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Abstract 
Idag uppvisar andraspråkselever sämre resultat i matematik än förstaspråkselever och en av an-
ledningarna till detta antas vara andraspråkselevers bristande kunskaper i det matematiska språ-
ket. Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för 
att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. För att svara på syftet har 
artiklar och avhandlingar på svenska- och engelska sökts fram genom databassökning samt en 
manuell sökning. De utvalda studierna har granskats samt genomgått en innehållsanalys för att 
säkerställa kvalité och relevans. Resultatet visade att andraspråkselever behöver få möjlighet att 
använda sitt modersmål och sitt vardagsspråk som resurs i matematikundervisningen. Undervis-
ningen bör också vara språkligt stimulerande och skapa rika kommunikationstillfällen där till ex-
empel gruppsammansättningar har en betydande roll. I diskussionsavsnittet redogörs för de två 
huvudaspekterna vilka anses vara viktigast gällande andraspråkselever matematiska språkliga ut-
veckling. Dessa huvudaspekter är användning av modersmålet samt kommunikationsmöjlighet-
erna i undervisningen. Dessa diskuteras och problematiseras avslutningsvis i förhållande till ma-
tematiska språkets många dimensioner.  
 
 
Nyckelord: Matematiskt språk, andraspråkselever, möjligheter 
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1. Inledning 
Innan jag påbörjade grundlärarutbildningen undervisade jag elever i årskurs 4–6 i matematik. Un-
der dessa år mötte jag flertalet elever med olika ursprung och därmed också olika modersmål. Då 
jag vid denna tid saknade lärarutbildning förlitade jag mig till stor del på den matematikbok som 
fanns att tillgå och jag byggde stora delar av min undervisning på dess innehåll. I Sverige är det 
vanligt att i huvudsak använda läromedel i matematikundervisningen vilket betyder att eleverna 
erhåller instruktioner baserat på det språk boken tillhandahåller (Löwing, 2004, s.193). Ju längre 
jag arbetade med matematikboken desto mer insåg jag att det svenska matematiska språket delvis 
utgjorde ett hinder för elever med svenska som andraspråk. Även de elever jag uppfattade hade 
goda matematiska kunskaper i matematik i allmänhet hade svårt att tillägna sig innehållet då det 
matematiska språket stod i vägen för att utföra vissa uppgifter. 
 
Att tillägna sig ett matematiskt språk är en komplex process (Sterner & Lundberg, 2002, s.15–16) 
oavsett om det sker på elevernas första- eller andra språk (Dunston & Tyminski 2013, s.40–41). 
Klassrummen i svenska skolor har genomgått en förändring från att bestå av en homogen elev-
grupp med större delen svenska elever, till en heterogen elevgrupp med elever från olika delar av 
världen. Idag är nästan alla klassrum mångkulturella (Skolverket, 2012a, s.7) och Skolverket rap-
porterar att läsåret 2014/2015 var nästan en fjärdedel av alla elever i grundskolan berättigade till 
modersmålsundervisning (Skolverket, 2015). Prestationerna i matematik har visat sig vara särskilt 
låg bland elever med socioekonomiskt låg status, en kategori som bland annat innefattar andra-
språkselever. Dessa elever har överlag uppvisat låga resultat i matematik vilket också är det ämne 
där flest antal andraspråkselever inte når målen (Svensson, 2014, s.21–23).  
 
I Skolverkets officiella statistik för läsåret 2014/2015 återfinns resultaten i matematik för andra-
språkselever efter avslutad grundskola samt efter avslutad årskurs 6 (Skolverket, 2016, s.15). Re-
sultaten visar att elever i årskurs 6 vilka invandrat efter skolstart presterar sämre än elever som 
invandrat före skolstart. Lägst måluppfyllelse återfinns bland nyanlända elever, det vill säga de 
elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Andelen flickor som uppnått minst 
betyget E i matematik visar sig vara något högre oavsett tidpunkt för invandring (Skolverket, 
2016, s.23). Resultaten för elever i årskurs 9 liknar resultaten för elever i årskurs 6. Nyinvandrade 
elever presterar anmärkningsvärt sämre än elever med utländsk bakgrund och även i årskurs nio 
presterar flickor något bättre än pojkar (Skolverket, 2016, s.48–49). Kvalitén på den undervisning 
andraspråkselever erhåller idag anses vara bristande och det antas bero på lärares knappa kun-
skaper om dessa elevers bakgrund och erfarenheter. Att utveckla arbetssätt som gynnar andra-
språkselever ställer inte bara krav på lärare i svenska som andraspråk, det ställer krav på samtliga 
undervisande lärare i skolan. Alla är skyldiga att arbeta språkutvecklande (Skolverket, 2012a, s.8–
9).  
 
I styrdokumenten återfinns att elevernas språkliga förmåga ska utvecklas även i ämnet matematik. 
Det framkommer i syftesdelen, i det centrala innehållet och i kunskapskraven att ett matematiskt 
språk ska ges relativt stort utrymme i matematikundervisningen (Skolverket, 2011, 62–75). Att ha 
förståelse för språk är en central aspekt för att erhålla förståelse i matematik. Det är nödvändigt 
att lära sig ett matematiskt språk för att utveckla matematiska kunskaper och förståelsen för till 
exempel matematiska ord är inte bara viktigt för elevers språkutveckling utan också för deras 
matematiska färdigheter, något som tar tid att utveckla (Riccomini, Smith, Hughes & Fries, 2015, 
s.235–236).  
 
Alla som arbetar inom skolan ska ta hänsyn till varje individs bakgrund och förutsättningar samt 
se till att alla elever får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011, s.9–
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10). Enligt PISA-undersökningen 2012 uppvisade svenska elever sämre resultat i matematik än 
OECD-genomsnittet. Resultatet för elever med svenska som andraspråk var sämre än elever med 
svenska som modersmål trots att man i analysen tagit hänsyn till skilda socioekonomiska bak-
grunder. Skolverket (2013, s.11,19) menar att detta tyder på brister i uppdraget att ge alla elever 
en fullgod utbildning och som tidigare nämnt är det idag ett faktum att flertalet andraspråkselever 
inte når upp till kunskapskraven i matematik (Norén, 2010, s.23). Det går att urskilja en koppling 
mellan det faktum att språket har betydelse för matematikinlärningen i allmänhet (Riccomini 
m.fl., 2015, s.235–236) och andraspråkselevers låga måluppfyllelse i ämnet (Norén, 2010, s.23). 
Eftersom tillägnandet av ett matematiskt språk är en krävande process är det ett rimligt antagande 
att språkliga brister kan vara en av orsakerna till att resultaten för andraspråkselever ser ut som de 
gör (Riccomini m.fl., 2015, s.235). 
 
I mitt kommande yrke som matematiklärare kommer jag dagligen att möta andraspråkselever 
vilket således kommer att ställa krav på min undervisning. Styrdokumentens förtydligande om alla 
elevers rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011, s.7) kopplat till and-
raspråkselevers bristfälliga resultat i matematik (Skolverket, 2013) gör det viktigt för mig att veta 
hur jag kan arbeta för att stötta dessa elevers utveckling av ett matematiskt språk på svenska. 

2. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av relationen mellan språk och matematik och vidare 
följer en konkretisering av innebörden av ett matematiskt språk. Fortsättningsvis redogörs för de 
delar av kursplanen som beskriver relevanta delar för denna litteraturstudie. Därefter visas att 
språket är en viktig och avgörande del i ämnet matematik och avslutningsvis lyfts de utmaningar 
fram som finns med att undervisa andraspråkselever i ett matematiskt språk.  

 

2.1 Språk & Matematik 
Språk och matematik anses vara tätt sammanlänkade och forskning (Purpura & Reid, 2015, s.260) 
har visat att de delvis aktiverar samma delar av hjärnan. Att ha kunskaper i språk är väsentligt för 
att lära sig att skilja det symboliska språket från det icke-symboliska språket. Detta hänger även 
samman med att en individs språkliga färdigheter bidrar till utveckling av matematiska kunskaper, 
ett exempel är att lära sig räkneord. Vid ett sådant tillfälle utnyttjar eleverna sina tidigare färdig-
heter i det vardagliga språket för att tillägna sig kunskap om det nya matematiska innehållet. Stu-
dier har emellertid visat att det finns språk vilka saknar ett utvecklat matematiskt språk och ett 
utvecklat räknesystem. Inom dessa språk är språkanvändarna begränsade gällande förmågan att 
till exempel förstå och beräkna exakta mängder. Att lära sig matematik kan kopplas samman med 
att lära sig språk och dessa kan ses som två komponenter med stor betydelse i den matematiska 
lärprocessen (Pettersson, 2010, s.2; Purpura & Reid, 2015, s.260). Vad som kännetecknar det 
matematiska språket kommer att belysas i följande avsnitt. 
 

2.1.1 Det matematiska språkets karaktär 
Som tidigare nämnts är lärande i språk och matematik en sammanlänkad process. Matematikens 
språk innefattar likt andra språk egna ord, begrepp, symboler etcetera och språket kan delas in i 
flera typer av ordförråd.  Den första typen av ordförråd är det med samma ord som vardagssprå-
ket och innefattar ord som till exempel ”färre”, ”fler” eller ”mindre” (Pettersson, 2010, s.2). 
Detta bekräftas av Purpura och Reid (2015, s.60) vilka benämner detta som ”den kvantitativa” 
delen av språket. Det är den delen av språket som bidrar till elevernas förmåga att beskriva och 
göra jämförelser mellan olika företeelser. Den andra typen av ordförråd inom det matematiska 
språket är ett specifikt matematiskt ordförråd vilket innefattar ord som ”täljare” och ”nämnare”. 
Den tredje typen av ordförråd innefattar de ord vilka återfinns både i det vardagliga- och mate-
matiska språket men där betydelsen skiljer sig åt. Två exempel på sådana ord är ”volym” och 
”bråk” (Pettersson, 2010, s.2). Ytterligare en del av de ord som ingår i matematikens språk är de 
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rumsbestämda eller så kallade spatiala orden. Exempel på denna typ av ord är bland annat ”före” 
”efter” ”ovanför” eller ”nära” och dessa bidrar till elevernas förmåga att tala om relationer mellan 
till exempel fysiska objekt, tal och tallinjer. Det är viktigt att ha förståelse för både den kvantita-
tiva- och spatiala delen av språket eftersom det bidrar till att eleverna så småningom kan förstå 
mer exakta och specifika ord väsentliga för matematiken (Purpura & Reid, 2015, s.60). Skillna-
derna mellan det vardagliga- och det matematiska språket belyses vidare i nästa avsnitt.  
 

2.1.3 Vardagligt respektive matematiskt språk 
Som tidigare nämnts finns det skillnader mellan ett vardagligt- och ett matematiskt språk. Männi-
skan har generellt sett kunskaper i det förstnämnda, det vill säga ett allmänt och vardagligt språk. 
Det vardagliga språket består i generella drag av ett ordförråd med ord och begrepp typiska för 
vardagliga samtal och aktiviteter. Språk inom särskilda områden har till skillnad från vardagssprå-
ket mer innehållsspecifika ordförråd där de ord som används har specifik och avgörande bety-
delse för en viss kontext (Purpura & Reid, 2015, s.60). Det matematiska språket byggs upp av ord 
som på många sätt skiljer sig gentemot ett vardagligt språk. Exempel på detta är att ett vardagligt 
språk innefattar många ord med relativt vid och ibland otydlig betydelse medan ord i det matema-
tiska språket har mycket snävare betydelse (Dunston & Tyminski, 2013, s.40–41; Kiselman & 
Mouwitz, 2008, s.288–291; Riesbeck, 2008, s.16). Som tidigare nämnt finns det matematiska ord 
med samma benämning som vardagliga ord. Detta innebär att en del matematiska ord redan finns 
i elevernas ordförråd, dock inte med koppling till matematiken utan till elevernas vardag. Ett ex-
empel på detta är ”ben” vilket i matematiken används för att till exempel benämna en ”likbent 
triangel” (Dunston & Tyminski, 2013, s.40–41). Matematikens språk likt andra språk bygger på 
texter, instruktioner och symboler men det som emellertid skiljer matematikens språk från ett 
vardagligt språk är att det även består av ett rikt symbolsystem.  Sammanfattningsvis kan mate-
matiken ses som bärare av ett eget språk med sin egen vokabulär, sin egen grammatik och sin 
egen terminologi (Sterner & Lundberg, 2002, s.15–16). I nästa avsnitt belyses det matematiska 
språket i relation till matematisk kommunikation. 
 

2.1.4 Kommunicera matematik 
Kommunikation är något som anses nödvändigt för att utveckla språket och språket i sin tur för-
enklar vårt tänkande (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.288–291). Klassrummet kan ses som en 
komplex kommunikativ miljö på grund av att den undervisande läraren ofta talar till många elever 
samtidigt. Eleverna kan i dessa situationer ses som en ”kollektiv samtalspartner” och de måste 
tillsammans följa lärarens beskrivningar och resonemang. Detta leder till att den kollektiva sam-
talspartnern behandlas som en individ vilket kan bli problematiskt. Problemen beror på att lärar-
na i sin kommunikation med eleverna vanligtvis har som mål att använda ett matematiskt språk 
även om alla elever inte har samma förkunskaper.  
 
Lärarna uppmuntrar oftast även eleverna till att kommunicera matematiskt sinsemellan. Emeller-
tid har undersökningar visat att situationer avsedda för kommunikation elever emellan kan bli 
problematiska. Orsaken kan tänkas vara att kommunikationen till stor del utgörs av ett vardagligt 
språk och det har visat sig få konsekvenser. Dessa konsekvenser blir att användandet av ett var-
dagligt språk i stor utsträckning kan bidra till förvirring i relation till det matematiska språket (Ri-
esbeck, 2008, s.48). Förmågan att använda matematikord, förklara dem och motivera val av stra-
tegier och att kommunicera matematiskt generellt är centralt för den allmänna utvecklingen av de 
matematiska förmågorna. En elevs generella kunskaper och förmågor att använda matematiska 
ord kan således delvis tala för hur de presterar i ämnet matematik (Riccomini m.fl., 2015, s.236).  
 

För att effektivisera den matematiska kommunikationen är det nödvändigt att använda matema-
tiska ord (Riesbeck, 2008, s.16). Emellertid är kommunikation i matematik något som anses vara 
svårt även för elever med goda kunskaper i ämnet och oavsett om det sker på deras första- eller 
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andraspråk (Riccomini m.fl., 2015, s.235). Om eleverna är osäkra i användandet av det matema-
tiska språket kan det bidra till att de upplever svårigheter att förklara hur de tänker vilket i sin tur 
kan bidra till svårigheter att förstå hur andra tänker. Elever med ett rikare matematiskt språk kan 
lättare uttrycka sig och för att språket ska utvecklas behöver eleverna våga prova kommunicera 
matematiskt (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007, s.99). Detta kan vara komplicerat, särskilt för 
andraspråkselever då en uppfattning bland dem är att trots att de behärskar matematiken i sitt 
hemland blir det svårt när de möter den svenska skolmatematiken (Svensson, 2014, s.124). En 
möjlig orsak till att andraspråkselever upplever skolmatematiken som svår är att det förkommer 
skillnader mellan den svenska matematiken och andra länders matematik gällande ämnesspråket. 
Ett exempel är att tal sorteras och benämns annorlunda i en del språk och i vissa fal kan tal även 
utläsas annorlunda gentemot det svenska språket (Svensson, 2014, s.126–127). Ämnesspråket 
tycks vara ett hinder främst vid arbete med textuppgifter vilket är vanligt förekommande vid ar-
bete med problemlösning (Svensson, 2014, s.128). Problemlösning är något som återfinns i delar 
av kunskapskraven både för årskurs 6 och årskurs 9 (Skolverket, 2011, s.68, 70) och följande av-
snitt kommer att behandla detta närmre.   
 

2.2 Styrdokument 
Skolverket (2011, s.62) skriver i syftesdelen för matematik att eleverna genom undervisningen ska 
utveckla kunskaper för att beskriva och formulera matematiska företeelser med hjälp av matema-
tikens uttrycksformer (ord, symboler, bilder etcetera). De ska också erhålla kunskap om grund-
läggande matematiska begrepp och metoder samt hur de kan användas. Enligt syftet ska eleverna 
utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Avslutningsvis ska 
de genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med matematikens ut-
trycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang. Således berör samtliga delar olika aspekter av språkets roll i matemati-
ken. 
 
Fortsättningsvis belyser även kursplanens centrala innehåll (Skolverket, 2011, s.64–66) att elever-
na ska utveckla förståelse för ett matematiskt språk. Ett exempel på detta är att eleverna både i 
årskurs 6 och årskurs 9 ska få undervisning i att formulera sig matematiskt. I kommentarmateri-
alet för ämnet matematik framkommer matematiskt språk som en viktig del i ämnet. Skolverket 
(2012b, s.11) skriver att eleverna behöver behärska matematisk kommunikation för att kunna 
använda matematiken som ett funktionellt verktyg. Eleverna ska också genom undervisningen 
”kunna tillägna sig och förstå det matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp 
och uttrycksformer används” (Skolverket 2012b, s.11). 

 
Även i kunskapskraven lyfts det matematiska språket fram. Skolverket (2011, s.68) skriver att för 
att elever i årskurs 6 och årskurs 9 ska uppnå kunskapskravet E måste de kunna använda olika 
begrepp, redogöra för och samtala om hur de tänker samt föra och följa matematiska resone-
mang. De ska också kunna växla mellan olika uttrycksformer och bemöta matematiska argument. 
Kunskapskraven synliggör således vikten av att eleverna får möjlighet att tillägna sig ett matema-
tiskt språk både i årskurs 6 och i årskurs 9. Dessa kunskapskrav gäller även för grundskolans and-
raspråkselever, ett begrepp som definieras vidare i nästa avsnitt.  
 

2.3 Andraspråkselever 
Elever vilka talar ett annat språk än majoritetsspråket kan benämnas på flera olika sätt. Ett exem-
pel på detta är minoritetselever vilket är en benämning på elever med annat modersmål än majo-
ritetsspråket. Ett annat exempel är benämningen ”andraspråkselever” vilket understryker att ele-
verna undervisas på ett annat språk än majoritetsspråket (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.17). 
Ytterligare ett exempel är att elever som undervisas i eller talar fler än ett språk kan benämnas 
som ”flerspråkiga”, denna benämning innefattar även ordet ”tvåspråkig”. De individer vilka be-
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nämns som ”flerspråkiga” eller ”tvåspråkiga” behärskar eller brukar i regel fler än ett språk. Det 
är inte nödvändigt att individen behärskar två eller fler språk fullt ut för att benämnas som fler-
språkig eller tvåspråkig men det är av betydelse att denne i något sammanhang kan använda det 
ena språket och i ett annat sammanhang växlar till det andra språket (Norén, 2010, s.19–20). I 
denna studie kommer de elever som fokuseras att benämnas som andraspråkselever då det anses 
tydliggöra att det handlar om elever som genomför grundskolan på ett annat språk än sitt första-
språk. I följande avsnitt redogörs för de svårigheter dessa elever kan tänkas möta gällande det 
matematiska språket. 
 

2.3.1 Andraspråkselevers svårigheter 
Tidigare avsnitt har belyst den betydelsefulla kopplingen mellan språk och matematik (Pettersson, 
2010, s.2; Purpura & Reid, 2015, s.260). Studier har visat att om språkförmågan i matematik bris-
ter kan det leda till svårigheter att på egen hand förstå skriftliga instruktioner (Löwing, 2004, 
s.172). Elevers förmåga att ta till sig och förstå ett innehåll är i hög grad beroende av deras för-
måga att uppfatta ett matematiskt språk (Löwing, 2004, s.191). Andraspråkselevers sämre resultat 
är något som antas bero på just språkförbristningar (Svensson, 2014, s.23). Löwing har observerat 
att lärare generellt sett använder ett vardagligt språk i sin undervisning och den specifika matema-
tiska terminologin tycks undvikas vid samtal med elever. Genom att avstå från användandet av 
ett matematiskt språk väljs således förklaring av abstrakta begrepp bort vilket kan få till följd att 
eleverna inte får möta dessa (Löwing, 2004, s.195). Forskning som gjorts gällande andraspråkse-
levers uppfattningar och erfarenheter av svensk skolmatematik visar att de upplever en osäkerhet 
gällande det matematiska språket. Eleverna tycks vara medvetna om att språket har en betydande 
roll, framförallt vid arbete med textuppgifter. Det svenska språket anses bland andraspråkselever 
generellt sett vara svårt att lära sig och vid arbete med textuppgifter i matematik krävs dessutom 
förmågan att kunnat växla mellan vardagsspråket och det matematiska språket (Svensson, 2014, 
s.121). Studier har visat att även om eleverna behärskar sitt andraspråk relativt väl kan de uppleva 
svårigheter att följa med under matematiklektionerna (Planas & Gorgorió, 2001, s.18). Något 
som kan påverka dessa upplevelser är hur och om eleverna är vana vid att möta ett matematiskt 
språk i modersmålet (Svensson, 2014, s.126–127). En del elevers modersmål har vissa likheter 
med elevernas andraspråk. Detta kan bli problematiskt då ett modersmål med viss anknytning till 
andraspråket kan innehålla samma ord men med skilda betydelser och användningsområden.  Det 
är något som kan skapa förvirring och i förlängningen få konsekvenser. Dessa konsekvenser är 
till exempel att elever med goda matematiska kunskaper i sitt modersmål tenderar att tappa sitt 
självförtroende på grund av språkförbristningarnas påverkan på förståelsen för matematiken 
(Planas & Gorgorió, 2001, s.20–22).  
 
Ett annat problem är att många elever i allmänhet upplever svårigheter att tolka skriftliga in-
struktioner på egen hand och språket blir därmed ett hinder (Löwing, 2004, s.195). Enskilt arbete 
tycks dessutom dominera den svenska matematikundervisningen och tyst räkning antas ha nega-
tiva effekter på andraspråkselevers lärande (Norén, 2010, s.58). I de situationen där eleverna be-
höver hjälp att få det skriftliga innehållet förklarat kan problem uppstå. Dessa problem beror på 
att lärare sällan förklarar för eleverna hur de kan arbeta med språket för att förstå och tolka det 
matematiska innehållet. Istället ges samma instruktioner muntligt som eleverna redan mött skrift-
ligt. När eleverna inte förstår innehållet i de skriftliga instruktionerna medför det också problem 
vid lösning av uppgifterna. Uppgifter med stort textinnehåll blir således problematiska eftersom 
de gör att eleverna kräver mer hjälp (Löwing, 2004, s.195). Det är vanligt att andraspråkselever 
som är vana vid andra alfabet och ord upplever svårigheter att tillägna sig det nya språket. Siffror 
i en elevs modersmål kan till exempel vara av sådan karaktär att de liknar en annan siffra i andra-
språket. I de situationer där eleverna försöker att applicera sitt tidigare matematiska kunnande i 
det nya språkets system kan förvirring uppstå (Planas & Gorgorió, 2001, s.25). 
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2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har denna bakgrund redogjorts utifrån forskningens syn på innebörden av 
ett matematiskt språk samt relationen mellan matematik och språk. Vidare har den belyst att ett 
matematiskt språk är något som lyfts fram i flera delar av styrdokumenten och även poängterat 
varför ett matematiskt språk är viktigt.  Konsekvenserna av bristande språkförmåga har synlig-
gjorts och avslutningsvis har visats att detta kan vara orsaken till de försämrade resultat andra-
språkselever uppvisar i matematik.  

3. Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att 
möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk.  

4. Metod 
Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att 
möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. För att svara på detta syfte har 
en systematisk litteraturstudie tillämpats vilket innebär att tidigare forskning sammanställs och 
presenteras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.70). Detta avsnitt kommer att 
redogöra för studiens design, sökprocessens samtliga delar, urvalskriterier samt etiska övervägan-
den. Avslutningsvis granskas, analyseras och presenteras de artiklar och avhandlingar vilka valts 
ut för att besvara denna litteraturstudies syfte.  
 

4.1 Studiens design 
Denna studie utgörs av en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studies syfte besvaras 
med hjälp av aktuell tidigare forskning gällande andraspråkselever och ett matematiskt språk (Er-
iksson Barajas, m.fl., 2013, s.31). Studien har en kvalitativ forskningsansats eftersom den syftar till 
att skapa djupare förståelse för det valda ämnet om andraspråkselever i relation till ett matema-
tiskt språk som enskilt fenomen (Larsen, 2009, s.22). Syftet har formulerats utifrån egna erfaren-
heter och den aktuella samhällssituationen gällande andraspråkselevers resultat i matematik. Detta 
har satts i relation till Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Ett bakgrunds-
avsnitt till problemet har redovisats och bidragit till skapandet av sökord. Med hjälp av sökorden 
har vetenskapliga artiklar och avhandlingar sökts enligt en systematisk och planerad process med 
syftet att ta fasta på resultaten i tidigare forskning. Dessa har sedan kvalitetsgranskats utifrån ett 
visst antal frågor, se vidare i avsnitt 4.6 och analyserats noggrant genom en innehållsanalys, se 
vidare avsnitt 4.10. Resultatet presenteras sedan och vidare diskuteras dessa samt metoden för 
denna studie (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s.31).  

 

4.2 Databaser 
Den första utvalda databasen kom att bli ERIC/ Educational Resources information center. Detta val 
gjordes då databasen använts för att genomföra en första provsökning och upplevdes ge många 
resultat. Databasen täcker även området pedagogik vilket är aktuellt för denna litteraturstudie. 
ERIC är en fritt tillgänglig databas som tillhandahåller böcker, vetenskapliga och övriga tidskrifts-
artiklar, rapporter, avhandlingar etcetera på flertalet språk, dock i huvudsak engelska. (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013, s.79). Valet av denna databas grundar sig i att den upplevdes relativt simpel att 
söka i samt att ambitionen var att ta fasta på internationella studier. Detta för att få en bild av hur 
mitt problemområde diskuteras i andra länder än Sverige.  
 
För att även inkludera svenska titlar gjordes sökning i LIBRIS. Detta är en nationell söktjänst och 
de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Databasen erhåller information om titlar på 
svenska bibliotek.  
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För att få en bred sökning på både svensk- och internationell forskning valdes SUM-
MON@Dalarna med för sökningen vilket är Högskolan Dalarnas söktjänst. Den erbjuder sökning 
i bibliotekets trycka- och elektroniska material och tillhandahållet det som erbjuds i bibliotekets 
katalog, högskolans publikationer samt uppsatser från DiVA, fulltext artiklar vilka Högskolan 
prenumererar på, en del av de databaser Högskolan abonnerar på, vetenskaplig publicering vid 
svenska lärosäten (SwePub) samt material som är fritt tillgängligt på internet.  
 
Google Scholar användes vid den manuella sökningen på en författare, se vidare avsnitt 4.4. Det är 
en fritt tillgänglig webbsökmotor och tillhandahåller vetenskaplig litteratur samt andra icke grans-
kade publikationer (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.79.). 

 

4.3 Sökord 
Innan sökningen påbörjades identifierades kärnan i syftet (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.78).  
Denna kärna består av tre delar vilka kom att bli matematiskt språk och andraspråkselever samt svårig-
heter. Att ordet svårigheter definierades som en del i kärnan beror på att det anses vara en nödvän-
dig komponent för att kunna ta reda på hur språket kan möjliggöras. Orden översattes till eng-
elska, mathematical language och second language learner samt difficulties. Det finns flertalet olika benäm-
ningar på andraspråkselever/second language learners och för att inte gå miste om relevanta stu-
dier inkluderades synonymerna flerspråkig, tvåspråkig, L21, multilingual och bilingual i sökningen. 
Matematiskt språk kan även återfinnas i studier vilka behandlar matematiska begrepp och därför in-
kluderades även detta samt den engelska motsvarigheter mathematical concepts i sökningen. Denna 
litteraturstudies syfte är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra 
andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Därför inkluderades även ordet literacy i 
de engelska sökningarna vilket betyder läs- och skrivkunnighet. Utifrån de utvalda sökorden gjor-
des sökningar med olika kombinationer, se vidare information i avsnitt 4.4 (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013, s.79).  
 
För att ta fasta på de svårigheter andraspråkselever kan tänkas möta användes som tidigare nämnt 
sökorden svårigheter och difficulties. Antalet träffar blev dock genom detta större och kom att om-
fatta studier där relationen matematiskt språk-andraspråkselever-svårigheter saknades. Istället 
erhölls träffar där till exempel matematiskt språk och svårigheter samt andraspråkselever och 
svårigheter var fokus. Sökordet valdes bort på grund av detta. De resultat vilka erhölls genom 
sökningen berörde till stor del dessa svårigheter ändå. En mer detaljerad beskrivning av sökpro-
cessen följer i nästa avsnitt  
 

4.4 Sökprocessen 
I detta avsnitt redovisas sökprocessen strukturerat och detaljerat. Den systematiska litteratursök-
ningen bygger på sökning i fyra databaser och sökningen har gjorts utifrån syftet att få kunskap 
om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett ma-
tematiskt språk. Inledningsvis gjordes en första provsökning med orden matematik + språk samt 
den engelska motsvarigheten ”Mathematics + language”. Att använda ordet matematik och mathema-
tics genererade i ett ohanterligt stort antal träffar. En stor del av dessa träffar berörde matematik i 
generella sammanhang och saknade fördjupning i det matematiska språket. Ordet matematik 
valdes på grund av detta att göras om till matematiskt språk. För att få träffar gällande matematik 
och språk i relation till varandra sattes matematiskt språk inom citationstecken. Detta genererade i 
ett mer begränsat antal träffar än sökning på endast ordet matematik. Emellertid blev sökningen 
fortfarande för bred. Antalet träffar var fortfarande stort och efter en snabb genomgång gjordes 
bedömningen att flertalet saknade relevans för denna litteraturstudie. En del artiklar berörde 
språk och matematik i generella sammanhang, en del syftade till att konstatera ett samband mel-

                                                      
1 L2 är en vedertagen förkortning av second language.  
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lan dessa medan några texter var studentuppsatser och några texter var artiklar i populärveten-
skapliga tidskrifter. För att göra sökningen relevant utifrån denna litteraturstudies syfte lades 
sökorden andraspråkselever och flerspråkighet samt Second language och Multilingual till. Detta genere-
rade i ett hanterligt antal träffar och för att säkerställa att ingen studie med alternativ definition på 
benämningen second language eller multilingual kan ha missats lades L2 samt bilingual till. I sökning-
arna för detta arbete användes sökoperatorn OR samt parenteser för att inkludera samtliga defi-
nitioner av andraspråkselever. Sökoperatorn AND användes för att sätta dessa i relation till ma-
tematiskt språk. Ett exempel på en sökning är (L2 OR second language OR multilingual OR bi-
lingual) AND “mathematical language”. Vid några sökningar användes endast second language och 
vid några användes second language learners. Second language learners sattes även inom citationstecken 
för att sökningen ska generera i träffar där orden står i relation till varandra. 
 
En kompletterande manuell sökning har även gjorts på en författare. Beslutet att göra den manu-
ella sökningen grundade sig i att denna författare förekom i referenslistorna i flertalet artiklar och 
avhandlingar som lästs under sökprocessen. Vid en närmare titt på författarens studier gjordes 
bedömningen att texter av vederbörande var av relevans för detta arbete. Den kompletterande 
sökningen gjordes i Google Scholar på författarens för- och efternamn Judith Moschkowich. Antalet 
träffar blev stort men då titlarna på studierna var kända sedan tidigare gjordes bedömningen att 
inte avgränsa sökningen. De tänkta titlarna letades istället upp och lästes men för att inte missa 
någon annan relevant artikel lästes samtliga titlar. Se redogörelse av sökningen i tabell 1 samt 
kompletterande sökning i tabell 2. 
 
Tabell 1. Sökord och sökträffar 

Sökord Databas Avgränsning Antal 
funna 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Inkluderade 
i resultatet 

Matematiskt språk, 
andraspråkselever 

Libris Avhandling 
2006–2016 

-  - - 

Matematiskt språk, 
andraspråkselever 

Summon@ 
Dalarna 

Peer Re-
viewed 
2006–2016 

2 2 1 1  

Matematikundervisning 
flerspråk* 

Libris Avhandling 
2006–2016 

3 3 2 2 (1 av dem 
samma 
som ovan) 

(l2 OR second language 
OR multilingual OR 
bilingual) AND "math-
ematical language" 

Eric Peer Re-
viewed 
2006–2016 

64 16 5 1 

(L2 OR "second lan-
guage learners" OR 
multilingual OR bilin-
gual) AND  ”Mathemat-
ical concepts” 

Eric Peer Re-
viewed 
2006–2016 

61 - - - 

(L2 OR "second lan-
guage learners" OR 
multilingual OR bilin-
gual) AND “Mathemati-
cal literacy” 

Eric Peer Re-
viewed 
2006–2016 

61 5 2 2 
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”Mathematical lan-
guage” AND second 
language learners 

Eric Peer Re-
viewed 
2006–2016 

52 17 5 2 

 
 
Tabell 2. Kompletterande sökning 

Sökord Databas Avgränsning Antal 
träffar 

Antal 
valda 
titlar 

Antal in-
kluderade i 
resultat 

Judith 
Moschkowich 

Google 
Scholar 

- 479 3 1 

 

4.5 Avgränsningar & Urval 
För att tillgodose kravet om de utvalda studiernas relevans har ett antal inklusions- och exklus-
ionstkriterier tagits i beaktande vid sökning av artiklar och avhandlingar. Ett av kriterierna var att 
samtliga inräknade studier ska vara ”peer reviewed”/referentgranskad vilket innebär att studien 
har genomgått en oberoende granskning. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.78) menar att en viktig 
del i sökstrategin är att avgöra hur gamla arbeten som får ingå i studien vilket är ytterligare ett av 
kriterierna i detta arbete. Till en början var tanken att avgränsa årtalet till 16 år tillbaka i tiden, det 
vill säga att artiklar och avhandlingar publicerade före år 2000 valdes bort. Valet att söka på stu-
dier publicerade från år 2000 och framåt gjordes på grund av att ökningen av individer med annat 
modersmål än svenska ökat markant sedan millennieskiftet (Statistiska centralbyrån, 2013). Detta 
genererade dock i ett stort antal träffar. Få studier äldre än 10 år bedömdes intressanta och rele-
vanta för detta arbete eftersom flertalet äldre studier inte belyste relationen mellan matematiskt 
språk och andraspråkselever. Därför gjordes en omvärdering gällande årtal och begränsningen 
kom att bli tio år. Efter den kompletterande manuella sökningen gjordes emellertid ytterligare en 
omvärdering gällande årtal då den titel som hittades genom den manuella sökningen publicerades 
2002. På grund av dess relevanta innehåll för detta arbete gjordes bedömningen att inkludera 
studien ändå. Därmed tillämpades det första tänkta kriteriet om att inräkna studier publicerade 
från år 2000 och framåt.  
 
Till en början var det tänkt att studien endast skulle omfatta elever i årskurs 4–6 då jag studerar 
på grundlärarprogrammet med den åldersinriktningen. Det var emellertid svårt att hitta artiklar 
och avhandlingar begränsade till det åldersspannet. Det gjordes därmed ett val att inte ha med 
detta som ett kriterium utan inkludera studier vilka berör elever i ålder motsvarande den svenska 
grundskolan. Detta val gjordes på grund av att detta åldersspann återfinns inom en och samma 
läroplan i Sverige. Studier vilka berörde gymnasial utbildning eller motsvarande samt högskole- 
och universitetsutbildning valdes därför bort. Vid sökningen erhölls ett antal träffar vilka berörde 
begreppet ”tvåspråkighet” med engelsk motsvarighet ”bilingualism”. En del av dessa studier har 
valts bort på grund av att tvåspråkighet kan innebära ”att kunna två språk” (Nationalencyklope-
din). Denna studie har för avsikt att beröra flerspråkighet/tvåspråkighet/andraspråkselever ur 
den aspekten att individens andraspråk inte behärskas fullt ut. Detta kom därmed att bli ytterli-
gare ett kriterium för studien. Emellertid kunde inte sökordet ”bilingual” väljas bort då detta vi-
sade sig inrymma viktiga träffar.  
 
En del av träffarna utgjordes även av ett eller två sökord, till exempel tvåspråkighet och svårig-
heter. De studier vilka inte berörde ämnet matematik utan svårigheter med andraspråk generellt 
sett valdes bort då de syftade till allmänna svårigheter med att lära sig ett andraspråk. Även de 
studier där kopplingen mellan matematiska svårigheter inte sattes i relation till språkliga svårig-
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heter valdes bort. Detta på grund av att orsakerna till matematiska svårigheter inte endast behö-
ver omfatta språksvårigheter. I följande avsnitt beskrivs vidare hur urvalsprocessen gått till. 
 

4.5.1 Urvalsprocessen 
I urvalsprocessen lästes samtliga funna titlar igenom och de som bedömdes relevanta utifrån stu-
diens syfte om att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra andra-
språkselevers utveckling av ett matematiskt språk valdes ut för vidare läsning av abstract. Totalt 
valdes 43 titlar ut efter läsning av abstract vilka sedan lästes i fulltext med fokus på inledning och 
resultat. Efter denna läsning gjordes ytterligare en gallring och 14 studier bedömdes relevanta 
utifrån detta arbetets syfte samt utifrån i de exklusionskriterier vilka finns presenterade i avsnitt 
4.5. Flertalet av de bortvalda studierna visade sig till exempel beröra elever utanför grundskoleut-
bildningen, däribland förskoleelever, gymnasieelever samt högskole- och universitetsstudenter. 
Dessa valdes bort eftersom de inte motsvarade den tänkta åldersgruppen för detta arbete. För de 
14 studier som lästes närmare gjordes ytterligare en granskning av resultatet och genom detta 
kunde innehållets relevans värderas i förhållande till detta arbetets syfte. Efter denna läsning gjor-
des ytterligare en gallring och 8 studier valdes bort på grund av att det av resultatet inte framgick 
hur man kan arbeta för att möjliggöra andrapsråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. 
Dessa resultat behandlade i regel sambandet mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter 
vilket redan skrivits fram i bakgrunden för detta arbete.  Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.31) 
finns det inga regler för hur många studier som bör ingå i en litteraturstudie. Eftersom det inte är 
praktiskt möjligt att inkludera all relevant forskning inom ett område måste forskaren själv ta ett 
välgrundat beslut för hur många studier som bör ingå. Dels genom antalet studier som hittats och 
dels genom de krav forskaren ställer. I denna litteraturstudie resulterade sökningen i fyra artiklar 
och två avhandlingar vilka kom att gå vidare för att genomgå en kvalitetsgranskning 
 

4.6 Kvalitetsgranskning 
Att värdera de utvalda artiklarna gör att kvalitén på studien ökar och för att värdera artiklarna och 
avhandlingarnas kvalité har en granskning av samtliga gjorts. Detta har gjorts i flera steg genom 
specificerade krav på dess innehåll. Ett antal frågor finns formulerade och varje artikel och av-
handling har granskats för att kunna svarar ”ja” eller ”nej” på respektive fråga. Dessa frågor syf-
tar till att ta reda på hur artikeln eller avhandlingen presenterar syfte, urvalsmetod, genomförande, 
datainsamling och analysmetod samt om syftet uppfylls och om slutsatser utifrån resultatet finns 
(Eriksson Barajas, 2013, s.114–115). Se redogörelse för kvalitetsgranskningen i tabell 3. 
 
Tabell 3. Kvalitetsgranskning 

Artikel: Norén, 
Eva. 
(2010) 

Takeuchi, 
M.A. 
(2016) 

Parvanehnezhad, 
Z. & Clarkson, 
P. (2008) 

Hansson, 
Å. (2011) 

Moschkovich, 
J. (2002) 

McGraw, 
R., Rubin-
stein-Avila, 
E. (2008) 

Är syftet tydlig? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs urvalsmet-
oden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Anges plats för studiens 
genomförande? 

 Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs datain-
samlingsmetoden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs analysme-
toden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Uppfylls syftet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Återfinns slutsatser 
utifrån resultat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Sammanfattningsvis framkommer det av tabellen att samtliga utvalda studier uppfyller god kva-
lité. Detta synliggörs genom att alla frågor kan besvaras med ”ja” för samtliga artiklar och av-
handlingar. Detta betyder således att samtliga är kvalificerade för användning i denna litteratur-
studie. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Vid all typ av forskning är det viktigt att göra etiska överväganden och för att tillgodose detta har 
ett antal saker tagits i beaktning vid arbetet med denna litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl., 
2013, s.69–70). I denna studie berör det i huvudsak presentation av resultat, urvalet samt de ut-
valda studiernas hänsyn till etik. Detta är bland annat att de utvalda studierna följt vetenskapsrå-
dets etiska riktlinjer eller motsvarande samt att objektivitet kring informanterna har rått. För att 
säkerställa kvalitén i de studier som valts ut har ett krav varit att samtliga ska vara ”peer re-
viewed”, det vill säga att studierna är granskade av minst två oberoende experter gällande både 
innehåll och kvalité (Eriksson Barajas m.fl., s. 62).  
 
Vid denna typ av arbete är det svårt att helt bortse från egna erfarenheter och dessa har inverkat 
på till exempel formuleringen av denna studies syfte (Larsen, 2009, s.15). I denna studie har ett 
objektivt förhållningssätt eftersträvats vilket har gjorts genom att exempelvis resultat presenteras 
som både stödjer och inte stödjer de egna åsikterna. De artiklar och avhandlingar som presenteras 
i resultatet är därför varierande i sina sätt att tolka frågan om hur undervisningen bäst skapar möj-
ligheter för andraspråkselever att lära sig ett matematiskt språk. Samtliga artiklar och avhandlingar 
vilka ingår i studien redovisas noggrant (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.70).  
 

4.8 Reliabilitet & Validitet 
Reliabiliteten i denna studie uppnås genom att metoden med urvalskriterier, utformning av 
sökord och dess kombination är beskrivet på ett tydligt sätt. Sökningarna med respektive sök-
kombination har gjorts fler än en gång för att säkerställa att inget misstag begåtts. Det betyder att 
sökningarna kan göras om av någon annan forskare och ett delvis liknande resultat kommer att 
erhållas. Validiteten återfinns i valet av de artiklar som presenteras i studien. Urvalsprocessen, 
kvalitetsgranskningen samt analysen har säkerställt att de artiklar som presenteras är relevanta i 
förhållande till den problemformulering vilken formulerats för denna studie (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013, s.103–105). 

 

4.9 Presentation av studier 
I detta avsnitt presenteras varje forskare och dess artikel eller avhandling var för sig.  
 
I doktorsavhandlingen Flerspråkiga klassrummet – diskurser i grundskolans matematikundervisning redo-
gör Eva Norén (2010) för sina upptäckter från nio lärares flerspråkiga klassrum. Observationerna 
har resulterat i upptäckten av ett antal diskurser vilka återfinns i flerspråkiga matematikklassrum. 
Norén identifierar en skolmatematisk diskurs, språkutvecklingsdiskurs och flerspråkighetsdiskurs, 
social relationsdiskurs och normaliserande diskurs. Samtliga diskurser kan förekomma i flersprå-
kiga klassrum och Norén lyfter i sin avhandling fram hur lärare bör förhålla sig till de olika dis-
kurserna. Avhandlingen visar också på fördelarna samt konsekvenserna vid tillämpningen av en 
särskild diskurs. Hur läraren väljer att interagera med eleverna synliggörs genom diskurserna och 
får betydelse för elevernas möjligheter till lärande.  
 
I artikeln A Situated and Social Perspective on Billingual Mathematics Learner skriver Judith 
Moschkowich (2002) om de olika språkliga dimensioner andraspråkselever möter. Författaren har 
genom sina studier kommit fram till att andraspråkselever bör få tillgång till hela sin språkliga 
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repertoar vilket inkluderar både dennes första- och andraspråk. Författaren lyfter fram både för- 
och nackdelar med att fokusera på utveckling av ett korrekt ordförråd. Helheten i elevernas ma-
tematiska resonemang lyfts fram som viktigt att fokusera på för att kunna göra en rättvis bedöm-
ning av dennes kunskaper. Moschkowich menar också att det finns en mängd olika aspekter att ta 
hänsyn till när andraspråkselever ska tillägna sig ett matematiskt språk. Emellertid ser författaren 
meningsfullhet som en viktig del i denna utveckling.  
 
I avhandlingen Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet 
skriver Åse Hansson (2011) om betydelsen av lärares ansvarstagande för elevernas språkliga ut-
veckling i matematik med fokus på andraspråkselever. Hansson har genom sina studier fått fram 
ett resultat som visar positiva samband mellan lärares ansvar för elevernas matematikprestationer 
och dess resultat. Emellertid tycks de elever som i störst utsträckning behöver språkligt stöd i 
matematik vara de som minst får det. Författaren lyfter också fram sambandet mellan sociala 
faktorer och språk gällande andraspråkselever.  

I artikeln Friendship and Group Work in linguistically Diversed Mathematics Classroom: Opportunities to 
Learn for English Language Learners skriver Miwa Aoki Takeuchi (2016) om hur andraspråkselevers 
lärande av ett matematiskt språk kan gynnas av grupparbeten. Fokus för studien är nyanlända 
elever som har extra stödinsatser i form av ESL (English as a second language) lektioner. De 
elever som studerats går i en klass vars lärare använder grupparbeten i matematik dagligen. Valet 
av undersökningsområde grundar sig i det faktum att grupparbeten och pararbeten har visat sig 
vara ett användbart verktyg för att möjliggöra lärande genom social interaktion. Studien undersö-
ker olika typer av gruppsammansättningar: lärarstyrda och elevstyrda. Resultatet visar att lärandet 
av ett matematiskt språk i en social kontext kan vara beroende av grupp- eller par sammansätt-
ningen. Resultatet visar även att en socialt trygg grupp, formad av elevernas själva, bjuder in till 
mer lärande även om en part anses ha bättre matematiska kunskaper än den andra. Resultatet 
visar även att grupper indelade av läraren, där ena parten anses vara expert och den andra novis, 
tenderar att sakna ömsesidig kommunikation. Slutsatserna i denna studie är således att andra-
språkselevers matematiska språk gynnas av grupparbeten om de är socialt trygga. 

I artikeln Iranian Billingual Students Reported Use of Language Switching When Doing Mathematics skriver 
Zahra Parvanehnezhad & Philip Clarkson (2008) om att elevers växling mellan sitt modersmål 
och sitt andraspråk. Detta görs med syftet att få en djupare förståelse för hur iranska elever med 
icke-engelskspråkig bakgrund förhåller sig till dessa växlingar inom matematiken. Resultatet visar 
att tillgång till modersmålet är gynnsamt för elevernas utveckling i matematik. Studien har också 
visat att elevernas växling mellan modersmål och andraspråket beror på uppgifternas utformning 
och svårighetsgrad. Till exempel ökar användningen av modersmål vid arbete med problemlös-
ning. Studien visar också på kulturella och sociala orsaker till elevers växlande mellan modersmå-
let och andraspråket i matematik. Forskarnas slutsatser är att växlandet mellan språken kan bero 
på att många av elevernas matematiska kunskaper finns inom dess modersmål.  

I artikeln Middle School Immigrant Students Developing Mathematical Reasoning in Spanish and English 
skriver Rebecca McGraw och Eliane Rubinstein-Àvila om fördelarna med att uppmuntra elever-
na till att använda både sitt första- och andraspråk vid matematiska resonemang. Författarna me-
nar också att den miljö eleverna befinner sig i har stor inverkan på deras möjligheter att utvecklas 
språkligt i matematik. För att uppnå detta behöver miljön vara språkligt stimulerande och utma-
nande och den ska uppmuntra till kommunikation och diskussion gällnade matematiskt innehåll. 
Författarna menar att processen för andraspråkselever att tillägna sig ett matematiskt språk är 
komplex och det är därför fördelaktigt att eleverna får kombinera flera uttrycksformer. En förut-
sättning för lärande är också att andraspråkselever känner sig trygg i att de förstår vad de ska göra 
under lektionerna. 
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4.10 Analys av studier 
Detta avsnitt kommer att redogöra för innehållsanalysen av de utvalda artiklarna och avhandling-
arna. Avsnittet inleds med att tabellen nedan presenterar artiklarna och avhandlingarnas centrala 
innehåll. Tabellen presenterar också i vilken databas titlarna har funnits, vilken tidskrift artiklarna 
är publicerade i, vilket språk de är skrivna på samt vilken typ av studie det rör sig om. Efter tabel-
len presenteras vidare arbetet med innehållsanalysen av dessa artiklar och avhandlingar.  
 
Tabell 4. Analys 

Titel  Databas Publicerad i 
Tidskriften 

Sökord Språk Innehåll 

Norén, E. (2010) Det 
flerspråkiga matematik-
klassrummet. Diskurser i 
grundskolans matematik-
undervisning 

Libris & 
Summon 
@Dalarna 

 Matematikundervisning 
flerspråk* 

Svenska En kvalitativ etnogra-
fisk studie om hur 
olika diskurser i mate-
matikklassrummet 
inverkar på andra-
språkselevers lärande. 

Moschkowich, J. 
(2002) A situated and 
Sociocultural Perspective 
on Bilingual Mathematics 
Learners 

Google 
Scholar 

Mathematical 
thinking and 
learning 

Judit Moschkowich 
(manuell sökning) 

Engelska 
 

En studie om hur 
vardagsspråket och 
elevens modersmål kan 
användas som resurs, 
för det matematiska 
språket. Resonemang 
om kommunikation 
som främjande för 
inlärning. Förespråkar 
fokus på helheten i det 
matematiska språket 
snarare än felanvänd-
ning av enstaka ord. 

McGraw, R., Rubin-
stein-Avila, E. (2008) 
Middle School Immigrant 
Students Developing 
Mathematical Reasoning 
in Spanish and English 

 

Eric 
 

Bilingual 
Research 
Journal 
The Journal 
of the Na-
tional Asso-
ciation for 
Bilingual 
Education 

(L2 OR "second lan-
guage learners" OR 
multilingual OR bilin-
gual) AND ”Mathe-
matical literacy” 

Engelska 
 

En kvalitativ etnogra-
fisk studie. Lyfter fram 
användandet av olika 
uttrycksformer, lärar-
ansvaret och alla ele-
vers rätt att förstå. 
Poängterar även an-
vändandet av mo-
dersmålet som en 
viktig resurs. 

Parvanehnezhad, Z. 
& Clarkson, P. (2008). 
Iranian Bilingual Stu-
dents Reportet Use of 
Language switching when 
doin Mathematics  

Eric Mathemaics 
Education 
Research 
Journal 

 (L2 OR "second lan-
guage learners" OR 
multilingual OR bilin-
gual) AND ”Mathe-
matical literacy” 
 

Engelska 
 

En kvalitativ fallstudie 
om andraspråkselevers 
orsaker till att växla 
mellan L1 & L2 samt 
hur de resonerar kring 
strategier när de byter 
språk. 

Hansson, Å. (2011). 
Ansvar för matematiklä-
rande: Effekter av under-
visningsansvar i det 
flerspråkiga klassrummet. 

Libris  Matematikundervisning 
flerspråk* 

Engelska 
 

En kvalitativ klimat-
studie om hur lärares 
ansvar för andraspråk-
selevers lärprocesser 
hänger ihop med deras 
resultat. 

http://www.tandfonline.com/toc/ubrj20/current
http://www.tandfonline.com/toc/ubrj20/current
http://www.tandfonline.com/toc/ubrj20/current
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Takeuchi, M.A. (2016) 
Friendships and Group 
Work in Linguistically 
Diverse Mathematics 
Classrooms: Opportuni-
ties to Learn for English 
Language Learners. 
Journal of the learn-
ing sciences 

Eric Journal of 
the Learning 
Sciences 

”Mathematical lan-
guage” AND second 
language learners 

Engelska 
 

En kvalitativ etnogra-
fisk studie om hur 
matematiskt språk kan 
stärkas av grupparbe-
ten samt vilka grupp-
konstellationer som är 
mest gynnsamma för 
språkutveckling. Lyfter 
fram 
Den sociala kontextens 
betydelse. 

 
De fyra artiklarna samt de två avhandlingarna presenterade i tabellen ovan har analyserats genom 
en innehållsanalys. Detta innebär att texterna till en början lästs igenom ett flertal gånger för att 
bli bekant med innehållet. Studiernas resultat har fortsättningsvis undersökts i mindre delar som 
sedan satts ihop till en ny helhet för att synliggöra både gemensamma och delade resonemang om 
andraspråkselever i relation till ett matematiskt språk. Denna litteraturstudies syfte har legat till 
grund för innehållsanalysen och materialet har därför systematiskt genomgåtts för att urskilja 
kategorier vilka sedan satts samman till teman (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.163–164).  
 
Utifrån denna studies syfte att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra 
andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk skapades en fråga att ställa till de utvalda 
avhandlingarna och artiklarna. Beslutet att endast skapa en fråga för analysen grundade sig i att de 
utvalda studierna inte bara behandlar andraspråkselever i relation till ett matematiskt språk. De 
behandlar även andraspråkselevers utveckling och förmågor i matematikämnet överlag. Det vill 
säga att den fråga som skapats för innehållsanalysen därmed ansågs vara tillräckligt specifik för att 
fånga upp relevant innehåll gällande andraspråkselever i relation till ett matematiskt språk. Föl-
jande fråga ställdes till artiklarna och avhandlingarna: 
 

 Vad förmedlar respektive artikel eller avhandling om andraspråkselever och ett matema-
tiskt språk i relation till varandra? 

 
I varje text identifierades de delar vilka ansågs svara på ovanstående fråga. Eftersom innehållsana-
lysen gjordes genom läsning på datorn sammanfattades dessa delar i eget dokument. Detta 
material lästes sedan som helhet och resulterade i att några teman kunde urskiljas. Temana urskil-
des genom att söka frekvent förekommande resonemang om hur man kan arbeta språkutveck-
lande i matematik med andraspråkselever. I dessa resonemang återfanns ett antal nyckelbegrepp 
vilka i sin tur användes för att skapa fem huvudbegrepp, kursiverade ord förtydligar dessa (Eriks-
son Barajas m.fl., 2013, s.163–164. 
 

 Att använda modersmålet som resurs 

 Att möjliggöra kommunikativa miljöer i klassrummet 

 Att använda vardagsspråket som ett verktyg till det matematiska språket 

 Vägledande och engagerade lärare är gynnsamt för andraspråkseleverna 

 Att se helheter i elevernas resonemang framför att anmärka brister vid enstaka ord.  
 
Dessa huvudbegrepp har varit utgångspunkten för de resultat vilka redovisas i nästa avsnitt.  

5. Resultat 
I detta avsnitt redogörs för resultatet av innehållsanalysen av den utvalda litteraturen vilken be-
dömts besvara denna litteraturstudies syfte att få kunskap om hur undervisningen kan utformas 
för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Presentationen av re-
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sultatet struktureras på så sätt att varje rubrik motsvarar en aspekt i arbetet med att möjliggöra 
språklig matematisk utveckling för andraspråkselever. 
  

5.1 Modersmålets och vardagsspråkets betydelse för matematisk språkut-
veckling 
Genom innehållsanalysen identifierades användandet av modersmål och vardagsspråk som två 
viktiga aspekter för andraspråkselevers möjligheter att tillägna sig ett matematiskt språk. Följande 
avsnitt kommer att presentera de resultat som framkommit gällande hur och varför modersmålet 
och vardagsspråket bör användas i denna lärprocess.  

 

5.1.1 Koppling till modersmålet 
För att andraspråkselever ska få möjlighet att utveckla ett matematiskt språk på svenska bör ele-
vernas modersmål finnas med som en del i denna process. Eleverna möter så kallade språkbarriä-
rer i lärandet av ett matematiskt språk. Dessa språkbarriärer kan utgöra ett hinder för elevernas 
matematiska språkliga utveckling men kan emellertid reduceras genom att modersmålet ses som 
en tillgång. Att bortse från det normala och vedertagna, det vill säga att ett svenskt matematiskt 
språk bör läras genom enbart det svenska språket menar Norén (2010, s.106) anses gynnsamt för 
dessa elever. Studier har visat att elever växlar mellan sitt förstaspråk och sitt andraspråk när be-
hovet finns vilket kan hjälpa dem att tillägna sig innehållet i uppgifter, framförallt problemlös-
ningsuppgifter där ordantalet kan vara stort. Att använda sitt modersmål vid eget arbete underlät-
tar för eleverna att förstå ord och tal skrivna på svenska och hur mycket eleverna utnyttjar mo-
dersmålet tycks bero på uppgifternas svårighetsgrad (Parvanehnezhad & Clarkson, 2008, s.69, 
71).  
 
Ämnesord kan skilja sig åt mellan olika språk och en del matematiska ord vedertagna i svenskan 
saknar motsvarighet i andra språk (Moschkowich, 2002, s.201). Att förekomst och användande av 
ord skiljer sig åt mellan olika språk bör enligt Moschkowich (2002, s.201) inte hindra att elevernas 
modersmål ses som en resurs. Det är oavsett ett funktionellt verktyg för att bygga broar mellan 
det matematiska språket i modersmålet och det matematiska språket i andraspråket (Norén, 2010, 
s.106). För att kunna bedöma kvalitén på andraspråkselevers resonemang är det viktigt att inte 
fastna i enskilda felanvändningar av ord (Moschkowich, 2002, s.201) Användandet av modersmå-
let kan bidra till att flytta fokus från elevernas språkliga brister i svenska och en viktig uppgift för 
läraren blir därmed att förse de språk som finns i klassrummen med högre status (Norén, 2010, 
s.106). Detta kan till exempel ske genom att läraren tillåter att eleverna förklarar sina tankar med 
hjälp av modersmålet. Elever med gemensamt modersmål kan också gynnas av att resonera till-
sammans på sitt förstaspråk. De kan sedan uppmuntras till att redogöra för sina resonemang med 
ett matematiskt språk på andraspråket. Därigenom kan eleverna hjälpa och stötta varandra och 
om de får möjlighet att använda hela sitt språkliga register har de större möjligheter att utveckla 
förtrogenhet med det nya matematiska språket (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s160-161).  
 
När elevernas modersmål ges en funktion i klassrummet får de också möjlighet att applicera tidi-
gare matematiska kunskaper i det nya språket. Ord som används inom matematiken i elevernas 
hemland kan användas för att förstå dess motsvarigheter i det svenska matematiska språket 
(Norén, 2010, s.106). Det kan emellertid uppkomma situationer där modersmålet står i vägen för 
tillägnandet av ett matematiskt språk på andraspråket. Det är naturligt för eleverna att känna sig 
mer bekväma i användandet av sitt modersmål och det är lätt hänt att gamla vanor tar över. Det 
bör kommas ihåg att processen med att koppla ihop förstaspråk, andraspråk, uttrycksformer och 
symboler kan te sig problematisk. Dock är det ändå viktig att uppmuntra eleverna att öva på för-
mågan att arbeta med dessa i relation till varandra då det i förlängningen kommer att stärka deras 
matematiska resonemang (Parvanehnezhad & Clarkson, 2008, s.70). I nästa avsnitt presenteras 
vardagsspråkets betydelse för den matematiska språkutvecklingen. 
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5.1.2 Koppling till vardagsspråket 
Det vardagliga språket och det matematiska språket kan tidvis konkurrera med varandra. Ef-
tersom ett ords betydelse i vardagsspråket kan ha en annan betydelse i det matematiska språket 
kan relationen mellan dessa vara problematisk. Emellertid menar Moschkowich (2002, s.196) att 
det är viktigt att kunna bortse från problematiken i de språkliga relationerna och istället lyfta fram 
fördelarna. Ett vardagligt språk kan verka som en länk mellan det konkreta och det abstrakta och 
det vardagliga språket kan användas som resurs för att kommunicera matematiskt på andrasprå-
ket. Matematiken innehar ett ämnesspecifikt ordförråd och att kommunicera matematiskt innebär 
möte med dessa ord samt användning av dem (Moschkowich, 2002, s.196). Andraspråkselever 
kan med fördel kombinera sitt vardagliga språk med ett matematiskt språk. Om till exempel ett 
komplext fenomen ska förklaras kan metaforer kända från vardagsspråket främja förståelsen. 
Eleverna har nytta av att vardagliga situationer blir en del i de matematiska resonemangen 
(Moschkowich, 2002, s.205). I kommande avsnitt lyfts aktiviteter fram vilka kan främja utveckl-
ingen av ett matematiskt språk. 
 

5.2 Språkutvecklande aktiviteter 
Det finns flera olika situationer och aktiviteter där eleverna får möjlighet att använda sitt mo-
dersmål och vardagsspråk för att utveckla det matematiska språket och i detta avsnitt presenteras 
resultat från de studier vilka anses beröra dessa aspekter. Genom innehållsanalysen och de kate-
gorier vilka skapades har tre språkutvecklande aktiviteter kunnat urskiljas vilka bedöms relevanta 
utifrån denna litteraturstudies syfte. Dessa kommer i följande del av resultatet att presenteras i 
varsitt stycke. 
 

5.2.1 Kommunikation 
Att kommunicera matematik anses enligt flera forskare vara värdefullt för utveckling av ett ma-
tematiskt språk (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.161; Moschkowich, 2002, 196; Norén, 
2010, s.102; Takeuchi, 2016, s.429). Lärarens medvetenhet om språkets betydelse i undervisning-
en lyfts fram av Norén (2010, s.102) som menar att en tydlig och kommunikativ undervisning är 
gynnsamt för andraspråkselever. Att skapa en kommunikativ undervisning är emellertid inte alltid 
enkelt. Något som är viktigt att ta hänsyn till är till exempel elevernas trygghet i den situation de 
befinner sig i då en trygg social kontext anses främja kommunikationen (Takeuchi, 2016, s.429) 
som i sin tur främjar utvecklingen av ett matematiskt språk. Om muntlig kommunikation ges 
utrymme i undervisningen kan också ett meningsfullt lärande ske och det ger även eleverna möj-
lighet att ta plats och utbyta värdefulla kunskaper med varandra (Norén, 2010, s.102, 104, 107).  
 
En annan viktig faktor vid arbete med kommunikation är att lärare inte kan förvänta sig att 
kommunikation sker spontant. McGraw och Rubinstein-Ávila (2008, s.161) menar att ett sätt att 
främja kommunikationen och således utvecklingen av ett matematiskt språk är att kontinuerligt 
tillhandahålla problemlösningsuppgifter som eleverna får arbeta med i grupp. Vikten av att ele-
verna känner trygghet i dessa inlärningssammanhang poängteras av Takeuchi (2016, s.429) som 
menar att social trygghet främjar kommunikationen. Trygghet bidrar även till att eleverna vågar 
testa användandet av sitt matematiska språk. Att eleverna anses duktiga i matematik i sitt hemland 
är ingen garanti för att den svenska skolmatematiken upplevs på samma sätt. (Svensson, 2014, 
s.124). För att uppnå lärande vid dessa tillfällen bör eleverna uppmuntras till att använda allt ma-
tematiskt språk de hittills tillägnat sig, både på förstaspråket och andraspråket (McGraw & Ru-
binstein-Ávila, 2008, s.161).  
 
En annan viktig aspekt för att kommunikation ska möjliggöras för eleverna är att det är viktigt att 
de är väl införstådda gällande vad de ska kommunicera om. Det är lärarens ansvar att i dennes 
kommunikation till eleverna använda språkliga strategier som främjar förståelse. McGraw och 
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Rubinstein-Ávila (2008, s.162) beskriver att detta kan ske genom att den undervisande läraren till 
exempel förklarar ord genom visuella material så som bilder, grafer, tabeller etcetera. I följande 
avsnitt presenteras de språkliga dimensionerna vidare. 
 

5.2.2 Språkliga dimensioner 
En del ord som används i ett språk kan sakna motsvarigheter i ett annat språk. Därför är det vik-
tigt att eleverna får använda det språk de känner sig mest trygg i för att förmedla sina resonemang 
(Moschkowich, 2002, s.201). McGraw och Rubinstein-Ávila (2008, s.161) menar att detta kan ske 
genom att be eleverna fokusera på hur de kan arbeta med lösningsprocessen istället för att 
komma fram till rätt svar. På så sätt ges de språkliga dimensionerna större utrymme. Kroppsspråk 
och gester lyfts också fram som en del i kommunikationen och bör tas i beaktande när eleverna 
framför sina resonemang. Att till exempel förklara längd och bredd på en geometrisk figur och 
dess användning vid olika beräkningar med hjälp av gester menar Moschkowich (2002, s.201–
202) visar på förståelse för fenomenet. Detta blir ett komplement för att kommunicera sitt reso-
nemang även om det är svårt att sätta ord på det som vill förmedlas. Det är även en del i utveckl-
ingen mot målet att behärska ett formellt matematiskt språk.  
 
En annan viktig aspekt i andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk är användandet 
av olika uttrycksformer Läraren kan uppmuntra eleverna till att använda flertalet uttrycksformer 
för att förmedla matematiska resonemang och förklara matematiska relationer. Ett matematiskt 
språk innefattar förutom ord en mängd symboler, grafer, tabeller etcetera. Om eleverna upp-
muntras att använda dessa kan det matematiska språket utvecklas enligt McGraw & Rubinstein-
Ávila (2008, s162). Användandet av matematiska ord är en självklar del i matematisk kommuni-
kation men kommunikationen utgörs av fler delar än så. Det handlar också om att kunna genera-
lisera, precisera och dra slutsatser etcetera. Som lärare eller annan deltagare i ett matematiskt sam-
tal måste detaljerna i kommunikationen ses som just detaljer. Felanvändning av ord och begrepp 
är inte detsamma som okunskap enligt Moschkowich (2002, s.201). Den som lyssnar till ett ma-
tematiskt resonemang bör därför inte fokusera på huruvida ett ord används rätt eller fel. Detta 
kan ha en negativ inverkan och göra så att andra viktiga bitar i resonemanget inte synliggörs. Hela 
tankegången hos den som vill förmedla sitt resonemang kan missförstås eller missas helt. Genom 
att däremot betrakta det matematiska språket i resonemangen som en helhet kan elevernas kun-
skaper och förmågor fångas upp (Moschkowich, 2002, s.201).  
 

5.2.3 En stimulerande miljö 
För andraspråkselever är en språkligt stimulerande omgivning betydelsefull och en miljö inbju-
dande för att tänka, tala och resonera anses gynnsamt för utvecklingen av ett matematiskt språk. 
(McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.161). I tillägnandet av ett matematiskt språk på ett andra-
språk påverkas eleven av den omgivande sociala miljön (Norén, 2010, s.97). I klassrum där nor-
merna dominerar, det vill säga där det svenska språket anses ha högre status än andra språk, får 
dessa elever inte lika stor chans att göra sig delaktiga. Om omgivningen istället är tillåtande mot 
variationer i språket och ser resurserna dessa elever har, främjas möjligheterna för språklig ut-
veckling i relation till matematiken (Norén, 2010, s.97–99). Både nationellt och internationellt är 
förekomsten av eget arbete vanligt. Visionen är att eleverna på egen hand ansvarar för inlärningen 
och själv söker kunskap men detta arbetssätt motverkar interaktion elever emellan och gör att 
kommunikationen blir lidande (Hansson, 2011, s.88). Omgivningens betydelse belyses vidare i 
nästa avsnitt. 

 

5.3 Omgivningens betydelse 
I processen med att utveckla ett matematiskt språk finns det oftast flera omgivande faktorer som 
påverkar. Om modersmålet och vardagsspråket ska få ta plats måste det möjliggöras av någon 
(exempelvis Hansson, 2011; Norén 2010). För att eleverna ska kunna kommunicera måste det ha 



 18 

någon att göra detta med. I följande avsnitt kommer lärarens och klasskamraternas roll att lyftas 
fram och presenteras. 
  

5.3.1 Lärarens roll 
Studier har visat att lärarens språkliga stöd till andraspråkselever har avsevärd betydelse. För att 
eleverna ska få möjlighet att utvecklas bör läraren enligt Hansson (2011, s.97) engagera sig och 
vara aktiv i varje elevs matematiska utveckling. Detta kan till exempel göras genom att läraren är 
uppmärksam på när det matematiska innehållet behöver synliggöras och tydliggöras för eleven. 
En engagerad lärare har visat sig ha positiva effekter på andraspråkselevers prestationer i mate-
matik. Detta gäller framförallt vid arbete med uppgifter där den språkliga förmågan sätts på prov. 
Andraspråkselever behöver vägledas in i det komplexa matematiska språket menar Hansson 
(2011, s.97).  
 
Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är relationen mellan lärare och elever. Lärare i samspel 
med eleverna är både skapare och deltagare i ett flertal olika kontexter i klassrummet. En del av 
dessa anses mer gynnsamma för andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk medan 
andra anses mindre gynnsamma. Hur läraren och i viss mån även eleverna värderar språket präg-
lar möjligheterna för andraspråkselever att ta plats och tillägna sig ett matematiskt språk. Andra-
språkselever tenderar att hamna i felaktiga positioner i förhållande till sina klasskamrater. Det vill 
säga att språket hindrar dessa elevers möjligheter att nå ut med sina resonemang (Norén, 2010, s. 
102).  
 
Det är lärarens ansvar att organisera undervisningen praktiskt och en väl organiserad undervis-
ning kännetecknas av att interaktion och sociala aktiviteter främjas (Hansson, 2011, s.95–96). 
Studier har visat att ett sätt för läraren att organisera språkfrämjande undervisning är genom 
grupparbeten. Takeuchi (2016, s.422–423) menar att grupparbeten i matematik är gynnsamt för 
andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Två vanliga sätt att organisera gruppin-
delningen i klassrummet är att det styrs antingen av läraren eller fritt av eleverna själva. Emellertid 
är indelning i grupper något som inte bör göras oreflekterat då detta till exempel inverkar på hur 
stort utrymme elevernas matematiska språk får (Takeuchi, 2016, s.422–423). Klasskamraternas 
betydelse för den matematiska språkutvecklingen belyses vidare i nästa avsnitt. 
 

5.3.2 Klasskamraternas betydelse 
Som tidigare nämnt anses grupparbeten ha positiva effekter på andraspråkselevers utveckling av 
ett matematiskt språk. När eleverna delas in i dessa grupper bör det ske med viss eftertanke (Ta-
keuchi, 2016, s.422) eftersom förhållandet mellan andraspråkselever och förstaspråkselever tycks 
påverkas beroende på gruppernas sammansättning. Studier har visat att oreflekterade lärarkon-
struerade grupper tenderar att inverka negativt på andrapråkselevers matematiska språkutveckl-
ing. Andraspråkseleverna hamnar i en position som mindre kunnig och deras resonemang ges 
mindre plats. Förstaspråkseleven framstår som experten i relationen och det är lätt hänt att denne 
tilldelar andraspråkseleven rätt svar för uppgifterna (Takeuchi, 2016, s.422–423). Det språk vilket 
dominerar i klassrummet ses i regel som normen och det rätta att använda (Norén, 2010, s.97). 
Detta är något som missgynnar andraspråkselevers matematiska språkförmåga då de får mindre 
chans att visa sina förmågor (Takeuchi, 2016, s.423).  
 
Ett sätt att motverka detta är att eleverna får arbeta i grupper där de känner sig trygga. Elevers 
egen indelning av grupper tenderar ofta resultera i att de väljer att arbeta med en kamrat, något 
som kan ha positiv inverkan på andraspråkselevers lärande. I kamratarbete uppstår en jämställd-
het mellan parterna och brister i språket förbises. Eleverna kan i dessa konstellationer känna 
trygghet i sin kamrat och genom det kan de stötta och vägleda varandra i de matematiska reso-
nemangen. Risken att någon blir förbisedd minskar därmed (Takeuchi, 2016, s.427). Resone-
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manget om betydelsen av gruppsammansättningen visar att väletablerade relationer skapar trygg-
het som i sin tur kan bidra till att eleverna vågar utmana sig själva (Takeuchi, 2016, s.429). 
 

5.4 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien har varit att med hjälp av tidigare forskning få kunskap om hur undervisning-
en kan utformas för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Sam-
manfattningsvis finns det många vägar att gå i arbetet med att främja denna utveckling. Resultatet 
redovisar några huvudaspekter vilka anses gynnsamma att ta i beaktning vid arbete med dessa 
elever. Modersmål, vardagsspråk, kommunikation, ordanvändning, miljön samt lärarens betydelse 
är de huvudkategorier vilka urskilts från inkluderade studier. Resultatet visar att forskare tycks 
vara eniga i fråga om att modersmålet bör ses som den främsta resursen för att utveckla ett ma-
tematiskt språk på andraspråket. Även matematisk kommunikation är centralt i samtliga forskares 
diskussioner gällande matematisk språkutveckling för andraspråkselever. Samtliga studier lyfter 
både direkt och indirekt fram lärarens avgörande roll i klassrummet. Läraren bär det yttersta an-
svaret för undervisningen och är således ansvarig för att organisera innehållet med tidigare upp-
räknade aspekter i åtanke.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer inledningsvis de resultat som erhållits genom forskningen i förhållande till 
studiens bakgrund att diskuterats. Fortsättningsvis diskuteras de styrkor och svagheter som fun-
nits i metoden för denna litteraturstudie.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att 
möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Utifrån resultatet har två hu-
vudaspekter kunnat urskiljas som utgångspunkt för diskussion. Den första aspekten är ”De fler-
språkiga möjligheterna” vilken inrymmer modersmålet och vardagsspråkets betydelse, språkliga 
dimensioner samt lärares roll för att ge dessa utrymme i undervisningen. Den andra aspekten är 
”klassrumskommunikation” vilket innefattar betydelsen av kommunikation kopplat till lärarens 
roll, omgivningen i form av klasskamrater samt vikten av en stimulerande lärmiljö.  
 

6.1.1 De flerspråkiga möjligheterna  
Användandet av elevernas modersmål var ett av de mest framträdande resultaten. Eftersom and-
raspråkselever kan ha mött matematik med en helt annan språklig uppbyggnad än det svenska 
matematiska språket (Svensson, 2014, s.126–127) är det viktigt att lärarna ansvarar för att förse 
eleverna med användbara strategier (Hansson, 2011, s.97). Forskarna tycks vara överens om att 
modersmålet bör ses som en tillgång och en resurs i elevernas utveckling av ett matematiskt språk 
(McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008; Moschkowich, 2002; Norén, 2010; Parvanehnezhad & 
Clarkson, 2008). Eftersom läraren ansvarar för elevernas måluppfyllelse och man vet att språket 
har en avgörande roll, ställer detta krav på den undervisande lärarens uppmärksamhet när elever-
nas förståelse brister. I många fall har läraren inte bara en andraspråkselev att ta hänsyn till utan 
en hel grupp elever med varierande modersmål. Resultaten i matematik för andraspråkselever i 
både årskurs 6 och årskurs 9 (Skolverket, 2016, s.23, 48–49) visar att någonting i andraspråksele-
vers undervisning brister. Eftersom andelen andraspråkselever ökat markant de senaste åren 
(Svensson, 2014, s.21–23) samt att nästan en fjärdedel av grundskoleeleverna är berättigade till 
modersmålsundervisning (Skolverket, 2015) kan slutsatserna dras att detta inte är en homogen 
grupp. Det vill säga att undervisande lärare med stor sannolikhet har många språk att förhålla sig 
till i matematikklassrummet. Att kommunicera matematiskt med elever som har ett annat mo-
dersmål är svårt i sig. Förutom den enskilda kommunikationen ställs lärare inför det faktum att 
denne ofta talar till en hel grupp samtidigt (Riesbeck, 2008, s.48). Det är därför rimligt att anta att 
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lärare i det kollektiva samtalet behöver strategier för att lyckas nå ut med det svenska matema-
tiska språket till varje individ. Här kan det vara aktuellt att arbeta med olika uttrycksformer, till 
exempel visuellt material. 
 
Att tillägna sig ett matematiskt språk ställer krav på den språkliga förmågan (Löwing, 2004, 
s.172). Det betyder att arbete med språkliga aspekter behöver finnas med som en del i matema-
tikundervisningen och ett användbart verktyg i den språkutvecklande processen är elevernas mo-
dersmål. Modersmålet skapar möjligheter för eleverna att länka samman det matematiska språket 
på modersmålet med det matematiska språket på svenska (Noren, 2010, s.106). Forskning har 
dessutom visat att det finns en osäkerhet i andraspråkselevers användning ett svenskt matema-
tiskt språk. Samtidigt är dessa elever väl medvetna om det matematiska språkets inverkan på den 
matematiska förståelsen och att textuppgifter ofta kräver växling mellan det vardagliga språket 
och det matematiska språket (Svensson, 2014, s.121). Det betyder att även osäkerheten utgör ett 
hinder i lärprocessen. Ett sätt att eliminera detta hinder och därmed minska dessa språkliga osä-
kerheter och brister är att se resursmöjligheterna i modersmålet. De kan till exempel vara an-
vändbart i de situationer där eleverna till exempel upplever osäkerhet i att föra matematiska reso-
nemang på svenska (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.160). Återigen är det viktigt att som 
lärare vara uppmärksam på när och framförallt hur eleverna behöver stöttning genom sitt mo-
dersmål eller det svenska vardagsspråket när de möter ett matematiskt språk. Eftersom textupp-
gifter, ofta i form av problemlösning, har visat sig vara en svår utmaning för dessa elever samti-
digt som problemlösning återfinns i kunskapskraven behöver lärare hitta ett sätt att förhålla sig 
till detta. Det bör finnas en medvetenhet gällande de val av textuppgifter som görs för att elever-
na ska få möjlighet att utnyttja antingen sitt modersmål eller vardagsspråket. Det blir därmed inte 
gynnsamt att förse eleverna med textuppgifter där det vardagliga språket inte känns igen och det 
matematiska språket inte har påträffats tidigare i modersmålet. Då blir tanken med att bygga 
broar mellan språkets olika dimensioner inte applicerbar och lärarna går således miste en viktig 
resurs. 
 
Trots att modersmålet kan vara ett användbart verktyg i tillägnandet av ett matematiskt språk kan 
det också medföra en del problem. För det första är det viktigt att ta hänsyn till det faktum att 
elevernas erfarenheter av ett matematiskt språk kan skilja sig mycket åt. Hur eleverna är vana vid 
ett matematiskt språk är beroende av hur detta används i modersmålet (Svensson, 2014, s.126–
127). För det andra bör lärare ha i åtanke att det till exempel kan finnas ord som saknar motsva-
righet i svenska eller vice versa (Moschkowich, 2002, s.201). I sådana situationer bör eleverna 
uppmuntras att använda hela sitt språkliga register. Det främjar möjligheten att så småningom 
utveckla förtrogenhet med ett korrekt matematiskt språk på svenska (McGraw & Rubinstein-
Ávila, 2008. s.160) trots att erfarenheterna från hemlandet kan vara liten eller till och med obe-
fintligt (Svensson, 2014, s.126–127). En rimlig slutsats av detta är att undervisande lärare gynnas 
av att inneha vissa kunskaper gällande de språk denne möter i sitt klassrum. Även om det är 
omöjligt att sätta sig in i alla elevers modersmål kanske planeringen av undervisningen kan under-
lätta genom viss förståelse. Det är till exempel känt att vissa språk inte bygger sin matematik på 
samma sätt som den svenska matematiken (Svensson, 2014, s.126–127). Med kunskap om hur 
detta ser ut i de språk som finns i klassrummet borde matematiklärare rimligtvis kunna dra nytta 
av det i sitt arbete. Det skapar möjligtvis förståelse för att första steget för elever med ett visst 
modersmål kanske är att bekanta sig med att det överhuvudtaget finns ett matematiskt språk. 
 
Resultatet visade att även det vardagliga användandet av språket har betydelse för den språkliga 
matematiska utvecklingen (Moschkowich, 2002, s.201). Andraspråkselever utmanas därmed inte 
bara i att lära sig ett matematiskt språk, de ska även kunna koppla samman förstaspråkets vardag-
liga- och matematiska språk med andraspråkets motsvarigheter (Parvanehnezhad & Clarkson 
2008, s.70). Detta kan bidra till viss förvirring eftersom uppbyggnaden av ett matematiskt språk 
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skiljer sig på många sätt från ett vardagligt språk. Det vardagliga språket består av många ord med 
mångtydig och ibland otydlig betydelse medan matematiska ord och termer tvärtemot har en 
mycket snävare betydelse (Dunston & Tyminski 2013, s.40–41; Kiselman & Mouwitz, 2008, 
s.288–291; Riesbeck, 2008, s.16). På grund av detta råder det delade meningar om hur stor plats 
det vardagliga språket bör ta i matematiska resonemang. Det kan och ena sidan ses som att det 
förvirrar förståelse för ett matematiskt språk och att det är en av orsakerna till andraspråkselevers 
språkliga problematik (Riesbeck, 2008, s.48). Det kan och andra sidan ses som att det vardagliga 
språket kan skapa en länk mellan det konkreta och det abstrakta (Moschkowich, 2002, s.196). Om 
man väljer att se fördelarna med att utnyttja vardagsspråket kan det göras genom kombination av 
det vardagliga- och det matematiska språket. På så sätt kan eleverna lyfta sina resonemang 
(Moschkowich, 2002, s.205) samtidigt som de kan lära sig de ord som är ämnade att användas i 
specifika kontexter (Purpura & Reid, 2015, s.60). Ansvaret för detta faller åter tillbaka på den 
undervisande läraren då denne måste göra en bedömning av varje enskild situation. Varje individ i 
klassrummet har olika erfarenheter och olika sätt att lära och det vore orimligt att applicera 
samma undervisningsstrategi på alla. För en del kan det vardagliga språket säkerligen vara till stor 
hjälp vid tillägnandet av ett matematiskt språk medan de för andra bara stjälper. En slutsats är att 
läraren alltid måste göra en enskild bedömning gällande vad som är lämpligt för varje elevs språk-
liga utveckling.  
 

6.1.2 Klassrumskommunikation  
Vikten av att kommunicera för att tillägna sig ett matematiskt språk lyftes fram i flera av de pre-
senterade studierna (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008; Moschkowich, 2002; Norén, 2010; Ta-
keuchi, 2016) och kommunikativ undervisning anses värdefullt för att utveckla ett matematiskt 
språk (Norén, 2010, s.102). Dock betyder det inte att klassrumskommunikation är helt bekym-
mersfritt eftersom klassrummet är en komplex kommunikativ miljö där den undervisande läraren 
möter många individer samtidigt (Riesbeck, 2008, s.48). Även om det är viktigt att ge kommuni-
kationen plats i undervisningen (Norén, 2010, s.104) krävs det mer än att bara skapa kommuni-
kationstillfällen då matematisk kommunikation anses svårt oavsett om det sker på elevernas 
första- eller andraspråk (Riccomini m.fl., 2015, s.235). Elevernas osäkerhet är mest framträdande 
vid arbete med textuppgifter vilket är vanligt förekommande i problemlösningssammanhang 
(Svensson, 2014, s.128). Eftersom gemensamt arbete med problemlösningsuppgifter anses gynna 
den matematiska språkförmågan (McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.161) och både problem-
lösnings- och kommunikationsförmågan återfinns i kunskapskraven (Skolverket, 2011, s. 68, 70) 
är det lärarens ansvar att organisera undervisningen så att den gynnar elevernas utveckling (Hans-
son, 2011, s.97).   
 
Lärare kan inte heller förvänta sig att matematisk kommunikation mellan elever uppstår spontant 
(McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s.161). Det innebär att läraren måste utforma undervisning-
en för att gynna elevernas möjligheter att utveckla ett matematiskt språk. För det första bör lärare 
se till att eleverna känner sig trygga i de kommunikationssituationer de befinner sig i (Takeuchi, 
2016, s.429). För det andra bör läraren se till att eleverna är väl införstådda med innehållet 
(McGraw & Rubinstein-Ávila, 2008, s162) genom att synliggöra och tydliggöra det matematiska 
innehållet (Hansson, 2011, s.97). För det tredje bör läraren skapa de gruppkonstellationer där 
eleverna kommer att ingå med eftertanke. En god idé vid gruppindelning är att andraspråkselever 
förses med en trygg kamrat. De anses främja andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt 
språk eftersom relationen mellan parterna är väl etablerad (Takeuchi, 2016, s.423). Eftersom ele-
ver med ett rikare matematiskt språk lättare kan uttrycka sig (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007, 
s.99) finns det risk att andraspråkselever hamnar i underläge gentemot dem (Takeuchi, 2016, s. 
429). När dessa saker tas i beaktande kan kommunikationen bli gynnsam och bidra till utveckl-
ingen av ett matematiskt språk (Takeuchi, 2016, s.429). Detta innebär att undervisande lärare dels 
behöver veta vilka elever som fungerar väl att arbeta ihop och dels hur deras språkliga matema-
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tiska förmåga ser ut i förhållande till den andra. Att arbeta med gruppsammansättningar i en stor 
klass är av egen erfarenhet inte lätt. I och med den ökning av andraspråkselever som sker i 
grundskolan (Svensson, 2014, 21–23) kan antagandet göras att de språkliga olikheterna kan 
komma att krocka med varandra. Läraren har därför en utmanande uppgift gällande denna indel-
ning. Även om en viss gruppsammansättning är gynnsamt för det matematiska språkets utveckl-
ing kan den vara missgynnsam på andra sätt. 
 
Läraren har en betydande roll för andraspråkselevers möjlighet att lyckas tillägna sig ett matema-
tiskt språk och engagemang från lärarens sida har visat sig generera i positiva resultat för andra-
språkselevers språkliga matematiska utveckling (Hansson, 2011, s.97). Detta kan sättas i relation 
till kursplanens skrivningar om att eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och dess användning i matematisk kommunikat-
ion (Skolverket, 2001, s.62). Läraren har det yttersta ansvaret för undervisningen och därmed 
också ansvar för att inte tillskriva det svenska språket högre status än något annat språk i klass-
rummet. För att uppnå detta mål bör läraren sträva efter att skapa en tillåtande miljö där andra-
språkselevers språkliga resurser lyfts fram (Norén, 2010, s.97).  
 

6.2 Metoddiskussion 
Huvudtemat i denna studie, det vill säga matematiskt språk och andraspråkselever visade sig ge 
en mängd träffar vid sökningarna. Hur olika forskare väljer att benämna gruppen andraspråksele-
ver är mycket varierande och det finns ett antal definitioner vilka inrymmer fenomenet matema-
tiskt språk. Som tidigare nämnt kan resonemang om språk i relation till matematik dölja sig i stu-
dier som benämner det annorlunda. I efterhand har förståelse erhållits för att matematiskt språk 
kan finnas i studier med fokus på begrepp, ordförståelse, läskunnighet, muntlig matematik etce-
tera. Ett matematiskt språk kan i vidare termer benämnas som akademiskt språk. Detta har inte 
inkluderats i varken de svenska eller de engelska sökningarna. På grund av den mängd definition-
er som finns på de båda huvudtemana för denna studie är det svårt att avgöra huruvida det mest 
väsentliga fångats in eller inte. Flertalet synonymer har tagits med i sökorden och således har 
denna studie genom de valda sökorden presenterat en del av den mängd aspekter som kan tänkas 
finnas. En svaghet i sökningen är att övergripande sökningar gjorts i ERIC och om fler databaser 
hade inkluderats hade variationen i träffar kunnat se annorlunda ut.  
 
Datainsamlingen utgick från fler begränsningar än sökorden. Från början togs beslutet att be-
gränsa inkluderade studiers ålder till max 16 år Det vill säg att inga studier publicerade före år 
2000 skulle inkluderas i resultatet. När ett antal sökningar gjorts och ett antal studier valts ut för 
granskning upptäcktes att samtliga studier inte var äldre än 10 år bakåt i tiden. Ett nytt beslut 
gällande årtal togs och för vidare sökning bestämdes att inga studier äldre än 10 år skulle inklude-
ras i resultatet. Genom detta beslut upplevdes också att forskningen som skulle presenteras var 
mer aktuell. Sökningarna genererade i en rimlig mängd träffar och ett antal titlar valdes ut för 
vidare läsning och sedan kvalitetsgranskning och analys. Resultatet av sökningen var dock inte 
tillfredställande på grund av avsaknad av en önskvärd författare. Författaren var av intresse på 
grund av dess många bidrag till forskningen om andraspråkselever och matematiskt språk. Detta 
uppmärksammades då författarens verk återfanns i flertalet genomgångna referenslistor. För att 
inkludera författaren gjordes en manuell sökning vilket genererade i träff på önskvärda titlar. Att 
denna titel inte erhölls genom den systematiska sökningen beror dels på kombinationen av 
sökorden och dels på begränsningen gällande årtal då studien publicerats 2002. Eftersom en av 
de funna artiklarna ansågs bidra med viktigt innehåll till resultatet omvärderades årtalsbegräsning-
en igen. I efterhand kan nackdelen ses med årtalsbegränsningen. Även om de första sökningarna 
visade sig erhålla relevanta träffar av nyare slag hade fortsatt sökning kunnat bidra med ytterligare 
givande forskning. Årtalsbegräsningen om 10 år borde därför inte gjorts förrän samtliga sökord 
och sökkombinationer testats.  
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Ytterligare en begräsning som gjordes var åldern på eleverna i studierna. Till en början var tanken 
att denna studie endast skulle omfatta elever i årskurs 4–6, dock gjordes en omvärdering till att 
omfatta hela grundskolan. I efterhand kan nackdelarna med denna begränsning ses. Detta på 
grund av att svårigheter gällande tillägnandet av ett matematiskt språk inte nödvändigtvis behöver 
skilja sig åt beroende på ålder. Genom att inräkna ett större åldersspann hade till exempel jämfö-
relser mellan olika åldrar kunnat göras. Samtliga begränsningar och val kan således ha lett till att 
relevant data missats. Emellertid är det inte möjligt att inkludera all publicerad forskning på äm-
net. Den begränsning som gjordes avseende ålder gjordes på egen hand även om databaserna 
tillhandahåller begränsning av målgrupp. Detta kan ses som en styrka då få titlar indikerat på en 
specifik ålder. Således har flertalet studier som berör äldre studenter ändå lästs och värderats uti-
från syftet. 
 
Artiklar presenterade i resultatet är i huvudsak internationella studier och skrivna på engelska. 
Antalet träffar på svenska studier var begränsat vilket kan bero på begränsningen i sökorden samt 
de få sökningar som gjordes på svenska. Emellertid kan en styrka ses med att internationella stu-
dier utgör större delen av träffarna då detta visar på att det identifierade problemet inte är rå-
dande bara i Sverige. Det faktum att andraspråkselever finns på flera platser i världen gör att re-
sultatet är applicerbart i Sverige och det är en styrka att ursprunget för de presenterade artiklarna 
varierar. Det finns också en variation i de undersökta andraspråkselevernas ursprung vilket ger en 
bredare bild av problemområdet. Samtliga inkluderade studier är empiriska studier vilket gör att 
de är primärkällor, något som förstärker kvalitén för denna studie. En svaghet med att övergri-
pande inkluderade studier är skrivna på engelska är eventuella språkliga missförstånd. En möjlig 
risk med att inkludera engelska studier är att innehållet tolkats felaktigt på grund av språket. För 
att minska dessa risker har lexikon använts vid läsandet och ord som inte har någon direkt över-
sättning till svenska har förklarats med andra ord.  
 
Reliabiliteten i denna studie uppnås genom att metoden med urvalskriterier, utformning av 
sökord och dess kombination är beskrivet på ett tydligt sätt. Validiteten uppnås genom de utvalda 
artiklarnas relevans för resultatet. Emellertid kan detta diskuteras då de val som görs alltid sker 
med en viss påverkan från forskaren. De val som gjorts gällande de utvalda artiklarna och tolk-
ningen av dem är delvis personliga vilket leder till att även om en studie gjorts med samma upp-
lägg hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut.  

7. Slutsatser & förslag på fortsatt forskning 
Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att 
möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. Slutsatserna är att för att fö-
rebygga de svårigheter andraspråkselever kan tänkas möta gällande ett matematiskt språk på 
svenska är det viktigt att tänka på följande: Modersmålet och vardagsspråket är två användbara 
verktyg för att förvärva kunskaper i ett korrekt matematiskt språk. Dessa två bör användas i en 
välplanerad kommunikativ undervisning. Den kommunikativa undervisningen bör planeras nog-
grant av läraren för att andraspråkseleverna i samspel med andra elever ska få tillgång till en 
språkligt främjande undervisning. Hur kommunikationssituationer organiseras praktiskt kan vara 
avgörande för andraspråkselevers inlärning. Genom detta arbete har flertalet personliga kunskap-
er förvärvats och resultatet ses som mycket värdefullt i kommande läraryrke. De resultat som 
erhållits utgör tillsammans en bred undervisningsrepertoar att arbeta med oavsett vilken årskurs 
som fokuseras.  
 
I relation till detta arbete vore det intressant att titta närmare på vissa delar av den språkliga 
aspekten i ett flerspråkigt klassrum. Ett av resultaten var att de språkliga svårigheterna är mest 
framträdande vid arbete med textuppgifter. Det vore därför intressant att göra en kvalitativ studie 
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med observationer och intervjuer om hur lärare utformar och arbetar med matematiska textupp-
gifter och andraspråkselever. Det vore särskilt intressant att genomföra detta i en så kallad förbe-
redelseklass där samtliga elever är andraspråkselever. En sådan studie skulle kunna bidra till för-
ståelse för hur man kan effektivisera och förbättra undervisningen av andraspråkselever gällande 
ett textbaserat matematiskt språk.  
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