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Sammanfattning  

Statistik från Skolverket (2014) visar att nära en fjärdedel av de flerspråkiga elever som invandrat efter skolstart, 

fick underkänt i matematik i under vårterminen i årskurs sex 2014. Enligt den svenska läroplanen, framtagen av 

Skolverket (2011) betonas det att undervisningen ska anpassas och individualiseras genom att utgå från elevers 

språk, erfarenheter och bakgrunder för att främja deras kunskapsutveckling. Samtidigt visar Skolinspektionens 

(2010) kvalitetsgranskning att många skolor brister i språk- och kunskapsutvecklingen för elever med ett annat 

modersmål än svenska. Exempelvis visar den på en avsaknad av kunskap om elevernas kulturella bakgrunder och 

erfarenheter. Denna litteraturstudie syftar till att granska forskning som berör flerspråkighet och vad som händer 

när flerspråkiga elevers modersmål integreras i matematikundervisningen. Vidare granskas hur 

matematikundervisningen kan organiseras för att främja flerspråkiga elever. Resultatet av litteraturstudien visar att 

integrering av modersmålet i matematikundervisningen har en positiv inverkan på elevernas matematiska 

kunskapsutveckling samt deras matematiska identitet och självkänsla. Vidare visar studiens resultat att viktiga 

faktorer för en lyckad flerspråkig matematikundervisning exempelvis är att lärare i olika ämnen samarbetar, har en 

positiv och uppmuntrande inställning till flerspråkiga elevers modersmål samt har ett etnomatematiskt arbetssätt. 
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1. Inledning 
Enligt Skolverket (2014) läste ungefär 5200 årskurs sexor som är födda utomlands 

eller invandrat efter ordinarie skolstart, matematik runt om i Sveriges skolor under året 

2014. Cirka 24 % av dessa nådde inte upp till kunskapskraven i matematik och fick F 

som slutbetyg vårterminen 2014. Matematik lästes samtidigt av ungefär 4700 

utlandsfödda elever som invandrat före skolstart. Av dessa nådde 12 % inte upp till 

kunskapskraven i matematik och fick F som slutbetyg, vårterminen i årskurs sex. I 

kontrast till dessa siffror poängteras det att undervisningen i Sverige enligt läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) ska: “Anpassas 

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

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (s. 8). 
 

Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning fått möjligheten att möta 

studiemotiverade flerspråkiga elever som misslyckas med sina matematikprestationer. 

Många gånger förefaller detta vara på grund av språkliga och kulturella hinder. Elever 

som säkerligen är en del av de ovanstående procentsatserna. Våra observationer skulle 

kunna förklaras av Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning av språk- och 

kunskapsutveckling för elever med ett annat modersmål än svenska. Den visar att 

många skolor har stora brister när det gäller arbetet med detta för flerspråkiga elever. 

“Granskningen vill dock poängtera, att brister i det språk- och kunskapsutvecklande 

arbetet har väsentlig betydelse framför allt för de flerspråkiga barnen som samtidigt ska 

utveckla det svenska språket och ämneskunskaper. De får sämre förutsättningar att nå 

de nationella målen.” (s.6). Kvalitetsgranskningen visar exempelvis att kunskap om 

flerspråkiga elevers kulturella bakgrund och erfarenheter saknas runt om i Sveriges 

skolor. Kopplat till detta beskrivs det att modersmålsundervisningen ofta är separerad 

från resterande undervisning och sker utan samverkan med annan undervisning och 

lärare. På många av de granskade skolorna ses utvecklingen inom 

modersmålsundervisning som någon annans ansvar och elevers arbete och resultat i 

detta ämne nämns sällan under utvecklingssamtal eller i individuella utvecklingsplaner. 
 

De flerspråkiga eleverna som vi har mött och deras skolsituation har inspirerat oss till 

att undersöka hur flerspråkiga elevers modersmål påverkar deras matematiska 
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kunskapsutveckling. Vidare vill vi undersöka vad forskning säger om organisering av 

matematikundervisning för flerspråkiga elever. Kunskap om hur flerspråkiga elever ska 

bemötas och hur undervisningen ska organiseras för att främja deras 

kunskapsutveckling i matematik anser vi är av yttersta vikt för vår kommande 

lärarprofession. Detta för att kunna ge dessa elever den likvärdiga utbildning som de 

enligt den svenska läroplanen har rätt till.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår litteraturstudie är att granska forskning som berör 

matematikundervisning kopplat till flerspråkighet. För att få en bild över vilken 

matematikundervisning som främjar flerspråkiga elever vill vi undersöka hur 

flerspråkiga elever och deras matematiska kunskapsutveckling påverkas då deras 

modersmål och kultur integreras i matematikundervisningen. 
 

• Hur påverkas flerspråkiga elevers matematiska kunskaper då deras modersmål 

integreras i matematikundervisningen? 

• Hur påverkas flerspråkiga elevers identitet av att deras modersmål och kultur 

integreras i matematikundervisningen? 

• Hur kan matematikundervisningen organiseras för att främja elever med ett 

annat modersmål än undervisningsspråket? 
 

Vi anser att dessa frågeställningar är relevanta för vår kommande lärarprofession. 

Genom att besvara dessa frågor kan vi få en större inblick i skolsituationen inom ämnet 

matematik för elever med ett annat modersmål än undervisningsspråket. Vi kan även få 

en ökad kunskap om hur vi kan organisera vår undervisning för att möta de 

flerspråkiga elevernas behov, samt främja deras matematiska kunskapsutveckling.  
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3. Bakgrund 
Som presenterat i föregående avsnitt kommer denna litteraturstudie behandla 

flerspråkighet kopplat till matematik. I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till 

ämnet. Inledningsvis presenteras en central lärteori kopplat till detta ämne som följs av 

avsnitt som behandlar språk kopplat till matematikundervisning. Fortsättningsvis 

presenteras begreppet etnomatematik som följs av en beskrivning av olika kulturella 

skillnader inom matematik som invandrade elever kan möta. 
 

3.1 Sociokulturell lärteori 
Enligt Vygotskijs (1999) sociokulturella teori lär sig människor genom att integrera 

och samtala med varandra. Den sociokulturella lärteorin bygger på att människors 

erfarenheter är utgångspunkten för att utveckla ny kunskap och därefter lär sig 

individen genom socialt samspel. En individs utveckling och lärande kan enligt 

Vygotskij förklaras genom begreppet “zone of proximal development”. Woolfolk 

(2012) beskriver denna zon som zonen mellan det som individen redan kan och det 

som individen kan uppnå med hjälp av ”scaffolding” av en mer kompetent person. 

Detta innebär att den mer kompetenta personen vägleder och stöttar individen i sitt 

lärande.  
 

3.2 Det matematiska språket 
Ahlberg (2001) betonar språkets betydelsefulla roll för att lära matematik. Elevers 

förmåga att hantera matematikens symbolik främjas genom att eleven får 

möjligheterna att kommunicera och beskriva sina erfarenheter och upptäckter inom 

matematiken. Vidare poängterar Ahlberg (2001) att det språk som används inom 

matematikundervisningen är nära kopplat till elevers språkliga förmåga och förmågan 

att skapa förståelse för matematiska symboler. Löwing (2006) beskriver detta 

matematiska språk som ett exakt, men ordknappt språk. Ett sådant språk kräver stor 

uppmärksamhet av eleverna för att de ska kunna förstå den information som läraren 

förmedlar under exempelvis en genomgång. Löwing (2008) beskriver det undervisande 

språket inom matematik genom att dela upp det i formellt och informellt språk. 

Formellt språk bygger på matematiska begrepp och termer och består av ett 

beskrivande och förklarande språk. Lärare och elever använder sig av ett beskrivande 
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språk då de exempelvis räknar högt på tavlan och ett förklarande språk då de förklarar 

hur de genomför exempelvis en räkneoperation. Det informella undervisningsspråket i 

sin tur används med avsikt att knyta an begrepp och termer till elevernas vardag. Det 

informella undervisningsspråket består av ett tillämpande och laborativt språk. Det 

tillämpande språket används då en vardagssituation är utgångspunkten för en 

räkneoperation och det laborativa språket används vid användningen av laborativt 

material.  
 

Hur ska lärare förhålla sig till detta specifika matematiska språk? Löwing (2006) 

beskriver vidare att det är viktigt att läraren är medveten om det problematiska 

matematiska språket och att lösningen på problemet inte är att undvika det genom att 

enbart använda ett informellt språk. Detta skulle istället få omvänd effekt och det 

skulle störa elevernas utveckling av sitt kunnande. Lösningen är istället att eleverna ges 

möjlighet att successivt utveckla sitt språk för att med tiden hantera ett mer formellt 

matematiskt språk.  
 

3.3 Modersmålets språkliga betydelse 
En viktig koppling till det matematiska språk som Löwing (2008) beskriver är 

Ljungblad och Lennerstads (2012) resonemang kring betydelsen av att använda 

paralleller och översättningar mellan det matematiska språket och flerspråkiga elevers 

modersmål. De beskriver att elever behöver sitt modersmål för att förstå matematikens 

uppbyggnad och utveckla förståelse för den. Även Hyltenstam och Toumela (1996) 

hävdar att det är viktigt att elever med ett annat modersmål än undervisningsspråket får 

fortsatt matematisk begreppslig undervisning i sitt modersmål. Detta på grund av att 

det tar lång tid att bygga upp ett andraspråk som man har hjälp av i 

matematikundervisningen utan sitt modersmål. Därför är det till stor fördel att fortsätta 

att lära sig begrepp på sitt modersmål och utveckla sina matematikkunskaper. Detta för 

att sedan kunna ta hjälp av sina kunskaper i andraspråkets matematikundervisning. 

Även Thomas och Colliers (1997) betonar modersmålets betydelse. De beskriver att då 

en flerspråkig elev enbart undervisas på sitt andraspråk leder detta till en långsammare 

utveckling både kognitivt och ämnesmässigt.  
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Detta konstaterades genom en undersökning genomförd av Thomas och Colliers 1997 

som är kopplad till Cummins (1981) resonemang kring så kallade CALP 1 

språkfärdigheter. Rönnberg och Rönnberg (2001) beskriver att dessa språkfärdigheter 

hjälper elever att kunna samtala om matematik som är mer abstrakt och som inte har 

stöd av någon speciell kontext. Elever har hjälp av dessa språkfärdigheter då de 

resonerar samt vid problemlösningar. Undersökningar gjorda av Cummins (1981) 

visade att det tar 5-7 år för en invandrad elev att uppnå en CALP-nivå jämförbar med 

enspråkiga elevers CALP-nivå. Detta bekräftas av Tomas och Colliers (1997) 

undersökning vilken även visade att en invandrad elev som bär med sig språklig 

utbildning på sitt modersmål har fördel av det jämfört med en invandrad elev som inte 

fått undervisning på sitt modersmål innan invandring. För de invandrade elever som 

fått språklig utbildning på sitt modersmål tar det nämligen kortare tid att uppnå en 

CALP-nivå jämförbar med enspråkiga elever i det land eleven invandrat till. 
 

Likt Cummins (1981), Hyltenstam och Toumela (1996) och Thomas och Colliers 

(1997) betonar Rönnberg och Rönnberg (2001) vikten av att se flerspråkiga elevers 

modersmål som en resurs. Detta genom att låta eleverna använda sitt modersmål under 

matematiklektionerna. Det kan till exempel hjälpa eleverna att koncentrera sig på sin 

matematiska tanke om de tillåts att skriva på sitt modersmål och sedan översätta för 

läraren. Under översättningen hamnar fokus på språket men inte på bekostnad av den 

matematiska förmågan då den matematiska tanken redan är formulerad. Löwing och 

Kilborn (2010) hänvisar dock till att Cummins (1991) betonar att vissa kriterier måste 

vara uppfyllda för att flerspråkighet ska ses som en resurs. Exempelvis måste båda 

språken behärskas på en så pass hög nivå att de kan användas med flyt för att 

kommunicera och tänka. 
 

3.4. Ett språkutvecklande arbetssätt i matematik 
Kopplat till att Cummins (1981) menar att det tar 5-7 år för en invandrad elev att 

komma ikapp enspråkiga elever ställer sig Löwing och Kilborn (2010) frågande till hur 

detta påverkar de flerspråkiga elevernas möjlighet att ens kunna lära sig matematik på 

sitt andraspråk. Gibbons (2002/2013) menar att för att elever ska kunna bygga upp ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  CALP- Cognitive Academic Language Proficiency (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s.26). 
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matematiskt språk så måste ett språkutvecklande arbetssätt genomsyra planeringen av 

matematikundervisningen. Fokus måste ligga på det innehåll i matematiken som är 

aktuellt och utifrån det måste språket byggas upp. 
 

Löwing och Kilborn (2010) beskriver att ett arbete med ett språkutvecklande arbetssätt 

kräver att lärare i olika ämnen samarbetar och att matematikläraren har goda didaktiska 

kunskaper för att kunna avgöra hur eleverna på en språklig nivå kan bygga upp 

matematiska begrepp. Vidare förklarar författarna att detta är ett svårt arbete som ofta 

löses genom att läraren istället använder ett begränsat språk där det då blir läraren som 

dominerar kommunikationen. Detta leder till att elevernas möjligheter att utveckla 

språket och nya begrepp minskar. Istället för förenkling av språk och uppgifter betonar 

Löwing och Kilborn (2010) att läraren ska fokusera vilken språklig ”scaffolding” som 

kan hjälpa eleverna. Att denna ”scaffolding” sker med hjälp av en modersmålslärare 

poängteras av författarna som positivt. 
 

3.5. Etnomatematik 
D´Ambrosio (1997) beskriver etnomatematik som den matematik som används av ett 

samhällets olika kulturella grupper. Det kan till exempel vara olika etniska grupper 

eller yrkesgrupper. Det som betonas särskilja etnomatematik från den dominerande 

matematikuppfattningen är att den uppmärksammar att olika kulturer och grupper i 

samhället utformar matematik på olika sätt. Inom etnomatematiken behandlas hur 

etnomatematik kan integreras i undervisningen för att elever med olika bakgrunder ska 

nå bättre resultat inom matematik. Rönnberg och Rönnberg (2006) beskriver att 

etnomatematisk forskning strävar efter att öka kunskapen om olika kulturella gruppers 

matematikföreställningar. Från ett etnomatematiskt perspektiv ska utgångspunkten i 

matematikundervisningen sträva efter att baseras på kulturella aktiviteter och 

komponenter som kan bidra till en ökad förståelse för matematikens användbarhet. 

Rönnberg och Rönnberg (2006) beskriver vidare hur etnomatematik uppmärksammar 

hur olika benämningar av matematiska begrepp inverkar på uppfattningen av dem. 

Elevers förståelse kan försvåras om de möter en matematisk terminologi som inte 

härstammar från deras modersmål.  
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D´Ambrosio (1997) beskriver en indelning av matematik i två delar, informell och 

formell matematik. Den informella matematiken är den matematik som eleven 

utvecklat innan de börjat skolan samt den matematik som eleven lär sig utanför skolan. 

Den formella matematiken i sin tur är den matematik som eleven lär sig i skolan. 

Rönnberg och Rönnberg (2006) beskriver att etnomatematiker betonar att om den 

informella matematiken inkluderas i undervisningen kan förståelsen för den formella 

matematiken främjas vilket även Löwing (2006) poängterar då hon menar att den 

informella matematiken ska leda till en utveckling av det formella matematiken. 

Vidare förklarar Rönnberg och Rönnberg (2006) att om elevernas tidigare kunskaper 

uppmärksammas så kan det fungera som ett verktyg för att skapa självförtroende och 

stolthet hos eleverna. Detta i sin tur kan användas som en resurs i 

matematikundervisningen. Författarna betonar att elever genom ett etnomatematiskt 

arbetssätt kan motiveras och främjas till en utveckling av en djupare matematisk 

förmåga. Detta på grund av att de får möjligheten att förstå att deras kultur är en källa 

till matematik och att människors intressen och behov är exempel på källor till 

matematik.  
 

3.5.1. Kulturella skillnader 
Wellros (1998) beskriver en kulturchock som ett kognitivt kaos som skapas av att man 

saknar pålitliga tolkningsinstrument och fasta referenspunkter. Att utsättas för att inte 

kunna se samband mellan sina tidigare erfarenheter och det man upplever, leder till en 

avsaknad av logik vilket skapar känslor som förvåning, oro, osäkerhet och trötthet. Att 

komma till ett nytt land kan skapa dessa känslor och att inte känna till normen i ett nytt 

land kan leda till att man inte vet hur man blir bedömd. Detta kan skapa en 

medvetenhet om att man uppfattas som konstigt på grund av exempelvis språkliga 

brister.  
 

Löwing och Kilborn (2010) beskriver kulturella skillnader som en elev kan möta inom 

matematiken. Det är inte bara språket som skiljer länder åt även undervisningsmetoder 

kan användas på olika sätt i olika kulturer. Några exempel är grundläggande 

räkneoperationer, talets uppbyggnad och språk för att beskriva matematiken. Dessa 

skillnader länder i mellan kan orsaka vad som Hammarberg (2013) beskriver som 

interferenser. En interferens skapas utifrån en transfer som förklaras uppkomma då 
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elever känner igen exempelvis grammatiska mönster i deras andraspråk som det finns 

likheter med i deras modersmål. Begreppet interferens förklarar sedan de fall då 

transfern tar form som en negativ avvikelse från andraspråkets normer. Bentley och 

Bentley (2011) beskriver exempelvis att skillnader mellan två länders språkliga koder 

och sifferkoder kan orsaka interferenser för flerspråkiga elever. I svenskan omkastas 

talområdet 13 till 19 då vi muntligt uttalar entalen först. Om inte detta stämmer överens 

med de erfarenheter som en flerspråkig elev har från språkliga koder i sitt modersmål 

kan detta orsaka en ansträngning för eleven. Dessa ansträngningar leder i sin tur till att 

deras arbetsminne blir onödigt belastat. Dessa negativa interferenser kan bidra till att 

flerspråkiga elever drabbas av svårigheter då de ska lära sig det svenska 

notationssystemet. Liksom Löwing och Kilborn (2010) betonar Bentley och Bentley 

(2011) att detta gäller speciellt om elevens språk inte är fullt utvecklat.  Vidare 

beskriver Löwing och Kilborn (2010) att man på arabiska lär sig läsa från höger till 

vänster. Detta kan leda till problem när elever i svensk skola, som har arabiska som 

modersmål, ska lösa subtraktioner. Exempelvis utläses den svenska beräkningen 9-13 

på arabiska som 13-9 vilket ger differensen 4. Vid ett möte med en ny kultur för 

arabisktalande elever kan detta leda till stora problem och förvirring kopplat till deras 

matematikinlärning.  
 

3.5.2. Matematiska tecken och räkneoperationer 
Kulturella skillnader inom matematiken är även förekommande gällande tecken och 

räkneoperationer. Löwing och Kilborn (2010) menar att många matematiska tecken 

som används i Sverige inte är universella. Detta går att konstatera från miniräknaren 

där vi kan se att multiplikationstecknet är ett x medan vi använder oss av en punkt. 

Punkten på miniräknare symboliserar istället tecknet för decimaltecknet där vi i 

Sverige använder oss av ett kommatecken. Även det divisionstecken som finns på 

miniräknaren, ÷, representeras i Sverige annorlunda som ett / eller ett −, bråkstreck. 

Kolonteckent, :, är i många andra länder ett tecken för att uttrycka en division. Vidare 

beskriver Löwing och Kilborn (2010) att även grundläggande räkneoperationer inom 

matematiken kan uttryckas olika mellan länder. Det kan exempelvis handla om hur 

subtraktioner, additioner, decimaltal eller bråktal läses ut. Om elever från andra länder 

är vana vid annorlunda matematiska tecken eller uttryck för räkneoperationer kan det 

orsaka förvirring i mötet med de svenska motsvarigheterna.  



	   	  
	  

	   	   	   	  13	  
	  

 

3.5.3. Algoritmer 
Även mötet med svenska algoritmer2 kan ställa till besvär för flerspråkiga elever. 

Löwing och Kilborn (2010) poängterar att det är viktigt att lärare har kunskap kring 

hur elever i olika kulturer bygger upp kunskap. Att kunna sätta denna kunskap i 

relation till sin egen kunskap är viktigt för att kunna avgöra vilken algoritm som en 

elev ska använda sig av. Det finns flera olika algoritmer för de fyra räknesätten. 

Gällande algoritmen för addition är den nästan samma världen över förutom att det 

varierar hur minnessiffran sätts ut. Det poängteras dock att man som lärare ska vara 

uppmärksam på att man kan bli ifrågasatt om man förespråkar att en elev som kan en 

algoritm ska använda skriftlig huvudräkning. Löwing och Kilborn (2010) menar att då 

denna metod är svagare kan det göra eleven och elevens föräldrar förbryllade.  
 

Då olika algoritmer kan förekomma mellan olika kulturer kan man ställa sig frågan hur 

man som lärare ska bemöta invandrade elever som lärt sig andra algoritmer än de som 

är vanligast förkommande i Sverige. Är någon algoritm bättre än den andra? Löwing 

och Kilborn (2008) betonar att det inte finns någon algoritm som är utmärkande bättre 

än andra, men att det är lätt att man uppfattar den algoritm som man själv behärskar 

som den bästa när man möter algoritmer från andra kulturer. Detta kan leda till 

konsekvenser för invandrade elever som kan komma att utsättas för ett möte med flera 

olika algoritmer som motiveras som den bästa från olika håll. En algoritm kanske 

förespråkas i hemmet, en från läraren och en i läroboken. Författarna betonar att det 

inte är viktigt att en elev lär sig de algoritmer som används i Sverige om de redan 

behärskar en algoritm som fungerar. Att byta algoritm kan istället få negativa 

konsekvenser i form av att eleven gör systematiska fel och blir förvirrad.  
 

Sammanfattningsvis betonar Löwing och Kilborn (2008) att det finns stora risker att 

ovannämnda exempel är problem som kan vänta en invandrad elev som tidigare 

undervisats på sitt modersmål. Nya krav väntar eleven och hens förkunskaper kanske 

inte passar ihop med den nya skolkulturen och de nya kraven. Författarna betonar att 

eftersom det förekommer kulturella skillnader inom matematik så krävs en omsorgsfull 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ”Algoritm. Ett handledningsmönster (metod) som alltid leder till en lösning genom stegvis 
användning av en på förhand bestämd rutin” (Löwing, 2008, s.103).	  
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planering för att lyckas med en framgångsrik matematikundervisning för invandrade 

elever. En viktig del av planeringen betonar författarna är att lärare, eleven och 

föräldrar är överens om vilka metoder och mål som används i undervisningen.  
 

3.6. Summering bakgrund 
 

Utgångspunkten för lärande beskrivs enligt den sociokulturella lärteorin vara samspel 

mellan människor samt att människors erfarenheter är utgångspunkten för lärande. 

Arbete i elevens ”zone of proximal development” genom ”scaffolding” av en mer 

kompetent person kan utveckla en elevens lärande. Ett flertal forskare betonar 

flerspråkiga elevers modersmål som viktigt för att utveckla en förståelse för 

matematik. Därför är det viktigt att en flerspråkig elev parallellt med 

matematikundervisningen får fortsatt begreppslig undervisning på sitt modersmål. För 

att underlätta detta arbete är ett språkutvecklande arbetssätt där läraren har ett 

etnomatematiskt förhållandesätt viktigt för flerspråkiga elever. Genom detta 

etnomatematiska förhållandesätt kan läraren uppmärksamma kulturella skillnader som 

flerspråkiga elever kan möta inom matematik. Detta kan exempelvis vara användandet 

av matematisktecken, algoritmer samt räkneoperationer.  
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4. Metod 
I kommande stycken kommer vi att förklara vad en litteraturstudie är samt hur vi har 

gått tillväga vid vår litteratursökning. Vidare kommer vi att beskriva begränsningar 

som vi tagit hänsyn till vid litteratursökningen och slutligen kommer vi att beskriva hur 

vi gått tillväga då vi tematiskt delat in litteraturstudien under relevanta rubriker. 
 

4.1. Litteraturstudie 
Hartman (2003) beskriver att en litteraturstudie inte bara handlar om att läsa och 

återberätta artiklar utan vid genomförandet av en sådan studie måste författarna först 

göra ett urval av artiklar som tillhör det valda ämnesområdet och sedan tolka, tyda och 

strukturera artiklarna. Vi har gjort en systematisk litteraturstudie som enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är utformad på ett visst sätt och arbetas i 

flera steg. De betonar att vid en systematisk litteraturstudie ska författarna systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanfatta de valda artiklarna.  
 

4.2. Sökmetod och urval 
Rienecker och Stray Jørgensen (2008) skriver att i en litteraturstudie kan tre 

grundläggande sökmetoder användas för att hitta litteratur. Dessa kallas (a) systematisk 

sökning, (b) kedjesökning, och (c) medveten slumpmässig sökning. Nedan kommer vi 

beskriva dessa sökmetoder och hur vi använt oss av dem under vår litteratursökning.  
 

4.2.1. Systematisk sökmetod 
Vår utgångspunkt då vi påbörjade vår elektroniska litteratursökning var den 

systematiska sökningsmetoden där vi utgick från databaserna UniSearch, ERIC samt 

SwePub. Vi sökte även efter artiklar på den elektroniska tidskriften Nämnaren som är 

inriktad på matematikundervisning. Systematisk sökning beskrivs av Rienecker och 

Stray Jørgensen (2008) som en bra sökmetod då ett valt tema är fastställt. Då vi 

bestämt att vi ville inrikta oss på flerspråkighet kopplat till matematik såg vi denna 

sökningsmetod som en bra utgångspunkt för vårt sökande. Rienecker och Stray 

Jørgensen (2008) beskriver att det är viktigt att ha olika sökord nära till hands då 

arbetet med en litteraturstudie påbörjas. Vi påbörjade en sökning på UniSearch där vi 
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använde oss av sökord både på svenska och på engelska då vår litteraturstudie syftade 

till att undersöka vad nationell och internationell forskning säger om flerspråkighet 

kopplat till matematik. Utgångspunkten för att hitta relevanta sökord var våra 

frågeställningar och utifrån dem diskuterade vi fram möjliga sökord innan vi startade 

vår litteratursökning. Vi använde sökord som mathematics, multilingualism, math*, 

bilingual*, learning, teaching, programs, word problem*, ethnomathematics, 

matematik, modersmål, flerspråkighet, lärande, textproblem, etnomatematik samt 

undervisning. På vissa ord använde vi oss av vad Nyberg och Tidström (2012) 

beskriver som trunkering. Genom att använda trunkeringstecknet * kunde vi utvidga 

valda ord till att kunna få olika ändelser. Exempelvis gav sökordet bilingual* även 

träffar på sökordet bilingualism. Denna sökteknik betonar Rienecker och Stray 

Jørgensen (2008) som användbar. Författarna beskriver även att användningen av 

citationstecken omkring ord vid litteratursökning är en användbar teknik. Detta görs 

för att kunna styra att sökorden ska vara i närheten av varandra i sökresultaten.  Vi 

använde oss av detta för att kunna begränsa vår sökning till relevanta artiklar som med 

större sannolikhet hade en koppling till våra frågeställningar. 
 

När dessa sökningar gjordes ville vi ur ett källkritiskt perspektiv begränsa sökträffarna 

till granskade artiklar och valde därför att markera “Peer reviewed”. Eriksson Barajas 

et al. (2013) beskriver att detta innebär att artiklarna anonymt har blivit vetenskapligt 

granskade. En av våra artiklar hittade vi i en avhandling som blivit kritiskt granskad 

innan den publicerats vilket bidrar till dess tillförlitlighet. Vi ville heller inte använda 

oss av studier genomförda före år 2000 och valde därför ett tidsintervall mellan åren 

2000 och 2015. Detta för att vi vet att skolan är en institution som är under ständig 

utveckling och därför ville vi att artiklarna skulle vara tidsmässigt relevanta. Vi gjorde 

även begränsningar kopplat till språk då vi endast valde artiklar som var skrivna på 

engelska och svenska. Vidare gjorde vi även en begränsning kopplat till ålder, då vi 

endast valde studier där deltagarna var i åldrarna sju till femton år. Dessa 

begränsningar kunde vi ta hänsyn till genom att först läsa artiklarnas titlar och 

sammanfattningar. Begräsningarna gällde även då vi genomförde kedjesökningen och 

medveten slumpmässig sökning. När vi hade gjort detta fanns det fortfarande många 

artiklar att välja mellan så när vi tagit hänsyn till alla begränsningar fick vi fortfarande 

arbeta med att välja olika artiklar som vi ansåg hade relevanta titlar och 

sammanfattningar kopplat till våra frågeställningar. 
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4.2.2. Kedjesökning 
Efter vi hittat lämpliga artiklar som passade vår valda inriktning övergick den 

systematiska sökningen till kedjesökning. Kedjesökning beskrivs av Rienecker och 

Stray Jørgensen (2008) som en sökmetod där man förlitar sig på författare och deras 

referenser. Kedjesökning sker genom att läsaren väljer lämplig litteratur som en 

författare har refererat till som i sin tur kan leda till ny litteratur och så vidare. I denna 

metod är det därför viktigt att den första litteraturen är lämplig och att läsaren har varit 

källkritisk i sitt val av förstakälla. 
 

Under den systematiska sökningen hade vi källkritik i åtanke genom att vi endast valde 

artiklar som var primärkällor. Hartman (2003) uttrycker att dessa källor är mer 

tillförlitliga än sekundärkällor. Genom att vara noggranna med att artiklarna skulle ha 

en tydlig metod och resultatdel kunde vi utesluta att artiklarna var sekundärkällor. Att 

vi även använde oss av artiklar som var ”peer reviwed” bidrog till en källkritisk 

artikelsökning. Detta motiverar att artiklarna vi utgick från då vi påbörjade 

kedjesökningen var tillförlitliga.  
 

4.2.3. Medveten slumpmässig sökning 
Kedjesökningen ledde till att vi hittade fler relevanta artiklar inom samma 

ämnesområde och genom artiklars referenslistor påbörjade vi även en manuell 

litteratursökning. Denna sökmetod innefattar sökande efter litteratur som sker i ett 

bibliotek. Genom den manuella sökmetoden som främst utgick från de valda 

artiklarnas referenslistor kunde vi hitta lämplig litteratur för vår bakgrund. Under den 

manuella sökningen genomförde vi även en medveten slumpmässig sökning. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) påpekar att detta är en metod som används när 

en skribent vill bli inspirerad och slumpmässigt få idéer. Vi gjorde detta genom att vi 

utgick från hyllorna där vi under kedjesökningen hittade litteratur från de valda 

artiklarnas referenslistor. Vi kunde då hitta ytterligare passande litteratur genom 

intressanta titlar och innehållsförteckningar. 
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4.3. Bearbetning och genomförande 
Till en början valde vi ut 11 artiklar som för att kunna besvara våra frågeställningar 

bearbetades genom att vi diskuterade dess innehåll, sammanfattade dem samt jämförde 

artiklarna med varandra. En bit in i bearbetningsprocessen gjorde vi ytterligare en 

artikelsökning då vi ville utöka vårt resultat. Vi hittade då två artiklar till och därmed 

blev det totala antalet artiklar 13 stycken. Utifrån resultatet gjorde vi en tematisk 

indelning med rubriker som syftade tillbaka till frågeställningarna. Vi gjorde detta för 

att få en tydlig struktur och ge läsaren en klar bild över resultatets innehåll. För att 

tydliggöra vilka artiklar som vi har använt oss av så har vi sammanställt en tabell som 

visas på nästa sida. Syftet med denna tabell är att ge en överblick över våra valda 

artiklar och sökningsord till respektive artikel.  
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Tabell. 

    Författare  Årtal Databas Sökord Metod Deltagare 
Bengtsson, M. 
 

2012 UniSearch multilingualism, 
mathematics 

Observationer och 
intervjuer. 

En flerspråkig 
skola. 

Bernardo, A. 2005 UniSearch bilingual* 
word problems 

Lösa benämnda 
uppgifter på elevernas 
modersmål och 
andraspråk. 

111 elever i 
åskurs 4 från tio 
olika skolor. 

Bernardo, A., 
och 
Calleja,M.O. 

2005 UniSearch mathematics 
bilingual 

Färdigställda 
benämnda uppgifter 
på modersmål och 
andraspråk. 

85 elever från 
årskurs 5, 
åldrarna 9-13 år. 

Dominguez, H. 2011 UniSearch bilingualism Vardagsrelaterade 
benämnda uppgifter. 

Förskoleklass till 
femteklass. 

François, K och 
Stathopoulou, 
C,   

2012 ERIC ethnomatematics Observationer och 
intervjuer.  

En klass med 
elever 7-12 år. 

Hansson, Å. 2011 Bibliotek manuell sökning  Observationer och 
intervjuer med lärare 
och elever. 

Elever i årskurs 
8. 

Hemsley, G., 
Holm, A och 
Dodd, B. 

2014 UniSearch bilingual*, 
mathematic*, 
learning. 

Flerspråkig 
undervisning. För- 
och eftertest av 
elevernas 
matematiska 
baskunskaper och 
begreppslig förståelse. 

18 elever i 
årskurs 1.  

Kempert, S., 
Saalbach, H 
och 
Hardy, I. 

2011 ERIC math*  
bilingualism 

Lösa benämnda 
uppgifter på 
modersmål samt 
andra språk. 

78 elever i 
årskurs 3 från 5 
skolor i 
Tyskland. 

Marian, V., 
Shook, A., och 
Schroeder, 
Scott, R. 

2013 ERIC mathematic, 
bilingual  
programs 

Standardiserade tester 
som var ålders- och 
årskursanpassade. 

Förskoleklass till 
femteklass.  

Norén E. 2006 UniSearch modersmål, 
matematik. 

Observationer och 
intervjuer. 

2 somaliska 
elever. 

Norén, E. 2008 SwePub kedjesökning i 
Norén (2010) 

Observationer under 2 
års tid. 

Fem 
mångkulturella 
skolor, elever 
mellan 9 och 16 
år. 

Norén, E. 2011 SwePub Eva Norén Observationer, 
videoinspelningar 
samt formella och 
informella intervjuer. 

10 elever, 
grundligare av 
två elever. 

Löwing, M.och 
Kilborn, W. 
 

2008 Nämnaren  modersmål, 
matematik 

Sammanställningar av 
författarnas 
erfarenheter av deras 
observationer och 
kartläggningar av 
matematikundervisnin
g i mångkulturella 
miljöer. 

Mångkulturella 
miljöer i ett antal 
olika länder.  
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5. Resultat 
Nedan kommer de ställda frågeställningarna att besvaras. Resultatet är placerat under 

lämpliga rubriker och vi har valt att placera studierna under respektive rubrik utefter 

tidsperioderna studierna sträcker sig över. De studier som innefattar kortare experiment 

och undersökningar presenteras först och mer longitudinella studier därefter. 

Inledningsvis redovisas hur elever och deras matematiska kunskaper påverkas då deras 

modersmål integreras i matematikundervisningen. Därefter redovisas den kulturella 

kontextens betydelse kopplat till matematik samt hur matematikundervisningen kan 

organiseras för att främja flerspråkiga elever.  
 

5.1. Påverkan på de matematiska kunskaperna  
Kempert, Saalbach och Hardy (2011) undersökte hur elevers muntliga språkfärdigheter 

påverkar förmågan att lösa benämnda uppgifter3. Studien genomfördes i tysktalande 

skolor med en hög andel turkiskt flerspråkiga elever. För en djupare analys testades 

elevernas muntliga språkfärdigheter i tyska samt turkiska, deras intelligensnivå, 

socioekonomisk status och aritmetiska färdigheter. Resultatet visade att det mest 

avgörande för att eleverna lyckades med uppgifterna var språkfärdigheter i det testade 

språket samt aritmetiska färdigheter. Ju bättre färdigheter i det testade språket, desto 

bättre resultat fick eleverna. Utifrån resultatet poängterar forskarna språkfärdighetens 

betydelsefulla roll för att lösa benämnda uppgifter. Vidare visade resultatet att de 

enspråkiga tyska eleverna presterade märkbart bättre än de flerspråkiga eleverna med 

låga tyska språkfärdigheter då problemen presenterades på tyska. Detta tyder på att de 

flerspråkiga eleverna missgynnas då de ska lösa benämnda uppgifter om de har låga 

språkfärdigheter i undervisningsspråket.  
 

Forskarna undersökte detta vidare genom att dela in de flerspråkiga eleverna i 

dominanta och svaga flerspråkiga grupper 4 . Som grund till indelningen låg 

språkfärdighet samt socioekonomisk status. Indelningen ledde till att det gick att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Benämnd uppgift: ”…är given med en text utöver eventuella matematiska symboler. Denna text är till för 
att visa på en tillämpning av matematik och/eller leda till en matematisk modell” (Hagland, K., Hedrén, R., & 
Taflin, E, 2005, s. 27). 
4 Dominant flerspråkig elev: En elev som behärskar ett av sina språk på en nivå som en infödd person.  
   Svag flerspråkig elev: En elev som har språkliga brister i alla språk som hen behärskar (Cummins, 1979). 
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urskilja att den dominanta gruppen presterade bättre då undervisningsspråket och det 

testade språket var samma, alltså tyska medan den svaga gruppen presterade bättre på 

benämnda uppgifter skrivna på turkiska.  Författarna poängterar att dessa elever kan 

dra nytta av det turkiska språkets funktioner som en resurs genom att modersmål kan 

bidra till en mer lämplig modelleringsprocess av benämnda uppgifter. Författarna 

betonar dock att det är viktigt att ta hänsyn till att andra faktorer som till exempel 

motivation kan vara en bidragande orsak till detta.  
 

Studien visade även på en fördel som flerspråkiga elever med sämre språkfärdigheter i 

undervisningsspråket hade gentemot de enspråkiga eleverna. De presterade nämligen 

lika bra på tyska benämnda uppgifter som fyllts ut med överskottsinformation för den 

aritmetiska uträkningen. Genom detta pekar studiens resultat på att flerspråkighet för 

med sig en fördel som forskarna menar beror på en högre uppmärksamhetskontroll hos 

flerspråkiga elever.  
 

En liknande studie genomfördes av Bernardo och Calleja (2005). De undersökte hur 

flerspråkiga elevers resultat på benämnda uppgifter påverkas om de får lösa 

uppgifterna på sitt modersmål filippinska istället för på undervisningsspråket engelska. 

Uppgifterna var av två typer. Standardproblem kunde lösas med hjälp av enkel 

aritmetik samt parallella problem som tog mer hänsyn till verklighetsfakta, 

begränsningar eller kunskap. Dessa problem kunde inte lösas enbart genom enkel 

aritmetik. Studiens resultat visade att både de elever som löste problemen på sitt 

modersmål respektive andraspråk nästan aldrig tog erfarenheter från verkligheten i 

åtanke vid modelleringsprocessen av benämnda uppgifter. Vidare visade studien att de 

elever som löste textproblemen på filippinska hade högre andel rätta svar samt använde 

mer lämpliga aritmetiska procedurer jämfört med eleverna som löste problemen på 

engelska. Denna elevgrupp hade även lägre procent av uteblivna svar. 
 

Bernardo och Calleja (2005) betonar med stöd från resultatet att flerspråkiga elever 

tenderar att få en bättre förståelse för benämnda uppgifter om de presenteras på deras 

första och mer utvecklade språk. De poängterar att detta är väldigt intressant då dessa 

elever dagligen mötte matematiska begrepp, benämnda uppgifter och förklaringar på 

undervisningsspråket engelska. Vidare framhåller forskarna att det språk som de 

benämnda uppgifterna presenteras på inte alltid har en viktig funktion. Studiens 
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resultat visar exempelvis att förmågan att applicera kunskap från verkliga livet inte 

nödvändigtvis behöver höra samman med språkliga erfarenheter. 
 

En liknande studie med annorlunda resultat genomfördes av Bernardo (2005). Studien 

syftade till att undersöka om språket som benämnda uppgifter presenteras på påverkar 

elevers matematiska resultat. Flerspråkiga elever fick uppgiften att färdigställa 

benämnda uppgifter med en lämplig fråga i förhållande till den presenterade 

informationen. Eleverna skulle sedan lösa den benämnda uppgiften. Den testade 

gruppen delades in i två lika delar, en som uppgav att engelska var deras modersmål 

samt de som uppgav att filippinska var deras modersmål. Undervisningsspråket i 

skolan var engelska. Alla elever fick genomföra uppgifter på både engelska och 

filippinska och resultatet visade på skillnader mellan de två grupperna. Eleverna med 

engelska som modersmål presterade bättre på uppgifterna än eleverna som hade 

filippinska som sitt modersmål. Resultatet visade även att det inte var några skillnader 

vid individuella jämförelser mellan svaren på uppgifterna på de olika språken. Elever 

med filippinska som modersmål hade lika lätt för att lösa de engelska och filippinska 

problemen. Resultatet pekar alltså på att språket som problemen presenterades på inte 

hade någon större betydelse för elevernas förmåga att färdigställa problemen med en 

passande fråga. 
 

Forskaren uttrycker att studiens resultat visar att det är viktigt att särskilja abstrakta 

matematiska komponenter från språkliga faktorer vid en problemlösningsprocess. 

Dessa komponenter kan exempelvis vara att modellera ett problems struktur eller göra 

beräkningar genom att använda matematisk kunskap. Forskaren beskriver att 

anledningen till att dessa representeras annorlunda i jämförelse med mer språklig 

information kan bero på att dessa komponenter styrs av problemscheman eller 

abstrakta representationer som inte påverkas av problemets språk. En förklaring till 

studiens resultat menar forskaren i sådana fall kan vara åldern på eleverna. Då de gick i 

årskurs fyra skulle det kunna vara så att de redan tillägnat sig grundläggande scheman 

för problemlösning. Detta skulle då kunna varit en bidragande orsak till att språket 

hade mindre inflytande på elevernas förmågor att färdigställa och lösa problemen.  
 

Hemsley, Holm och Dodd (2014) genomförde en studie där flerspråkiga elevers 

modersmål integrerades i matematikundervisningen. Studien genomfördes i Australien, 
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där elever vars modersmål var samoan och andraspråk engelska delades in i två 

grupper. Kontrollgruppen fick matematikundervisning på engelska medan den andra 

gruppen fick samma undervisning fast på engelska och samoan av en flerspråkig lärare. 

Båda grupperna fick genomföra ett för- och eftertest som testade begreppslig förståelse 

samt baskunskaper i matematik som till exempel enkla beräkningar och numerisk 

fakta. Studien visade på skillnader i mönster för lärande mellan de två grupperna. 

Kontrollgruppen utvecklade baskunskaper i matematik men hade en begränsad 

progression gällande begreppslig förståelse. I kontrast till detta visade den grupp som 

fått matematikundervisning på två språk ett mer balanserat lärande mellan 

progressionen i begreppslig förmåga och i matematiska baskunskaper. Forskarna 

beskriver att en möjlig förklaring till detta kan vara att eleverna i denna grupp vid 

mötet med nya engelska begrepp fick hjälp av sitt ordförråd på sitt modersmål för att 

skapa begreppslig förståelse. Forskarna uttrycker att om studien hade sträckt sig över 

en längre period, hade det varit troligt att gruppen som fick matematikundervisning på 

två språk hade fått fördelar inom de båda testade områden. Detta på grund av att deras 

lärande skulle få ett ännu mer utvecklat stöd av sitt ordförråd i sitt modersmål och att 

kontrollgruppens lärande under samma tid skulle begränsas då de inte skulle få detta 

stöd.  
 

Marian, Shook och Schroeder (2013) genomförde en liknande studie i USA där elever 

från förskoleklass till årskurs fem följdes. På den undersökta skolan talades engelska 

som majoritetsspråk och spanska som minoritetsspråk. Studien syftade till att 

undersöka hur minoritets- och majoritetselevers matematiska kunskaper påverkas av en 

tvåspråkig undervisning. Antalet elever som var 2009 stycken, delades in i olika 

grupper beroende på deras språkliga referenser. Minoritetselever med spanska som 

modersmål delades in i två grupper. Grupp ett undervisades endast på spanska under 

sina tre första skolår och i årskurs fyra och fem integrerades engelska. Den andra 

gruppen fick de endast undervisning på engelska. Vid en jämförelse mellan de två 

grupperna visades, genom standardiserade tester i matematik, att resultaten för grupp 

ett överträffade resultaten för grupp två. Grupp ett visade även på en märkbar 

progression vid de standardiserade testerna mellan årskurserna vilket inte var lika 

tydligt för grupp två. Detta trots att testerna var ålders och årskursanpassade. Forskarna 

betonar med stöd från resultatet att matematikundervisning där modersmål integreras 

är positiv för minoritetselever. Den kan leda till märkbara progressioner och 
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förbättringar för dessa elever jämfört med elever som endast får undervisning på sitt 

andraspråk.  
 

Samtidigt undersöktes i Marian et al. (2013) studie hur resultaten för elever med 

engelska som modersmål påverkades då undervisningsspråket varierade. Likt ovan 

blev även dessa elever uppdelade i två grupper där den ena gruppen bara undervisades 

på engelska medan den andra redan i förskoleklass hade spanska och engelska som 

undervisningsspråk. I jämförelse mellan grupperna kunde forskarna se att de elever 

som hade två undervisningsspråk presterade märkbart bättre på de standardiserade 

testerna. Studien visade alltså att även majoritetsspråkiga elever har fördel av en 

tvåspråkig undervisning i matematik då ett andraspråk integreras när eleverna börjar 

skolan.  
 

 

5.2. Personlig påverkan på flerspråkiga elever 
I Sverige har Norén (2008) utfört en studie på ett antal olika mångkulturella skolor. I 

denna studie observerades vad som hände då flerspråkiga elever fick möjligheten att ha 

matematikundervisningen på deras modersmål. Forskaren poängterar att då 

undervisningsspråket är svenska är det svårt för flerspråkiga elever att använda sina 

kommunikativa förmågor och samtidigt uppnå kognitiv kreativitet för att kunna lösa 

problem på samma nivå som en enspråkig elev. Detta på grund av att eleverna inte 

uppnått samma språkliga nivå i svenska. Studien visar att de elever som presterade bäst 

av ett flerspråkigt klassrum var nyanlända flyktingar i åldrarna 14-15 år. De kom över 

en språkbarriär som bildas då undervisningen är på svenska när de fick möjligheten att 

få förklaringar och instruktioner på sitt modersmål. Även flerspråkiga elever som varit 

en längre tid i Sverige uttryckte att det under tidigare svensk matematikundervisning 

varit svårt för dem att svara på frågor och desto svårare att ställa frågor till läraren. Nu 

när de fick chansen att använda sitt modersmål uttryckte de att detta ändrats och att de 

kände sig mer inkluderade och självsäkra.  
 

I Noréns (2008) studie uttryckte eleverna att de kände att undervisningen var till för 

dem då deras modersmål inkluderades i matematikundervisningen. Inte bara för att de 

förstod språket utan även för att deras bakgrund och språk sågs som en grundläggande 
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resurs. Eleverna uppgav att de kände sig inkluderade och säkra när de befann sig i ett 

tvåspråkigt matematikklassrum. De menade att om de inte kunde ett specifikt ord på 

svenska kunde de få det förklarat på sitt modersmål. Fortsättningsvis beskriver 

forskaren att många elever uttryckte att de drog nytta av och uppskattade att kunna tala 

och använda sina två språk när de lärde sig matematik. Forskaren argumenterar för att 

användandet av modersmål under matematiklektionerna inte hindrar flerspråkiga 

elevers utveckling av det svenska språket. Hon betonar att elever blir utsatta för det 

svenska språket i andra ämnen och därför är det inte en nackdel att få 

matematikundervisning på sitt modersmål. 
 

Norén (2011) har även genomfört en studie som syftade till att undersöka hur 

flerspråkiga elevers matematiska identitetsskapande utvecklas när de får möjligheten 

att undervisas i ett matematikklassrum på deras modersmål samt svenska. Genom 

observationen visar studien att identitetsskapande påverkas av ett samspel mellan olika 

diskurser som finns i klassrummet, exempelvis solidaritet och regleringsdiskurser. Ett 

exempel på detta är en observerad pojkes växlingar mellan en identitet som en 

högljudd invandrad elev och som en engagerad lärande i matematik. Det visade sig att 

läraren i en regleringsdiskurs reglerade denna elevs beteende genom att använda hans 

modersmål arabiska. Eleven verkade lyssna mer noggrant när han blev tillsagd på sitt 

modersmål i jämförelse med när han blev tillsagd på sitt andraspråk. Forskaren betonar 

att detta kan bero på att detta språk är starkast sammankopplat med solidaritet för 

eleven.  Det fanns även ett samspel mellan en diskurs som förespråkar ett flerspråkigt 

klassrum och en matematisk diskurs. Läraren uttryckte att det är viktigt för eleverna att 

höra de matematiska termerna på både svenska och modersmålet för att lättare förstå 

de matematiska koncepten. Eleverna i sin tur uttryckte att de kände sig mer bekväma 

då läraren använde modersmålet och att deras gemensamma erfarenheter bidrog till en 

tillit för läraren. 
 

Norén (2011) betonar att dessa positiva utvärderingar från eleverna inte bara ska ses 

som betydelsefulla från ett språkligt perspektiv utan även som en speciell 

skolmatematisk diskurs. Eleverna presterar genom en identitet som flerspråkiga och 

möjliggör då en diskurs där flerspråkighet involveras. Diskursen stöttar deras identitet 

som flerspråkiga och blir inte ett hinder för att de ska identifiera sig själva som 

engagerade lärande i matematik. Istället visar observationer att då diskurser av 
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solidaritet, sociala relationer och flerspråkighet i kombination med att modersmålet 

används fungerar som ett stöd för deras identitetsskapande som flerspråkiga och 

engagerad lärande i matematik. Forskaren poängterar även att ytterligare en orsak till 

att eleverna utvecklade en identitet som engagerade lärande i matematik kan vara att 

den observerade läraren förväntade sig goda resultat och trodde på sina elever. 

5.3. Kulturens betydelse i matematikklassrummet 
I sin undersökning analyserade Norén (2006) vad som händer då flerspråkiga elever får 

undervisning i matematik på svenska samt sitt modersmål. Resultatet visade att en 

viktig komponent i undersökningen kom att bli uppgifternas kontext. Uppgifternas 

kontexter uppfattades väldigt olika av eleverna vilket förklaras genom att elevernas 

tidigare erfarenheter påverkar uppfattningen av kontexten. Att många av uppgifterna 

tydligt byggde på svenska traditioner och kulturförhållanden visade sig vara ett 

märkbart hinder för många elever och uppgifterna blev för dem kontextobundna. Dessa 

uppgifter var svåra för eleverna att lösa och det hjälpte inte heller att eleverna fick dem 

förklarade för sig på sitt modersmål. Då modersmålsläraren förklarade uppgiften på 

nytt genom att bortse från kontexten så hade eleven inga problem att lösa den 

aritmetiska utmaningen.  
 

Även François och Stathopoulous (2012) studie syftade till att undersöka huruvida 

flerspråkiga elevers kulturella bakgrund och erfarenheter påverkar deras skolgång. 

Studien observerade romska elevers skolsituation i Grekland som visade att de romska 

eleverna hamnat i en ”mittemellan-situation” under matematiklektionerna. Genom 

deras halvnomadiska livsstil, socioekonomiska organisation i deras samhälle samt 

deras muntliga matematiska språktradition bar de romska eleverna med sig en 

annorlunda och mer informell matematisk kunskap än de grekiska eleverna. 

Exempelvis var de romska elevernas huvudräkning väldigt väl utvecklad och användes 

mycket av eleverna. Observationer visar att huvudräkning var vanligt förekommande 

då de romska eleverna hjälpte sina föräldrar på marknader och att de främst var där 

som matematik användes i deras hemmiljö. De var dock väldigt obekanta med skrivna 

koder som exempelvis algoritmer och det visade att detta ledde till att de hade stora 

problem med matematik som inte uttrycktes verbalt och som förutsatte användning av 

algoritmer. Genom studien visades sig dock att de romska eleverna presterade väldigt 

bra och effektivt då de inte var begränsade till att använda en formell matematik och 
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någon speciell algoritm, utan uppmuntrades till att använda deras egna erfarenheter vid 

problemlösningen. 
 

Lärare på skolan i François och Stathopoulous (2012) studie uttryckte att skolan 

bortser från de romska elevernas bakgrund och erfarenheterna från deras kultur. Den 

kunskap som dessa elever hade med sig uppmuntrades inte och användes inte som en 

fördel för eleverna. Forskarna betonar att konsekvenser av detta blir att skolan även 

bortser från de romska elevernas informella matematiska kunskap som beskrevs ovan. 

De menar att exkluderingen av elevernas kulturella bakgrunder och erfarenheter 

påverkar både elevernas sociala identitet och identitet kopplat till skolprestationer. De 

romska eleverna uttryckte en känsla av utanförskap och kulturkrockar i skolan, vilket 

beskrivs som en anledning till att romska elever skolkar eller hoppar av skolan tidigt.  
 

I fråga om utanförskap och exkludering av elevers kulturella bakgrunder betonar Norén 

(2008) med stöd i sin studie vikten av att inkludera elevers kulturella bakgrunder i 

matematik undervisningen. I hennes studie visar resultatet att eleverna presterade bättre 

då de undervisades i ett flerspråkigt klassrum. Eleverna uttryckte att de genom stöd av 

sitt modersmål kände sig mer självsäkra och fick en större begreppslig förståelse. 

Läraren växlade språk för att förklara när eleverna inte förstod och eleverna kunde 

även föra meningsfulla diskussioner när läraren tog sina tidigare erfarenheter från sitt 

hemland i åtanke. Forskaren menar på att utgångspunkten i gemensamma traditioner 

bidrog till att eleverna lättare kunde associera till sina egna erfarenheter. Forskaren 

observerade till exempel att läraren förklarade talet 𝜋 som bråktalet !!
!

 vilket är vanligt 

förekommande i Irak. Ett hinder som uppkom för lärarna i den flerspråkiga 

matematikundervisningen var att de blev tilldelade läroböcker som var skrivna på 

svenska, dessa hade textuppgifter som var influerade av svenska och västerländska 

traditioner. Forskaren menar att detta bidrog till att eleverna inte kunde använda sina 

egna erfarenheter, kultur och bakgrunder för att koppla till matematikuppgifterna. 
 

Även Dominguez (2011) genomförde en studie där flerspråkigheter och vardagliga 

erfarenheter betonas som kognitiva resurser för att stödja förståelse i matematik. 

Forskarens studie visar att elevers matematiska tänkande utvidgades då problemen var 

anknutna till deras vardag och erfarenheter. Fortsättningsvis beskriver författaren att de 

flerspråkiga eleverna var mer benägna att dela med sig av sina matematiska kunskaper 
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på sitt modersmål än på undervisningsspråket. Deras modersmål fungerade som ett 

kraftfullt verktyg för att upprätthålla de matematiska diskussioner som genomfördes. 

Då eleverna fick kommunicera på sitt modersmål tenderade de att bli mer involverade i 

varandras förklaringar och resonemang.  
 

Genom sina observationer framhäver Dominguez (2011) flerspråkighet som en 

kognitiv resurs som eleverna har användning av då de ges möjligheten att använda sitt 

modersmål i matematikundervisningen. Vidare betonas att då en skola exkluderar ett 

av flerspråkiga elevers språk så utelämnas även erfarenheter som hör samman med det 

språket. Detta kan leda till att unika sätt att lära sig matematik på exkluderas. En följd 

av detta blir att de flerspråkiga eleverna går miste om chansen att utnyttja sina fulla 

matematiska repertoarer.  
 

5.4. Matematikundervisning som främjar flerspråkiga elever 
Resultatet som behandlar undervisning som främjar flerspråkiga elever har vi valt att 

presentera genom rubriker med en tematisk indelning utifrån liknande observationer i 

de olika studierna. Resultat från de olika studierna kommer därför förekomma under 

flera rubriker. Vi har valt att dela in studiernas resultat på detta vis för att tydligt 

presentera utmärkande drag för matematikundervisning som främjar flerspråkiga 

elever. 

5.4.1 Språkutvecklande arbetssätt i matematik 
Bengtsson (2012) genomförde en studie på en flerspråkig svensk skola som lyckats 

med matematikundervisningen även för de flerspråkiga eleverna. Studien syftade till 

att undersöka de didaktiska metoder som på skolan betonades som funktionella för 

flerspråkiga elever. På skolan uttrycktes och observerades vikten av det 

språkutvecklande arbetssätt som genomfördes på skolan. Detta språkutvecklande 

arbetssätt märktes även under matematikundervisningen. Eleverna gavs rika 

möjligheter att kommunicera matematik med varandra och läraren. Forskaren 

poängterar även att observationerna visade att skolans lärandekultur och 

språkutvecklande arbetssätt utmärktes av att alla elever skulle ges chansen att komma 

till tals. Elevernas modersmål uppmärksammades av lärarna som en resurs och 

inställningen till modersmålsundervisning var positiv. Detta noterades även under 
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matematiklektioner då lärare visade intresse för de flerspråkiga elevernas kulturer och 

språk. Eleverna uppmuntrades till att använda sig av sitt modersmål under 

matematiklektionerna för att förklara och hjälpa varandra. Likt Bengtsson (2012) 

belyser Löwing och Kilborn (2008) språkets betydelse. De poängterar vikten av att 

undersöka den nyinvandrade elevens förkunskaper och vilka matematiska begrepp som 

eleven redan behärskar på modersmålet. Dessa begrepp beskrivs som relativt enkla att 

föra över till ett andraspråk. Vidare betonar de vikten av att det är viktigt att eleven får 

stöd med att på modersmålet utveckla och komplettera matematiska begrepp. Samtidigt 

ge undervisning i svenska som andraspråk och forskarna menar att det är viktigt att 

matematikläraren även engagerar sig i denna undervisning. I linje med detta 

observerade Bengtsson (2012) att merparten av lärarna på hennes observerade skola 

var positiva till modersmålsundervisning. De intervjuade lärarna uttryckte även att 

samarbetet med modersmålslärarna fungerade bra. Löwing och Kilborn (2008) menar 

att ett samarbete med modersmålslärare och läraren som har eleven i svenska som 

andraspråk är viktigt. Detta för att eleven inte enbart ska bli bekant med svenska 

vardagsbegrepp utan även det matematiska språk med annorlunda uttryck och ord som 

används under matematiklektioner. Detta beskrivs som en hjälp för att eleven senare 

ska kunna tillgodogöra sig matematikundervisning på svenska.  
 

5.4.2. Material och uppgifter 
Norén (2006) betonar att valet av uppgifter i flerspråkiga klassrum som mycket viktigt 

då hennes studie visar att elevers tidigare erfarenheter påverkar uppfattningen av 

kontexten. Kontextobundna uppgifter visade sig var ett hinder för eleverna. Genom 

kontextbundna och kognitivt krävande uppgifter, ökar de flerspråkiga elevernas 

möjlighet att lösa uppgifterna. Vidare beskriver forskaren att hennes undersökning 

tyder på att då elever får möjligheten att undervisas i sitt modersmål så ökar 

möjligheterna att knyta an matematikundervisningen till elevernas erfarenheter och 

kultur. Detta genom att möjligheterna att använda ett etnomatematiskt perspektiv 

möjliggörs. Genom att reflektera kring uppgifters karaktär kan läraren påverka och 

förebygga att det finns en länk mellan uppgifterna och elevernas tidigare erfarenheter. 

Forskaren poängterar att lärarens etnomatematiska medvetenhet därför är viktigt för att 

skapa möjligheter för flerspråkiga elever att lyckas i matematik. 
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Även på Bengtssons (2012) observerade skola fanns ett fokus på vilket material som 

användes. Från sina observationer kunde forskaren se att skolan använde mycket 

visuellt material under matematiklektionerna och att matematikböcker användes 

väldigt lite av vissa lärare. Genom användandet av visuellt material gavs eleverna rika 

möjligheterna att kommunicera kring matematik via exempelvis experiment och bilder. 
 

5.4.3. Lärarens support och förväntningar 
Resultatet i Hanssons (2011) studie visar ett positivt samband mellan elevers resultat 

och ett undervisningsansvar där läraren stöttade eleverna och förklarade det 

matematiska innehållet. Lärarens engagemang och vägledning hade en central 

betydelse för elevernas matematiska utveckling. Studien visar att det var extra viktigt 

med hög läraraktivitet inom uppgifter med en språklig dimension. Att läraren var 

engagerad och tog sitt ansvar för att vägleda och stötta eleverna inom textuppgifter var 

speciellt viktigt för elever med ett andraspråk som inte hade undervisningsspråket 

välutvecklat. Studien visar även att klasser med stor andel elever födda utomlands eller 

elever med låg socioekonomisk status fick mindre stöd och vägledning av läraren. Det 

skiljde sig alltså mellan klasser hur hög läraraktiviteten var, det vill säga hur läraren 

förklarade matematik, frågade och samtalade med eleven samt organiserade 

matematikundervisningen. Studien visar alltså att de grupper som behövde mest stöd 

från läraren, var de som fick minst av det.  
 

I linje med Hanssons (2011) studie uppmärksammar Bengtsson (2012) att 

förväntningarna på de flerspråkiga elever var höga på hennes observerade skola, vilket 

även uttrycktes av lärarna. Att tro på alla elevers förmåga att lära sig matematik och se 

sin undervisning som ett verktyg för att få eleverna att lyckas uttrycktes av lärarna som 

en grundläggande inställning på skolan. Elever plockades inte ut från klassrummet för 

särskild hjälp och ingen nivågruppering förekom. Genom detta skapades en inkluderat 

och tillåtet klassrumsklimat där lärarna stöttade och trodde på sina elevers förmågor. 
 

5.5. Summering av resultatet 
Sammanfattningsvis visar flera av de granskade studierna att flerspråkiga elevers 

matematiska kunskaper förbättras då deras modersmål integreras i 

matematikundervisningen och uppmärksammas av lärarna. Ur resultatet går det även 
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att urskilja att det främst är flerspråkiga elever som har svaga språkliga kunskaper i sitt 

andraspråk som kan ta stöd av sitt modersmål. Resultatet visar även integrering av 

modersmålet har en positiv inverkan på flerspråkiga elevers identitet och självkänsla. 

En positiv inverkan på flerspråkiga elevers matematiska identitet och självkänsla 

verkar även vara de kulturella och språkliga erfarenheter som hör samman med ett 

modersmål. Resultatet tyder på att viktiga faktorer för att skapa en 

matematikundervisning som främjar flerspråkiga elever, exempelvis är samarbete 

mellan lärare, ett språkutvecklande arbetssätt, etnomatematisk medvetenhet hos lärare 

samt en positiv inställning till flerspråkiga elevers modersmål. 
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6. Diskussion 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras resultatdiskussionen med en efterföljande 

slutsats. Vi kommer att analysera litteraturstudiens resultat samt koppla samman det 

med studiens bakgrund. Vi kommer även att jämföra och ställa de behandlade 

studierna mot varandra. Avslutningsvis i kapitlet presenteras vår metoddiskussion. 
 

6.1. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är tematisk indelad i rubriker utifrån de ställda frågeställningarna 

för att underlätta läsningen. Avslutningsvis presenteras en slutsats av 

resultatdiskussionen. 

6.1.1. Modersmålets påverkan på elevers matematiska kunskaper 
Ljungblad och Lennerstad (2012) betonar vikten av att använda elevers andraspråk och 

modersmål i matematikundervisningen för att eleven ska förstå och utveckla sin 

matematik. Detta resonemang stöds av resultaten i Marians et al. (2013) och Hemsleys 

et al. (2014) studier. Dessa visar att flerspråkiga elever som fick en varierande 

undervisning där modersmålet och andraspråket blandades, presterade bättre än 

flerspråkiga elever som endast fick undervisning på sitt andraspråk.  
 

Fortsättningsvis stämmer även resultaten i Hemsleys et al. (2014) studie väl överens 

med Hyltenstam och Toumelas (1996) argument om att det är viktigt att flerspråkiga 

elever får begreppslig undervisning på sitt modersmål parallellt med undervisning på 

sitt andraspråk. Detta för att lättare utveckla ett andraspråk som de har hjälp av i sin 

matematiska utveckling. Detta anser vi kan vara en orsak till varför de flerspråkiga 

eleverna som fick matematikundervisning på sitt modersmål presterade bättre när det 

gällde begreppslig kunskap, än de som inte fick undervisning på sitt modersmål. 

Studien ger en tydlig bild över hur elevernas begreppsliga förmågor påverkades 

positivt av att modersmålets integrerades. Då undervisningsspråket var det enda som 

skiljde de två grupperna åt, pekar resultatet på modersmålets väsentliga betydelse för 

skillnaderna mellan elevernas resultat.  
 

De liknande resultaten i Marians et al. (2013) studie förespråkar vikten av att ge 

eleverna möjligheten att möta sitt modersmål och sitt andraspråk i 
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matematikundervisningen. Cummins (1981) resonemang om CALP-språkfärdigheter 

och att dessa utvecklas långsammare för flerspråkiga elever som inte får undervisning 

på sitt modersmål blir relevant i förhållande till denna studies resultat. En möjlig orsak 

till att gruppen som endast fick undervisning på sitt andraspråk inte visade samma 

progression som de elever som fick flerspråkig undervisning kan bero på att deras 

CALP-språkfärdigheter inte utvecklades på samma sätt. 
 

Genom ovan kan vi konstatera att flerspråkiga elever verkar prestera bättre då deras 

modersmål integreras i undervisningen. Resultaten i Kemperts et al. (2011) studie 

pekar dock på att det endast är en viss grupp flerspråkiga elever som gynnas av att få 

lösa benämnda uppgifter på sitt modersmål. Denna grupp är de flerspråkiga elever som 

enligt språktester hade låga språkfärdigheter i sitt andraspråk, så kallade svaga 

flerspråkiga elever.  
 

Cummins (1991) konstaterar att för att flerspråkighet ska ses som en resurs måste båda 

språken vara välutvecklade och kunna användas med flyt. Då de svaga flerspråkiga 

eleverna i Kemperts et al. (2011) studie hade låga språkfärdigheter i sitt andraspråk, 

tolkar vi det som att det inte var välutvecklat. Studiens resultat stödjer då Cummins 

resonemang och det går inte att säga att deras flerspråkighet fungerar som en resurs i 

matematikundervisning. För att dessa elevers flerspråkighet skulle kunna fungera som 

en mer användbar resurs måste de likt de flerspråkiga eleverna i studierna av Marian et 

al. (2013) och Hemsley et al. (2014) få en undervisning där modersmålet utvecklas 

parallellt med andraspråket. Likt Hyltenstam och Toumelas (1996) beskriver, skulle de 

först då kunna bygga upp ett andraspråk som de har hjälp av i andraspråkets 

matematikundervisning.   
 

Dock visar resultaten i Kemperts et al. (2011) studie på en förmåga som de flerspråkiga 

eleverna visade som inte stämmer med Cummins (1991) resonemang. De svaga 

flerspråkiga eleverna presterade nämligen lika bra på sitt andraspråk som de enspråkiga 

eleverna då de benämnda uppgifterna fyllts ut med överskottsinformation för den 

aritmetiska uträkningen. Detta tyder på att flerspråkighet för med sig en högre 

uppmärksamhetskontroll för svaga flerspråkiga elever och de använder sitt modersmål 

som en resurs även om deras första språk inte är välutvecklat. 
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Även Bernardo och Callejas (2005) studie visar att de flerspråkiga filippinska eleverna 

presterade bättre på tester på sitt modersmål. Intressant blir här en jämförelse med 

Kemperts et al. (2011) studie då Bernardo och Calleja (2005) inte testade elevernas 

språkfärdigheter. Eftersom inga språkfärdigheter testades så skulle en bidragande orsak 

till elevernas resultat, med stöd av Kemperts et al. (2011) studie, kunna vara att 

eleverna hade låga språkfärdigheter i sitt andraspråk. De skulle då kunna jämföras med 

svaga flerspråkiga elever och detta skulle kunna vara en orsak till att eleverna 

presterade bättre på sitt modersmål. Då även elevernas språkfärdigheter testades i 

Kemperts et al. (2011) studie bidrar det till att studien är mer tillförlitlig än studien 

genomförd av Bernardo och Calleja (2005). 
 

I kontrast till resultaten i Hemsleys et al. (2014), Marians et al. (2013), Kemperts  et al. 

(2011) och Bernardo och Callejas (2005) studier visar Bernardos (2005) studie att 

flerspråkiga elever presterade lika bra oavsett om testet var på deras första eller 

andraspråk. Det är intressant att ställa frågan hur denna studies resultat kan skilja sig 

från övriga studier. Bernardo (2005) menar med stöd från sitt resultat att eleverna i 

hans studie troligtvis hade utvecklat grundläggande scheman för problemlösning, 

vilket bidrog till att språket inte spelade så stor roll. Med stöd av Bernardos (2005) 

resonemang skulle en förklaring till resultaten i Bernardo och Callejas (2005) studie 

kunna vara att de eleverna inte utvecklat dessa grundläggande scheman för 

problemlösning och att språket då hade mer inflytande. Då eleverna i denna studie var i 

samma ålder skulle skillnaderna i resultaten i så fall kunna bero på vilka matematiska 

kunskaper eleverna hade.  
 

Ur ett annat perspektiv skulle det kunna vara skillnader i val av uppgifterna som bidrog 

till olika resultat. I Bernardos (2005) studie gavs inga exempel på hur uppgifterna såg 

ut i jämförelse med Bernardo och Callejas (2005) studie där vi fick se exempel på 

uppgifter. Detta ställer vi oss kritiska till eftersom det då skulle kunna vara så att 

uppgifterna i Bernardo (2005)  var lättare och språket därmed inte hade lika stor 

inverkan på resultaten som i Bernardo och Callejas (2005) studie.  
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6.1.2. Kulturen och modersmålets påverkan på flerspråkiga elever i 

matematikklassrummet 
I Noréns (2008) studie uttryckte lärare att svenska läroböcker ofta är kopplade till 

svenska och västerländska traditioner. På grund av detta visade forskarens studie att 

flerspråkiga elever hade svårt att använda sina erfarenheter och kopplade dem till 

matematik. Även i Noréns (2006) studie beskrevs ett fall då uppgifter anknutna till 

västerländska traditioner skapade kontextobundna uppgifter som blev ett hinder för 

flerspråkiga elever. Däremot visade studien att om elevers modersmål integreras i 

matematikundervisningen ökar möjligheterna att knyta an till elevernas erfarenheter 

och kultur vilket Vygotskij (1999) poängterar som en utgångspunkt för lärande. 

Undervisning där elevers kulturella bakgrunder och erfarenheter involveras leder till att 

ett etnomatematiskt perspektiv möjliggörs. Enligt Rönnberg och Rönnberg (2006) 

menar etnomatematiker att elevers bakgrund och kulturella aktiviteter bör involveras i 

matematikundervisningen för att elever med olika bakgrunder ska nå bra resultat i 

matematik. 
 

Vidare uttryckte flerspråkiga elever i Norén (2008) att de kände sig mer självsäkra när 

deras modersmål integrerades och en modersmålslärare deltog under 

matematiklektionerna. Studien visade att gemensamma traditioner med läraren bidrog 

till att eleverna kunde associera till sina erfarenheter. Kopplat till detta menar 

Rönnberg och Rönnberg (2006) att uppmärksammande av elevers tidigare erfarenheter 

och kunskaper kan fungera som ett verktyg för att skapa självförtroende och stolthet 

hos eleverna. Detta går att se även i Noréns (2011) studie där flerspråkiga elever 

uttryckte att de kände sig mer bekväma då deras modersmål involverades i 

matematikundervisningen. Gemensamma erfarenheter med läraren ledde till en känsla 

av tillit och forskaren beskriver detta som en speciell matematisk diskurs. Denna 

diskurs beskrivs som ett stöd för elevernas identitetsskapande som flerspråkiga och 

engagerad lärande av matematik. I kontrast till detta uttryckte de romska eleverna i 

François och Stathopoulous (2012) studie en känsla av utanförskap som en följd av att 

deras kulturella bakgrund exkluderades Deras informella matematik blev inte 

involverad i den grekiska matematikundervisningen och forskarna poängterar att detta 

påverkade både elevernas sociala och matematiska identitet negativt.  
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I vår bakgrund betonar Löwing (2006) att elever behöver använda sin informella 

matematik för att utveckla sin formella matematik vilket även Rönnberg och Rönnberg 

(2006) betonar som en del av etnomatematiken. Även Dominguezs (2011) studie pekar 

på fördelar med att involvera elevers bakgrund och erfarenheter i matematik 

undervisningen. Studien visade att flerspråkiga elevers matematiska tänkande 

utvidgades då problemen var anknutna till elevernas vardag och erfarenheter.  
 

I bakgrunden beskriver vi hur Löwing och Kilborn (2010) ger exempel på att kulturella 

skillnader i användandet av algoritmer, matematiska tecken och symboler kan skapa 

problem för invandrade elever. I Noréns (2008) studie ges ett exempel på hur en sådan 

kulturell skillnad kunde undvikas genom att modersmålsläraren kunde förklara talet 𝜋 

som bråktalet !!
!

 vilket var vanligare i elevens hemland. Detta kan förklaras genom 

Rönnberg och Rönnbergs (2006) beskrivning av att det inom etnomatematiken 

poängteras att olika grupper och kulturer i samhället utformar matematik på olika sätt. 

Med hjälp av modersmålsläraren kunde en kulturell skillnad uppmärksammas i Noréns 

(2008) studie och elevens lärande kunde underlättas. I likhet med detta beskriver 

Dominguez (2011) att om elevers språk exkluderas, så leder det till att även 

erfarenheter kopplat till språket exkluderas och flerspråkiga elever kan då gå miste om 

chansen att använda hela sin matematiska repertoar. Om inte eleven i Noréns (2008) 

studie hade fått hjälp av modersmålsläraren hade kanske ovanstående inträffat. 
 

Vi anser att etnomatematisk medvetenhet hos läraren är viktigt för att upptäcka 

matematiska kulturskillnader som kan höra samman med en flerspråkig elevs språk och 

kulturella erfarenheter. Hammarberg (2013) och Bentley och Bentley (2011) beskriver 

att negativa avvikelser från ett andraspråks normer kan leda till en så kallad interferens. 

Bentley och Bentley (2011) menar att detta exempelvis kan uppkomma mellan två 

olika länders sifferkoder och språkkoder. Detta kan i sin tur leda till svårigheter för 

flerspråkiga elevers inlärning av matematik i det svenska klassrummet. Ett 

etnomatematiskt perspektiv där undervisningen tar hänsyn till elevers kulturella och 

språkliga erfarenheter skulle kunna bidra till att kulturella skillnader inom matematik 

synliggörs. Vi anser att detta skulle kunna förebygga att flerspråkiga elever utsätts för 

negativa konsekvenser på grund av sin flerspråkighet i form av interferenser.  
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6.1.3. Gynnsam matematikundervisning för flerspråkiga elever 
Hur kan då matematikundervisningen organiseras för att främja flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling i matematik? Hyltenstam och Toumela (1996), Thomas och 

Colliers (1997) och Rönnberg och Rönnberg (2001) betonar att flerspråkiga elevers 

modersmål kan fungera som en resurs genom att eleverna tillåts att använda sitt 

modersmål under matematiklektionerna. Rönnberg och Rönnberg (2006) beskriver 

exempelvis att det kan hjälpa eleverna att koncentrera sig på sin matematiska tanke om 

de tillåts att skriva på sitt modersmål och sedan översätta för läraren. Att det är positivt 

att involvera elevers modersmål i matematikundervisningen stöds av observationerna 

som gjordes i Bengtssons (2012) studie. På den observerade skolan betonades vikten 

av ett språkutvecklande arbetssätt för att flerspråkiga elever ska lyckas i matematik. 

Det innefattade exempelvis rika möjligheter till kommunikation, en strävan att 

uppmuntra elever att använda sitt modersmål för att förklara för varandra, att lärarna 

verkade för att alla elever skulle komma till tals, ett visat intresse för elevers intressen 

och kultur samt användning av visuellt material. Ett språkutvecklande arbetssätt 

beskrivs av Gibbons (2002) som en förutsättning för att bygga upp ett matematiskt 

språk. Löwing och Kilborn (2010) beskriver att även samarbete mellan lärare är viktigt 

för att lyckas med ett språkutvecklande arbetssätt. Detta var något som förekom i 

Bengtssons (2012) studie där lärarna påverkade att de hade exempelvis hade ett bra 

samarbete med modersmålslärarna. Löwing och Kilborn (2008) menar också att det är 

viktigt med samarbete mellan lärare. Exempelvis betonar de vikten av ett samarbete 

med läraren som har eleven i svenska som andraspråk. Detta för att möjliggöra att 

eleven även i det ämnet kan ges möjligheten att möta det svenska matematiska språket. 

Löwing och Kilborn (2010) anser att det är viktigt att läraren inte förenklar det 

matematiska språket. De beskriver att det är viktigare att ta reda på vilken språklig 

”scaffolding” som kan hjälpa eleven. Ett samarbete lärare emellan skulle kunna vara en 

möjlighet till att underlätta detta arbete. Denna ”scaffolding” skulle i sin tur kunna leda 

till möjligheter att utmana de flerspråkiga eleverna att arbeta i deras ”zone of proximal 

development” vilket leder till en utveckling av elevens lärande. 
 

Skolinspektionens (2010) kvalitégranskning visar att många skolor i Sverige har brister 

när det gäller språk och kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än svenska. 

Granskningen, tillskillnad från Bengtssons (2012) studie, hävdar att 

modersmålsundervisningen ofta är separerad från annan undervisning och inte sker i 
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samverkan med andra lärare. Utvecklingen av detta ämne ses som någon annans ansvar 

och granskningen visar att ämnet ofta utesluts från utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner. Det språkutvecklande arbetssätt och uppmuntran till integrering av 

elevers modersmål som visats vara gynnsamt i Bengtsson (2012) studie samt betonas 

av etnomatematiker, Löwing och Kilborn (2010) samt Gibbons (2002) verkar brista i 

det svenska skolsystemet.  
 

Ett etnomatematisk perspektiv där elevers kulturella bakgrunder och erfarenheter 

används som en tillgång beskrivs av Rönnberg och Rönnberg (2006) som en viktig 

faktor för en lyckad matematikundervisning för flerspråkiga elever. Ett etnomatematisk 

förhållningssätt hos läraren skulle alltså kunna vara en bra utgångspunkt när det gäller 

hur en lyckad flerspråkig matematikundervisning borde organiseras. Kopplat till detta 

blir det även relevant att ta hänsyn Löwing och Kilborns (2008) argument om att det är 

viktigt att undersöka nyinvandrade elevers förkunskaper och vilka matematiska 

begrepp de redan behärskar på sitt modersmål.  
 

Kopplat till ovan nämnda visar Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning att 

svenska skolan brister även i att ha kunskaper om flerspråkiga elevers tidigare 

erfarenheter och kulturella bakgrunder. Detta går att jämföra med de romska elevernas 

situation i François och Stathopoulous (2012) studie där elevernas bakgrund inte fanns 

i åtanke vilket ledde till att eleverna uttryckte en känsla av utanförskap.  
 

Vidare påpekar Norén (2006) att det är viktigt att lärare reflekterar kring uppgifters 

karaktär och väljer kontextbundna uppgifter. Detta för att skapa en bro mellan 

matematikuppgifter och elevernas erfarenheter som underlättar matematikinlärningen. 

Lärare i Noréns studie (2008) uttryckte att svenska läroböcker kan vara ett hinder för 

detta arbete. En intressant iakttagelse är att en del lärare i Bengtssons (2012) studie på 

den flerspråkiga skolan som lyckats med matematikundervisningen för flerspråkiga 

elever delvis gått i från användningen av läroböcker.  
 

6.1.4. Slutsats 
Avslutningsvis går det att konstatera att det är viktigt att flerspråkiga elever parallellt 

med matematikundervisningen på sitt andra språk får begreppsligundervisning på sitt 



	   	  
	  

	   	   	   	  39	  
	  

modersmål. De kan då med hjälp av sitt modersmål utveckla ett andraspråk som de har 

hjälp av i sin matematiska utveckling. Därför är det viktigt att matematikläraren har ett 

bra samarbete med modersmålsläraren och läraren i svenska som andraspråk för att 

kunna veta elevernas förkunskaper och förutsättningar. Det är även viktigt att läraren 

som har eleven i svenska som andraspråk låter eleven möta det matematiska språket 

även den undervisningen och inte enbart ett vardagligt språk. Att matematikläraren har 

en positiv inställning till flerspråkiga elevers modersmål samt låter dem använda sitt 

modersmål under matematiklektionerna visar sig vara positivt enligt vårt resultat. För 

att främja flerspråkiga elevers matematiska kunskapsutveckling är även 

etnomatematisk medvetenhet hos läraren ett verktyg som betonas som viktigt av de 

olika studierna. Att involvera flerspråkiga elevers kulturella bakgrunder och 

erfarenheter inverkar positivt på både elevernas matematiska kunskapsutveckling och 

matematiska identitetsskapande. Etnomatematisk kunskap om att olika kulturer 

utformar matematik på olika sätt kan bidra till att matematikläraren kan 

uppmärksamma kulturella matematiska skillnader som skulle kunna utgöra ett hinder 

för flerspråkiga elevers matematiska kunskapsutveckling. Genom vår litteraturstudie 

har vi förstått att det inte är självklart att alla grupper och kulturer i samhället utformar 

matematik på samma sätt. Vid ett kulturbyte kan därför elever möta kulturella 

skillnader inom matematik som hindar deras matematiska kunskapsutveckling. Vi 

ifrågasätter därför, med stöd av vårt resultat, påståendet om att matematik kan 

betraktas som ett universellt språk.  
 

6.2. Metoddiskussion  
Det är viktigt att ta hänsyn till hur resultatet av vår litteraturstudie kan ha påverkats av 

de begränsningar vi valde att utgå ifrån då vi utformade vårt syfte och frågeställningar. 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) beskriver att det är viktigt att möta mycket 

litteratur för att få en uppfattning vad som skrivits inom det valda ämnesområdet. Detta 

för att förstå det didaktiska förhållandet mellan sökningen och de valda 

frågeställningarna Vi upptäckte redan vid våra första sökningar att det inte fanns så stor 

mängd litteratur som innefattade både matematik och flerspråkighet. Däremot fann vi 

mycket litteratur om flerspråkighet och undervisning i allmänhet, men då vi valt att 

inrikta oss på just matematik kändes inte detta relevant för oss och dessa artiklar valdes 
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bort. En konsekvens av detta är att vi kan ha missat studier där matematik bara kan ha 

utgjort en liten del av studien och därför inte matchat våra sökord.   
 

Vi valde att begränsa våra artiklar till studier genomförda i grundskolan där eleverna är 

i åldrarna 7-15 år även om vi endast ska undervisa elever i åldrarna 10-13 år. Istället 

för att se detta som en begränsning som påverkar vårt resultat negativt, anser vi att 

denna vidare bild av flerspråkighet kopplat till matematik behövs för att förstå dessa 

elevers skolsituation. Vi anser att kunskap om flerspråkiga elevers skolsituation i 

grundskolans tidigare år behövs för att få djupare kunskap om hur detta påverkar 

elevernas skolsituation då de kommer upp i högre åldrar. Denna kunskap anser vi är 

viktigt för att ur ett bredare perspektiv få kunskap om hur matematikundervisningen 

ska organiseras för att främja flerspråkiga elever. Vidare är forskningen som tidigare 

nämnt begränsad inom det valda området och om vi endast valt att koncentrera oss på 

åldrarna 10-13 hade det lett till att vi hade haft ett för litet utbud av artiklar att arbeta 

med. 
 

Ytterligare en konsekvens av den begränsande mängd forskning som gjorts inom detta 

område är att vi stött på en del studier gjorda av samma forskare. Exempelvis finns det 

bara ett par forskare som genomfört studier inom detta område i Sverige. Vi har dock 

varit noggranna med att studierna inte ska vara identiska och inte visa exakt samma 

syfte och resultat då de genomförts av samma forskare. Om det hade genomförts fler 

studier inom detta område hade vårt resultat troligen förändrats.  
 

Kopplat till en mängd forskning inom vårt valda område kan även våra språkliga 

begränsningar påverkat mängden litteratur vi haft att tillgå. Vi har exempelvis vid vår 

litteratursökning stött på ett stort namn inom vårt valda ämne som är spansktalande. Då 

stor del av hans forskning är skriven på spanska har vi inte kunnat använda den, vilket 

kan ha påverkat vårt resultat. 
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7. Förslag till framtida forskning 
Detta arbete har berört oss och lett till att vi ifrågasätter varför inte mer forskning har 

genomförts i Sverige inom detta område. I framtida forskning vore det därför intressant 

att undersöka vidare hur elevers modersmål kan användas för att hjälpa flerspråkiga 

elever att nå målen i matematik. Intressant skulle även vara att undersöka hur elever 

med svenska som modersmål reagerar och påverkas av att matematikundervisningen 

sker på engelska. Genom sådana studier skulle fler slutsatser kunna dras om vad 

flerspråkiga elevers modersmål kan har för inverkan på deras matematiska 

kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1. Avslutande självvärdering  
Under vårt arbete har vi producerat stora delar av arbetet tillsammans genom att 

diskutera fram vad vi ska skriva. Vårt samarbete har fungerat väldigt bra och vi har 

haft hjälp av varandras tankar och idéer under arbetsprocessens gång. Vid 

litteratursökningen genomförde vi båda sökningar vid separata datorer, men vi satt 

bredvid varandra för att kunna föra en diskussion om artiklarna. Läsningen och 

sammanfattningarna av artiklarna genomförde vi på samma sätt. Vi läste till en början 

olika artiklar men för att vi båda skulle få en uppfattning av samtliga artiklar har vi 

under arbetes gång läst alla artiklar.  Vid författandet av arbetet har vi skrivit mycket 

tillsammans och vissa delar har vi delat upp. Det vi har delat upp har i en andra fas 

korrekturlästs och kommenterats av den andra författaren vilket i slutändan lett till att 

vi gemensamt har producerat alla arbetets delar.  

 


