 

Brinkmann. De skriver att de första minuterna av en intervju är de allra viktigaste. Alla 

intervjuer tog cirka 30 minuter vardera. Vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera 

dessa efteråt. Kvale och Brinkmann menar att ljudinspelningar är bra ur flera aspekter, bland 

annat för att minnas vad som kom fram under intervjutillfället och att den som intervjuar kan 

bli mer avslappnad i sin roll. Däremot skriver Denscombe (2009) att deltagaren kan känna sig 

obekväm i situationen att bli inspelad, men att det brukar släppa efter ett litet tag. Våra 

deltagare upplevdes aldrig nervösa under intervjun och ingen ifrågasatte inspelningen. 

Att transkribera, skriva ut, intervjuerna är värdefullt, eftersom samtalet återigen blir väckt till 

liv och forskaren närmar sig datan på ett annat sätt än genom det auditiva (Denscombe, 

2009). När det talade ordet blir till skriven text är det mycket lättare att analysera det, enligt 
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Denscombe. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det blir lättare för läsaren att förstå 

innebörden av en text i skriftspråk än en text i talspråk. Vi valde därför att skriva om det 

muntliga språket till skriftspråk, men att behålla pauser i det transkriberade materialet genom 

att markera dessa med tre punkter.  

3.3.3 Arbetsfördelning 

Vi hade en jämn arbetsfördelning. Tillsammans läste vi litteratur och sökte efter tidigare 

forskning samt sammanställde det vi funnit i bakgrunden. Vi läste ungefär samma mängd 

litteratur per person och i ett gemensamt dokument skrev vi ner allt vi ansåg var viktigt för 

vårt resultat. Detta använde vi oss av när vi formulerade bakgrunden som vi skrev på varsitt 

håll och tillsammans. Genomförande av intervjuer valde vi att en av oss skulle göra, då vi 

tänkte att samma intervjuare skulle kunna fånga samma känsla hos deltagarna. Den andra 

medverkade under intervjuerna och flikade in i slutet av dem med övriga frågor. En av 

intervjuerna genomförde bara en av oss utan medverkan av den andra på grund av praktiska 

skäl. Observationerna delade vi lika på och även transkriberingsarbetet var relativt jämnt 

fördelat. Vi skrev metoden, resultatet och diskussionen tillsammans. 

3.4 Tillförlitlighet 

Genom att tydligt redogöra för studiens metod och analys på ett detaljerat sätt finns det 

möjlighet för andra forskare att granska forskningsprocessen och efterlikna studien 

(Denscombe, 2009). Detta ökar studiens tillförlitlighet, enligt Denscombe. Eftersom 

människors tolkningar är olika varandra och en kvalitativ forskare utvecklar sin metod under 

tiden som studien görs, blir alla studier olika och reliabiliteten kan inte tillämpas, menar 

Merriam (1994). Om en forskare vill försöka sig på en upprepning av en kvalitativ fallstudie 

bör hen gå in i en snarlik social roll som den föregående forskaren gjorde under sina 

observationer för att liknande förutsättningar ska tillämpas (Bryman, 2018). Vi intog rollen 

observatör som deltagare, vilket, enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2014), innebär att 

forskarens roll är öppet känd och att man inte är aktivt deltagande i gruppen, utan främsta 

uppgiften är att observera i bakgrunden.  

Validitet handlar om hur väl studiens resultat stämmer överens med verkligheten (Merriam, 

1994). Som forskare måste man kunna se sin roll i studien, enligt Merriam, och vara 

medveten om vilka tolkningar som görs under studiens gång. Att samla in data på flera olika 
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sätt och jämföra dessa kallas för triangulering (Creswell, 2013; Merriam, 1994). Exempel på 

detta är att jämföra olika metoder, olika forskares tolkningar eller olika datakällor 

(Denscombe, 2009). Eftersom vi använde oss av två metoder - observationer och intervjuer - i 

fallstudien kunde vi triangulera materialet utifrån dessa. Vi deltog också båda två på vissa 

lektioner och kunde jämföra våra tolkningar av det vi observerat genom forskartriangulering 

(Denscombe, 2009). Genom direkt observation utförs undersökningen i sin rätta kontext, 

vilket också ökar graden av validitet, menar Denscombe .  

Det är viktigt att inte generalisera i en kvalitativ studie, även om man kan gissa att de flesta 

andra upplever saker på ungefär samma sätt, menar Göransson och Nilholm (2009). 

Denscombe (2009) skriver att ett enda fall är unikt, men att det ingår i en bredare kategori. 

Med det anser han att en fallstudie till viss del kan ge en bild av hur det kan se ut på flera 

platser med samma förutsättningar som det fall som man undersökt.  

3.5 Etiska överväganden 

Innan en studie genomförs måste forskaren betänka de etiska riktlinjerna och ta en mängd 

frågor i beaktande. Det finns vissa forskningsetiska regler som man bör följa och dessa 

handlar bland annat om information och samtycke, konfidentialitet samt publicering och 

förvaring av material (Vetenskapsrådet, 2017). Främst är det viktigt att avväga vilka 

konsekvenser studien kan medföra, hur konfidentialiteten hos deltagarna kan skyddas och 

vilken roll forskarens tolkning har för studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det är av stor vikt att deltagarna innan medverkan får kännedom om studiens syfte och hur 

undersökningen ska gå till, att de frivilligt deltar samt att resultatet endast ska användas i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i studien fick ta del av denna information 

via ett missivbrev som skickades ut till skolan innan studien började och via muntlig 

information innan observationerna och intervjuerna genomfördes. Klassen fick muntlig 

information om observationerna, vår roll i klassrummet och att hela studien var kopplad till 

matematiklärarnas arbete och undervisning. Deltagarna fick muntligt godkänna ett informerat 

samtycke i förväg. Ett informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna informeras 

om syftet med studien och vilka som får tillgång till den efteråt, skriver Kvale och Brinkmann 

(2014). Kvale och Brinkmann  menar att det ingår i det informerade samtycket att informera 

deltagarna om att de kan avbryta studien när som helst och att de blir helt avidentifierade i 



18 
 

materialet. Eftersom vi följde dessa riktlinjer håller vi oss till reglerna kring samtycke och 

information (Vetenskapsrådet, 2017). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det av stor vikt att se till att information som kan röja 

deltagarnas identitet inte avslöjas i studien, och om det finns en risk att någon information 

skulle kunna vara identifierbar bör deltagaren informeras och ta ställning kring det innan 

studien publiceras. Det tog vi i beaktande under analysarbetet och på så sätt uppfyllde vi 

Vetenskapsrådets (2017) krav på konfidentialitet. 

I en intervju kan deltagare som fått förtroende för intervjuaren uppleva att de sa för mycket 

och ångra sig att de delade med sig av viss information, menar Kvale och Brinkmann (2014). 

Det betyder, enligt Kvale och Brinkmann, att vi som forskare måste vara medvetna om hur 

vår öppenhet och närhet påverkar deltagarna, både på gott och ont. När vi analyserade 

utskrifterna av de intervjuer som vi hade utfört tog vi i beaktande vilken informationen som 

var användbar för studiens syfte och endast använde den i resultatet. 

Vi kommer inte att använda det som vi funnit på fältet på annat sätt än i den här studien och 

det framkom också av missivbrevet och det muntliga samtycket som deltagarna fick ta del av. 

Efter att studien publicerats kommer vi att göra oss av med vårt råmaterial och radera alla 

inspelade intervjuer. På så sätt uppfyller vi även nyttjandekravet som innebär att studiens 

resultat endast får användas till forskning och inte spridas vidare på annat sätt (Bryman, 

2018). 

3.6 Dataanalys 

Fejes och Thornberg (2017) menar att analysarbetet pågår genom hela forskningsprocessen. 

Vårt analysarbete började på plats på den skola som var fallet för vår undersökning. Redan 

där väcktes tankar kring skolans arbete med de nyanlända eleverna och ett analysförfarande 

började ta fart. Även under transkriberingen av materialet började en del tankar falla på plats. 

Vi gjorde en tematisk analys där analysarbetet gjordes i flera steg och det är ett vanligt sätt att 

analysera kvalitativ data på (Bryman, 2018; Denscombe, 2009). Vi inspirerades av flera 

forskares (Bryman, 2018; Creswell, 2013; Denscombe, 2009; Fejes & Thornberg, 2017; 

Rennstam & Wästerfors, 2011) beskrivningar av tematiska analyser när vi analyserade det 

insamlade materialet. Det första vi gjorde var att ställa i ordning data genom att skriva ut det 

och bearbeta det. När väl intervjuer var utskrivna blev det lättare att analysera den data som 
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samlats in, och det är en av fördelarna med att transkribera intervjuerna (Denscombe, 2009). 

Vi renskrev våra observationsanteckningar i ett gemensamt dokument som också blev en 

viktig del i analysarbetet. Rennstam och Wästerfors (2011) menar att det är av stor vikt att 

läsa igenom sina anteckningar många gånger för att bli förtrogen med sitt material. Detta 

gjorde vi på varsitt håll.  

Vi började därefter utforska den data som vi samlat in och letade då efter företeelser som 

passade in på tre, av oss, förutbestämda teman – Upptäcka vad som är språkliga svårigheter 

och vad som är matematiska svårigheter, Språkligt stöd och Matematiskt stöd. De 

förutbestämda temana är kopplade till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). 

Dessa färgkodade vi i tre färger för att särskilja vilket språkligt och matematiskt stöd som 

fanns och hur man upptäckte vad som var vad. I analysarbetet arbetade vi induktivt, vilket 

innebär att vi fick fram en bild av de nyanlända elevernas matematikutveckling genom att 

analysera det insamlade datamaterialet (Bryman, 2018; Einarsson & Hammar Chiriac, 2014) 

Genom det induktiva arbetet kunde vi dela upp de tre temana i kategorier. Under temat 

upptäcka vad som är språkliga svårigheter och vad som är matematiska svårigheter bildades 

de tre kategorierna kartläggning, upptäcka kunskapsluckor och upptäcka matematiska 

svårigheter. Det språkliga stödet delade vi upp i kategorierna studiehandledning och övrigt 

språkligt stöd. Det matematiska stödet kategoriserade vi i organisatoriskt stöd och fylla 

kunskapsluckor från tidigare skolgång. Efter det skapade vi var för sig tankekartor där vi i 

varje tankekarta sorterade upp allt vi hittat under varje kategori. Se exempel på en av dessa 

tankekartor i bilaga 7. När vi sedan träffades kunde vi jämföra våra olika tankekartor och 

diskutera dessa, vilket underlättade det vidare analysarbetet och skrivandet av resultatdelen.  

Innan vi skrev resultatdelen funderade vi över vad som var väsentligt för studiens syfte och 

reducerade bort en del av materialet som vi ansåg var oviktigt (Rennstam & Wästerfors, 

2011). När vi skrev resultatdelen lyfte vi in det återstående materialet som fanns under varje 

kategori och samlade dessa under varje tema, som rakt av var studiens frågeställningar. Vi 

förtydligade det som framkommit genom citat från intervjuerna och tolkningar av det som 

deltagarna berättade för oss samt beskrivningar och tolkningar av det vi upptäckte under 

observationerna (Denscombe, 2009). Denscombe skriver att det sista steget i analysen är att 

validera den insamlade datan. Detta gjorde vi genom att jämföra det som framkom i 

intervjuerna med det vi såg under observationerna. På så sätt jämförde vi olika metoder 

genom att använda oss av triangulering. Eftersom vi båda var på plats samtidigt på vissa 
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lektioner som observerades kunde vi använda oss av forskartriangulering som, enligt 

Denscombe, innebär att forskares olika tolkningar kan jämföras. Att vi läste datautskrifterna, 

sorterade ut vad som skulle finnas med i varje kategori och skrev tankekartor på olika håll för 

att sedan jämföra dessa är också en form av forskartriangulering (Denscombe, 2009). 

4. Resultat 

I resultatet finns en redogörelse av vad som framkommit genom analysen av datamaterialet i 

relation till forskningsfrågorna. Först redovisas skolans och deltagarnas bakgrund för att ge 

en bild av det fall som studerats. Resultatet presenteras under tre övergripande rubriker som 

utgörs av studiens frågeställningar. Under dessa rubriker finns underrubriker som utgörs av 

de kategorier som framkom under analysarbetet.  

4.1 Bakgrund om skolan och deltagarna i studien 

All information om skolans och deltagarnas bakgrund har vi fått reda på genom de intervjuer 

som vi genomförde med deltagarna på skolan. Skolan är en F-9-skola med ungefär 700 

elever. På högstadiet går cirka 350 elever varav tjugo elever får kontinuerlig 

modersmålsundervisning och sju av dessa är nyanlända. Skolan ligger lite utanför 

stadskärnan och har innan år 2015 inte haft någon större erfarenhet av arbetet med nyanlända 

elever. År 2015 när den stora flyktingvågen kom till Sverige blev skolan ett 

upptagningsområde för nyanlända elever på grund av en flyktingförläggning i närheten. Då 

bildades en förberedelseklass på skolan. Ganska snart flyttades eleverna ur den klassen och 

blev spridda i olika klasser på skolan. Just nu kommer det inte så många nyanlända elever till 

skolan, eftersom inflödet har minskat och flyktingförläggningen lagts ner. När sjuorna 

bildades i höstas valde man att sätta alla elever som tillhörde årskurs 7 och hade rätt till 

modersmålsundervisning i samma klass. Det var ett önskemål från lärarna som hade svenska 

som andraspråk, SvA, så att eleverna kunde få SvA i halvklass istället för utspritt. Det 

betyder att en av klasserna på skolan har en majoritet av elever med ett annat modersmål än 

svenska och att de andra sjuorna nästan bara har elever med svenska som modersmål. På 

högstadiet fanns det vid tidpunkten för studien tre studiehandledare varav 100% i somaliska, 

100% i arabiska och ca 30% i dari. Majoriteten av de nyanlända eleverna på högstadiet hade 

dari som modersmål och där var studiehandledningen minst tillgänglig av de språk som fanns 

att tillgå. En av eleverna hade ett annat modersmål där det inte fanns tillgång till 

studiehandledare eller modersmålslärare alls. 
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Skolans rektor hade haft den befattningen på skolan i cirka fem år och hade tidigare 

erfarenhet som rektor, biträdande rektor och lärare på lite olika skolor i kommunen. Hen hade 

en god erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

För att skilja matematiklärarna åt kommer vi under hela studien att kalla dem ML1, ML2 och 

ML3. ML1 var inte färdigutbildad matematiklärare, men hade arbetat på skolan i fem år. Hen 

hade mött nyanlända tidigare under sin yrkeskarriär. ML2 hade arbetat i tio år som lärare och 

två och ett halvt år på den här skolan. Hen hade varit färdig matematiklärare i sex år. Hen 

berättade att hen inte hade någon erfarenhet av att arbeta med nyanlända utöver de elever som 

hen arbetade med nu. ML3 hade arbetat i sexton år som matematiklärare, varav fem år på den 

här skolan. Hen berättade att hen dagligen träffade nyanlända elever i sin roll som 

matematiklärare på skolan. Alla matematiklärarna menade att det under år 2015-2016 kom 

många nyanlända och att de blev involverade i deras skolgång på olika sätt. 

Specialläraren arbetade sitt första år som speciallärare och var inte helt färdigutbildad än. 

Tidigare arbetade hen bland annat som matematiklärare i förberedelseklassen på skolan, så 

hen hade god erfarenhet av de nyanlända elevernas matematikutveckling. På den här skolan 

hade hen arbetat i ungefär sju år. Hen berättade att intresset till att bli speciallärare grundade 

sig i arbetet med de nyanlända eleverna och det stöd hen gav dem som matematiklärare i 

förberedelseklassen. 

Studiehandledaren hade varit anställd som studiehandledare på skolan i fem år och kom 

således innan flyktingvågen. Hens vana att arbeta med nyanlända elever var stor och hen 

ansåg att det var underbart att arbeta med den gruppen av elever. Tidigare i sitt hemland 

arbetade hen som ekonom, så yrkeskarriären bytte bana när hen flyttade till Sverige. 

4.2 Hur arbetar man på skolan för att i matematikundervisningen 
upptäcka vad som är matematiska respektive språkliga svårigheter 
hos nyanlända elever?  

De nyanlända eleverna som fanns på skolan under tiden för studien hade, enligt 

matematiklärarna, inga matematiska svårigheter, utan det var de språkliga bristerna som 

emellanåt gjorde det svårt för dem i matematikundervisningen. Nedan presenteras hur skolan 

upptäckte vad som utgjorde svårigheter i de nyanlända elevernas matematikutveckling. 
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4.2.1 Skolverkets kartläggning för nyanlända elever 

I denna kommun gjordes steg 1 och 2 av Skolverkets kartläggning på en central 

mottagningsenhet inför skolplacering. Ingen av matematiklärarna hade tagit del av den 

kartläggningen kring de nyanlända elever som de undervisade i matematik vid tillfället för 

studien. De förklarade det med att dessa elever inte kom direkt från den centrala 

mottagningsenheten, utan passerade en skola emellan. Rektorn påtalade att skolan 

automatiskt fick ta del av kartläggningen om eleven kom direkt från den centrala 

mottagningsenheten och att de påbörjade steg 3 när eleven kom till skolan. Rektorn berättade 

dock att när eleven hade varit på en skola emellan kunde det ibland vara svårt att få tag på all 

dokumentation via en överlämning. ML3 berättade däremot att det efter överlämningen från 

den nyanlända elevens tidigare skola blev en mycket trevande start i 

matematikundervisningen för eleven. De hade bland annat haft mycket svårt att få tag på tolk 

som behövdes för att kunna kartlägga elevens kunskaper och ML3 var osäker på om 

kartläggningen ens hade gjorts. De tre matematiklärarna och specialläraren som vi intervjuat 

visste inte om att steg 3 av kartläggningen fanns. Eftersom kartläggningen inte hade använts 

kring de nyanlända elever som gick på skolan tog vi reda på hur de istället arbetade för att 

upptäcka om det fanns svårigheter utöver de språkliga bristerna. 

4.2.2 Hur upptäcker man kunskapsluckor från tidigare skolgång? 

Specialläraren ansåg att det var viktigt att skapa relation med eleverna och ägna dem tid för 

att reda ut vad de upplevde som svårt i matematiken. Även studiehandledaren talade om 

vikten av att ge eleverna lite mer tid och att nyfiket höra sig för om elevens skolbakgrund, 

och på så sätt upptäcka kunskapsluckor hos eleven. Specialläraren menade att eleverna ofta 

själva berättade om deras tidigare skolgång och eventuella kunskapsluckor om man tog sig 

tid att lyssna. ML1 berättade också om ett tillfälle när hen tog sig tid att lyssna på en 

nyanländ elev och på så sätt upptäckte kunskapsluckor: 

[Hen] har år som [hen] saknar (...) [Hen] har berättat om det och jag ser kunskapsluckor också. 

Och det är ju de här vanliga begreppen som jag förväntar mig när man kommer till högstadiet från 

låg- och mellan. De har [hen] inte med sig. (...) [Hen] har inte matematiksvårigheter. Så det nya, 

det kan [hen] lära sig fort. 

Det visade sig att det var vanligt att upptäcka kunskapsluckor efter att eleven varit ett tag på 

skolan. ML2 förklarade att hen brukade upptäcka det med tiden och att det ofta blev synligt 

under provsituationer. Under en provsituation som observerades blev det uppenbart att en 
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elev inte kunde enhetsomvandla längdenheter när provet till stor del handlade om volym och 

volymenheter. Volymenheterna kunde hen omvandla och därför blev det tydligt att 

längdenheterna var en kunskapslucka hos eleven och läraren blev förvånad över att detta 

missats i ett tidigare skede. ML3 berättade att hen trodde att den nyanlända elev som befann 

sig i hens klass hade en komplett skolbakgrund bakom sig: 

Jag törs inte säga säkert, men jag tror inte att [hen] har några luckor. (...) Och så har [hen] goda 

grunder skulle jag gissa på. 

4.2.3 Hur upptäcker man om de nyanlända eleverna har matematiska svårigheter och 

inte enbart språkliga brister? 

Även här menade specialläraren att det var av stor vikt att prata med och lära känna eleven i 

matematiska diskussioner. På så sätt kunde hen upptäcka skillnad mellan matematiska 

svårigheter och språkliga svårigheter:  

Om man sitter en-till-en och lär känna eleven, så kan man se om det är språksvårigheter eller om 

det är inlärningssvårigheter. 

Studiehandledaren berättade att hen ofta satt ensam med eleven i ett grupprum och att hen 

många gånger var den första att upptäcka att eleven behövde mer stöd än vad hen fick.  

...jag är här hela tiden. Jag kommunicerar. (...) Jag måste gå till lärare...det känns som att det är 

mitt uppdrag, eller berätta för mentorn (...). [Hen] kan inte klara det här, [hen] behöver en 

anpassning. 

När studiehandledaren signalerade till lärare och mentorer om svårigheter, upplevde hen att 

hen fick bra gehör och att de lyssnade på hens oro. 

Speciallärarens erfarenhet gjorde att hen visste vad en elev som varit en viss tid i Sverige 

borde ha hunnit lära sig och när det var dags att signalera (SL). Specialläraren betonade att 

mattespråket är lika världen över när det gäller de fyra räknesätten. Om eleven har svårt med 

dessa trots en fullgod skolgång i hemlandet borde man som lärare börja fundera på om det 

kan handla om matematiksvårigheter, menade hen. Specialläraren berättade vidare att hen 

blev inkopplad på nyanlända elever om det visade sig att de inte klarade 

matematikundervisningen. Då blev det speciallärarens uppgift att utreda om det var 

matematiska svårigheter eller inte.  
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ML1 hade ett exempel från en tidigare klass där hen också upptäckte matematiska svårigheter 

hos en nyanländ elev. Den eleven gick i årskurs 9 och ML1 fick backa långt ner på 

mellanstadienivå. På frågan om hur hen upptäckte att eleven hade svårigheter svarade ML1: 

Ojojoj, hur såg jag det? (Skratt) Jag förstod att [eleven] inte förstod! (Skratt). 

Studiehandledaren berättade att det händer ibland att matematiklärare funderat på 

matematiksvårigheter hos eleven, men att studiehandledaren då kunde se att det hade med 

språkliga svårigheter att göra. Enligt studiehandledaren berodde det främst på att hen ägnade 

mycket tid med eleven och då upptäckte att eleven kunde förklara matematiken på 

modersmålet. 

4.3 Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna 

språkligt stöd i matematikundervisningen?  

I studien framkom vikten av studiehandledning som språkligt stöd för de nyanlända eleverna. 

Men när studiehandledaren inte fanns på plats använde sig matematiklärarna av andra sätt att 

ge språkligt stöd under lektionerna. Dessa synliggörs nedan. 

4.3.1 Studiehandledning på modersmålet 

Studiehandledning på modersmålet visade sig vara ett viktigt stöd för de nyanlända eleverna. 

Vi märkte av bristen på studiehandledning under matematiklektionerna och alla som blev 

intervjuade vittnade om att de nyanlända eleverna var i behov av mer studiehandledning.  

Studiehandledaren var inte utbildad till lärare och fick ingen kompetensutveckling på sin 

arbetsplats. Hen var heller inte med i något arbetslag och inte delaktig i ämnesplaneringen, 

vilket ledde till att hen upplevde sig lite ensam i sin roll. Studiehandledaren trodde att det 

skulle underlätta om hen var med på ämnesplaneringen för att kunna känna sig delaktig och 

kunna förbereda sig inför lektionerna.  

Och man kan inte heller förstå, alltså min roll är ganska svår. Jag måste kunna allt inom alla 

ämnen. (...) Om jag missar någon liten grej, då känner jag mig väldigt dåligt självförtroende. Även 

om jag inte är insatt i någon grupp eller något ämne, men jag är ändå i alla ämnen. 

Studiehandledaren berättade vidare att det var lärarna som bestämde vad hen skulle göra och 

på vilket sätt. Studiehandledaren väntade på instruktioner från läraren när lektionen hade 
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börjat och hen fick aldrig tillgång till materialet eller planeringen i förväg. Hen sa att det blev 

som en överraskning varje gång. 

Studiehandledaren hade en heltidsanställning på skolan och upplevde att hen hade ett bra 

samarbete med de flesta lärarna på skolan. Att hen dessutom hade en god kommunikation 

med alla lärare upplevde hen som en styrka i sin yrkesroll. En annan styrka som just den här 

studiehandledaren hade i sin roll var att hen hade varit länge på skolan och lärt sig vilka 

moment som kom i de olika ämnena och vad som var viktigt för eleverna att lära sig. 

Studiehandledaren ansåg att hens främsta uppgift som studiehandledare i matematik var att 

översätta texter och att läsa upp och förklara frågorna på prov utan att avslöja svaret. På 

frågan om hur studiehandledaren arbetade med de nyanlända eleverna svarade hen: 

För det mesta tar jag ut eleverna i ett grupprum och sitter där i lugn och ro. 

Det visade sig att tillgången av studiehandledning på matematiklektionerna varierade kraftigt 

både när det gällde huruvida det fanns studiehandledare på elevens modersmål att tillgå på 

skolan samt hur mycket matematiklärarna nyttjade resursen under lektionstid. Elever som 

hade ett modersmål där skolan inte hade fått tag på en studiehandledare som kunde det 

språket, fick istället ”duschas” extra med svenska som andraspråk, enligt rektorn. ML3 tyckte 

att hen inte hade något behov av studiehandledning, men visste å andra sidan inte om eleven 

hade känt behov av det. ML2 upplevde att eleverna sällan fick studiehandledning under 

provtillfällena, även fast hen ansåg att de behövde det: 

Och så är det ju så när man följer [de nyanlända eleverna] på lektionstid så ser man att de...ja, att 

de lär sig och att de tar för sig och så vidare, men sedan när det kommer prov, då snubblar de ju. 

ML1, ML2 och studiehandledaren tyckte att eleverna fick för lite studiehandledning i 

matematik utifrån deras behov. ML1 berättade att den nyanlända eleven i hens klass inte 

klarade långa texter i matematiken utan studiehandledning. Ändå fick eleven bara en timmes 

studiehandledning i veckan i matematikämnet och det efter att hen kämpat för att få tillgång 

till den studiehandledning som eleven var i behov av.  

Enligt rektorn och specialläraren fick eleverna studiehandledning vid provsituationer om 

lärarna bara meddelade i förväg när de hade prov och när de behövde studiehandledare. Då 

brukade det alltid gå att ändra i studiehandledarens schema så att hen blev tillgänglig, 
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förklarade rektorn. Under våra observationer såg vi bara studiehandledare på plats vid ett 

tillfälle och det var just under en provsituation. 

ML1 berättade att hen alltid hade tillgång till studiehandledning vid bedömningstillfällen 

kring en av de nyanlända eleverna. Vid ett observationstillfälle i ML1:s klass var det ett 

muntligt prov där den nyanlända eleven tillsammans med fyra andra elever skulle 

examineras. Vissa uppgifter skulle göras gemensamt i gruppen och vissa uppgifter skulle 

göras enskilt. Den nyanlända eleven hade studiehandledaren bredvid sig som språkligt stöd.  

I en annan klass observerade vi under ett geometriprov och där fick de två nyanlända 

eleverna däremot ingen studiehandledning. Alla uppgifter på provet inkluderade mycket text 

och många av uppgifterna bestod av svåra ord. De nyanlända eleverna kämpade med första 

delen av två under hela lektionspasset, medan merparten av de övriga eleverna blev klara 

med hela provet under utsatt tid. Under provet räckte speciellt en av de nyanlända eleverna 

upp handen flera gånger och läraren berättade efteråt att de ville få förklaringar av ord som de 

inte förstod. ML2 bedömde att dessa elever vid sitt första prov fick D i betyg, och att de var 

väldigt duktiga. 

...när språket släpper så kommer de verkligen kunna komma långt när det gäller matte. De har ju 

det i ryggmärgen, känns det som. 

4.3.2 Övrigt språkligt stöd i matematikundervisningen 

Ett exempel på språkutvecklande undervisning var att ML3 gav eleverna i uppgift att lösa ett 

problem med hjälp av arbetssättet EPA (enskilt, par, alla). Eleverna fick reda på att de skulle 

fundera själva i tio minuter och under tiden satte läraren ihop dem i genomtänkta grupper om 

tre och tre. I den nyanlända elevens grupp såg vi att hen deltog, men var inte drivande i 

gruppen. ML3 sa i intervjun att hen var osäker på hur mycket eleven faktiskt förstår av 

språket, eftersom hen alltid är tyst och sällan pockar på uppmärksamhet: 

[eleven] säger till när [hen] inte förstår, men jag är inte hundra på att [hen] säger till när [hen] inte 

förstår. 

I slutet av lektionen fick grupperna skriva upp de olika lösningarna på tavlan och resonera 

kring dessa.  

Matematiklärarna och specialläraren berättade att man på skolan inte hade några 

gemensamma diskussioner kring nyanlända elevers lärande, förutom inför de nationella 
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proven. Enligt specialläraren hade man ett mycket bättre samarbete för ett par år sedan när 

det var som mest nyanlända elever på skolan. Då samarbetade man även med andra skolor 

och tog fram begreppslistor på de vanligaste språken för att underlätta för eleverna. ML2 

förklarade att man nu använde sig av vanliga ordlistor vid provsituationer där 

studiehandledare saknades. 

ML1 och ML3 menade att de gav bland annat språkligt stöd i matematiken genom att ge extra 

förklaringar till de nyanlända eleverna vid läsuppgifter och förenkla meningarna genom att 

korta ner texten: 

Det är, det får inte vara för lång text. Och att man får ju, man får bryta ner texten. En mening i 

taget så att det inte står en massa löpande text. Det blir större svårigheter då (ML1). 

Eh, det är ju viktigt att vara tydlig och få en extra förklaring på flera sätt. Och så kanske inte så 

mycket lull-lull...därför vi har så mycket lull-lull i våra förklaringar som de verkligen inte förstår 

(ML3). 

Om den nyanlända eleven inte förstod uppgiften efter den första förklaringen måste man 

förklara på flera olika sätt, menade ML2: 

“Förstår du det?” “Nää, inte riktigt!” Okej, vi börjar om och försöker på ett annat sätt. “Ah, nu 

förstår jag!”. 

I observationerna såg vi vid några tillfällen att de nyanlända eleverna fick förtydligade 

instruktioner efter genomgången och att lärarna höll sig nära dem för att lätt kunna stötta upp. 

Vi frågade ML1 om det är något speciellt som hen behöver tänka på under genomgången 

gentemot den nyanlända eleven. Hen svarade: 

Tyvärr gör jag inte det, för jag kan inte prata annat än svenska. Och eleven har ju svårt då. Men 

efter genomgången får jag stötta upp eleven och förklara igen. 

Vi såg också olika former av kamratstöd under våra observationer. Några nyanlända elever 

som gick i samma klass hade samma modersmål och sökte stöd hos varandra. De 

samarbetade inte med andra när båda var på plats. Det bekräftades även av matematikläraren 

i klassen, ML2: 

(...) de [nyanlända eleverna] håller sig mycket för sig själva när det är plugget, för då drar de ju 

varandra på något sätt och...då...om de fastnar så tar det de på sitt språk. 
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Med det menade ML2 att eleverna gärna satt tillsammans när de pluggade och tog hjälp av 

modersmålet för att förklara för varandra om någon av dem fastnat vid en uppgift. Vid ett av 

observationstillfällena var en av de nyanlända eleverna sjuk. Läraren valde att sätta ihop den 

andra eleven med en svensktalande elev istället. De hade i uppgift att arbeta tillsammans med 

repetitionsuppgifter inför provet. Den nyanlända eleven var väldigt aktiv och de två eleverna 

hjälptes åt att förklara för varandra. Under den lektionen behövde den nyanlända eleven 

aldrig räcka upp handen och fråga läraren, vilket hen hade behövt göra på tidigare lektioner 

som vi observerat.  

I en annan klass satt en nyanländ elev också bredvid en svensk elev under lektionen. Där såg 

vi hur den svenska eleven förklarade för den nyanlända eleven hur hen hade löst ett problem. 

Vid ett annat tillfälle gick den nyanlända eleven fram till en annan elev som hade löst ett 

problem och frågade hur hen hade gjort.  

Ett exempel på när kamratstödet på lektionerna uteblev var när en av de nyanlända eleverna 

satt ensam och inte pratade med någon vid två av de tre lektioner som vi observerade. ML3 

berättade att hen inte hade uppfattat att den nyanlända eleven tog hjälp av sina kamrater för 

att få begrepp förklarade för sig. Däremot berättade ML3 att den nyanlända eleven hade smält 

in bra i klassen och hade många kamrater utanför klassrummet.  

4.4 Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna 

matematiskt stöd i matematikundervisningen?  
Under den här frågeställningen framkom det att rektorn organiserade om undervisningen i 

matematik i det klassrum där flest nyanlända och flerspråkiga elever gick. Det framkom 

också att man arbetade på olika sätt för att fylla kunskapsluckor som saknades från elevernas 

tidigare skolgång. 

4.4.1 Organisatoriskt stöd  

Matematiklärarna förde sällan gemensamma diskussioner gällande de nyanlända elevernas 

matematikutveckling. Vid tiden för studien fanns det inte någon plan som gällde hela skolan 

för hur man skulle arbeta med detta. Endast vid nationella prov diskuterades vilka 

anpassningar som skulle göras kring nyanlända elever, berättade ML3.  

Rektorn förklarade att man, i en av klasserna som vi observerade och där eleverna hade en 

låg måluppfyllelse i matematik, valt att sätta in två lärare på matematiklektionerna den här 
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terminen, samtidigt som man kompletterade med studiehandledare. Många av eleverna som 

saknade ett godkänt betyg i matematik hade också ett annat modersmål än svenska. Genom 

att man arbetade med ett tvålärarsystem i gruppen valde man att inte sätta in något 

speciallärarstöd för enskilda elever. Specialläraren berättade att hens främsta uppgift i klassen 

istället var att ge lärarna stöd i hur undervisningen skulle kunna bedrivas på ett mer effektivt 

sätt.  

Specialläraren hade ingen direkt kontakt med de nyanlända eleverna den här terminen och det 

berodde på att ingen av dem hade konstaterade matematiksvårigheter. Specialläraren hade 

däremot en del handledningsuppdrag genom att observera i vissa klasser där nyanlända elever 

befann sig, men detta skedde mer på grupp- och organisationsnivå än på individnivå.  

4.4.2 Fylla kunskapsluckor från tidigare skolgång 

Nyanlända elever som saknade vissa områden i matematiken på grund av brister i deras 

tidigare skolgång behövde hjälp att bygga upp den kunskapen från början, berättade 

matematiklärarna. Specialläraren menade att det var matematiklärarnas uppgift att hjälpa 

eleven att lära sig de kunskapsområden som saknades för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. ML3 tyckte att det fanns väldigt lite tid för att kunna sitta ner hos en 

elev en längre stund under lektionerna. Hen upplevde därför att det var svårt att hinna hjälpa 

till att fylla kunskapsluckorna på den tid som fanns. Både rektorn och specialläraren påtalade 

att lärarna kunde få mer tid att hjälpa en elev om de bara uppmärksammade ledningen att det 

fanns ett sådant behov.  

För att hjälpa eleverna att bygga på de kunskaper som saknades sa ML1 och ML2 att de 

skapade extramaterial med kompletterande uppgifter att öva på inom områden där eleverna 

kände sig lite osäkra. Både Specialläraren och ML1 berättade att det fanns studiestöd, en 

form av läxhjälp, på skolan där eleverna frivilligt kunde komma och få extra stöttning. Detta 

var ännu ett sätt att få hjälp att fylla kunskapsluckorna. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Studien visade att matematiklärarna inte hade tagit del av Skolverkets kartläggning för 

nyanlända elever och således inte använt sig av resultatet i denna för de elever som befann sig 

på skolan. Detta ledde till att kunskapsluckor från elevens tidigare skolgång upptäcktes under 

arbetets gång och när relation hade skapats med eleven. Specialläraren menade att hen kunde 
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upptäcka när det handlade om matematiska svårigheter och när det handlade om språkliga 

svårigheter hos eleven. Studiehandledning visade sig vara det enskilt viktigaste stödet i 

matematikundervisningen. Det framkom dock att det fanns brister i studiehandledarens 

förutsättningar och att tillgången till studiehandledning berodde på om elevens 

matematiklärare påtalade behovet, vilket språk eleven talade och vilken klassrumsaktivitet 

som genomfördes. Det fanns vissa språkutvecklande inslag i undervisningen och de 

nyanlända eleverna använde sig till viss del av klasskamrater för att få språkligt stöd. 

Matematiklärarna diskuterade väldigt sällan de nyanlända elevernas matematikutveckling 

sinsemellan. I en av klasserna stärkte man upp med en lärare till i matematikundervisningen 

och där arbetade specialläraren handledande. Kunskapsluckor från elevernas tidigare 

skolgång fylldes till stor del av kompletterande material på områden som eleverna saknade. 

4.6 Resultatet relaterat till de teoretiska utgångspunkterna 

Här relaterar vi studiens resultat till de specialpedagogiska perspektiven dilemmaperspektivet 

och det relationella perspektivet samt till det sociokulturella perspektivet. 

Först börjar vi att titta på dilemmaperspektivet som innebär att det finns många dilemman i 

skolan att ta ställning till och som egentligen inte går att lösa (Nilholm, 2007). Vi fick syn på 

flera dilemman på den studerade skolan. Ett dilemma var att man visste att eleverna fått en 

kartläggning på den centrala mottagningsenheten, men att den inte alltid kom skolan till del 

när eleverna passerat en skola emellan. Det gjorde att lärarna trevade och inte visste vad 

eleven kunde, vilket i sin tur ledde till att det tog tid innan de nyanlända elevernas svårigheter 

upptäcktes. Det blev som att börja om från början när eleverna bytte skola eller vid en 

stadieövergång. Ett annat dilemma handlade om resurser. Behovet av studiehandledning ska 

utredas skyndsamt när eleven kommer till Sverige, enligt Skollagen (2010:800), men på 

skolan tog matematiklärarna beslutet själva om de ansåg att eleven var i behov av 

studiehandledning eller inte i matematik. Om eleverna fick tillgång till studiehandledning 

eller inte berodde också på vilket språk eleven pratade och om en studiehandledare med det 

språket fanns tillgänglig i kommunen. Det blir då ett dilemma om det framkommit att eleven 

är i behov av studiehandledning, men att hen ändå inte får tillgång till det.  

I det relationella perspektivet tittar man på miljön runtom eleven för att kunna se vilka brister 

som finns, istället för att se på eleven som bärare av problemet. Det innebär att man anpassar 

lärmiljön istället för att ge stöd åt en enskild elev (Emanuelsson et al., 2001). På den 
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studerade skolan såg vi tendenser till att man närmade sig ett relationellt synsätt, och framför 

allt från ledningshåll. Rektorn berättade att man i en klass med låg måluppfyllelse i 

matematik och där många elever hade svenska som andraspråk valde att ha två 

matematiklärare i klassrummet, istället för att plocka ut enskilda elever till 

specialpedagogiskt stöd. Där arbetade specialläraren istället med lärarna och gav dem stöd i 

sin undervisning, vilket skulle kunna gynna hela gruppen, istället för en enskild individ. I den 

klassen låg fokus på att ge hela klassen stöd, vilket också ligger i linje med ett relationellt 

synsätt (Emanuelsson et al., 2001). 

Det sociokulturella perspektivet innebär att man lär av de som kan mer och att 

kommunikation är en förutsättning för lärande (Brandell & Backlund, 2011; Stadler, 2009). 

De nyanlända eleverna som valde att ta hjälp av klasskamrater för att lösa ett matematiskt 

problem hade förstått att man kunde lära sig av de som kommit längre i sin 

kunskapsutveckling. På en del av lektionerna hade lärarna en språkutvecklande tanke i sin 

undervisning där eleverna fick arbeta i par och i grupp för att lösa olika matematiska 

problem. Matematiklärarna gick också fram extra mycket till de nyanlända eleverna och 

försäkrade sig om att de hade förstått vad de skulle göra och om det var ord eller begrepp som 

de inte kunde. Specialläraren talade också om vikten av att ge de nyanlända eleverna tid och 

skapa relation för att få reda på vilka kunskapsluckor och svårigheter de hade. Då skapas ett 

socialt samspel som är väldigt viktigt för lärande, enligt Stadler (2009). Stadler skriver att 

språket är en grundpelare i det sociokulturella perspektivet och därför behöver de nyanlända 

eleverna ges förutsättningar för att lära sig svenska, så de kan kommunicera med andra. I vår 

studie framkom det att matematiklärarna och studiehandledarna gav eleverna en del språkligt 

stöd, men att de var i behov av mer stöd än de fick tillgång till. 

5 Diskussion 
Diskussionen delas upp i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen relaterar vi studiens resultat till forskningsfältet. I metoddiskussionen 

redogör vi för hur vi upplevde att vårt genomförande av studien framskred, vilka 

förutsättningar vi hade och vad vi skulle ha kunnat göra annorlunda. Där diskuterar vi även 

studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. 
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5.1 Resultatdiskussion  

I Resultatdiskussionen jämför vi vår studies resultat med det som tidigare forskning kommit 

fram till. Rubrikerna i resultatdiskussionen följer rubrikerna i resultatet för att få en röd tråd 

genom arbetet och göra det lätt att följa. 

5.1.1 Hur arbetar man på skolan för att i matematikundervisningen upptäcka vad 
som är matematiska respektive språkliga svårigheter hos nyanlända elever?  

Det framkom av intervjuerna med både matematiklärarna och speciallärare att de inte 

använde sig av informationen som kom fram om eleven i Skolverkets (2019) kartläggning 

steg 1 och 2. De visste inte heller att Skolverket hade gett ut en kartläggning steg 3. Petersson 

(2017) menar att det är viktigt att göra en kartläggning om elevens skolbakgrund och 

ämneskunskaper. De nyanlända eleverna på skolan verkade ha blivit kartlagda i ett tidigare 

skede, men matematiklärarna hade inte fått ta del av dessa. Skolinspektionen (2017a) skriver 

i sin granskning att de kommuner som gjorde kartläggningar på en central mottagningsenhet 

inte följde upp dem på skolorna i samma omfattning som de kommuner som gjorde 

kartläggningarna på skolorna. Detta verkar överensstämma med den skola som fallstudien 

baserats på. ML3 berättade att starten i matematikundervisningen för de nyanlända eleverna 

blev väldigt trevande, och en orsak till det kan bero på att kartläggningarna inte frekvent 

användes och följdes upp på skolan. Att det tog tid innan kunskapsluckor upptäcktes, kunde 

även de andra matematiklärarna hålla med om och de berättade att luckor ibland upptäcktes 

först vid provsituationer. Hade en kartläggning gjorts och använts hade kanske eleverna fått 

hjälp med att fylla kunskapsluckorna i ett tidigare skede, vilket Petersson (2017) anser vara 

av stor vikt för att de nyanlända eleverna ska lyckas i matematik. 

Studiehandledaren och specialläraren tryckte på vikten av relation och att ta sig tid för eleven 

för att kunna bedöma vilka kunskaper eleverna saknade från tidigare skolgång och för att ta 

reda på om eleven hade språkliga svårigheter respektive matematiska svårigheter. Detta är 

något som även Svensson (2016) betonar när hon lyfter fram betydelsen av att läraren måste 

ta sig tid för eleven. Under intervjun med specialläraren och rektorn framkom att om lärarna 

signalerade att de behövde mer tid för vissa elever kunde detta ofta gå att lösa. Detta visade 

på att lärarna måste våga påtala behovet för att lösgöra tid till de elever som var i behov av 

mer stöd utöver klassrumsundervisning. En fråga som vi ställer oss är om den informationen 

helt hade gått fram till matematiklärarna i studien. 



33 
 

Specialläraren hade en uppfattning om att hen kunde se vad som var språksvårigheter och vad 

som var matematiksvårigheter samt när kunskapsluckor behövde fyllas. Zetlin et al. (2011) 

har i deras studie kommit fram till att flerspråkiga elever i USA fick fel typ av stöd i skolan, 

då det hade varit svårt att bedöma vad svårigheterna berodde på. Det är viktigt att 

speciallärarna blir duktiga på att bedöma vilka svårigheter som beror på vad, enligt Zetlin et 

al. Specialläraren i vår studie var utbildad i matematik, vilket borde ha varit en styrka för 

möjligheten att bedöma matematiksvårigheter. Specialläraren upplevde att hens erfarenhet av 

att träffa nyanlända elever hade gjort att hen kunde bedöma hur mycket de borde ha lärt sig 

under tiden som de varit i Sverige. Detta tyder på att både kompetens och erfarenhet är 

viktiga faktorer för att utröna vad som är språkligt, vad som är matematiskt och vad som är 

kunskapsluckor från tidigare skolgång, vilket också Zetlin et al. (2011) kommer fram till i 

deras studie. 

5.1.2 Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna språkligt stöd i 
matematikundervisningen? 

Studiehandledare har, enligt Barwell (2018), en viktig roll i det mångkulturella skolsystemet. 

Genom studiehandledning kan eleverna få förutsättningar för att förstå det matematiska 

innehållet med hjälp av modersmålet (Avery, 2016). Både i vår studie och i Averys studie 

visade det sig att det fanns brister i studiehandledarens möjligheter till planering och 

förberedelse. I Averys studie och i Skolinspektionens (2017b) granskning framkom att 

samverkan mellan studiehandledare och undervisande lärare var bristfällig. Detta var dock 

inget som studiehandledaren i vår studie upplevde, utan hen var snarare nöjd med samarbetet. 

Anledningen till detta kan ha berott på att hen hade haft en längre anställning på skolan och 

lärt känna lärarna. 

Skolinspektionen (2017b) betonar att det är elevens behov av studiehandledning som ska 

avgöra utformningen av stödet. Ändå visade vår studie att det var tillgången på 

studiehandledare som avgjorde hur mycket tid man fick snarare än behovet. Vi anser att det 

var en brist på skolan att några elever alltid hade tillgång till studiehandledare vid 

bedömningstillfällen och andra inte. Detta berodde delvis på att det inte fanns 

studiehandledare att tillgå i den omfattning som det fanns behov av, men det berodde också 

på att matematiklärarna inte påtalade till skolledningen vilka behov som fanns. Dessutom 

fanns det inte studiehandledare i alla språk som eleverna talade på skolan, vilket gjorde att 

stödet av studiehandledare inte blev likvärdigt. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att 
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Skolverkets (2019) kartläggning ska ligga till grund för beslutet om studiehandledning. 

Eftersom skolan inte använde sig av vad som framkom i kartläggningarna kan man tänka att 

elevernas behov av studiehandledare inte nådde fram till skolan. Slavin och Cheung (2005) 

kom i sin studie fram till att den viktigaste faktorn för att ELL-studenter (elever med engelska 

som andraspråk) skulle lyckas i matematik var användningen av modersmål i 

matematikundervisningen. De flesta nyanlända eleverna i vår studie fick väldigt lite 

användning av sitt modersmål under matematiklektionerna. De två eleverna som gick i 

samma klass hade däremot möjlighet att använda sitt modersmål frekvent, vilket de också 

gjorde med hjälp av varandra. 

Ett exempel på när studiehandledning saknades var på ett geometriprov. Provet var garanterat 

en påfrestning för de nyanlända eleverna, eftersom de använde så mycket tid till varje uppgift 

och var i behov av språkligt stöd vid så många tillfällen. Här skulle troligtvis eleverna ha 

blivit hjälpta av att ha en studiehandledare på plats som kunde förklara orden på deras 

modersmål. Vukovic och Lesaux (2013) menar att en god språkförmåga krävs för att bland 

annat lösa uppgifter i geometri. Nu fick matematikläraren förklara alla orden på ett annat sätt 

på svenska, och eleverna fick lägga sin energi på ord och begrepp när det egentligen var den 

matematiska förmågan som eleverna skulle visa på provet. ML2 ansåg att dessa elever var så 

pass duktiga i matematik, så de skulle kunna nå ett högre betyg när det svenska språket hade 

utvecklats mer. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska studiehandledning ges för att eleverna 

ska kunna uppnå det kunskapskrav som minst krävs. Därför har dessa elever egentligen inte 

rätt till studiehandledning, enligt lagen. Samtidigt står det i Skollagen att alla elever har rätt 

till ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (SFS 

2010:800). Detta upplevde vi som problematiskt då dessa elever på grund av språkliga brister 

inte fick tillräckliga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i matematik. Om vi tolkar 

det som står i Skollagen ska nyanlända elever nöja sig med att endast få E i betyg i alla 

ämnen, trots att de har förmågan att nå ämnesmässigt längre om undervisningen ges på deras 

modersmål. 

Olteanu (2016) menar att språk och kommunikation i klassrummet är viktiga faktorer för 

matematiklärandet. Under ett par observationer såg vi goda exempel på lektionsupplägg som 

innefattade grupparbeten och pardiskussioner kring matematiska problem. Ett språkligt stöd 

som vi såg var att svenska elever förklarade för de nyanlända eleverna olika begrepp och ord 



35 
 

som var svåra att förstå. Norén (2010) menar att den språkliga förmågan underlättar 

inlärningen i matematik och att eleverna därför bör kommunicera mycket i klassrummet.  

5.1.3 Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända eleverna matematiskt stöd i 
matematikundervisningen? 

Petersson (2017) anser att de nyanlända elever som har haft en fullgod skolgång i hemlandet 

från dag ett i svensk skola ska få särskilt stöd i matematik, främst för att förstå begrepp så att 

missförstånden ska bli så få som möjligt. På skolan verkade det lite otydligt vem som hade 

ansvar för stödet när det gällde de nyanlända eleverna. Specialläraren ansåg att det var 

matematiklärarna som skulle fylla kunskapsluckorna, medan ML3 tyckte att det var svårt att 

hinna det under lektionstid. Både rektorn och specialläraren påtalade att det gick att lösgöra 

tid om lärarna signalerade att behovet fanns. Specialläraren gav ingen av de nyanlända 

eleverna enskilt stöd, och i en av klasserna där det fanns många flerspråkiga elever provade 

ledningen att använda sig av tvålärarsystem i matematikundervisningen som ett 

specialpedagogiskt stöd. Där hade specialläraren en handledarroll för att stötta 

matematiklärarna och hjälpa dem att skapa en tydlig och strukturerad undervisning för 

eleverna. 

5.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen granskar vi kritiskt vår studie och redovisar förbättringsområden. Här 

redogör vi också för studiens tillförlitlighet och vilka etiska dilemman som finns i vår 

fallstudie. 

5.2.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats för att få svar på vårt syfte och 

frågeställningar. Eftersom människors tankar, åsikter och handlingar var viktiga för att uppnå 

studiens syfte, blev det naturligt att studien var av kvalitativ art (Creswell, 2013). Att vi valde 

att göra en kvalitativ fallstudie och inte en intervjustudie var att vi ville få fatt på hur en hel 

skola arbetade med de nyanlända elevernas matematikutveckling. Från början var vår 

intention att jämföra två skolors arbete kring de nyanlända eleverna. Vår önskan i ett tidigt 

skede var att befinna oss på en skola som hade en stor andel nyanlända elever och en skola 

som hade ett färre antal, för att kunna jämföra arbetssätten och vanan i att möta dessa elever. 

Eftersom endast en skola tackade ja till att vara med i studien fick vi förändra vår tidigare 

plan och fokusera på en skolas arbete istället. Den stora fördelen som vi såg av att göra 
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datainsamlingen under en månads tid på samma skola var att vi fick ett inifrån-perspektiv 

som vi tror hade varit svårt att få genom endast intervjuer, vilket också Creswell (2013) anser 

är en av fallstudiens fördelar. Vi träffade olika yrkeskategorier, klasser och elever och fick 

möjlighet att observera olika klassrumsaktiviteter och olika lärares sätt att arbeta med de 

nyanlända eleverna. Att använda flera metoder är också en av fördelarna med att göra en 

fallstudie, enligt Denscombe (2009).  

5.2.2 Urval 

 Vi gjorde ett subjektivt urval, eftersom vi innan studien visste en del om skolan och att 

matematikundervisningen där hade ett gott rykte (Denscombe, 2009). Vi visste att de tidigare 

hade haft många nyanlända på skolan och den här skolan skulle i vår ursprungsplan ha varit 

en jämförelseskola till en skola med många nyanlända elever. Vi är medvetna om att om vi 

hade gjort fallstudien på en skola med fler nyanlända elever hade troligtvis resultatet sett 

annorlunda ut. Däremot upplever vi att vi fick syn på hur just den här skolan vid tiden för 

studien arbetade med de nyanlända elevernas matematikutveckling, eftersom vi fick 

möjlighet att observera i klasser där sex av skolans sju nyanlända elever befann sig. Det är 

viktigt att många röster blir hörda i en fallstudie, enligt Denscombe (2009). Vi intervjuade tre 

matematiklärare som just då hade nyanlända elever på sina matematiklektioner. En av lärarna 

som också under studiens gång hade en nyanländ elev i sin klass ingick inte i studien, så där 

kunde vi kanske ha fått fram mer eller annorlunda information. Det fanns bara en 

speciallärare i matematik anställd på skolan så där fick vi ett hundraprocentigt deltagande. 

Den studiehandledare som vi intervjuade var en av tre på skolan. Hen hade studiehandledning 

för en av de elever som ingick i en av klasserna som vi observerade och hade varit längst tid 

på skolan. Därför blev det ett naturligt val att intervjua just den studiehandledaren. Vi skulle 

kanske ha fått en annan bild av studiehandledning om vi till exempel hade träffat den 

studiehandledaren som kom in på skolan då och då, eftersom deras anställningar såg lite 

annorlunda ut. Rektorn arbetade för tillfället ensam som rektor för årskurs 7-9. Hens roll i de 

nyanlända elevernas matematikutveckling var att organisera upp stödundervisningen och se 

till att det fanns studiehandledare att tillgå. Rektorn var den som hade helhetsansvaret för 

eleverna och därför blev hen en viktig person att ha med i studien. Att studien inte innefattade 

alla matematiklärare och alla klasser på skolan hade dels med studiens omfattning att göra, 

och dels att göra med att det inte fanns nyanlända elever i alla klasser vid tidpunkten för 

studiens datainsamling. Vissa matematiklärare hade inga nyanlända elever i sin 
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matematikundervisning det här läsåret och då blev de lärarna inaktuella för just den här 

studien. Vi anser ändå att vi fick ta del av många olika synvinklar, eftersom olika 

yrkeskategorier möttes i studien. För att få en heltäckande studie hade vi behövt utvidga 

deltagarantalet och kanske också intervjuat elever kring deras upplevelser, för att höra ännu 

fler röster (Denscombe, 2009). Vi valde att inte ha med elever i den här studien, eftersom vi 

utgick ifrån skolans arbete med, och stöd för, de nyanlända eleverna. 

5.2.3 Genomförande 

Vi observerade tre lektioner i varje klass och det ingick tre klasser i den här studien. Vi 

gjorde observationerna mitt i en provperiod, så på flera lektioner fick vi observera när 

eleverna gjorde prov. På ett sätt tyckte vi att det var synd att vi inte fick se fler 

språkutvecklande lektioner. Samtidigt var provsituationerna intressanta på så sätt att vi fick se 

hur mycket längre tid det tog att göra prov för de nyanlända eleverna än vad det gjorde för de 

svensktalande eleverna. Vi fick också syn på vilka språkliga svårigheter som fanns i en 

provsituation utan studiehandledare. Vilka lektioner vi skulle delta på var schemalagda in i 

minsta detalj för att tiden skulle räcka till, så rent praktiskt gick det inte att byta lektioner för 

vår del. Därför fick vi lov att delta när vi hade möjlighet. Under observationerna fick vi syn 

på en hel del språkligt stöd som lärarna inte verkade medvetna om när vi nämnde dessa under 

intervjuerna. Einarsson och Hammar Chiriac (2014) menar att en fördel med observationer är 

att deltagarna delger information genom sitt handlande. Den informationen som vi fick se 

under observationerna hade troligtvis inte kommit fram om vi hade gjort en intervjustudie 

och inte en fallstudie. 

I efterhand kan vi se att vi borde ha lagt mer tid på att granska intervjufrågorna innan 

intervjuerna påbörjades. Kvale och Brinkmann (2014) trycker på vikten av att tänka igenom 

frågorna ordentligt, och där brast vår förberedelse lite grann. Vi skulle framförallt ha kunnat 

bearbetat intervjuguiden för rektorn mer. Det tog en bra bit in i datainsamlingen innan vi fick 

svar från rektorn om hen kunde ställa upp på en intervju och då blev intervjun väldigt snabbt 

inpå. Risken med att vara två som intervjuar en deltagare är att deltagaren kan känna sig i 

underläge (Stukát, 2011). Vi tog det i beaktande när vi bestämde hur intervjuerna skulle 

genomföras. Ändå föll valet på att vara med båda två för att kunna komplettera varandra 

under intervjun. Genom att vara två kunde den som intervjuade endast fokusera på intervjun, 

medan den andra kunde ta fältanteckningar och fundera ut följdfrågor under intervjuns gång. 
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För att bevara den icke-verbala kommunikationen är det bra att skriva fältanteckningar under 

intervjuerna, anser Denscombe (2009). Det är viktigt att deltagarna känner sig trygga i 

intervjusituationen för att de ska våga öppna sig, enligt Kvale och Brinkmann (2014) och vi 

upplevde att deltagarna kände tillit till oss båda två under samtalet. Genom att transkribera 

alla intervjuer fick vi en tydligare bild av innehållet i materialet, vilket också Denscombe 

(2009) påtalar som en fördel med transkriberingen. När alla intervjuer fanns i ett utskrivet 

format fick vi en bättre översikt över innehållet och kunde börja analysera materialet. 

5.2.4 Tillförlitlighet 

Genom att tydliggöra för processen i studien ökar studiens tillförlitlighet, enligt Denscombe 

(2009). Vi anser att vi tydligt har redovisat hur vi har gått tillväga, vem som har gjort vad, hur 

observationer och intervjuer har gått till och genom bilagorna visat vilka frågor som ställts 

och hur analysarbetet via tankekartor utformats. Vi har redovisat att vi gått in i rollen 

observatör som deltagare under observationerna, vilket gör att om någon annan forskare vill 

upprepa studien har hen möjlighet att efterlikna den rollen så gott det går (Bryman, 2018). 

Att vi fick ta del av matematikundervisningen för majoriteten av de nyanlända eleverna på 

skolan, ledde till att vi fick breddade kunskaper om den här skolans arbete kring de nyanlända 

elevernas matematikutveckling. Eftersom studiens resultat speglar skolans arbete vid 

tidpunkten för studien ökar detta studiens validitet (Merriam, 1994). Ett annat sätt att öka 

studiens validitet på är att triangulera olika metoder och olika forskares tolkningar (Creswell, 

2013; Denscombe, 2009; Merriam, 1994). Vi gjorde en metodologisk triangulering genom att 

jämföra det som framkom i observationerna med det som deltagarna berättade i intervjuerna. 

Detta redovisades genom att de olika metoderna sammanflätades i två av resultatens teman. 

Vi observerade också vissa lektioner båda två, vilket ledde till att vi kunde jämföra våra 

tolkningar av det som hände under lektionerna och därför använde vi oss också av 

forskartriangulering för att öka validiteten i studien (Denscombe, 2009). 

Eftersom den här fallstudien är en kvalitativ studie ska inte resultatet generaliseras till att 

gälla alla skolors arbete med nyanlända elevers matematikutveckling (Göransson & Nilholm, 

2009). Det resultatet som vi fick fram i den här fallstudien gäller den här skolan vid det 

tillfället studien pågick och med de lärare och elever som befann sig på skolan under tiden för 

studien. Ändå menar Denscombe (2009) att det finns vissa argument för att ett enda fall kan 

bli generaliserbart till en viss del. I en fallstudie är varje enskilt fall unikt, men ingår i en 
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bredare kategori, enligt Denscombe, och därför skulle vi ändå kunna gissa att det finns fler 

skolor som arbetar på liknande sätt som den skola som var aktuell i den här studien. Avsikten 

med studien är dock inte att generalisera, utan att visa på en skolas arbete under de 

förutsättningar som de befann sig i under tiden för studien. 

5.2.5 Etiska överväganden 

Reglerna om information och samtycke innebär att deltagarna i studien måste godkänna sitt 

deltagande och få information om studien (Vetenskapsrådet, 2017). De deltagarna som låg i 

fokus i fallstudien var matematiklärarna, specialläraren, studiehandledaren och rektorn. Dessa 

fick ta del av all information och muntligt samtycka sitt deltagande. Vår avsikt i studien var 

aldrig att peka ut enskilda elever, utan syftet var att titta på undervisningen kring de 

nyanlända eleverna på skolan. Detta gjorde att eleverna hamnade i bakgrunden i studien och 

lärarnas arbete i fokus. Därför fick heller inte eleverna information om att studien handlade 

om nyanlända elever, då detta kunde ha varit utpekande för de få elever som var nyanlända i 

klasserna. Vår information till klasserna bestod bara i att berätta att vi tittade på lärarnas 

matematikundervisning i stort. Det gjorde att vi inte var helt öppna med vårt syfte av att vara 

på plats, men vi ansåg att eleverna inte behövde den informationen på grund av att fokus inte 

låg på dem. 

Ett etiskt dilemma som vi brottades mycket med under studiens gång var konfidentialiteten i 

en fallstudie. Deltagarna som ingick i vår studie hade kännedom om varandra och visste vilka 

som var intervjuade, vilket leder till att de kan avläsa vem som sa vad i studien. Därför blev 

det väldigt viktigt för oss att granska vad av det som kom fram i intervjuerna som verkligen 

hade betydelse för studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är av stor 

betydelse att forskare är medvetna om att deltagare kan bli väldigt öppna och ångra viss 

information som de delger. Några av de intervjuer som vi genomförde blev väldigt personliga 

och det framkom mycket information som inte handlade om vår studie, men som indirekt var 

betydelsefullt för resultatet och detta har vi tagit i beaktande och iakttagit försiktighet kring i 

studien. 

5.2.6 Dataanalys och slutsatser kring metodval 

Tematisk analys är det vanligaste sättet att analysera kvalitativ data på, enligt Denscombe 

(2009). Vi ansåg att datamaterialet lättast skulle kunna analyseras via tematisk analys, och 
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detta gav studien ett tydligt resultat. Första gången vi skrev ner resultatet kände vi oss nöjda 

med det vi kommit fram till, men efter ventileringsseminariet i april fanns många oklarheter 

och resultatet bearbetades om och förtydligades. Genom processen fick vi syn på nya saker, 

nya infallsvinklar och nya tolkningar. Därför förespråkar Rennstam och Wästerfors (2011) att 

man ska läsa igenom allt många gånger för att bli förtrogen med materialet och det tog vi 

fasta på. 

Att valet av metod föll på att göra en kvalitativ fallstudie anser vi var alldeles rätt för att nå 

ett mer sanningsenligt svar på studiens syfte och frågeställningar, än om vi hade gjort en 

intervjustudie. Detta eftersom syftet låg i att ta reda på hur skolan arbetade och det fick vi 

tydligt syn på under observationerna. Genom att vi kompletterade dessa med intervjuer anser 

vi att vi fick ett så uttömmande svar på syfte och frågeställningar som det var möjligt.  

5.3 Hur väl uppfyllde resultatet studiens syfte och frågeställningar 

Det som utkristalliserade sig vad gäller frågeställningen Hur arbetar man på skolan för att i 

matematikundervisningen upptäcka vad som är matematiska respektive språkliga svårigheter 

hos nyanlända elever var att varken matematiklärarna eller specialläraren hade tagit del av de 

nyanlända elevernas tidigare kartläggningar som gjorts på en central mottagningsenhet i 

kommunen. För att ta reda på vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna hade påtalades 

vikten av att ta sig tid för och skapa relation med eleverna. Specialläraren sa sig kunna avgöra 

om svårigheterna var språkliga eller matematiska.  

Under den andra frågeställningen Hur arbetar man på skolan för att ge de nyanlända 

eleverna språkligt i matematikundervisningen framkom det att studiehandledarens 

förutsättningar till viss del var bristfälliga samt att tillgången på studiehandledning varierade 

kraftigt mellan olika elever. Under observationerna såg vi inslag av språkutvecklande 

arbetssätt. Några av de nyanlända eleverna tog hjälp av sina svensktalande kamrater som fick 

förklara ord och begrepp för dem och två av eleverna med samma modersmål tog hjälp av 

varandra för att förstå. Lärarna arbetade med att förtydliga ord och meningar som eleverna 

frågade om. De försökte också förkorta meningar genom att ta bort onödiga ord i texterna så 

det skulle bli lättare att förstå innebörden för de nyanlända eleverna. 

Det som framkom kring den tredje frågeställningen Hur arbetar man på skolan för att ge de 

nyanlända eleverna matematiskt stöd i matematikundervisningen var att specialläraren ansåg 
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att det var matematiklärarnas arbete att hjälpa eleverna att fylla de kunskapsluckor som de 

eventuellt hade. Det framkom också att specialläraren vid tiden för studien inte gav enskilt 

stöd till nyanlända elever och detta berodde till stor del på att ingen av de elever som var på 

skolan hade några konstaterade matematiksvårigheter. Däremot handledde specialläraren 

matematiklärarnas undervisning i en klass där det gick nyanlända elever och där de arbetade 

med tvålärarsystem. Genom att ge eleverna extramaterial att arbeta med hjälpte 

matematiklärarna dem att fylla kunskapsluckorna från tidigare skolgång i de fall som detta 

behövdes. Eleverna hade också tillgång till läxhjälp efter skoltid där de hade möjlighet att 

fylla på det som saknades. 

Genom att ha fått svar på alla studiens frågeställningar har syftet med studien att ta reda på 

vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd som ges i 

matematikundervisningen uppfyllts. En förhoppning med studien var att vi skulle bidra med 

mer kunskap kring vilket matematiskt stöd nyanlända elever fick i undervisningen. De 

nyanlända elever som fanns på skolan vid tiden för studien hade inte uppvisat några 

matematiksvårigheter, vilket ledde till att vi inte fick syn på hur skolan konkret arbetade med 

detta. Däremot visade studien att de nyanlända eleverna hade behov av språkligt stöd i 

matematikundervisningen och att omfattningen av detta varierade mycket mellan eleverna. 

Det framkom att variationen inte berodde på elevens behov utan snarare på organisatoriska 

faktorer och tillgång till studiehandledare. 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Vår studie belyste en skolas arbete kring de nyanlända elevernas matematikutveckling. Det 

som skulle vara intressant är att, ur ett elevperspektiv, kunna få syn på vilket stöd de 

nyanlända eleverna upplever att de får och behöver. Därför skulle man kunna tänka sig att ett 

vidare forskningsområde skulle vara att göra en studie som utgår från nyanlända elevers syn 

på matematikutveckling. Ett annat möjligt forskningsområde där det saknas mycket forskning 

är speciallärarens roll i de nyanlända elevernas matematikinlärning när rent matematiska 

svårigheter upptäcks.  



42 
 

Referenser 
Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar. 

Stockholm: Liber. 

Avery, H. (2016). At the bridging point: Tutoring newly arrived students in Sweden.  

International Journal of Inclusive Education, 21(4), 404-415.  

Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism. Bristol: Multilingual 

matters LTD.   

Barwell, R. (2018). From language as a resource to sources of meaning in multilingual 

mathematics classrooms. Journal of Mathematical Behavior, 50(1), 155–168. 

Brandell, G., & Backlund, L. (2011). Samarbetslärande i matematik. I G. Brandell & A. 

Pettersson (Red.), Matematikundervisning - Vetenskapliga perspektiv (s. 115–148). 

Stockholm: Stockholms Universitet. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Clark, C., Dyson, A., & Millward, A. (1998). Theorising special education: Time to move 

on? In C. Clark, A. Dyson, & A. Millward (Ed.), Theorising Special Education (pp. 156–

173). New York: Routledge. 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five 

approaches. Thousands oak: SAGE Publications. 

Cummins, J. (1986). Empowering minority students. A framework for intervention. Harvard 

Educational Review, 56(1), 18-36. 

Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual 

classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 221–240. 

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever - effektiv undervisning i en utmanande tid. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dumenden, I. E. (2011). Agency as the acquisition of capital: The role of one-on-one tutoring 

and mentoring in changing a refugee student’s educational trajectory. European Educational 

Research Journal, 10(4), 472-483. 

Einarsson, C., & Hammar Chiriac, E. (2014). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 



43 
 

Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik (Forskningsrapport, 

2015:40). Karlstad: Karlstad Universitet. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2017). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. 

Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 16–43). Stockholm: Liber. 

Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142. 

 

Hajer, M., & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning. Stockholm: Hallgren & 

Fallgren. 

Jao, L. (2012). The multicultural mathematics classroom: Culturally aware teaching through 

cooperative learning & multiple representations. Multicultural Education, 19(3), 2-10. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundberg, I., & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det? Aktuell forskning om svårigheter 

att förstå och använda tal. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos: Matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Lärarförbundet. (2015). Lagen ändras för nyanlända elever. Stockholm: Lärarförbundet. 

Hämtad 2019-04-21 från https://www.lararforbundet.se/artiklar/lagen-andras-for-nyanlanda-

elever/ 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Migrationsverket. (2016). Inkomna ansökningar om asyl, 2015. Stockholm: 

Migrationsverket. Hämtad 2019-04-21 från 

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/I

nkomna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202015%20-

%20Applications%20for%20asylum%20received%202015.pdf  

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik – om språkliga dimensioner i 

matematikuppgifter. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Nguyen, H. T., & Cortes, M. (2013). Teaching mathematics to ELLs: Practical research-

based methods and strategies. Childhood Education, 89(6), 392-395. 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur AB. 



44 
 

Nilsson, J., & Bunar, N. (2016). Educational responses to newly arrived students in Sweden: 

Understanding the structure and influence of post-migration ecology. Scandinavian Journal 

of Educational Research, 60(4), 399-416. 

 

Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum – Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning. (Doktorsavhandling, The department of Mathematics and Science 

Education, 2010:5). Stockholm: Stockholms Universitet. 

Olteanu, C. (2016). Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet. 

(Doktorsavhandling, Linnaeus University Dissertations, 2016:265). Växjö: 

Linnéuniversitetet.  

Orosco, M. J. (2013). The development of a math strategy in Spanish for Latino English 

language learners at risk for math disabilities.  International Journal for Research in 

Learning Disabilities, 1(2), 86-108. 

Petersson, J. (2017). Mathematics  achievement  of  early  and  newly immigrated  students  

in  different  topics  of mathematics (Doktorsavhandling, The department of Mathematics and 

Science Education, 2017:15). Stockholm: Stockholm Universitet. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 194–210). Stockholm: Liber. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven 

i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv (Doktorsavhandling, Pedagogiskt arbete, 

2006:7). Umeå: Umeå universitet. 

Skolinspektionen. (2009). Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en 

trygg miljö (Rapport 2009:3). Stockholm: Skolinspektionen.  

 

Skolinspektionen. (2014). Utbildningen för nyanlända elever (Rapport 2014:03). Stockholm: 

Skolinspektionen. 

 

Skolinspektionen. (2017a). Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i 

grundskolan - utbildning så fort som möjligt. Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolinspektionen. (2017b). Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7-9. Stockholm: 

Skolinspektionen.  

Skolverket (2015). Studiehandledning på modersmålet - att stödja kunskapsutvecklingen hos 

flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2016). Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. Stockholm: 

Skolverket.  



45 
 

Skolverket. (2017b). Stor ökning av nyanlända elever i grundskolan. Stockholm: Skolverket. 

Hämtad 2019-04-21 från: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-

statistiknyheter/statistik/2017-03-23-stor-okning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan/ 

Skolverket. (2018a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018b). Slutbetyg i grundskolan, våren 2018 (Rapport, 1513). Stockholm: 

Skolverket. Hämtad 2019-04-21 från: 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d4ec/1553968067661/pdf3983

.pdf 

Skolverket. (2019). Kartläggning av nyanländas kunskaper. Stockholm: Skolverket. Hämtad 

2019-04-21 från: https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/kartlaggningsmaterial-for-

nyanlanda-elever/  

Slavin, R. E., & Cheung, A. (2005). A synthesis of research on language of reading 

instruction for English language learners. Review of Educational Research, 75(2), 247-284. 

Stehagen, H. (2014). Språk i alla ämnen - handbok för kunskaps- och språkutvecklande 

undervisning. Stockholm: Gothia fortbildning. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Svensson, G. (2016). Ord i alla ämnen - flerspråkiga elever och skolans språk. I E. Bergh 

Nestlog, & D. Fristedt (Red.), Språk i alla ämnen för alla elever - forskning och beprövad 

erfarenhet (s. 53-76). Växjö: Linnéuniversitetet.  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vukovic, R. K., & Lesaux, N. K. (2013). The language of mathematics: Investigating the 

ways language counts for children's mathematical development. Journal of Experimental 

Child Psychology 115(2), 227-244. 

Zetlin, A., Beltran, D., Salcido, P., Gonzalez, T., & Reyes, T. (2011). Building a pathway of 

optimal support for English language learners in special education. Teacher Education and 

Special Education 34(1), 59-70. 

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2017-03-23-stor-okning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2017-03-23-stor-okning-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d4ec/1553968067661/pdf3983.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d4ec/1553968067661/pdf3983.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/kartlaggningsmaterial-for-nyanlanda-elever
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/kartlaggningsmaterial-for-nyanlanda-elever
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Experimental+Child+Psychology/$N?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Experimental+Child+Psychology/$N?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Experimental+Child+Psychology/02013Y06Y01$23Jun+2013$3b++Vol.+115+$282$29/115/2?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Experimental+Child+Psychology/02013Y06Y01$23Jun+2013$3b++Vol.+115+$282$29/115/2?accountid=12245


46 
 

Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

Vi heter Jenny Nygren och Sara Andrén och den här terminen ska vi skriva ett självständigt 

arbete i specialpedagogik på Speciallärarprogrammet i Västerås.  

Vi har valt att skriva om nyanlända elevers matematikutveckling och vilket stöd de får för att 

uppnå målen i årskurs 9. Syftet med vår studie är att ta reda på vilket språkligt och 

specialpedagogiskt stöd de nyanlända eleverna får i matematikundervisningen för att klara 

målen i årskurs 9. Nu skulle vi väldigt gärna vilja besöka din skola för att göra en fallstudie 

kring detta intressanta ämne. Vi vill dels observera under matematiklektioner där nyanlända 

elever deltar och dels göra intervjuer med matematiklärare, speciallärare och 

studiehandledare så att vi kan få ett helhetsgrepp om ert arbete på skolan. Detta vill vi ska ske 

under v 9-13. 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer är deltagandet frivilligt och ni har rätt att avbryta 

samarbetet när ni vill. Vi kommer inte att avslöja vilken skola som vi gjort fallstudien på och 

era namn blir avidentifierade i vår uppsats. Vi kommer att göra en ljudupptagning av 

intervjuerna för att kunna transkribera materialet. Alla inspelningar kommer att raderas när 

studien är klar.  

Genom att delta i vår studie kommer ni att få möjlighet att reflektera kring ert arbete med de 

nyanlända eleverna och det kan gynna både er och dem i ett vidare perspektiv. 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att delta i den här studien. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Nygren       Sara Andrén 

Student, Mälardalens högskola   Student, Mälardalens högskola 

Jnn16008@student.mdh.se    San16013@student.mdh.se  

 

Tuula Koljonen 

Handledare, Mälardalens högskola 

tuula.koljonen@mdh.se 

mailto:Jnn16008@student.mdh.se
mailto:San16013@student.mdh.se
mailto:tuula.koljonen@mdh.se
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Bilaga 2: Intervjuguide inför mötet med 
matematiklärarna 

Bakgrund 
● Hur länge har du jobbat som lärare? 

● Vilken utbildning har du? 

Varför valde du att bli mattelärare? 

● Varför började du jobba på den här skolan? Slump? Rykte?  

● Vad tycker du om att jobba på högstadiet? 

● Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

Allmänt om nyanlända elever 

● Hur van är du av att möta nyanlända elever? Har du haft eller har du nyanlända i 

andra klasser?  

● Vad tycker du att man behöver tänka extra på i mötet med nyanlända elever? 

● Upplever du att du får någon stöttning i arbetet med nyanlända elever? På vilket sätt? 

● Diskuterar man de nyanlända elevernas utbildning på skolan? I matte-arbetslaget? 

Kartläggning 

● Togs eleven emot från den centrala mottagningsenheten? 

● Har du tagit del av Skolverkets kartläggning som gjordes där? Vilken hjälp har du haft 

av den? Har ni på skolan gjort steg 3? 

Stöd 

● Vilket språkligt stöd får eleven? I klassrummet? Av lärare? Kamrater? 

Studiehandledare? 

● Får eleven något annat matematiskt stöd? 

● Vilka luckor har eleven i sin kunskapsinhämtning? Hur upptäcker du dem? Hur fyller 

du i dem? Vilket stöd får du av specialläraren? 
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Bilaga 3: Intervjuguide inför mötet med specialläraren  

Bakgrund 

● Hur länge har du jobbat som speciallärare? 

● Vilken utbildning har du? Varför valde du att bli speciallärare i matematik? 

● Varför började du jobba på den här skolan? Slump? Rykte?  

● Vad tycker du om att jobba på högstadiet? 

● Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

● Ger du mest stöd till små grupper, enskilt eller inne i klasser? 

Allmänt om nyanlända elever 

● Hur van är du av att möta nyanlända elever? Har du haft eller har du nyanlända i 

andra klasser?  

● Vad tycker du att man behöver tänka extra på i mötet med nyanlända elever? 

● Upplever du att du får någon stöttning i arbetet med nyanlända elever? På vilket sätt? 

● Diskuterar man de nyanlända elevernas utbildning på skolan? I matte-arbetslaget? 

● Har du några flerspråkiga elever? 

● Vi hörde från en annan lärare att alla elever med modersmålsundervisning i årskurs 

sju går i samma klass och att många av dem inte har betyg i matematik. Ger du dem 

något särskilt stöd? 

Kartläggning 

● Har du tagit del av Skolverkets kartläggning som gjordes där på den centrala 

mottagningsenheten? Vilken hjälp har du haft av den? Har ni på skolan gjort steg 3? 

● Gör du kartläggningar i matematik för flerspråkiga elever? 

● Vad kan man upptäcka i en eventuell kartläggning? 

Stöd 

● Vilka luckor kan du se hos nyanlända elever/flerspråkiga elever i sin 

kunskapsinhämtning? Hur upptäcker du dem? Hur fyller du i dem? Blir du ofta 

inkopplad kring flerspråkiga elever? 

● Kan du se om det är språkligt eller matematiskt stöd som behövs? 

● Vi ser att det är vanligt att man skyller alla svårigheter i matematiken på språket, får 

man bara ordning på språket löser sig matematiken. Vad anser du om det? 

● Vad anser du är den vanligaste orsaken till att flerspråkiga elever får svårigheter i 

matematiken? 

● Vilka är de vanligaste svårigheterna de nyanlända har? 
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Bilaga 4: Intervjuguide inför mötet med 
studiehandledare. 

Bakgrund 

● Hur kom det sig att du började som studiehandledare? 

● Hur ofta är du på skolan? 

● Är du anställd här? 

● Vilka språk pratar du? 

Rollen som studiehandledare 

● Största utmaningen? 

● Är ditt uppdrag tydligt? 

● Hur många elever har du på skolan? 

● Vilka ämnen stöttar du i? 

● Får eleverna det stöd de behöver? 

● Har du mött några elever med matematiksvårigheter i din roll som studiehandledare? 

● Har du stöd i din roll av skolledningen? 

● Hur fungerar samarbetet med lärarna? 

● Får du veta innan lektionerna vad man ska arbeta med? 

● Är du med på ämnesträffar/planeringar? 

● Har du kompetens att klara matematiken? 

● Ger du stöd i klass eller tar du ut elever? 

● Får du någon kompetensutveckling? 
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Bilaga 5: Intervjuguide inför mötet med skolans rektor 

Stödet kring de nyanlända eleverna på skolan 
● Hur många nyanlända elever finns på skolan? 

● Hur många elever har modersmålsundervisning? 

● Hur många elever har svenska A-undervisning? 

● Hur många studiehandledare är anställda på skolan? I vilka språk? 

● Får de nyanlända eleverna mycket tid med studiehandledare? 

● Finns det några nyanlända på skolan som får speciallärarhjälp? 

● Tanken kring tvålärarsystemet i en av klasserna? 

● Hur tänker du kring svårigheter i språket kontra svårigheter i matematiken? Kan man 

se skillnaden? 

● Får de nyanlända något annat språkligt stöd än studiehandledning? 
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Bilaga 6: Observationsguide 
 

 Jag ser Jag tänker 

Språkligt 
stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiskt 
stöd 
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Bilaga 7: Ett exempel på tankekarta 
 

 


