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Sammanfattning 
 

I den svenska skola är idag cirka 20 % andraspråkselever, det vill säga att de 

har ett annat modersmål än svenska. Då elevernas lärande är avhängigt av 

förmågan till interaktion med lärare samt klasskamrater, spelar den 

kommunikativa förmågan spelar en central roll i skolan samt ställer specifika 

krav på lärarens utformning av undervisningen. Detta är en angelägen aspekt 

även för matematikundervisningen, då läroplanen betonar att eleverna 

utveckla språkliga färdigheter så som kommunikativ-, resonemang- samt 

begreppslig förmåga. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv utgör detta tillika 

ett viktigt incitament då skolans kompensatoriska uppdrag medför 

utbildningen skall göras likvärdig för alla elever genom individuella behov 

beaktas i undervisningen.  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att skapa förståelse för på 

vilket sätt, samt med vilka utbildningsteoretiska perspektiv på lärande, som 

vetenskapliga studier belyser matematikundervisningen med fokus på 

språkutveckling för andraspråkselever. Studiens resultat är baserat på 

internationella artiklar samt avhandlingar. Resultaten visar på 

framgångsfaktorer för andraspråkselevers matematiska språkutveckling 

bygger på faktorer som tillgång studiehandledning på modersmål, anpassade 

kommunikativa strukturer i undervisningen samt adekvat stöd och 

förväntningar från både skolan samt omgivningen. 
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Perspective on mathematical language development 
- A systematic literature review concerning linguistic prerequisites and 

didactic aspects for second language learners' mathematical linguistic 

skills development 

 

 

Abstract 
 

In Swedish schools there is today approximately 20% second language 

learners, by that meaning they have a different native language than Swedish. 

Since the student’s acquisition is dependent on the ability to interact with 

teachers and classmates, the communicative ability plays a central role in the 

learning process, and places thereby specific demands on the teachers design 

of educational activity. This is also an important aspect for mathematics 

teaching, since the curriculum emphasizes that students develop linguistic 

skills such as communication-, reasoning- and conceptual ability. From a 

special pedagogical perspective, this also constitutes an important incentive, 

as the school's compensatory assignment entails that education must be made 

equal for all students through individual needs being considered in the teaching 

process. 

The purpose of this systematic literature review is to create an understanding 

of how, and with which educational theoretical perspectives on learning, 

scientific studies sheds light on mathematics teaching with a focus on language 

development for second language learners. The study's results are based on 

international articles and dissertations. The results show that successful 

aspects for mathematical language development of second language learners 

are based on factors such as access to study guidance in native language, 

adapted communicative structures in the teaching, as well as adequate support 

and expectations from both the school and the surrounding community. 
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1 Inledning 

När jag i min lärarverksamhet undervisar och observerar olika klasser 

reflekterar jag likaså ofta över hur osäkra eleverna förefaller vara med att 

kommunicera hur de egentligen går tillväga när de bearbetar olika 

matematiska uppgifter. Särskilt tydligt blir detta för andraspråkselever, det vill 

säga de som inte har svenska som sitt förstaspråk. Det matematiska 

språkbruket kan vara utmanande även för elever med svenska som modersmål, 

men för andraspråkselever, som saknar den begreppsliga kontexten att falla 

tillbaka mot, finns det tydligen än större barriärer att övervinna. Skolverket 

(2016) definierar ett andraspråk som det språk en individ lär sig kommunicera 

med, delvis eller flytande, efter att först ha lärt sig ett förstaspråk. I detta arbete 

kommer jag fortlöpande att likaså använda denna begreppsdefinition vid 

personliga reflektioner.  

 

Ungefär en femtedel av eleverna i den svenska skolan beräknas vara 

andraspråkselever, det vill säga att de har ett annat modersmål än svenska, 

enligt rapport från Skolverket (2018). Med cirka 150 olika modersmål såväl 

som ett stort antal olika etniska bakgrunder hos eleverna, är klassrummen 

påfallande språkligt heterogena samt mångkulturella i den svenska skolan idag 

(Skolverket, 2018). Då en betydande andel av eleverna i den svenska skolan 

har svenska som andraspråk, ställer detta även specifika krav på lärarens 

undervisning. I synnerhet då inte bara lärare i svenska eller svenska som 

andraspråk ensamt kan bli ansvariga för elevers språkutveckling, utan alla 

lärare behöver hjälpa eleverna att tillgodogöra sig det aktuella ämnesspråket. 

 

Förmågan till kommunikation spelar en central roll i skolan värld då individens 

lärande är avhängig av dennes interaktion med såväl lärare som klasskamrater, 

därtill behöver man kunna tolka och bilda sig förståelse gällande litteratur samt 

annat undervisningsmaterial. Språket utgör i detta sammanhang det viktigaste 

verktyget för människan för att förstå sin omvärld, det följer oss i stort sett i 

allt vi gör (Säljö, 2003). Att kommunicera ingår i flera av de grundläggande 

förmågor som lyfts i läroplanen vad gäller färdigheter i matematikämnet (Lgr 

11, 2018). Dock påvisar Skolverkets (2013) rapport att en påfallande stor del 

elever som inte har svenska som förstaspråk visar på betydande svårigheter att 

utveckla kommunikativa samt begreppsliga färdigheter inom matematiken på 

motsvarande nivå som de som har svenska som modersmål. Samtidigt 

förekommer ibland uppfattningen hos allmänheten att matematiken skulle 

kunna betraktas som ett internationellt språk relativt oberoende av kulturell 

bakgrund. Men matematik är trots allt ett påfallande språkligt tungt ämne 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008), till exempel behöver man 

automatisera namn på siffror och tabeller, ha både ett generellt och ett 

matematiskt specificerat ordförråd samt därtill även grammatisk förståelse.  
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Liksom kulturella språk är den ämnesspecifika kommunikationen i matematik 

att betrakta som ett eget språk, Löwing och Kilborn (2008) beskriver att många 

elever upplever större svårigheter att förstå det matematiska språkbruket än 

exempelvis andra skolämnen.  I läroplanen för grundskolan betonas samtidigt 

vikten av språklig utveckling, i kursplanen för matematik framskrivs detta 

genom: 

“Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också 

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas 

för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang” (Lgr 11, 2018 :54). 

 

Dock är ramverket för läroplanen utformat på så sätt att varje lärare till viss 

del kan tolka det skrivna utifrån sina egna preferenser, detta medför att 

metodiken i undervisningen kan variera något beroende på vilket klassrum 

man bevistar. Samtliga elever i skolan skall uppnå samma mål för att bli 

godkända i matematikämnet, men alla individer har olika förutsättningar för 

att nå dit. Enligt skolan kompensatoriska uppdrag som stipuleras i skollagen 

(2010:800), skall utbildningen vara likvärdig genom att elevers olika behov 

beaktas medelst att tillhandahålla den ledning samt stimulans de behöver för 

sitt lärande samt personliga utveckling. Då förmågan att kunna kommunicera 

samt läsa och förstå matematiska texter är avgörande för att lära sig matematik 

och skolan därtill skall verka kompensatoriskt, behövs väl utvecklade 

strategier för att kunna hjälpa samtliga elever nå kunskapsmålen (Lundberg & 

Sterner, 2006).  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är den kommunikativa förmågan även 

intressant för hur man kan verka för en inkluderande undervisningsmiljö, 

genom att exempelvis introducera framgångsrika strategier för 

andraspråkselever till att samtala samt resonera kring matematik. Därigenom 

kan man tillika stimulera eleverna till att utveckla sin matematiska förmåga så 

alla får en likvärdig utbildning trots olika språkliga förutsättningar.  

 

Det är följaktligen angeläget att samla evidens genom att kartlägga tidigare 

internationell pedagogisk forskning, för att därigenom tillskansa sig en 

övergripande bild med avseende på den matematiska språkutvecklingen, samt 

gällande förutsättningar och hur matematikundervisning kan organiseras och 

bedrivas för att gynna andraspråkselever. Att undersöka dessa aspekter utgör 

tillika målsättningen för denna studie. 
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2 Kommunikationens betydelse 

I detta kapitel redogörs för litteratur som behandlar värdet av kommunikativa 

redskap för social interaktion samt för tillägnande av matematiskt innehåll, 

därtill behandlas aspekter av det matematiska språkbrukets särart samt 

perspektiv på hur detta används i undervisningssammanhang. Därefter följer 

en sammanställning gällande innebörden av att vara en andraspråkselev i det 

svenska skolväsendet, därtill redovisas även några olika aspekter på 

matematikundervisningen för denna elevgrupp. 

 

 Kommunikationen som verktyg för lärande 

Inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyses både språkliga verktyg 

samt materiella verktyg som två viktiga aspekter för människans 

kunskapsinhämtning och för att skapa sig förståelse för sin omvärld.  Även det 

sociala samspelet utgör en central aspekt, vilket i detta sammanhang betyder 

att lärandet sker genom att erfarenheter och kunskap kommuniceras samt delas 

mellan individer (Säljö, 2003). 

 

Förgrundsgestalten för det sociokulturella perspektivet var Lev Semjonovitj 

Vygotskij (1896 - 1934), han menade att språket var av avgörande betydelse 

för allt lärande. Säljö (2003) beskriver utifrån detta perspektiv att det är genom 

språket individens utveckling leds framåt och därför är interaktion mellan 

människor nödvändigt för individens begreppsutveckling samt för att kunna 

skapa nya tankestrukturer. De sociala interaktioner som är grundläggande 

inom människors samspel utgör även en förutsättning för individens 

utveckling av olika förmågor. Individens intellektuella-, emotionella-, sociala- 

samt existentiella förmågor bygger på sociala interaktioner och följaktligen 

spelar språket en central roll för dennes kognitiva utveckling. Språket utgör 

även tänkandets verktyg, språkliga färdigheter behövs dels för att kunna 

uttrycka och göra oss förstådda inför andra individer, samt även för oss själva 

(Säljö, 2003). 

 

Dysthe och Igland (2003) belyser att Vygotskijs teorier lade grunden till en 

reformerad pedagogik där såväl lärare som elever förväntas ta en aktiv roll i 

lärandet. Dessa idéer sammanfaller även med John Deweys (1859 - 1952) 

pedagogiska grundtanke, det vill säga att lärandet lämpligast sker genom social 

interaktion medelst handling och arbete, skriver Dysthe & Igland (2003). 

Phillips och Soltis (2017) beskriver hur Dewey framhöll att skolan skulle 

representera en gemenskap och framhöll värdet av att arbeta med 

kommunikativ interaktion i lärandet. Dewey menade att nyckeln till det 

verkliga lärandet ligger i användandet av ändamålsenliga aktiviteter i sociala 

sammanhang. Dewey förespråkade utmaningar genom problemlösning i sin 

pedagogiska idé, han ville därigenom göra undervisningen mer konkret samt 

låta elevens egna erfarenheter och sinnesupplevelser bli till en del av lärandet. 
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Enligt Deweys problemlösningsteori är inlärning en pågående och dynamisk 

process som startar i hur eleven uppfattar sin egen omvärld och som sedan bör 

förenas med fakta och samband i skolans olika ämnen, skriver Phillips och 

Soltis (2017).  

 

Enligt Stensmo (2007) menade Dewey att elevernas lärprocess bör röra sig 

från det konkreta mot det abstrakta, där ett välkänt begrepp är konkret för 

eleverna emedan nya begrepp utgör abstrakta fenomen, därför är det tillika 

fruktsamt om lärandet präglas av ett kollektivt undersökande arbete där 

eleverna samverkar genom att kommunicera sina tankar samt föra och följa 

resonemang. Philip och Soltis (2017) skriver därtill att Dewey menade att om 

man som lärare enkom berättade om faktakunskaper eller en teoretisk idé, då 

möjligen memorerar eleven detta, men förstår inte nödvändigtvis innebörden 

av det förmedlade samt sammankopplar detta till andra idéer. Den mest 

gynnsamma metoden för att lära sig nya idéer föregås av 

kommunikationsprocesser där såväl lärare och de lärande interagerar i 

ändamålsenliga aktiviteter (Phillips & Soltis, 2017). 

 

Huvuddelen av undervisningen samt lärandet i skolans värld sker med hjälp 

av språket skriver Dysthe (2003), därtill utgör en stor del av bedömningen av 

eleverna utifrån deras språkliga färdigheter till att redovisa sina kunskaper. Då 

eleverna förväntas delta i kognitivt krävande aktiviteter samt lösa komplexa 

uppgifter behöver de tillgång till ett utvecklat språk, dels för att kunna 

interagera socialt samt även för att utveckla sina egna tankebanor (Dysthe, 

2003). Därtill belyser Norén (2010) vikten av muntlig kommunikation med 

hänseende till elevernas matematiska kunskapsutveckling, då möjligheterna 

till lärande ökar för eleverna när kommunikationen och matematikens språk 

får ett centralt utrymme i undervisningssammanhang. 

 

 Intersubjektiva rum 
Enligt Strandberg (2006) menade Vygotskij att lärande var situerat, det vill 

säga de aktiviteter som skapar förutsättningar för kognitiv utveckling skapas 

och påverkas av den aktuella situationens kontext. Den omgivande miljön som 

individen befinner sig i påverkar dennes utvecklingspotential, med en 

stöttande miljö kan individen förmås att nå ännu längre i sin progression 

(Strandberg, 2006). Utifrån en sådan kontext är det även meningsfullt att 

problematisera elevers olika förutsättningar som skapas av omgivningens krav 

samt därtill lärarens uppfattning av eleverna som individer, skriver Hundeide 

(2003). Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv beskriver 

Hundeide (2003) en tankemodell om det intersubjektiva rummet, vilken 

belyser hur interaktionen i en klassrumsmiljö påverkas och formas utifrån 

premisser som elevunderlag samt lärares förhållningssätt. 

Undervisningsmiljön är inte enkom beroende av lärarens kvaliteter utan även 

formad av ömsesidig interaktion mellan såväl lärare och elever. I det 
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intersubjektiva rummet formas normer gällande hur deltagarna förväntas agera 

för att få interagera med övriga gruppen. Om någon elev utmanar de 

accepterade normerna riskerar denne att exkluderas av andra elever samt även 

av läraren. Exempelvis riskerar andraspråkselever misslyckas i skolan till följd 

av bristande insikter gällande språkliga koder i klassrumsmiljön. Elever kan 

bli exkluderade i gruppen om de saknar språkliga förutsättningar till att delta i 

ämnesrelaterade diskussioner. En lärare riskerar även att utestänga elever 

genom att förlägga undervisningsnivån till ett plan där enskilda individer rent 

kunskapsmässigt inte förmår att följa med. Lärarna behöver vara observanta 

på detta och skapa inkluderande förutsättningar där eleverna kan utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. I detta perspektiv är det värt att 

problematisera i vilken grad värdeladdade beskrivningar av individuella 

egenskaper som social kompetens eller skolmognad, i grunden bygger på 

individens färdigheter i att hantera kommunikativa normer i de intersubjektiva 

rum vilka genomsyrar skolan (Hundeide, 2003).    

 

Teorin om ett intersubjektivt rum kan vara behjälpligt för att analysera de tysta 

överenskommelser och sociala koder som verkar under ytan vid social 

interaktion. Sådana styrmedel har särskilt betydande roll i en klassrumsmiljö 

då detta influerar såväl lärares samt elevernas förutsättningar till att skapa en 

god lärmiljö (Hundeide, 2003). 

 

 Stöttor 
När man som lärare bistår en elev genom att exempelvis hjälpa denne med att 

strukturera en problemställning och bryta ner den i mindre bitar, så sker detta 

genom användning av kommunikativa stöttor (på engelska kallat 

scaffoldings). Stöttor kan jämföras med en mental byggnadsställning för att 

främja individens kognitiva utveckling. I dessa situationer föreligger även en 

betydande aspekt av kommunikativ samt kognitiv samordning där elevens sätt 

att förstå uppgiftens kärna förmedlas av läraren (Säljö, 2003). I en 

klassrumsmiljö innebär stöttning att läraren ger eleverna en tillfällig men 

nödvändig hjälp för att de skall kunna lösa sina uppgifter, med ändamål att de 

med tiden kan utföra detta arbete på egen hand (Gibbons, 2006). Med stöttor 

kan man utmana konserverande föreställningar rådande en elevs kognitiva 

mottaglighet, dock bör man för den sakens skull inte förlägga 

undervisningsnivån alldeles för långt över dennes rimliga kapacitet. Det är ur 

denna aspekt i hög grad även läraren som är ansvarig för att undervisningen 

drivs framåt på ett gynnsamt sätt samt att elevernas kunskaper utvecklas. Ur 

detta följer att läraren även förmedlar höga förväntningar på eleverna, men 

likaså tillhandahåller adekvat kognitivt bistånd för att eleverna framgångsrikt 

ska förmå lösa sina uppgifter. Med hänseende till undervisning av 

andraspråkselever bör man, hellre än att enkom förenkla innehållet i 

uppgifterna, reflektera över vilka stöttor som eleverna behöver för att klara 

dessa på motsvarande nivå som förstaspråkselever (Gibbons, 2006). 
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 Det matematiska språkets särart 
Varje ämne har sin egen unika terminologi med ämnesspecifika begrepp samt 

ibland olika betydelser för samma ord. Det matematiska språket skiljer sig i 

ett flertal aspekter från det vardagligt talade språket för de flesta människor, 

därför behöver eleverna ofta hjälp med att tolka och förstå språkbruket i 

matematikämnet. I det matematiska språkbruket används ibland begrepp som 

har diametralt annan innebörd i andra kommunikativa sammanhang. 

Exempelvis kan begreppen axel samt udda nämnas, båda vilka har sin 

specifika betydelse i matematiska sammanhang men definierar något annat 

med ett vardagligt talat språkbruk (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Riesbeck (2008) beskriver att det matematiska språket måste hålla en god 

kvalitet för att lärare och elever skall få förutsättningar till att kommunikativt 

interagera med jämlik förståelse av innehållet. Löwing (2006) beskriver 

språket i matematiska sammanhang som mycket exakt men ordknappt, ett 

sådant språkbruk ställer stora krav på elevernas uppmärksamhet för att de skall 

tillgodogöra sig informationen vid till exempel en genomgång. Lundberg och 

Sterner (2006) menar att texter med ett matematiskt språk vanligtvis 

kännetecknas ett komprimerat innehåll som är förtätat med fakta, där 

mottagaren dels förväntas tillgodogöra sig all relevant information vid en 

första genomläsning samt dels av att varje enskilt ord i texten kan vara 

avgörande för elevens förutsättningar till att lösa uppgiften. Därav följer att 

hur läraren beaktar matematikens språkliga dimensioner i sin undervisning 

samt uppmärksammar att elevernas språkliga förutsättningar, tillika påverkar 

deras möjligheter att tillgodogöra sig det matematiska innehållet (Lundberg & 

Sterner, 2006). Det är likaså angeläget att stötta eleverna så de uppfattar 

mönster vid användande av olika begrepp för att förmå skilja på vardagligt 

språkbruk samt ett adekvat matematiskt språk under samtal i undervisningen. 

(Riesbeck, 2008). 

 

 Att kommunicera matematik 
Språkets och kommunikationens centrala roll belyses explicit i den svenska 

läroplanen, där påpekas att undervisningen i matematik skall bidra till att 

eleven kan använda och förstå matematiska begrepp samt att denne kan föra 

samt följa matematiska resonemang. Därtill betonas även vikten av att eleven 

skall kunna kommunicera matematik i olika sammanhang (Lgr 11, 2018). 

Förtrogenhet med begrepp utgör även en grund för att undvika missförstånd 

hos eleverna samt därigenom motverka språkliga svårigheter som kan uppstå 

i samband med matematikundervisningen menar Löwing (2006). Löwing och 

Kilborn (2008) beskriver därtill att det är vanligt att tro att matematiken skulle 

kunna vara ett internationellt språk, eventuellt beror det på att symbolspråket 

är gemensamt för många kulturer, men vad som gäller begreppsliga betydelser 

finns det stora skillnader mellan olika språk. Om elevernas begreppsliga 
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förmåga förbises av läraren, riskerar detta hämma kommunikationen i 

klassrummet och kan i förlängningen försämra elevernas motivation (Löwing 

& Kilborn, 2008). Lärarens blickpunkt bör därför vara att konkretisera 

begreppsinlärning med associationer till vardagsnära liknelser för eleverna. 

Genom att verklighetsanknutna matematiska begrepp för eleverna återkopplar 

man språket till bekanta företeelser från deras vardagssituationer (Riesbeck, 

2008). Likaså är det betydelsefullt att läraren reflekterar över den språkliga 

interaktionen i klassrummet, detta då språket spelar en central roll för lärandet 

och även för att det är av avgörande betydelse för såväl elevernas 

begreppsbildning samt förmågan att själva sätta ord på sina tankar (Ahlberg, 

2013). 

 

Klassrummet kan betraktas som en invecklad kommunikativ miljö till följd av 

att den undervisande läraren vanligen adresserar flera individer samtidigt 

(Riesbeck, 2008). Då en elevgrupp behandlas som ett kollektivt medvetande 

som skall följa med i lärarens framställningar och resonemang kan det under 

sådana förutsättningar bli problematiskt. Problemet grundar sig i att läraren i 

sin kommunikation vanligen har som intention att bruka ett korrekt 

matematiskt språk, trots att alla individer inte besitter samma förutsättningar 

att tillgodogöra sig innehållet (Riesbeck, 2008). Likaså beskriver Löwing och 

Kilborn (2008) komplexiteten gällande matematisk kommunikation i ett 

klassrum, där läraren förväntas att använda sig av ett begreppsligt korrekt 

matematiskt språk och samtidigt vinnlägga sig om att eleverna kan följa med 

i kommunikationen. I detta sammanhang varnar Boaler (2011) för en alltför 

passiv matematikundervisning där eleverna sitter helt tysta, om eleverna 

enbart hör på när läraren presenterar matematiska teorier kan detta visserligen 

te sig rimligt, men skiljer sig från att skapa en verklig förståelse hos individen. 

Att tillägna sig matematiskt innehåll är en fråga om att kunna föra samt följa 

logiska resonemang i social interaktion. I diskussioner kan elevernas egna 

tankar och metoder beaktas, varvid matematiken inte enkom behandlas som 

en uppsättning rigida regler. Om dessutom matematiken förankras till 

elevernas verklighet, framstår det undervisade därtill som än mer relevant för 

dem och användbart även utanför skolans domäner. Om undervisande lärare 

tar ansvar för att strukturera sina matematiklektioner med inkluderande 

diskussioner, blir därmed även ämnesinnehållet levande för eleverna samt går 

att förankra i deras egen vardag (Boaler, 2011). 

 

 Andraspråk 
Elever i den svenska skolan som har ett annat modersmål än det svenska 

språket benämns på olika sätt. Skolverket (2016) förordar att det språk som en 

individ lär sig bruka, efter helt eller delvis lärt sig ett förstaspråk, definieras 

som ett andraspråk. Rönnberg och Rönnberg (2001) använder begreppet 

minoritetselever som benämning för elever med ett annat modersmål än 

majoritetsspråket. Norén (2008) beskriver att elever som undervisas i eller 
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talar fler språk än sitt modersmål kan benämnas som flerspråkiga, där även 

begreppet tvåspråkig kan innefattas.  

 

Skolverket (2018) skriver att i den svenska skolan har i dagsläget cirka 20 % 

av eleverna utländsk bakgrund och flerspråkigheten i klassrummet är 

följaktligen att betrakta som norm. Löwing och Kilborn (2008) påpekar att 

andraspråkselever dock inte utgör någon homogen grupp och förutsättningarna 

i skolan kan likaså vara påtagligt olika för elever med ett annat modersmål än 

svenska. Även förmågan att förstå samt göra sig förstådd på svenska 

divergerar, likaså finns det betydliga skillnader med avseende på 

andraspråkselevers skolbakgrund och därmed tillika matematiska 

förutsättningar (Löwing & Kilborn, 2008). En orsaksförklaring till att 

andraspråkselever kan uppleva svårigheter i det svenska skolsystemet beror på 

den omställningsprocess de måste förhålla sig till skriver Norén (2010), detta 

innefattar en förändring för individen med sociala, kulturella samt språkliga 

dimensioner. Andraspråkseleverna behöver etablera en bro från sitt förflutna 

till sin nya verklighet. Då varje individ bär med sig sina egna unika 

erfarenheter och språkliga förutsättningar är det angeläget att 

omställningsprocessen även syftar på att ta fasta på det förflutna och inte blint 

riktar sig på att kopiera den nya verkligheten (Norén, 2010). 

 

Cummins (2008) redogör för några teorier vilka ger en förklaring till 

distinktioner i andraspråksinlärning. Cummins använder begreppen BICS 

(basic interpersonal communicative skills) och CALP (cognitive academic 

language proficiency), där BICS refererar till hur språkets flyt är hos en 

andraspråksinlärare, medan CALP syftar på elevens förmåga att uttrycka sig i 

både tal och skrift och utvecklas i samspel med andra (Cummins, 2008). Därtill 

menar Cummins att en andraspråkselev i genomsnitt behöver cirka två år för 

att lära sig behärska grundläggande språkliga färdigheter som ett 

vardagsspråk, definierat som BICS. Medan det emellertid krävs upp till cirka 

fem till sju år för samme elev att behärska skolspråket, CALP, det vill säga 

förmågan att använda det ämnesrelaterade språkets komplexitet i olika syften 

samt på ett korrekt sätt (Gibbons, 2006; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 

2008).  

 

 Matematik och andraspråk 
Hur man lär sig att lösa en matematisk utsaga, eller procedurellt utför en 

matematisk beräkning, kan skilja sig något åt i förhållande till var i världen 

man geografiskt sett befinner sig skriver Löwing och Kilborn (2008), sålunda 

kan matematiken betraktas vara kulturellt betingad i vissa avseenden. 

Matematikspråket som eleverna möter i det svenska skolväsendet är likaså 

kulturellt färgat. Detta gäller även vilka aspekter på matematiska kunskaper 

som anses vara essentiella för elevernas bildning. För de elever som bär med 

sig andra erfarenheter från tidigare skolgång i andra kulturer, kan detta orsaka 
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villrådighet när de börjar i det svenska skolsystemet (Löwing & Kilborn, 

2008).   

 

Även andraspråkselever som är födda i Sverige, eller åtminstone gått hela sin 

skolgång i det svenska skolsystemet, kan stöta på svårigheter i det explicita 

språkbruk som kännetecknar matematikundervisningen (Skolverket, 2018).  

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008) beskriver att andraspråkselever 

kan uppleva svårigheter med matematikämnet till följd av att språket utgör en 

stor del av undervisningen samt många begrepp har olika betydelser i 

matematiska respektive vardagliga sammanhang. Skolspråket och i synnerhet 

det ämnesrelaterade språkbruket kan vålla svårigheter för alla elever, men för 

andraspråkselever framstår detta språkbruk som än mer avlägset från 

vardagligt språk. Således blir det språkliga hindret än mer påtagligt för 

andraspråkselever än för elever med skolspråket som sitt modersmål 

(Löthagen et.al.,2008). Axelsson och Magnusson (2012) skriver att elever med 

svenska som andraspråk generellt inte har en fullt utvecklad bas i det svenska 

språkbruket när de påbörjar sin skolgång. Detta medför att de parallellt måste 

arbeta både med språkliga baskunskaper samt utbyggnaden av ett skolspråk 

(Axelsson & Magnusson, 2012). Om andraspråkselever har utvecklat ett 

relativt väl fungerande vardagsspråk kan detta ändå riskera att vara 

otillräckligt för att tillgodogöra sig kommunikationen med ett matematiskt 

språkbruk. Följaktligen behöver andraspråkselever ges förutsättningar till att 

även utveckla sin förståelse för ett matematiskt språkbruk (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). I synnerhet vid undervisning av andraspråkselever är 

det viktigt att hänsyn tas till olika aspekter av språkliga hinder och fallgropar 

i kommunikationen. Kommunikation förekommer därtill i ett stort antal olika 

sammanhang, till exempel mellan lärare och elev, elever emellan, från 

läromaterial till elev samt vid läxor då adekvat kommunikation med 

vårdnadshavare krävs. Den viktigaste aspekten är den inre kommunikationen 

när eleven bearbetar och införlivar begrepp till sin egen kunskap (Löwing & 

Kilborn, 2008).   

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) belyser att läsningen på ett andraspråk 

är tidskrävande samt tar mycket energi i anspråk av eleven. I synnerhet 

matematiska texter vållar möda då dessa är uppbyggda med en stor mängd 

information som läsaren måste uttolka för att förstå uppgiften. I takt med högre 

årskurser ökar även den språkliga komplexiteten i texterna samt tillika kraven 

på elevernas kognitiva förutsättningar för att kunna tolka uppgifterna. Om 

läromedelsförfattarna därtill presenterar matematikuppgifterna i en 

ramberättelse med specifikt kulturellt avhängig kontext, till exempel ishockey, 

riskerar detta försvåra läsningen ytterligare för en elev utan egna erfarenheter 

eller referenspunkter till just den sporten. Detta är särskilt beaktansvärt då 

elevernas förmåga att tolka och förstå matematiska texter även avspeglar sig i 

deras motivation till ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
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Det kan ge en känsla av trygghet och samhörighet för andraspråkselever om 

undervisningen sker tvåspråkigt, till exempel med hjälp av studiehandledare 

med erfarenhet av elevens modersmål (Norén, 2008). Om undervisningen sker 

tvåspråkigt ges andraspråkselever även möjlighet att framvisa sina 

matematiska kunskaper utan att hindras av aspekter i det svenska språkbruket, 

därigenom stimuleras även dessa elevers motivation till lärandet (Norén, 

2008). En elev har i detta avseende därtill lagstadgad rätt till att få 

studiehandledning på sitt modersmål ifall denne behöver det, enligt 5 kapitlet 

4§ i skolförordningen (2011). Studiehandledning kan bedrivas av en 

flerspråkig lärare eller övrig skolpersonal, det kan också bedrivas av en lärare 

tillsammans med en studiehandledare som talar elevens modersmål. Stöd på 

modersmålet med studiehandledning innebär att eleven får språklig förankring 

inom skolämnet, det kan röra sig om att få matematiska texter eller begrepp 

översatta samt förklarade såväl på svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 

2016). Löwing och Kilborn (2008) rekommenderar att lärare i olika ämnen 

gemensamt arbetar med språkutvecklande undervisningsstrategier samt att 

matematikansvarig lärare utvecklar didaktiska färdigheter för att kunna bistå 

eleverna till att stärka sina språkliga förutsättningar samt begreppsliga 

förmåga. Hur läraren väljer att behandla lektionens matematiska innehåll samt 

vilken metod som begagnas är avgörande för hur eleverna skall uppleva 

lärandesituationen menar Löwing (2006). Läraren kan även formulera sitt 

budskap samt frågeställningar med olika uttrycksmedel för att nå och 

inkludera samtliga elever i undervisningen. Det är följaktligen en central 

uppgift för läraren att tydliggöra det matematiska språket samt göra det 

levande och greppbart för eleverna i klassrummet (Löwing, 2006). 

 

3 Utbildningsteoretiska perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet belyses både språkliga verktyg samt 

materiella verktyg som två viktiga aspekter för människans lärande och för att 

skapa sig förståelse för sin omvärld (Säljö, 2003). Men även det sociala 

samspelet utgör en central aspekt, vilket i detta sammanhang betyder att 

lärandet sker genom att erfarenheter och kunskap kommuniceras samt delas 

mellan individer. Olika aspekter av språkliga metaforer gällande elevers 

förutsättningar för lärande kommer tillägnas särskild uppmärksamhet i denna 

studie och redogörs för i detta kapitel. 

 

 Metaforer för lärande 
Då denna studie ämnar undersöka aspekter på matematisk språkutveckling för 

andraspråkselever, blir Anna Sfards (1998) teoretiska föresatser intressanta att 

beakta. Dessa föresatser behandlar två divergenta perspektiv avseende syn på 



 

11(39) 

 

lärande, vilka i denna text är definierade med lärande som tillägnande samt 

lärande som deltagande. Dessa två olika perspektiv möjliggör att olika 

hänseenden gällande elevers kognitiva, affektiva, kulturella, sociala samt 

individuella förutsättningar för lärandet kan beaktas samtidigt inom studiens 

kontext. 

 

Teorier om lärande kommer och går skriver Sfard (1998), men vissa idéer når 

djupare än andra. Ibland genomgår teoretiska föresatser om lärande även 

begreppsliga omvälvningar, vilket medför att många sentida böcker och 

artiklar i professionella tidskrifter kommer med radikalt nya diskurser gällande 

lärandeperspektivet. Alla teorier bygger på språkliga metaforer som mer eller 

mindre omärkligt leder tankarna i en viss riktning. Om endast en form av 

metaforer underbygger tänkandet i texten kan detta lätt uppfattas som 

auktoritativa sanningar, men om det istället förekommer olika metaforer som 

konkurrerar eller kompletterar varandra tydliggörs det att ett teoretiskt 

antagande endast är ett av flera olika perspektiv att se på saken (Sfard, 1998). 

 

Sfard (1998) sammanfattar de olika lärandeteorierna som finns under två 

metaforer, till synes motsatta i många aspekter, dock likväl kompletterande av 

varandra. Även om det sålunda förekommer en distinktion mellan lärande som 

tillägnande (the acquisition metaphor) och lärande som deltagande (the 

participation metaphor), poängterar Sfard (1998) att de båda metaforerna 

förutsätter varandras existens, då inget av perspektiven är möjligt att ta utan 

insikt om det andra. Metaforen om lärande som tillägnande leder tankarna till 

individens förståelse och hur denna växer, emedan metaforen om lärande som 

deltagande leder tankarna till de band som utvecklas mellan individerna i en 

gemenskap (Sfard, 1998).  

 

En schematisk jämförelse mellan diskurserna som är särpräglande för de två 

metaforerna presenteras i nedanstående tabell: 

 

Lärande som tillägnande  Lärande som deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, kommunicera 

Tabell 1, fritt efter Sfard (1998). 
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3.1.1 Lärande som tillägnande 

En del av diskursen som omger inlärningsteorier beskriver kunskap som något 

som skall flyttas utifrån och in i den lärandes mentala sfär. Den lärande 

individen bygger sålunda upp sitt kognitiva kapital med ökade kunskaper, när 

individen sedan lärt in något kan denne i sin tur överföra kunskapen till någon 

annan mottagare (Sfard, 1998). Uttrycken ”tillägnande av kunskap” och 

”begreppsutveckling” kan likaså vittna om ett ståndstagande perspektiv där 

lärandet betraktas som något som förvärvas av individen.  

 

3.1.2 Lärande som deltagande 

Ett annat sätt att tala om lärande är att betrakta detta som frukten av social 

interaktion. Enligt detta perspektiv är den lärande först en perifer, men legitim, 

deltagare i en social praktik.  Den lärande försöker i denna kontext inte primärt 

komma över en specifik kunskapsbank, utan eftersträvar att bli medagerande i 

en viss aktivitet. Att lära sig något är att genom en process bli medlem i en 

specifik gemenskap. För att detta ska vara möjligt måste man lära sig att 

kommunicera på gemenskapens språk och agera efter dess normer (Sfard, 

1998) 

 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilket sätt, samt med vilka 

utbildningsteoretiska perspektiv på lärande, vetenskapliga studier belyser 

matematikundervisning med fokus på matematisk språkutveckling samt hur 

undervisningen kan organiseras och bedrivas för att gynna andraspråkselever.  

 

Frågeställningarna som avhandlas i studien är: 

- Vilka förutsättningar gällande andraspråkselevers matematiska 

språkutveckling beskrivs i vetenskapliga studier? 

- Vilka strategier och metoder synliggörs i vetenskapliga studier 

gällande matematisk språkutveckling för att gynna andraspråkselever? 

 

5 Metod 

Studiens frågeställning avses att undersökas genom en systematisk 

litteraturstudie, vilket innebär att utifrån det valda problemområdet konstruera 

adekvata sökkriterier i specifika databaser för att finna och samla empiri som 

bygger på vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar inom området.  

I detta avsnitt avhandlas metodologins alla steg som denna studie bygger på, 

därtill beaktas etiska aspekter samt studiens reliabilitet och validitet. 
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 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie möjliggör ett brett och mångfacetterat 

perspektiv gällande tidigare forskning inom ett specifikt fält, vilket genererar 

en stabil evidensbaserad grund för exempelvis skolutvecklande åtgärder 

(Eriksson Barajas, Forsbergs & Wengströms, 2013). Syftet med denna studie 

är att få kunskap gällande olika förutsättningar, strategier och metoder som 

synliggörs i vetenskapliga studier med avseende på matematisk 

språkutveckling för andraspråkselever. I detta hänseende bedöms en 

systematisk litteraturstudie vara en lämplig metodansats för att undersöka 

studiens frågeställningar. 

 

 Nyttjade databaser 

En systematisk sökning efter relevanta artiklar att basera studien på 

genomfördes primärt i databaserna ERIC.ed.gov samt ProQuest ERIC, vilka 

tillhandahåller en internationell täckning gällande forskningsläget inom 

ämnesområdena psykologi samt pedagogik. Vid sökningar i ERIC (Education 

Resources Information Center) kan man välja ämnesrelaterade sökord, så 

kallade Thesaurus, för att enklare kunna ringa in sin frågeställning. Därtill kan 

man välja att ytterligare specificera sökningen med fritextsökning 

innehållande adekvata ämnesbegrepp. För att erhålla en kvalitetssäkring av 

materialet finns möjligheten att avgränsa sökträffarna till peer review texter, 

då dessa är noggrant granskat av oberoende part. Likaså kan man välja att 

exkludera material efter dess ålder för att därigenom erhålla artiklar så aktuellt 

publicerade som möjligt.  

Andra sökmotorer som använts i studien är MathEduc för att finna 

kompletterande artiklar samt Google Scholar för att för att få fulltextversioner 

av intressanta sökträffar från föregående. Genom att nyttja OneSearch har 

även intressanta avhandlingar identifierats. Materialet som man erhåller via 

sökkriterierna granskas sedan manuellt, vilket innebär att man läser igenom 

abstrakt samt i vissa fall valda delar av texten, för att kunna bedöma innehållets 

relevans förhållande till studiens frågeställning. 

 

 Utformning av sökstrategi 
I ett första led urskildes kärnan i studiens syfte innan sökningen kunde 

påbörjas, i enlighet med Eriksson Barajas et.al. (2013) anvisningar. För denna 

studie består kärnan av tre definitioner, vilka är andraspråkselever, 

matematikundervisning och språkutveckling. Som hjälp i sökarbetet tillämpas 

därtill blocksökningar, detta innebär att ett block med söktermer utformas till 

varje definition i problemformuleringens kärna som man valt från studiens 

frågeställning. Därefter söks respektive block var för sig för att utröna empirin, 

ibland behövs söksträngar från olika block kombineras för att ringa in ett 

samlat resultat (SBU, 2017). 
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Vid sökningar i ERIC har strategin till stor del utgått från att använda 

databasens färdiga thesaurus som korrelerar till respektive block. De enskilda 

blocken med söktermer skapas genom inkludering eller exkludering med hjälp 

av booleska operatorer, som är programkoder vilka ger databasen specifika 

instruktioner om hur sökorden skall behandlas. För att samköra sökorden och 

kombinera synonyma begrepp samt närliggande termer har de booleska 

operatorerna OR (eller) använts inom samma blocksökning. Med operatorn 

OR mellan varje sökterm inom ett block instrueras databasen att söka på 

antingen varje enskilt begrepp eller samtliga angivna. Genom att bruka OR 

mellan olika ämnesbegrepp garderar man sig för inte missa den mångfald av 

olika uttryck som inte sällan förekommer för att beskriva en gemensam 

kausalitet, sökresultatet utvidgas sålunda i jämförelse mot att begränsa sig till 

ett enskilt specifikt sökord. För att snäva in sökresultatet mot studiens 

frågeställning, kombineras träffbilden av olika block genom att använda den 

booleska operatorn AND mellan blocksökningarna, databasen väljer då träffar 

som inkluderar minst ett ämnesbegrepp ur varje block. Därtill brukas 

fritextsökningar för att ytterligare koncentrera resultatbilden, eventuellt med 

avgränsningar i form av citationstecken för att inkludera ej sammanskrivna 

sökord, till exempel för ämnesbegrepp som “Second language learner”, det är 

dock angeläget att valda fritextord matchar förekommande begrepp i 

referensernas abstrakt eller titlar (SBU, 2017).   

 

För denna studie utformades tre individuella block med söksträngar; 

1. Andraspråkselever  

2. Matematikundervisning 

3. Språkutveckling 

För att söka empiri för att undersöka första blocket om andraspråkselever 

användes följande söksträng: Bilingualism OR Multilingualism OR “Second 

Language Learners” OR “English Language Learners” OR “Limited English 

Speaking” OR “Mathematical Literacy” OR “Minority Groups” OR “Ethnic 

Diversity” OR “Cultural Pluralism” OR “Language Minorities” OR “Student 

Diversity” OR “Migrant Education” OR “Second Language Instruction” OR 

“Bilingual Teacher Aides”.  

Till det andra blocket gällande matematikundervisning brukades denna 

söksträng: Mathematics OR “Mathematics Education” OR “Mathematics 

Instruction” OR “Mathematics Activities” OR “Mathematics Teachers” OR 

“Mathematical Language” OR “Mathematical Concepts” OR “Mathematical 

Enrichment” OR “Mathematics Materials”.  

I söksträngen för språkutveckling i det tredje blocket användes följande 

ämnesbegrepp: “Equal Education” OR Inclusion OR “Educational Demand” 

OR “Educational Needs” OR Diversity OR “Teacher Attitudes” OR “Student 

School Relationship” OR “Student Teacher Attitudes” OR “Student 

Attitudes” OR “Educational Environment” OR “Classroom Environment” 

AND Scaffolding. 
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Vid användande av MathEduc ersätts de booleska operatorerna AND med “&” 

samt OR med “|”. I såväl MathEduc samt OneSearch saknas färdiga thesaurus 

för att inkludera besläktade sökord, istället nyttjas där trunkering “*” för att få 

med texter med olika formuleringar för samma område som sökorden relaterar 

till. Sökordet math* ger sålunda fler träffar än att enkom skriva mathematical 

eller mathematics i sökfältet. Se Bilaga 1; Sökprocess och urval, för uppgifter 

om använda söksträngar på olika databaser för respektive block. 

 

 Avgränsningar och urval 
För att säkra villkoren för relevans för de utvalda studierna har ett antal 

inkluderande samt exkluderande kriterier tillämpats vid sökning av artiklar 

samt avhandlingar. Ett centralt inkluderande kriterium var att samtliga utvalda 

studier skulle vara referentgranskade (peer review), vilket betyder att texten 

har genomgått en oberoende granskning för att säkra dess vetenskapliga 

kvalitet. En annan avgränsning var att fokusera studier publicerade inom 

relativ närtid, för att därigenom samla evidens från det aktuellt rådande 

kunskapsläget på fältet. För att generera sökträffar för texter på språk läsbara 

för undertecknad, har studier publicerade på andra språk än engelska, svenska, 

norska samt danska likaså exkluderats.   

 

Sökprocessen genererade på nyttjade databaser med tillämpade sökkedjor 

samt valda avgränsningar inledningsvis till sammanlagt 75 stycken till synes 

adekvata artiklar samt avhandlingar (se Bilaga 1: Sökprocess och urval). I den 

manuella urvalsprocessen granskades i ett första skede samtliga abstrakt 

genom linsen av syftet för denna studie, vilket är att analysera på vilket sätt 

samt med vilket teoretiskt perspektiv vetenskapliga studier belyser 

matematikundervisning med fokus på den matematiska språkutvecklingen 

samt hur denna kan organiseras och bedrivas för att gynna andraspråkselever.  

 

När abstrakten från de 75 studierna hade lästs, visade 24 stycken att de 

motsvarade studiens frågeställningar, de ingick därmed i det slutliga urvalet 

och lästes i fulltext. I varje studie identifierades sedan de delar av texten vilka 

ansågs bemöta frågeställningen i någon aspekt, vilket genom kritisk gallring 

resulterade i åtta stycken utvalda artiklar samt 2 stycken avhandlingar, vilka 

bedömdes som särskilt lämpliga för en fördjupad analys. 

 

 Analysbeskrivning 
De utvalda artiklarna samt avhandlingarna har studerats genom 

innehållsanalys. Att utföra en vetenskaplig innehållsanalys innebär att man i 

en systematisk litteraturstudie bryter ner det utvalda materialet i mindre bitar 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Detta innebär i denna studie 

att texterna har lästs igenom ett flertal gånger för att skapa en förtrogenhet med 

studiernas innehåll. Studiernas centrala delar har strukturerats upp och 
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jämförts med övriga texter för att synliggöra om det förekommer 

gemensamma och delade resonemang, eller eventuella oppositioner, gällande 

förutsättningar samt strategier och metoder för matematisk språkutveckling 

som gynnar andraspråkselever.  

 

 Analys av metaforer för lärande i resultaturvalet 
För att se hur olika teoretiska ramverk används för att belysa matematisk 

språkutveckling används två metaforer om lärande enligt Anna Sfard (1998), 

lärande som tillägnande samt lärande som deltagande (se Bilaga 2: Metaforer 

för lärande). Kategorin för lärande som tillägnande för andraspråkselever 

bygger på hur studier främst behandlar individens egen matematiska förståelse 

och hur denna växer, emedan studier som i första hand refererar till lärande 

som en process i en gemenskap samlas under kategorin för lärande som 

deltagande. 

 

 Etiska beaktanden  
De etiska aspekter som beaktas i denna studie för att kunna presentera valida 

resultat grundar sig på att inte plagiera andra personers verk, samt likaså ej 

förvanska resultat eller innehåll från refererade artiklar. Därtill beaktas 

Vetenskapsrådets (2017) begäran att studiens slutsatser måste överensstämma 

med de faktiska forskningsresultaten. Detta förutsätter att all empiri söks 

objektivt samt även artiklar som eventuellt konfronterar förväntade slutsatser 

eller personliga värderingar likaså inkluderas i studien. Då en systematisk 

litteraturstudie baseras på tidigare forskningsresultat, medför detta att etiska 

beaktanden som berör studieobjekten redan tagits i hänseende (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 Reliabilitet och validitet 
Denna studies reliabilitet beaktas genom att sökprocessen görs transparent 

medelst att vald metod med sökord, kedjor samt olika kombinationer, 

dessutom är samtliga nyttjade avgränsningar nogsamt dokumenterade. 

Samtliga sökningar med dess olika kombinationer är därtill upprepade för att 

reducera potentialen för eventuellt missvisande resultat eller förbisedda 

felaktigheter. Detta medför även att de dokumenterade sökningarna skall 

kunna upprepas av annan part och då generera ett likartat resultat. Studiens 

validitet grundar sig i urvalet av de artiklar samt avhandlingar som presenteras 

i analysen är adekvata samt belyser centrala delar av denna studies 

problemformulering. 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten samt relaterade analyser av de utvalda 

artiklar och avhandlingar som ansågs beröra denna studies frågeställning 

gällande strategier och metoder för matematisk språkutveckling som anses 

gynna andraspråkselever. Därtill redovisas olika metaforer för lärande, i 

enlighet med Sfard (1998), som färgar de utbildningsteoretiska perspektiven i 

texterna. Presentationen av resultat och analys är strukturerade till kategorier 

vilka bedöms rama in de olika centrala aspekter studierna lyfter fram för att 

främja matematisk språkutveckling för andraspråkselever. 

 

 Analysstruktur 
Under genomlysningen av samtliga studier i denna litteraturöversikt började 

vissa gemensamma mönster framträda i texterna och en skiss av möjliga 

kategorier för analysarbetet kunde börja utformas. Då studierna inte enkom 

kretsar kring andraspråkselevers matematiska språkutveckling, utan även 

beaktar andra faktorer som påverkar andraspråkselevers utveckling samt 

förmågor gällande olika skolämnen i allmänhet, formulerades en essentiell 

frågeställning som även ligger i linje med denna studies problemformulering 

att hålla för ögonen vid analys av respektive artikel samt avhandling: 

- Vad beskriver respektive analyserad studie som centralt för matematisk 

språkutveckling för andraspråkselever? 

 

Underliggande kategoriseringar grundar sig på gemensamma förekommande 

resonemang gällande matematisk språkutveckling för andraspråkselever, där 

de mer frekvent använda argumentationerna har format två huvudkategorier, 

som i sin tur ramar in fem olika underkategorier. 

 

Nedanstående schema beskriver analysstrukturen samt kategoriseringen av 

studierna: 

 
Tabell 2. Analysstruktur  

Vad beskriver respektive 
analyserad studie som 
centralt för matematisk 

språkutveckling för 
andraspråkselever?

Förutsättningar som 
påverkar matematisk 

språkutveckling.

Språkliga betingelser. Kulturella strukturer.

Strategier och metoder 
främjar matematisk 

språkutveckling.

Didaktiska metoder för 
språkutvecklande 

undervisning.
Anpassade uppgifter. Stöd och förväntningar.
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 Förutsättningar som påverkar matematisk språkutveckling 
Två centrala aspekter gällande förutsättningar för en matematisk 

språkutveckling för andraspråkselever som identifierades genom 

innehållsanalysen berörde dels språkliga betingelser som modersmål samt det 

undervisade språkets roll i matematikämnet, därtill identifierades en aspekt 

som belyser kulturella strukturer som kan inverka på den matematiska 

förståelsen. 

 

6.2.1 Språkliga betingelser 

I en studie från USA påpekar Turner et.al.  (2016) att det tidigare har varit 

relativt begränsad uppmärksamhet från lärarutbildningens sida gällande 

förståelser och praxis relaterat till språk i undervisning och inlärning av 

matematik, vilket då lämnat nyutbildade lärare tämligen oförberedda på sitt 

yrkesuppdrag.  

Olika strategier inom lärarutbildningen har på senare tid implementerats för 

att bättre förbereda blivande lärare inför de nya villkoren från ett växande 

flerspråkigt elevunderlag matematikinlärningen, skriver Turner et.al. (2016). 

Inom lärarutbildningen poängteras det att en nyckelkomponent för 

inkluderande matematikundervisning är fokus på de olika erfarenheter och 

förståelser som eleverna bär med sig in i klassrummet. Detta avser även 

elevernas matematiska tänkande och deras språkliga samt kulturella bakgrund. 

Turner et.al.  (2016) använde en kvalitativ fallstudie för att undersöka praxis 

för sex nyutbildade matematiklärare (ETC, Early Career Teacher) för lägre 

åldrar, under deras första aktiva år med ansvar för undervisning. 

Studien fann att en strategi som ECT använde för att främja elevernas förmåga 

att skapa matematiskt ordförråd var att be eleverna diskutera samt skapa sina 

egna definitioner för viktiga matematiska termer. ECT märkte att när de 

upprepade gånger återkallade och belyste elevernas egna idéer flyttade även 

deras matematiska ordförråd från memorerade definitioner till en djupare 

förståelse. Ett relaterat mönster som ECT brukade var att stödja eleverna till 

att bygga upp sitt ordförråd för att kunna beskriva och namnge sina 

erfarenheter med matematiska begrepp. ECT började ofta sina 

matematiklektioner med kopplingar mellan matematiska begrepp och 

vardagliga sammanhang. ECT förklarade att de strävade efter att engagera 

elevernas intressen och erfarenheter för att utnyttja detta till att stödja eleverna 

i att förstå matematiska begrepp och terminologi. ECT gav prov på konsekvent 

tillämpning av matematiska diskussioner och hade förväntningar att eleverna 

motiverade lösningar samt valda strategier för klassen.  

Mönstren i ECT: s praxis indikerar att lärarutbildningen stödjer nyutbildade 

matematiklärare i det komplexa arbetet med förena språkutveckling i 

undervisning samt med inlärning av matematik. Resultatet skapar förståelse 

för hur man kan skapa inkluderande instruktionsmetoder som tillgodoser 

inlärningsbehoven i ett kulturellt och språkligt mångfaldigt klassrum (Turner 

et.al., 2016). 
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Även i Noréns (2010) avhandling analyseras praxis i ett flerspråkigt 

matematikklassrum, fast i detta fall på en grundskola i Sverige. Effekterna av 

elevernas och lärarnas diskursiva växling i flerspråkiga matematikklassrum 

undersöktes också. Fokus låg på språkliga dimensioner i matematik för att 

bygga upp en kommunikativt reformorienterad diskussion om matematik i 

skolan.  

Norén (2010) lyfter fram en tvåspråkig matematikundervisning där 

flerspråkiga elever gavs möjlighet att använda både sitt förstaspråk samt 

svenska som kommunikationsbas i klassrummet, detta var något som de var 

vana vid att göra även utanför skolans sfär.  

Statusen för elevernas modersmål verkade öka när detta användes till lärande 

i matematikämnet som generellt har en hög status. Eleverna var medvetna om 

att det innebär fördelar att vara duktig i skolan eftersom detta öppnar dörrar i 

form av högre studier och ett bra arbete.  

Studiens resultat påvisar att möjligheten för eleverna att använda både sitt 

modersmål samt svenska tycktes ha positiv inverkan på elevernas engagemang 

i matematiklärandet. Med hjälp av modersmålet fick eleverna möjlighet att 

förvärva en matematisk diskurs som väger tungt i det svenska samhället. 

Resultatet påvisar att det inte enkom ligger an på att de flerspråkiga eleverna 

utvecklar sitt svenska språk för att lyckas med matematiken, det är i hög grad 

undervisningen i sig och attityderna till elevernas användning av modersmål i 

klassrummet som behöver reformeras (Noréns, 2010). 

 
Sammanfattande analys av språkliga betingelser 

Turner et.al. (2016) och Noréns (2010) artiklar diskuterar från ett 

nordamerikanskt respektive svenskt perspektiv hur andraspråkselevers lärande 

i matematik påverkas av verbal kommunikation i klassrummet. 

Turner et.al.  (2016) diskuterar lärandets mål som en personlig utveckling för 

eleven, där denne är mottagare av kunskap samt lärarens roll är förmedlande 

vid en inkluderande matematikundervisning. Norén (2010) beskriver hur 

andraspråkselever upplever sig vara mer självsäkra när de får stöd av 

studiehandledning och deras modersmål tillåts interagera med skolans diskurs 

under matematiklektionerna och texten präglas av en diskurs där lärandets mål 

uppnås genom ett gemenskapsbyggande där själva lärandet formas av att vara 

en deltagare.  

Riesbeck (2008) belyser att det matematiska språket skall hålla en god kvalitet 

så att lärare och elever får förutsättningar till att kommunicera på ett jämlikt 

plan med hänseende till förståelse för det matematiska innehållet. Detta 

ställningstagande kan tänkas stödjas av Turner et.al.  (2016) artikel, men 

utmanas av Noréns (2010) text. Noréns (2010) resultat gällande en tvåspråkig 

undervisning får visst stöd av Ahlbergs (2013) linje, hon belyser vikten av att 

reflektera över den språkliga interaktionen i klassrummet då detta är av 

betydelse för såväl eleverna begreppsbildning som förutsättningar att kunna 

sätta ord på sina egna resonemang.  
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6.2.2 Kulturella strukturer 

Sánchez-Suzuki Colegrove och Krause (2017) skriver om behovet att 

problematisera rådande diskussioner i skolan gällande brist av 

föräldraengagemang i deras barns utbildning. I synnerhet visar studien på 

några latinamerikanska föräldrars åsikter och förståelser för läroplan och 

pedagogisk praxis i grundskolan, med hänseende till matematikämnet. Studien 

bygger på intervjuer med invandrarföräldrar från Latinamerika och beskriver 

deras förståelse gällande skillnader i matematikundervisning mellan deras 

ursprungskultur och den nordamerikanska kulturen. 

Sánchez-Suzuki Colegrove och Krause (2017) menar att i nordamerikanska 

skolor ses inte alltid latinamerikanska föräldrar som självskrivna partners i 

barnens matematikutveckling, då de anses sakna i engagemang i barnens 

skolgång. Därtill existerar en vanlig missuppfattning från skolan att när det 

gäller det matematiska innehållet som grundar sig på att matematik 

representeras genom logiska symboler, så är detta tillika universellt och inte 

kulturberoende. Detta borde följaktligen göra det till ett lämpligt ämne för 

andraspråkselever att delta i utan särskilda anpassningar av innehållet. 

I artikeln presenteras uppgifter som ifrågasätter bilden av invandrarföräldrars 

bristande engagemang för deras barns skolgång, studien påvisar att föräldrarna 

är villiga att stödja sina barns lärande av matematik hemma, även om de är 

medvetna om att läraren inte alltid erkänner deras ansträngningar. 

Resultaten visar även att föräldrar är medvetna om en dissonans mellan 

kulturerna i skolan och hemmet samt hur dessa skillnader försvårar för dem att 

stödja sina barns lärande hemma. 

Men Sánchez-Suzuki Colegrove och Krause (2017) poängterar att deras arbete 

inte enkom behandlar kulturella skillnaderna mellan matematikklassrummet 

och hemmiljön, utan också om vikten av kommunikation mellan lärare och 

föräldrar för att hjälpa till att förbättra elevernas förutsättningar i en alltmer 

framväxande tvåspråkig kontext i skolan.  

En aspekt på det kulturella gapet som påverkar de pedagogiska metoder som 

används hemma, belyses i studien med att det var vanligt att höra frasen; “lo 

hacen tan complicado” (de gör det så komplicerat) när föräldrar hänvisade till 

lärarnas instruktioner för att lösa matematiska uppgifter. Föräldrar kände sig 

ofta förvirrade när barnen skulle beskriva processen för att lösa ett matematiskt 

problem, istället för att bara fokusera på det slutliga svaret.  

De metoder som skolan undervisade syftade till att hjälpa eleverna förstå det 

matematiska innehållet på ett djupare plan än med bara mekaniska 

memorering, men föräldrar försökte vanligtvis att lära sina barn ett trick som 

skulle förenkla processen. Dikotomin mellan resonemangsförmåga och 

memorering riskerar att leda till en växande diskrepans mellan skolan och 

hemmet, föräldrar saknar adekvata strategier för att hjälpa sina barn i mer 

komplexa matematiska processer, varvid lärarna upplever att eleverna inte 

erhåller studiestöd från hemmet.  

Resultaten tyder på ett behov av att skapa en kommunikativ brygga mellan 

hem och skola för att bättre förbereda tvåspråkiga elever samt vårdnadshavare 



 

21(39) 

 

för att möta de utmaningar i utbildningen som de upplever, särskilt under 

matematikundervisningen (Sánchez-Suzuki Colegrove & Krause, 2017). 

 

Norén (2015) beskriver likaså inverkan av olika kulturella strukturer i en studie 

av ett flerspråkigt matematikklassrum i Sverige. Studien utforskar hur 

elevernas medverkan beaktas i klassrummet och konstaterar att detta faktiskt 

kan vara en plats där en reformorienterad matematikundervisning tillåts att 

frodas. Med reformorienterad undervisning åsyftas att fokus ligger på att skapa 

didaktiska lösningar i skolan. Därtill belyses hur betoning på språkstöd i 

sådana klassrum kan stödja en reformorienterad pedagogik. Norén (2015) 

hävdar att man med fokus på reformorienterad pedagogik kan stödja lärandet 

av matematik och ett andraspråk samtidigt. 

Målet med studien var att utforska diskursiva metoder i ett flerspråkigt 

matematikklassrum för att förstå hur elevernas handlingar och ståndpunkter 

relaterar till den kontextbundna kommunikationen som tillämpas i olika 

praxis. Studien fann att den matematiska diskursen i det aktuella klassrummet 

vanligtvis var reformorienterad och tog hänsyn till elevernas agenda och 

ståndpunkter, det vill säga att elevernas tidigare skolerfarenheter togs i 

beaktande och nyttjades till viss del för att skapa det matematiska innehållet. 

Den reformorienterad diskursen i matematikundervisningen kännetecknas av 

betoning på kommunikation och samarbete i klassrummet. Därtill skapades 

diskussioner med språkutvecklande diskurser som även tog hänsyn till 

elevernas informella språk som ett verktyg för dem att uttrycka matematiska 

idéer. 

Eleverna gav uttryck om förhoppningar att förändringar i 

matematikundervisningen skulle leda till att även inkludera andra språk och 

kulturer än det svenska språket som viktiga i klassrummet (Norén, 2015). 

 
Sammanfattande analys av kulturella strukturer 

Betydelsen av att kommunicera för att tillägna sig ett matematiskt språk lyfts 

fram i både Sánchez-Suzuki Colegrove och Krause (2017) samt Noréns (2015) 

texter. När Sánchez-Suzuki Colegrove och Krause (2017) skriver om behovet 

av att skapa en kommunikativ brygga mellan språkliga och kulturella 

bakgrund till skolans akademiskt färgade diskurs, präglas kunskapsbegreppet 

som såväl en aspekt av praktiken som en individuell tillhörighet. Löwing och 

Kilborn (2008) skriver att det är en vanlig missuppfattning att matematiken 

skulle vara ett internationellt och tillika kulturellt ofärgat språk, för även om 

det anträffas ett likartat symbolspråk i de flesta civilisationer så är matematiska 

begrepp samt procedurer påtagligt kulturellt influerade. Detta är även en 

aspekt som Sánchez-Suzuki Colegroves och Krauses (2017) problematiserar, 

deras förslag till lösning bygger på att skapa en kommunikativ brygga mellan 

hem och skola för att bättre stödja andraspråkselever samt deras 

vårdnadshavare, samt för att kunna diskutera de matematiska utmaningar i 

undervisningen som de upplever. Noréns (2015) betoning på kommunikation 

och samarbete i klassrummet leder tankarna till att elevernas lärande bäst sker 
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i en deltagande kontext. Det förekommer dock flertalet dolda implikationer 

som kan ha inverkan på kommunikationsmönstret i klassrummet, Hundeide 

(2003) påpekar att andraspråkselever riskerar möta svårigheter i skolan till 

följd av bristande insikter om de kommunikativa koderna i klassrummet.  

 

 Strategier och metoder som främjar matematisk språkutveckling 
Innehållsanalysen visade på många aspekter av undervisningens betydelse för 

en matematisk språkutveckling för andraspråkselever. Dessa sammanfattas 

under tre kategorier vilka avhandlar hur didaktiska metoder kan organiseras av 

skolan för att gynna en språkutvecklande matematikundervisning, därtill 

belyses perspektiv på att anpassa det språkliga innehållet i matematikuppgifter 

för att elevernas språkliga förutsättningar inte skall vara utslagsgivande för ett 

matematiskt tillägnande, slutligen presenteras strukturella aspekter i skolan i 

form av stöd samt förväntningarnas roll för andraspråkselevers matematiska 

utveckling. 

 

6.3.1 Didaktiska metoder för språkutvecklande undervisning 

Orosco & Abdulrahim (2017) skriver om hur de i sin studie följer en 

speciallärares arbete med problemlösningsstrategier för benämnda tal med 

andraspråkselever med matematiska inlärningssvårigheter i en storstadsmiljö 

i USA. Studien fokuserade på hur en speciallärares kunskaper om 

matematikdidaktik påverkade dennes undervisning och hur tillämpade 

instruktioner anpassades till följd av en professionell utveckling. 

Orosco och Abdulrahim (2017) beskriver att andraspråkselever (ELL, English 

Language Learners) är den snabbast växande befolkningsgruppen i USA. I de 

offentliga skolorna är uppskattningsvis 11 miljoner ELL inskrivna och den 

spansktalande gruppen utgör en stor andel, ca 73 %. Utmaningarna för många 

ELL består inte enkom av att övervinna den språkliga barriären, utan även så 

att kunna uppnå en akademisk nivå i utbildningen. 

För elever som därtill visar på matematiska inlärningssvårigheter (MLD, 

Mathematics Learning Disabilities) kan det vålla stora svårigheter att tillägna 

sig problemlösning, då benämnda uppgifter samtidigt bygger specifika 

matematiska färdigheter samt språkkunskaper som likaså är beroende av god 

läsförståelse. 

Orosco och Abdulrahim (2017) påpekar att även om det finns en hel del 

forskning som stöder värdet av specifika MLD-strategier i undervisningen, så 

finns det väldigt lite dokumenterat om hur man instruerar lärare att använda 

dessa med ELL med MLD. Medan många lärare känner sig bekväma med hur 

de kan hjälpa förstaspråkselever med MLD att förstå de matematiska 

innehållet på lektionerna, så känner de sig mindre säkra på att de har tillräcklig 

kompetens för att stödja ELL med MLD. Med tanke på de sofistikerade 

färdigheter som behövs för att lösa benämnda problemuppgifter och de hinder 

detta utgör för ELL med MLD, förekommer det ett stort behov av fortbildning 



 

23(39) 

 

för lärare med avseende på matematikstrategier och språkutveckling som kan 

användas att stödja ELL.  

Resultat från studien tyder på det kan vara relevant för 

utvecklingsverksamheten av lärare som arbetar med ELL med MLD, ifall 

utbildning som bygger på en kulturell lyhördhet. 

Lärare som erhåller utbildning med evidensbaserad praxis som matchar MDL 

didaktiska behov tillsammans med ELL språkbehov, kan påtagligt stärka deras 

matematiska problemlösningsförmåga (Orosco & Abdulrahim, 2017).  

 

Även Bengtssons (2012) artikel diskuterar didaktiska metoder för en 

språkutvecklande matematikundervisning. Hon belyser att barn av utländskt 

ursprung i allt större utsträckning verkar visa på svårigheter med matematiken 

i den svenska grundskolan. Artikeln analyserar det didaktiska upplägget på en 

skola med ca 70% elever av utländskt ursprung, som visat sig vara mycket 

framgångsrik när det gäller matematikundervisningen.  

Bengtsson (2012) använde sig av en etnografisk metod i studien där empirin 

bygger på intervjuer samt deltagande observationer i fyra matematikklasser. 

Studiens observationer visar att förväntningarna på eleverna generellt hålls 

höga och detta är även något som poängteras under intervjuer av lärarna. Alla 

elever på den observerade skolan som visar på behov av stöd erhåller detta i 

klassrummet av matematikläraren, sålunda undviks elever att bli uttagen från 

klassen för att få stöd någon annanstans. Skulle några elever visa sig behöva 

extra lektioner har läraren möjlighet att erbjuda detta, så alla elever kan skapa 

sig förståelse i respektive moment.  

Intervjuer visar att lärarna inte tvivlar på elevernas förmågor, de fokuserar på 

sin egen undervisning som det viktigaste redskapet för att hjälpa eleverna. 

De gör också individuella arrangemang i klassen för elever med särskilda 

behov, och tar sig tid att diskutera dessa frågor med de övriga eleverna för att 

de skall kunna förstå och respektera sådana arrangemang. Bengtsson (2012) 

lyfter fram att i de observerade klassrummen är det vanligt förekommande att 

praktiska och visuella material används i matematikundervisningen och 

eleverna ges ofta möjligheter av lärarna att diskutera matematiskt innehåll i 

samband med problemlösning genom tillämpade experiment, bildstöd eller 

andra konkreta objekt.  

Intervjuer och observationer påvisar även att en språkutvecklande strategi är 

en central aspekt i skolans arbete. När matematiklärarna inriktar sina lektioner 

på språkutveckling, betyder det även att de i sin undervisning lägger stor vikt 

på förståelse av matematiska begrepp.  

Resultaten indikerar att fokus på språkliga dimensioner i matematik visar sig 

vara utvecklande för andraspråkselever, men kan tillika vara en funktionell 

metod för språkstarka elever som möter utmaningar i 

matematikundervisningen (Bengtsson, 2012). 
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Sammanfattande analys av didaktiska metoder 

Oroscos och Abdulrahims (2017) studie behandlar den komplexa situation 

som uppstår för lärare då elever visar på behov av särskilt matematiskt stöd 

samtidigt som de behöver tillägna sig det undervisade språket, diskursen 

vittnar i denna aspekt om en syn på lärandet som något som förvärvas. Oroscos 

och Abdulrahims (2017) förslag till lösning bygger på att undervisande lärare 

erhåller fortbildning med stöd av speciallärare, även Löwing och Kilborn 

(2008) rekommenderar att lärare i olika ämnesområden gemensamt arbetar 

med en språkutvecklande didaktik. Därtill har en elev har även lagstadgad rätt 

till språkligt stöd på sitt modersmål i form av studiehandledning, detta kan röra 

sig om att få matematiska texter eller begrepp översatta samt förklarade på 

svenska såväl som sitt modersmål (Skolverket, 2016).  

Även Bengtssons (2012) studie belyser att de språkliga dimensionerna i 

matematikundervisningen kan reformeras för att gynna andraspråkselevers 

lärande av matematikämnet. Vilket ligger i linje med anvisningar från 

Myndigheten för skolutveckling (2008), där belyses att andraspråkselever 

behöver ges förutsättningar till att utveckla sin förståelse för ett matematiskt 

språkbruk. I Bengtsson (2012) text poängteras det att i de observerade 

klassrummen är det vanligt att tillämpa olika representationsformer vid 

matematikundervisningen och en stor vikt läggs på elevernas tillägnande av 

förståelse av det matematiska innehållet, i denna kontext tecknas bilden av 

eleverna som kunskapskonsumenter och   läraren som en medverkande expert. 

Mot bakgrund av att cirka en femtedel av eleverna beräknas vara 

andraspråkselever i den svenska skolan idag (Skolverket, 2018) och detta utgör 

en språkligt heterogen samt mångkulturell grupp (Löwing & Kilborn, 2008), 

belyser Bengtsson (2012) och Orosco & Abdulrahim (2017) 

framgångsfaktorer i matematikutbildningen för andraspråkselever som kan 

vara beaktansvärda för alla skolor som har flerspråkiga klassrum 

 

6.3.2 Anpassade uppgifter 

Haag et.al.  (2014) beskriver att i olika studier gällande bedömningsresultat får 

andraspråkselever vanligtvis lägre testresultat i matematik än elever som 

undervisas på sitt förstaspråk i Tyskland. Studien bygger på en kvantitativ 

analys av testresultat från nationella prov för fjärdeklassare i tyska skolor. En 

central frågeställning för deras studie var att undersöka om förenkling av det 

akademiska språkbruket i textbaserade uppgifter skulle kunna minska klyftan 

mellan andraspråkselever och förstaspråkselever visade förmågor i 

testresultaten. Haag et.al. (2014) framlade även en hypotes om att effekterna 

av förenklingar av det akademiska språket i testuppgifter skulle avta i 

förhållande till elevernas ökade färdigheter i förstaspråket. Detta antagande 

underbyggdes även av tidigare studier från USA, vilka påvisade en tydlig 

korrelation därtill. 

I studien förenklades det akademiska språkbruket i hälften av uppgifterna i ett 

tyskt nationellt prov i matematik för år 4 genom att reducera textmängden samt 
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ersätta komplexa meningsbyggnader med ett för eleverna mer vardagsnära 

språkbruk. 

Haag et.al.  (2014) fann dock att deras resultat inte stödjer deras inledande 

antaganden då de språkliga förenklingarna visade endast på begränsade 

effekter på testresultaten för elever med svaga tyska språkfärdigheter. 

Andraspråkselever med goda tyska språkkunskaper samt förstaspråkselever 

verkade dock vara gynnade av de språkliga förenklingarna i proven, med 

förbättrade testresultat. Haag et.al.  (2014) menar att effekterna av de språkliga 

förenklingarna i testen inte bedöms vara av tillräckligt avgörande karaktär för 

att kunna rekommendera metoden som verkningsfull för språksvaga elever. 

Men förenklingarna är heller inte till skada så länge det matematiska innehållet 

i uppgifterna hålls intakt (Haag et.al. 2014). 

 

Wu och Ans (2016) artikel belyser användning av visuell förstärkning vid 

matematikundervisningen. I studien beskrivs effekterna av att använda en 

tillämpad strategi med modellering samt resonemang i undervisningen av 

matematik i språkligt och kulturellt heterogena klassrum i USA. Metoden 

MSAR (Model Strategy Application with Reasoning) bygger på att man 

illustrerar matematiska problemställningar med hjälp av visuella modeller 

samt låter eleverna resonera kring arbetet bland annat med utgångspunkt från 

deras tidigare erfarenheter. 

Syftet bakom deras forskning var att genomföra en empirisk studie som 

behandlade utmaningar i matematikundervisningen och andraspråkselevers 

lärande genom att engagera klasslärare till att tillämpa MSAR. Metoden går ut 

på att utveckla elevernas begreppsliga förståelse och främja 

resonemangskompetens med hjälp av tillämpning av visuella modeller samt 

utveckla deras problemlösningsfärdigheter genom att vardagsanknyta 

tillämpningar av matematiken.  

MSAR-modellen inkluderar fyra centrala komponenter för undervisnings- och 

inlärningsprocessen;  

1) I undervisningen tränas eleverna på att skapa olika visuella modeller för att 

bygga upp sina begreppsliga färdigheter. 

2) Eleverna får öva sina procedurella färdigheter för att behärska olika 

strategier till att hantera grundläggande samt komplexa beräkningar på ett 

effektivt och flexibelt sätt.  

3) Eleverna skall bygga upp sin strategiska kompetens för att hantera 

benämnda tal samt problemlösning. 

4) Undervisningen skall även fokusera på att främja elevernas 

resonemangskompetens i samtliga moment. 

Resultatet från studien pekar på att MSAR-komponenter ger 

andraspråkselever möjlighet att förbättra sina kognitiva samt akademiska 

språkkunskaper eftersom de är skyldiga att förklara sina resonemang i sina 

modeller, strategier och applikationer i problemlösning (Wu & An, 2016). 
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Sammanfattande analys av anpassade uppgifter 

Texten i Wu och Ans (2016) artikel pendlar mellan att skildra lärandet som 

tillägnande av kunskap samt ömsom framställa elever som perifert deltagande 

i kontexten. Wu och An (2016) diskuterade en specifik undervisningsmodell 

där elevernas kommunikation och resonemangsförmåga spelade en central roll 

tillsammans med gestaltning av matematiska problemställningar med hjälp av 

olika representationer.  Språkets och kommunikationens betydande ställning 

påtalas även i läroplanen, där belyses att matematikundervisningen skall ge 

eleverna förutsättningar att förstå samt använda sig av matematiska begrepp 

och resonemang, dessutom påpekas vikten av att eleverna lär sig att 

kommunicera med matematiska uttrycksmedel (Lgr 11, 2018). 

Haag et.al.  (2014) använder en diskurs i sin artikel som till stor del lutar mot 

metaforen om lärande som tillägnande när de diskuterar lärandets mål i en 

kontext av personlig utveckling samt kunskap som något individen enskilt kan 

förfoga. Haag et.al. (2014) utförde en studie där de prövade förenkla den 

språkliga dimensionen i provuppgifter, utan att förvanska det matematiska 

innehållet. I opposition med resultat från tidigare studier från USA kunde Haag 

et.al.  (2014) inte konstatera några signifikanta framsteg för språkligt svaga 

elever, däremot presterade språkligt starka elever något bättre. Detta 

föranledde Haag et.al.  (2014) konstatera att språklig förenkling av 

matematiska uppgifter inte var av ondo, då den lingvistiska nivå som vanligen 

tillämpas i provuppgifter är av allt för krävande karaktär för att enkom pröva 

de matematiska färdigheter som eleverna besitter. 

Studierna av Wu och An (2016) samt Haag et.al.  (2014) överensstämmer med 

argument av Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008), när de skriver att 

andraspråkselever kan uppleva svårigheter i matematikämnet till följd av att 

det undervisade språket utgör en stor del av kontexten samt flera begrepp har 

olika betydelser inom matematiken respektive vardagsspråk. 

Likaså konstaterar Myndigheten för skolutveckling (2008) att specifikt läsning 

av matematikuppgifter tar mycket energi i anspråk av andraspråkselever, detta 

då matematiska texter är uppbyggda av en diger informationsmängd, som 

läsaren måste kunna tolka samt förstå för att ha möjlighet till att lösa uppgiften. 

 

6.3.3 Stöd och förväntningar 

de Araujo (2017) skriver om hur uppgifterna som tre lärare på en 

nordamerikansk skola väljer, påverkar elevernas möjligheter att lära sig 

matematik samt hur lärarnas ställningstagande påverkar deras val av uppgifter.  

Studien bygger på en kvalitativ analys av intervjuer med tre matematiklärare 

där deras synvinkel samt val av matematikuppgifter för andraspråkselever i en 

engelskspråkig miljö (ELL, English Language Learners) diskuterades.  

I artikeln påpekar de Araujo (2017) att även om det finns en bred enighet inom 

den matematikpedagogiska forskningen gällande fördelarna med att inkludera 

kognitivt krävande matematikuppgifter i skolans undervisning, finns det också 

en insikt av att dessa uppgifter även medför ökade språkliga krav för eleverna.  
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Lärarna i studien diskuterade ELL på sätt som antydde att de trodde att denna 

elevgrupp hade lägre matematiska kunskaper än inhemska engelsktalande 

elever, de Araujo (2017) drar slutsatsen att de ofta blandade samman ELL:s 

språkliga färdigheter med begränsade matematiska kunskaper. Detta medförde 

att lärarnas val av matematiskt innehåll oftast var av repetitiv karaktär med 

låga kognitiva utmaningar för andraspråkseleverna. 

I studien framgick att lärarna diskuterade ELL på sätt som antydde att de 

trodde att denna elevgrupp var relativt statisk och homogen som grupp. De 

intervjuade lärarna använde sig av värdeladdade begrepp som ”deras kultur” 

eller ”deras bakgrund” för att beskriva bakomliggande faktorer hos 

elevgruppen som påverkade lärarnas val av undervisningsinnehåll. En lärare 

kommenterade ett förslag på målsättning med undervisningen som; ”Det är 

fantastiskt, men mina barn kommer inte dit, de kommer att arbeta på [den 

lokala kycklingfarmen]”. 

Studiens resultat gällande lärarnas inställningar som leder deras praxis har 

oroande konsekvenser för ELL, särskilt mot bakgrund av att en bristande tilltro 

till elevernas framtidsutsikter även riskerar hämma deras 

utvecklingsmöjligheter i skolan (de Araujo, 2017). 

 

Även Hansson (2011) påtalar vikten av adekvat stöd och förväntningar, 

studien beskriver centrala förutsättningar för elevers matematikinlärning i 

Sverige, samt vilken roll som matematikundervisningen spelar i den 

processen. Därtill beaktas effekten av gruppsammansättning i ljuset av 

familjebakgrund eller språkkunskaper, samt även förhållandet mellan 

gruppkonstellationer och undervisningsinnehåll. 

Hansson (2011) problematiserar i avhandlingen om en internationell trend 

inom matematikundervisningen vilken fokuserar på att låta eleverna själva 

söka efter kunskap och att detta vanligen sker i den svenska undervisningen 

genom att tillämpa arbetsformer med stort elevansvar. Att organisera 

undervisningen med tonvikt mot eget arbete har även medfört 

lärandesituationer där endast begränsad interaktion och kommunikation 

förekommer mellan elever och lärare. 

Studien baseras på antagandet att det är väsentligt för elevernas 

lärandesituation om läraren själv tar ansvar för centrala aspekter för 

matematikundervisningen i det flerspråkiga klassrummet. Studien bygger på 

en analys av TIMSS-data från 2003 med fokus på matematikundervisning av 

elever i åttonde klass i Sverige. Baserat på rådande teorier om lärande och 

undervisning har centrala aspekter inom matematikundervisningen 

identifierats.  Det analyseras hur dessa aspekter av ansvaret för elevernas 

matematikinlärning är relaterat till deras skolprestation samt även hur de är 

relaterade till olika gruppkonstellationer i klassrummet. 

Avhandlingen diskuterar att en pedagogisk segregering i den svenska skolan 

med socioekonomiskt utsatta områden, där ansvaret för matematikinlärningen 

läggs på eleverna själva, kan ha bidragit till den negativa 
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kunskapsutvecklingen i matematikämnet. Matematiska samtal och 

gemensamma genomgångar med förklaringar av det matematiska innehållet 

förekommer följaktligen i lägre utsträckning i klassrum i socioekonomiskt 

utsatta områden än för klasser i mer socioekonomiskt gynnade områden. 

Resultaten i studien visar att när lärare aktivt tar ansvar för elevernas 

matematikinlärning genom att leda undervisning och ge eleverna vägledning, 

påverkas även elevernas skolprestationer positivt. Studiens resultat påvisar 

likaså att detta är särskilt viktigt för elever med ogynnsamma färdigheter i 

undervisningsspråket (Hansson, 2011). 

 
Sammanfattande analys av stöd och förväntningar 

de Arujos (2017) samt Hanssons (2011) texter färgas av språkliga metaforer 

som i första hand vidtalar lärandet som tillägnande, även om de i enskilda 

aspekter beskriver detta som resultatet av social interaktion. 

I de Arujos (2017) artikel levereras en dyster bild av en skolmiljö som ägnar 

lite energi till att sätta sig in i elevernas bakgrund och förutsättningar för att 

tillmötesgå deras behov i matematikundervisningen. Om detta kopplas till 

Hundeides (2003) teorier om det intersubjektiva rummet, skulle man kunna 

tolka det som lärarna omedvetet exkluderar elever som utmanar rådande 

normer i klassrummet, blott genom de representerar ett språk och kultur som 

lärarna inte själva kan relatera till. I ljuset av detta poängterar Löwing (2006) 

att det är avgörande för elevernas upplevda lärandesituation för hur samt med 

vilka redskap som undervisande lärare formulerar det matematiska innehållet 

samt vilka uttrycksmedel detta förstärks med.  

I Hanssons (2011) avhandling belyses vikten av lärarnas stöd samt adekvat 

ställda förväntningar utgör en framgångsfaktor i skolan. Hansson (2011) 

påpekar att då läraren har ett ansvar för eleverna måluppfyllelse, samt mot 

bakgrund av språkets betydelse för eleverna förståelse, ställer detta explicita 

krav på skolans organisation av matematikundervisningens struktur samt 

innehåll. Likaså poängterar Gibbons (2006) vikten av att lärare förmedlar höga 

förväntningar på eleverna, samtidigt som denne skapar förutsättningar samt 

bistår eleverna med strategier så att de förmår lösa sina uppgifter utifrån sina 

egna förutsättningar. 
 

7 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt analysen av tidigare forskning som 

erhållits och presenterats i kapitel 6. Diskussionen färgas genom linsen av 

denna studies centrala frågeställningar: Vilka förutsättningar gällande 

andraspråkselevers matematiska språkutveckling beskrivs vetenskapliga 

studier, samt vilka strategier och metoder synliggörs i vetenskapliga studier 

gällande matematisk språkutveckling för att gynna andraspråkselever? 
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Sammanfattningsvis diskuteras styrkor samt tänkbara fallgropar som funnits i 

metoden för denna litteraturstudie. 

 

 Resultatdiskussion 
Ändamålet för denna studie har varit att undersöka samt sammanställa empiri 

från tidigare forskning gällande matematisk språkutveckling för 

andraspråkselever. Studiens samlade resultat pekar entydigt på språkets 

betydelse för att frambringa förutsättningar eller fallgropar vid tillägnande av 

matematiskt innehåll.  

Språkets tillämpning inom matematikundervisningen i relation till elevernas 

språkliga nivå samt utveckling, är faktorer som tydligt framkommit som 

viktiga för elevernas lärande. Det framkommer i studierna dock något olika 

uppfattningar om vilken form av språklig tillämpning som är mest gynnsam 

för andraspråkselevers matematiska förståelse.  Den verbala 

kommunikationen belyses likaså som central för andraspråkselever, men är 

heller inte helt problemfritt då detta är avhängigt på om kommunikationen sker 

i en specifik grupp eller med läraren samt vilka språkliga preferenser 

deltagarna besitter. I detta sammanhang uppmärksammas även lärarens roll 

samt hur dennes stöd och förväntningar kan påverka elevernas förutsättningar. 

Ytterligare resultat från studierna belyser lärarens medvetenhet om lämpliga 

didaktiska metoder samt innehållsmässiga val i form av uppgifter på en 

adekvat språklig nivå kan erbjuda god jordmån för andraspråkselevers 

matematiska språkutveckling. 

 

 Aspekter på olika förutsättningar 
Språklig stöttning har beskrivits i flera av studierna, fast ur olika perspektiv, 

som studiehandledning på elevens förstaspråk (Norén, 2010), vardags anknyta 

matematiska begrepp samt uttryck (Norén, 2015) och därtill fokus på 

språkutveckling där matematiskt innehåll förklaras samt diskuteras på 

undervisningsspråket (Turner et.al., 2014; Bengtssons, 2012; Wu & An, 

2016). Detta är perspektiv som inte i alla avseenden korrelerar med varandra 

och bör om möjligt inte brukas diktomint vid matematikundervisningen, utan 

anpassas efter elevernas visade behov och förutsättningar.  

 

Andraspråkselever utgör inte en homogen grupp med likartade kulturella eller 

språkliga förutsättningar att tillgodogöra sig ett matematiskt innehåll. Den 

språkliga utvecklingen med hänseende till såväl matematiska begrepp, 

kommunikation samt resonemangsförmåga bör därför betraktas i ljuset av 

Cummins (2008) teorier om att en andraspråkselev behöver i genomsnitt cirka 

två år för att lära sig grunderna i ett vardagsspråk, emellertid krävs det 

uppemot fem till sju år för samma individ att behärska skolspråket. I detta ljus 

påpekar Axelsson och Magnusson (2012) att det kan innebära att 

andraspråkselever behöver arbeta parallellt med uppbyggnaden av språkliga 
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baskunskaper samtidigt som tillägnande av ett akademiskt färgat skolspråk. 

Följaktligen är det elevens individuella behov som behöver beaktas vid 

utformning av undervisningen (Bengtsson, 2012; Hansson, 2011; Norén, 

2010). 

 

Att lära sig behärska skolans akademiska språk, vilket Cummins (2008) 

refererar till som CALP och som tillämpas inom undervisning och i läromedel, 

utgör en utmaning för alla elever. Desto större utmaning är det för 

andraspråkselever som inte undervisas på sitt förstaspråk samt eventuellt 

saknar grunder inom BICS, det vill säga vardagligt talade språket (Cummins, 

2008). Mot bakgrund av Dysthes (2003) redogörelse att merparten av 

undervisningen samt elevernas lärande i skolans värld sker genom en språklig 

kommunikation, dessutom utgörs huvuddelen av kunskapsbedömningen av 

eleverna på basis av deras visade språkliga färdigheter, är det angeläget att 

beakta framgångsfaktorer som kan tillämpas i matematikundervisningen för 

andraspråkselever. I detta sammanhang kan Bengtssons (2012) studie vara av 

intresse, artikeln lyfte fram didaktiska metoder som visade sig vara 

framgångsrika vid arbete med andraspråkselever, dels arbetade skolan aktivt 

med en språkutvecklande strategi med språkliga stöttor i undervisningen dels 

erbjöds eleverna olika representationsformer vid matematikundervisningen.  

 

Lärare som har en habil erfarenhet, eller erhåller adekvat stöd, i sin profession 

vid undervisning i flerspråkiga miljöer kan finna strategier där elevernas 

matematiska förmågor inte enkom värderas utifrån deras språkliga färdigheter. 

I de analyserade studierna var användandet av elevernas modersmål i samband 

med undervisningen några av de mest frekventerade argumenten för att gynna 

andraspråkselevers matematiska språkutveckling. Detta ligger även i linje med 

Strandbergs (2006) och Dysthes (2003) beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet, där vikten av fungerande språkliga verktyg framhävs för att 

kunna uttrycka och göra sig förstådda inför andra individer samt även för sig 

själv. Även Säljös (2003) samt Gibbons (2006) tankar om språkliga stöttor 

som viktiga verktyg för att bistå elevernas läroprocess, kan finna grogrund i 

detta.  

Därtill framkom en konsensus i flera av de analyserade studierna gällande att 

modersmål bör betraktas som en resurs i skolan för att främja 

andraspråkselevers matematiska språkutveckling (Bengtsson, 2012; Norén, 

2010; Norén, 2015; Orosco & Abdulrahim, 2017; Sánchez-Suzuki Colegrove 

& Krause, 2017; Turner et.al., 2016).  

 

Lärarens relationer till elever och vårdnadshavare samt föräldrasamarbete är 

tillika faktorer som kan påverka elevernas matematiska utveckling, i dessa 

sammanhang föreligger dock ett visst mått av kulturell betingning som färgar 

av sig på relationerna. I de Araujos (2017), Noréns (2015) samt Sánchez-

Suzuki Colegroves och Krauses (2017) studier framkom att en viss kulturellt 
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betingad diskrepans råder mellan skolan och andraspråkselever samt deras 

vårdnadshavare med avseende på förväntningar gällande 

matematikundervisningens form och innehåll.  

 

 Aspekter på olika strategier och metoder 
Samtliga elever gynnas sannolikt av en undervisning som tar sin utgångspunkt 

från tidigare kända sammanhang, matematiskt innehåll som förankras i en 

känd kontext stödjer eleverna att resonera kring samt rimlighetsbedöma 

resultat. Skolverkets (2013) rapport påpekar att en betydande del av 

andraspråkseleverna visar på svårigheter gällande kommunikativa samt 

begreppsliga färdigheter i matematikämnet, vilket är en bild som även 

framkommer i de analyserade studierna från såväl Sverige, USA  och Tyskland 

(Bengtsson, 2012; de Araujo, 2017; Haag et.al., 2014; Hansson, 2011; Orosco 

& Abdulrahim, 2017; Sánchez-Suzuki Colegrove & Krause, 2017).  

 

Det språkliga samarbetet mellan elever anses allmänt vara en metod som både 

stödjer samt ger förståelse vid arbete med matematiska problem, inte minst 

andraspråkselever gynnas i sin begreppsliga utveckling av att interagera 

medelst samspel och kommunikation (Stensmo, 2007). Grupparbeten är något 

som även framkommer som en framgångsfaktor i flera av de analyserade 

studierna (Bengtsson, 2012; Hansson, 2011; Norén, 2010; Turner et.al., 2014; 

Wu & An, 2016). Dock problematiserar Hansson (2011) risken med att lämna 

över ansvaret för kunskapsbildningen på eleverna genom att ensidigt tillämpa 

arbetsformer med stort elevansvar där de självständigt förväntas söka efter 

relevanta fakta. Genom att organisera undervisningen med tonvikt mot eget 

arbete riskerar lärandesituationer där endast en begränsad kommunikativ 

interaktion förekommer, skriver Hansson (2011). Därtill riskerar elever bli 

exkluderade vid grupparbeten om de saknar språkliga förutsättningar för att 

delta i ämnesrelaterade diskussioner (Hundeide, 2008). Boaler (2011) menar 

att tillägna sig ett matematiskt innehåll är en fråga om att kunna kommunicera 

resonemang i en social interaktion, i en diskussion med eleverna kan läraren 

beakta och lyfta elevernas egna tankar, metoder samt matematiskt språkbruk 

 

Som tidigare nämnts i föregående stycke har relationen mellan lärare och 

elever stor betydelse för deras utveckling, likaså färgar lärarens förväntningar 

gällande elevernas prestationer av sig på deras resultat. Högt ställda men tillika 

adekvata förväntningar i kombination med stöd utgör en framgångsfaktor, inte 

minst för andraspråkselever. Vid undervisning i flerspråkiga klassrum krävs 

intersubjektiv kompetens (Hundeide, 2008) samt insikt kring kulturellt färgade 

beting. Därigenom skapas kunskap samt förståelse gällande 

andraspråkselevers matematiska erfarenheter och deras nuvarande behov kan 

bemötas med ett lämpligt innehåll. Detta är även en aspekt som Hansson 

(2011) belyser när hon skriver att läraren har en betydande roll för 

andraspråkselevers matematiska språkutveckling, engagemang och 
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delaktighet från lärarens sida genom tydliga förväntningar och adekvat stöd, 

har visat sig vara en betydande framgångsfaktor för elevernas utveckling. 

 

I en ideal undervisningssituation beaktas såväl språklig utveckling som 

tillägnade av matematiska färdigheter, vilket följaktligen ställer stora krav på 

lärarens planering och undervisning. En matematiklärare i ett flerspråkigt 

klassrum behöver således besitta goda kunskaper inom matematikdidaktik 

såväl som språkutveckling. I detta sammanhang kan fortbildning medelst en 

specialpedagog eller speciallärare vara en framgångsfaktor för många lärare, 

där betoning på språkliga aspekter samt tillämpade matematiska instruktioner 

kan avhandlas. 
 

 Metaforer för lärande i de granskade studierna 
Anna Sfards (1998) metaforer om lärande som tillägnande samt lärande som 

deltagande, användes som teoretisk lins för att utforska diskursen i studierna 

gällande interaktionen mellan olika aktörer vid undervisning i ett 

matematikklassrum samt hur detta påverkar förutsättningar till 

andraspråkselevers lärande. De analyserade studierna gav dock ingen klar och 

tydlig bild av ett dikotomint tillämpande av Sfards (1998) metaforer för 

lärande i textflödet (se Bilaga 2: Metaforer för lärande). Likaväl kan man 

utifrån ett teoretiskt perspektiv om att metaforen om lärande som deltagande 

tillstyrker en appropriering av språk och kultur i en specifik kontext, härleda 

ett samband med de texter som sorterar under kapitel 6.2, Förutsättningar som 

påverkar matematisk språkutveckling. På motsvarande sätt kan metaforen om 

lärande som tillägnande ses bygga på en strävan efter jämvikt medels 

integrering samt anpassning, vilket möjliggör en koppling till de studier som 

kategoriserades med Undervisning som främjar matematisk språkutveckling, 

kapitel 6.3. 

 

Slutsatsen blir att även om båda metaforer om lärande som tillägnande samt 

lärande som deltagande har fördelar för att tolka teoretiska perspektiv som 

färgar forskningen, så kan det vara vanskligt att enhetligt tillskriva någon 

studie en avgränsad kategori. De brukade metaforerna för lärande går ofta in i 

varandra eller så växlar författaren mellan de båda allegorierna i textflödet. 

Metaforerna om lärande som tillägnande samt lärande som deltagande bör 

eventuellt inte betraktas som två tävlande motpoler, utan bör kanske mer ses 

som komplimenterande perspektiv. 

 

 Metoddiskussion 
Det förekommer närmast ett oändligt antal variabler som kan kompromettera 

validiteten i en systematisk litteraturstudie. I synnerhet utgör det manuella 

urvalet av artiklar och avhandlingar utifrån sökresultaten en kritisk aspekt, då 

denna grundar sig på forskarens personliga preferenser gällande texternas 
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värde för studien. Likaså menar även Eriksson Barajas et.al.  (2013) att en god 

vetenskaplig studie bör genomlysas av ett självreflekterande samt kritiskt 

förhållningssätt till den valda metoden samt arbetsprocessens samtliga 

delmoment. I detta stycke redogörs för kritiska aspekter i denna studie som 

identifierats under arbetsgången. 

 

Tillämpandet av systematisk litteraturstudie som metod har möjliggjort en 

mångsidig kartläggning av tidigare forskning gällande en matematisk 

språkutveckling för andraspråkselever. Detta har skapat ett evidensbaserat 

underlag som kan användas för att välja lämpliga åtgärder samt 

undervisningsmetoder för att stödja andraspråkselevers språkliga utveckling 

inom matematikämnet. 

 

Dock medför tidsbegränsningen i arbetet med denna studie att det saknats 

utrymme för att grundligt utprova fler sökbegrepp samt sökkedjor i strävan att 

finna den optimala formuleringen i databassökningen. Ett önskvärt scenario 

vore att i mån av mer tid utarbeta sökningen med en tydlig fokalpunkt som 

kunde utesluta samtliga resultat utanför denna studies intressehorisont.  

 

En annan aspekt som berör studiens validitet bygger på den initiala 

förhoppningen om att finna vetenskapliga betraktelser från ett brett 

internationellt perspektiv. Dock visade det sig att merparten av de funna 

resultaten med nyttjade sökbegrepp samt sökkedjor härrör från 

nordamerikanska forskare. Detta föranleder eventuellt att den presenterade 

analysen är färgad av nordamerikanska utbildningsfrågor samt något mindre 

mångsidig än förväntat. Ett lingvistiskt incitament spelar även viss roll i detta, 

språkliga förbistringar hos undertecknad föranledde att enkom texter 

författade på engelska, svenska, norska samt danska beaktades i sökresultaten. 

 

Manuella avgränsningar i form av peer review, fulltext samt avgränsade 

tidsramar brukades för att sovra ut forskning av god kvalitet utförd inom 

relativ närtid. Begreppet peer review syftar till att studien skall vara granskad 

av minst två oberoende ämnesexperter för att garanter textens vetenskapliga 

kvaliteter, undertecknad kan dessvärre konstatera att detta inte i alla aspekter 

utgör ett idiotsäkert förfaringssätt. Begreppet fulltext syftar till att artikeln i sin 

helhet finns fritt tillgänglig på en databas, att välja denna begränsning medför 

oundvikligen att artiklar som kunde vara av intresse för studien sovras bort om 

det fordras betalning för att få tillgång till dem. Avgränsade tidsramar används 

för att sovra ut den forskning som ligger närmast tillkommandet av denna 

studie. Tidsavgränsningen har tillämpats relativt mängden sökresultat som 

genererats och i några fall utökats successivt till ett godtagbart underlag 

erhållits, se Bilaga 1: Sökprocess och urval för komplementerande 

information om tillämpande för respektive sökprocess. 
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Medelst läsning av sökresultatens abstracts identifierades sjuttiofem artiklar 

och avhandlingar som valdes ut för en innehållsanalys. I detta moment 

föreligger flera fallgropar som kan påverka denna studies samlade resultat. Av 

de tjugofyra studier som valdes ut för en fördjupande innehållsanalys på basis 

av informationen i respektive abstrakt, gallrades under analysprocessen sedan 

fjorton studier bort då de inte i tillräckligt hög grad bedömdes relatera till 

denna studies frågeställning. Detta föranleder en misstanke om att bland de 

femtioen resultat, som sovrades bort till följd av information i abstrakt, mycket 

väl kunnat funnits material som varit av intresse för denna studie. 

 

I linje med ett forskningsetiskt förhållningssätt har denna studie skrivits med 

föresatsen att ej plagiera andra författares verk och tillika ej förvanska resultat 

eller innehåll från refererade artiklar. Då litteraturstudien bygger på referens 

av peer review artiklar och avhandlingar, medför detta att de forskningsetiska 

riktlinjerna tidigare har granskats i texterna. Dock uppstår det ett dilemma när 

kärninformation från utvalda artiklar samt avhandlingar skall presenteras. I 

och med att relevanta textavsnitt väljs utifrån subjektiva preferenser, översätts 

samt presenteras i en annan kontext än i sitt originalutförande, uppstår därav 

en eventualitet att innehållets karaktär förskjuts något från orginalförfattarens 

intentioner. 

 

 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med denna studie var att samla empiri för att analysera på vilket sätt 

samt med vilket teoretiskt perspektiv vetenskapliga studier belyser 

matematikundervisning med fokus på den matematiska språkutvecklingen 

samt hur denna kan organiseras och bedrivas för att gynna andraspråkselever. 

Studiens resultat visar på att språket spelar en utslagsgivande roll för elevernas 

lärande samt utveckling. Då ungefär en femtedel av eleverna i den svenska 

skolan är andraspråkselever, med cirka 150 olika modersmål samt ett stort 

antal olika kulturella bakgrunder, utgörs normen i de svenska klassrummen av 

en tydligt språkligt heterogen kontext. I det flerspråkiga klassrummet möter 

lärare elever med en stor variation av språkliga färdigheter samt därtill 

skiftande förutsättningar, vilket medför specifika utmaningar för 

undervisningen. Med anledning av detta behöver lärarna såväl 

matematikdidaktiska färdigheter samt språkutvecklande färdigheter för att 

kunna tillgodose eleverna behov. I detta avseende behöver lärare ges 

förutsättningar samt stöd för att åstadkomma en språkutvecklande 

matematikundervisning som gynnar alla elever. 

 

Sammanfattningsvis förekommer det ett flertal aspekter att ta i beaktning vid 

ett språkutvecklande arbete för matematiken. Resultaten pekar dock på några 

särskilt centrala aspekter som särskilt gynnar andraspråkselevers matematiska 

språkutveckling. Dessa centrala aspekter är; modersmål, vardagsspråkliga 

mönster, begreppsanvändning, anpassade textuppgifter, trygg miljö samt stöd 
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och förväntningar från lärare samt omgivningen. De nämnda aspekterna kan 

ses som framgångsfaktorer vilka synliggörs i studierna.  

Resultaten påvisar en konsensus gällande synen på modersmål som den 

viktigaste tillgången för andraspråkselevers matematiska språkutveckling. 

Även de kommunikativa strukturerna i klassrummet framhålls i flera studier 

som utslagsgivande för den matematiska förståelsen, textuppgifter som är 

svårtolkade för andraspråkselever kan behövas omformuleras utan att det 

matematiska innehållet korrumperas. Stöd och förväntningar från skolan samt 

omgivningen är även det faktorer som påverkar elevernas utveckling. Därtill 

belyser samtliga studier i urvalet mer eller mindre uttryckligt på lärarens roll i 

undervisningen som avgörande på flera plan. Det är läraren som skall ta det 

yttersta ansvaret för att undervisningen gynnar elevernas måluppfyllelse och 

bör följaktligen strukturera denna med samtliga tidigare nämnda aspekter i 

åtanke. 
 

Resultatet har visat på att det finns språkliga samt kulturella betingelser som 

påverkar andraspråkselevers förutsättningar gällande tillägnande av ett 

matematiskt innehåll. Likaså förekommer det olika aspekter didaktiska 

strategier och metoder för att gynna en matematisk språkutveckling hos 

andraspråkselever, så som integrerande lektionsstrukturer samt anpassat 

material och innehåll förhållande till elevernas förutsättningar. Dock belyses 

inte explicit vilka områden inom det matematiska landskapet som berörs av de 

olika undervisningsstrategier som tillämpas, samt hur detta påverkas av 

elevernas respektive förutsättningar. Detta skulle kunna utgöra en angelägen 

forskningsfråga för vidare studier. Tillika torde det vara en aspekt att vid en 

internationellt övergripande studie väga in faktorer som socioekonomiska 

förutsättningar samt kulturell mångfald hos andraspråkseleverna, relaterat till 

rådande villkor inom det svenska skolsystemet. 
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 Bilaga 1: Sökprocess och urval 

I nedanstående tabell redovisas resultaten från blocksökningar med utprovade sökord, därtill 

redogörs för utvalda artiklar som bedöms vara av särskilt intresse för studiens frågeställning. 

 

Datum & 

databas 

Block & söksträng Avgränsningar Sökträffar 

/ utvalda 

Presentation av utvalda 

artiklar 

20190607 

 

ERIC.ed.gov 

Block #1 

 

Bilingualism OR Multilingualism 

OR “Second Language Learners” 

OR “English Language Learners” 

OR “Limited English Speaking” 

OR “Mathematical Literacy” OR 

“Minority Groups” OR “Ethnic 

Diversity” OR “Cultural 

Pluralism” OR “Language 

Minorities” OR “Student 

Diversity” OR “Migrant 

Education” OR “Second 

Language Instruction” OR 

“Bilingual Teacher Aides” 

● Peer 

review 

Olly 

 

● Full text 

available 

on ERIC 

 

● Since 

2016 

9 821 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190607 

 

ERIC.ed.gov 

 

Block #2 

 

Mathematics OR “Mathematics 

Education” OR “Mathematics 

Instruction” OR “Mathematics 

Activities” OR “Mathematics 

Teachers” OR “Mathematical 

Language” OR “Mathematical 

Concepts” OR “Mathematical 

Enrichment” OR “Mathematics 

Materials” 

● Peer 

review 

only 

 

● Full text 

available 

on ERIC 

 

● Since 

2016 

9 496 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190607 

 

ERIC.ed.gov 

 

Block #3 

 

“Equal Education” OR Inclusion 

OR “Educational Demand” OR 

“Educational Needs” OR 

Diversity OR “Teacher 

Attitudes” OR “Student School 

Relationship” OR “Student 

Teacher Attitudes” OR “Student 

Attitudes” OR “Educational 

Environment” OR “Classroom 

Environment” AND Scaffolding 

● Peer 

review 

only 

 

● Full text 

available 

on ERIC 

 

● Since 

2016 

142 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190608 

 

ERIC.ed.gov 

 

Block #1-3 ● Peer 

review 

only 

 

● Full text 

available 

30 st 

/ 1 st 

Zhonghe, Wu & Shuhua, 

An (2016). 

Addressing Challenges in 

Urban Teaching, Learning 

and Math Using Model-

Strategy-Application with 
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on ERIC 

 

● Since 

2016 

Reasoning Approach in 

Lingustically and 

Culturally Diverse 

Classrooms. 

https://files.eric.ed.gov/full

text/EJ1119164.pdf 

 

 

20190614 

 

ProQuest 

-ERIC 

 

Block #1 

 

(MAINSUBJECT.EXACT("Lang

uage Fluency") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Bilin

gual Instructional Materials") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Multi

lingualism") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Non 

English Speaking") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Engli

sh (Second Language)") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Bilin

gual Students") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Seco

nd Language Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Seco

nd Languages") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Lang

uage of Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Bilin

gual Schools") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Lang

uage Proficiency") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Lang

uage Variation") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Bilin

gual Teacher Aides") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Seco

nd Language Learning") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Engli

sh Language Learners") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Nativ

e Language Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Lang

uage Minorities") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Multi

lingual Materials") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Bilin

gual Education"))) 

 

● Peer 

review 

only 

 

● Since last 

3 years 

8 183 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190614 

 

ProQuest 

-ERIC 

 

Block #2 

 

(MAINSUBJECT.EXACT("Mat

hematics Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematics Skills") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematical Concepts") OR 

● Peer 

review 

only 

 

● Since last 

3 years 

5 276 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1119164.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1119164.pdf


 

3(8) 

 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematical Experience") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematical Linguistics") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematics Education") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematics") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematics Materials") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematical Formulas") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Math

ematical Enrichment") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Voca

bulary")) 

20190614 

 

ProQuest 

-ERIC 

 

Block #3 

 

(MAINSUBJECT.EXACT("Stud

ent Teacher Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Educ

ational Environment") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Class

room Environment") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Stude

nt Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Educ

ational Needs") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Stude

nt Behavior") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Equal 

Education") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Teac

her Aides") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Teac

her Student Relationship") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Inclu

sion") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Cultu

ral Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Teac

her Attitudes")) 

● Peer 

review 

only 

 

● Since last 

3 years 

22 328 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190614 

 

ProQuest 

-ERIC 

Block #1-3  ● Peer 

review 

only 

 

● Since last 

3 years 

511 st 

/ 0 st 

Alltför obestämt urval; 

Ytterligare avgränsningar 

behövs. 

20190614 

 

ProQuest 

-ERIC 

Block #1-3 AND “Scaffolding” 

OR “Teaching methods” 
• Peer 

review 

only 

 

• Since last 

3 years 

29 st 

/ 4 st 
Orosco, Michael J.; 

Abdulrahim, Naheed A. 

(2017). 

Culturally Responsive 

Professional Development 

for One Special Education 

Teacher of Latino English 

Language Learners with 
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Mathematics Learning 

Disabilities 

https://files.eric.ed.gov/full

text/EJ1165723.pdf 

 

de Araujo, Zandra (2017). 

Connections between 

Secondary Mathematics 

Teachers' Beliefs and Their 

Selection of Tasks for 

English Language 

Learners 

https://www-tandfonline-

com.proxy.lnu.se/doi/full/1

0.1080/03626784.2017.136

8351 

 

Colegrove, Kiyomi 

Sánchez-Suzuki; Krause, 

Gladys Helena (2017). 

"Lo Hacen Tan 

Complicado": Bridging the 

Perspectives and 

Expectations of 

Mathematics Instruction of 

Latino Immigrant Parents 

https://www-tandfonline-

com.proxy.lnu.se/doi/full/1

0.1080/15235882.2017.131

0679 

 

Turner, Erin Elizabeth; 

McDuffie, Amy Roth; 

Sugimoto, Amanda Tori; 

Stoehr, Kathleen Jablon; 

Witters, Angela; Aguirre, 

Julia; Bartell, Tonya; 

Drake, Corey; Foote, Mary 

Q. (2016). 

Early Career Elementary 

Mathematics Teachers' 

Noticing Related to 

Language and Language 

Learners 

https://files.eric.ed.gov/full

text/ED583728.pdf 

 

20190616 

 

OneSearch 

Matematik OCH Andraspråk  5 st 

/ 3 st 
Norén, Eva (2010). 

Flerspråkiga 

matematikklassrum 

Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning 

https://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:

357471/FULLTEXT01 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1165723.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1165723.pdf
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/03626784.2017.1368351
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/03626784.2017.1368351
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/03626784.2017.1368351
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/03626784.2017.1368351
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/15235882.2017.1310679
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/15235882.2017.1310679
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/15235882.2017.1310679
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/15235882.2017.1310679
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED583728.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED583728.pdf
https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01
https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01
https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01
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Åse Hansson (2011). 

Ansvar för 

matematiklärande. Effekter 

av undervisningsansvar i 

det flerspråkiga 

klassrummet  

https://gupea.ub.gu.se/bitst

ream/2077/26669/3/gupea_

2077_26669_3.pdf 

 

Norén, Eva (2015). Agency 

and positioning in a 

multilingual mathematics 

classroom 

https://link-springer-

com.proxy.lnu.se/content/p

df/10.1007%2Fs10649-

015-9603-5.pdf 

20190616 

 

OneSearch 

Matemat* OCH Språk* OCH 

Scaffold* 

 7 st 

/ 1 st 
Bengtsson, Maria (2012). 

Mathematics and 

multilangualism - Where 

immigrant pupils succeed 

https://files.eric.ed.gov/full

text/EJ1054456.pdf 

20190617 

 

MathEduc 

Biling* | Multiling* | “Second 

Language Learners” | “English 

Language Learners” | “Limited 

English Speaking” | 

“Mathematical Literacy” | 

“Minority Groups” | “Ethnic 

Diversity” | “Cultural Pluralism” | 

“Language Minorities” | “Student 

Diversity” | “Migrant Education” 

| “Second Language Instruction” | 

“Bilingual Teacher Aides” & 

Math* & “Mathematics 

Education” | “Mathematics 

Instruction” | “Mathematics 

Activities”  |  “Mathematics 

Teachers” | “Mathematical 

Language” | “Mathematical 

Concepts” |  “Mathematical 

Enrichment” | “Mathematics 

Materials” & “Equal Education” | 

Inclusion* | “Educational 

Demand” | “Educational Needs” | 

Diversity* | “Teacher Attitudes” | 

“Student School Relationship” | 

“Student Teacher Attitudes” | 

“Student Attitudes” | 

“Educational Environment” | 

“Classroom Environment” & 

Scaffold*  

• Peer 

review 

 

• Since 

2014-

2019 

4 st 

/ 1 st 
Haag, Nicole; Heppt, 

Birgit; Roppelt, Alexander; 

Stanat; Petra (2014). 

Linguistic simplification of 

mathematics items: effects 

for language minority 

students in Germany 

https://link-springer-

com.proxy.lnu.se/content/p

df/10.1007%2Fs10212-

014-0233-6.pdf 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26669/3/gupea_2077_26669_3.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26669/3/gupea_2077_26669_3.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26669/3/gupea_2077_26669_3.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10649-015-9603-5.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10649-015-9603-5.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10649-015-9603-5.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10649-015-9603-5.pdf
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1372344006&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&tab=default_tab&query=any,contains,matematik,AND&query=any,contains,spr%E5k*,AND&query=any,contains,scaffolding,AND&mode=advanced&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1372344006&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&tab=default_tab&query=any,contains,matematik,AND&query=any,contains,spr%E5k*,AND&query=any,contains,scaffolding,AND&mode=advanced&offset=0
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1054456.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1054456.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10212-014-0233-6.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10212-014-0233-6.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10212-014-0233-6.pdf
https://link-springer-com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs10212-014-0233-6.pdf
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 Bilaga 2: Metaforer för lärande 

I denna tabell sammanfattas dominerande metaforer för lärande (skuggat) som präglar texterna 

i resultaturvalet, i tolkning av Sfards (1998) teorier. 

 

Studie Dominerande metaforer för lärande 

Turner et.al. (2014) “Early Career 

Elementary Mathematics Teachers' 

Noticing Related to Language and 

Language Learners”. 

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, 
kommunicera 

 

Norén (2010) “Flerspråkiga 

matematikklassrum. Diskurser i 

grundskolans matematikundervisning”.  

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, 

kommunicera 
 

Sánchez-Suzuki Colegrove & Krause 

(2017) “Lo Hacen Tan Complicado: 

Bridging the Perspectives and 

Expectations of Mathematics Instruction 

of Latino Immigrant Parents”.  

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, 

kommunicera 
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Norén (2015) “Agency and positioning 

in a multilingual mathematics 

classroom”.  

 

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, 

kommunicera 
 

Wu & An (2016) “Addressing 

Challenges in Urban Teaching, 

Learning and Math Using Model-

Strategy-Application with Reasoning 

Approach in Lingustically and 

Culturally Diverse Classrooms”.  

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 

Ägodel, tillhörighet Kunskap, begrepp Aspekt av praktiken 

Innehavande, ägande Kunnande Tillhöra, delta, 

kommunicera 
 

Orosco & Abdulrahim (2017) 

“Culturally Responsive Professional 

Development for One Special Education 

Teacher of Latino English Language 

Learners with Mathematics Learning 

Disabilities”.  

 

Lärande som 

tillägnande 
 Lärande som 

deltagande 

Personlig utveckling Lärandets mål Gemenskapsbyggande 

Förvärvande av något Lärande Bli en deltagare 

Mottagare, konsument Elev Perifer deltagare 

Försörjare, förmedlare Lärare Expert, deltagare 
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