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Dagens skola blir mer och mer mångkulturell. Det ställer krav på lärare och undervisning att 

möta alla elevers språk- och kunskapsnivåer i alla ämnen, inklusive matematikämnet. Syftet 

med studien är att uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen genom att 

beskriva olika arbetssätt där språket främjas i undervisningen. Den nationella och 

internationella forskningen som granskats i den här litteraturöversikten framhåller vikten av ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen. Artiklar har sökts från 

olika söktjänster och genomgått ett urval med bestämda kriterier. Ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i matematiken präglas av många tillfällen till interaktion och 

elevdelaktighet. Viktigt är också de olika sätt lärare kan använda för att på olika sätt stötta 

elever samt deras planering för kognitivt utmanade uppgifter, vilket framgår av studiens 

resultat. Även att arbeta med matematiska texter, begrepp och understryka språkets betydelse 

och syfte i undervisningen visar sig vara gynnsamt för elevers lärande och utveckling. Vidare 

diskuteras även studiens relevans för lärare i matematikämnet samt huruvida ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt ställs i kontrast till styrdokumenten. 

___________________________________________________________________________ 
Sökord: matematik, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, interaktion, stöttning, 
matematikundervisning 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
Det har väl knappast undgått någon att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Det 

mångkulturella samhället märks också i skolans verksamhet där elever med olika 

nationaliteter och modersmål undervisas. Det här innebär nya utmaningar för lärare. Med 

många olika språk i en klass ökar språkets inkludering i alla skolämnen, även i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2017b, s. 9). Att undervisa språk- och 

kunskapsutvecklande innebär att både språket och ämneskunskaperna är i fokus, vilket 

gynnar alla elever i skolan, såväl första- som andraspråkselever (Hajer & Meestringa, 

2014, s. 16). Fokus i den här litteraturöversikten är att beskriva språkets betydelse i 

matematikundervisningen. Det görs genom en redogörelse för olika arbetssätt lärare kan 

använda sig av för att stärka alla elevers språkliga och matematiska förmågor, samt hur 

språket i matematikundervisningen uppmärksammas i forskning. 

Språket har en framträdande betydelse i undervisningen enligt läroplanen från år 2011 

(Skolverket, 2012, s. 4). Läroplanen framhåller förmågan att på olika sätt kunna använda 

sitt språk i alla ämnen (ibid, s. 4). I kursplanen för matematik kan vi läsa att elever ska få 

möjlighet att utveckla förmågan att resonera, kommunicera, argumentera och redogöra för 

olika matematiska frågeställningar och resultat (Skolverket, 2017b, s. 57). Då behöver 

eleverna inte bara vardagligt språk utan även ett mer ämnesinriktat matematikspråk. Ett 

ämnesinriktat språk kan exempelvis vara att argumentera och resonera matematiskt med 

hjälp av beräkningar, grafer och tabeller.  

The Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) genomför var 

tredje år kunskapstester på elever i årskurs 9, Programme for International Student 

Assessment (PISA), bland annat i ämnet matematik. De senaste åren har resultaten i 

matematiktesterna för svenska elever legat under genomsnittet för OECD-länder 

(Skolverket, 2016, s. 6). Den senaste rapporten (2015) visade dock att resultaten för 

svenska elever nu har förbättrats något och ligger på genomsnittet för OECD-länderna 

(ibid, s. 25). Å andra sidan visar resultaten att det finns skillnader mellan elever med olika 

etnisk bakgrund (ibid, s. 30). En möjlig anledning till det här kan vara elevers språkliga 

skillnader i ett matematikklassrum. Språket kan alltså utgöra en betydelsefull och viktig 

del i matematikundervisningen (Cummins, 2017, s. 28-29).   

Den här litteraturöversikten inriktar sig på språkets betydelse i matematikundervisningen 

och vad lärare bör känna till om språkutvecklande matematikundervisning. En sådan 
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undervisning möjliggör för goda resultat i matematik därutöver en god generell 

språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 7). Arbetssätten som 

presenteras i översikten syftar alltså till att kombinera matematikkunskaper och 

matematikspråk med elevers generella språkutveckling. Tio stycken nationella och 

internationella språk- och matematikdidaktiska artiklar har analyserats med syftet att 

uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur språkets betydelse i matematikämnet 

behandlas inom språk- och matematikdidaktisk forskning, för att visa vikten av språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning i matematikämnet. Syftet besvaras genom följande 

frågor: 

 

• På vilka sätt uppmärksammas språket i matematikundervisning?  

• Vilka arbetssätt gynnar utveckling av de språkliga förmågorna i 

matematikundervisningen?  
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3 Bakgrund 

För att få förståelse för studien beskrivs och förklaras här matematikämnet i skolan (kap 

3.1) och vad tidigare forskning säger om språkutvecklande arbetssätt i matematiken och 

dess relevans (kap 3.2). 

3.1 Matematikämnet i skolan 

Matematik är ett kommunikativt ämne vilket bör användas i vardagen, vidare studier och 

i andra sammanhang (Skolverket, 2017a, s. 5).  Genom undervisning ska elever utveckla 

förmågan att lösa och formulera problem, använda begrepp, göra beräkningar med 

lämpliga metoder, resonera matematiskt och använda olika uttrycksformer för att 

kommunicera matematik på ett lämpligt sätt (Skolverket, 2017b, s. 56-57). Elever ska 

kunna genomföra beräkningar av typen 345	 + 	654, men det är inte tillräckligt för att nå 

kunskapskraven i årskurs 6. De behöver dessutom utveckla förmågan att resonera 

angående lämpligt metodval vid beräkningen, rimligheten i svaret samt kunna 

kommunicera metoden och resultatet (ibid, s. 62). Att kommunicera matematik innebär att 

kunna uttrycka sig i både tal och skrift samt använda olika uttrycksformer till exempel 

grafer, bilder, symboler. För att kunna visa sådana kunskaper krävs ett ämnesspråk samt 

strategier för att anpassa sitt språk efter ändamålet (Skolverket, 2017a s. 9). Att använda 

sina kommunikativa förmågor och utbyta information elever emellan är det vi kallar för 

interaktion i matematikklassrummet.  

Den mångkulturella svenska skolan möter utmaningar vad det gäller att möta alla elevers 

språkliga och kunskapsmässiga nivåer. För att tillägna sig kunskaper inom varje ämne 

krävs faktakunskaper, vilket dock inte är tillräckligt. Skolverket menar att tillägnandet av 

ett ämnesinnehåll också måste innehålla språkliga ämneskunskaper. Ämnesspråket är unikt 

för varje ämne och måste därför läras in i ämnets kontext (Skolverket, 2012, s. 11). 

Ämnesspråket i matematikämnet, matematikspråket, bygger på ett vardagsspråk med en 

rad ämnesspecifika begrepp samt ett symbolspråk (Löwing & Kilborn, 2008, s. 27). 

Betydelsefulla begrepp används för att beskriva och förstå matematik. De här begreppen 

har ibland en helt annan innebörd inom andra sammanhang, exempelvis ordet volym. 

Elever måste lära sig det matematiska språket för att kunna uttrycka sig samt kunna 

kommunicera matematik. Matematikspråket är precist och kortfattat med få för förståelsen 

stöttande utfyllnadsord. Därav bör det läggas stor vikt vid att elever får lära sig de 
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innehållsrika begreppens betydelser. Även lärares förhållningssätt och profession till 

matematikspråket är viktigt, inte minst i dagens skolsituation med den stora variationen av 

språknivåer (Löwing & Kilborn, 2008, s. 32-33).    

Myndigheten för skolutveckling kom år 2007 ut med ett stödmaterial beträffande de 

språkliga dimensionerna i matematikuppgifter. I stödmaterialet framgår det att 

matematiska texter och uppgifter ofta besvärar elever och därigenom kan matematiskt 

innehåll kan missuppfattas. Långsiktigt kan det även leda till att elever minskar sin 

självkänsla och motivation (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 8-11).  

PISA 

Programme for International Student Assessment (PISA), är tester som var tredje år 

genomförs på niondeklassare i 72 länder. Testerna genomförs i tre ämnen, däribland 

matematik med syftet att utvärdera hur skolsystemen i de olika länderna rustar 15-åringar 

inför framtiden (Skolverket, 2016, s. 9). Testen i matematik syftar till att utvärdera hur 

elever kan tillämpa kunskaper i matematik till verkliga situationer. Det här visar att 

matematikundervisningens fokus har förskjutits från att vara fokuserad på begrepp och 

färdigheter till att numera vara inriktad på förståelse för matematik som ett användbart 

redskap i bland annat problemlösningssammanhang (ibid, s. 24). Sveriges resultat visar att 

21% av eleverna inte når högre än nivå 2. Nivån innebär att de kan lösa rutinuppgifter och 

har tillräckliga kunskaper för att kunna lösa grundläggande algoritmer och tolka samt föra 

enkla resonemang om innehållet. 69% av eleverna befinner sig på nivå 3-5 vilket tyder på 

grundläggande kunskaper på god nivå. De sista 10% visar kunskaper på nivå 5 och högre 

vilket innebär att de behärskar vad OECD kallar avancerat matematiskt tänkande. Sveriges 

resultat ligger strax över genomsnittet bland OECD-länderna. De svenska resultatet visar 

även att elever med utländsk bakgrund presterar sämre än inhemska1 elever i både 

naturkunskap, matematik och läsförståelse (ibid, s. 30). Liknande resultat är ett faktum i 

alla OECD-länder. Anmärkningsvärt är dock att klyftorna mellan elevers bakgrund och 

resultat är större i Sverige än i övriga länder. Elever med utländsk bakgrund kommer ofta 

från en socioekonomiskt mindre fördelaktig miljö vilket kan påverka resultaten negativt 

och öka klyftorna ännu mer (ibid, s. 30).  

 

                                                
1Elever med utländsk bakgrund och inhemska elever är OECDs definitioner. Elever med inhemsk bakgrund hat minst en förälder är född i landet till skillnad mot 
elever med utländsk bakgrund där båda föräldrarna är födda utomlands. Eleverna är antingen födda i landet eller utomlands (Skolverket, 2016, s. 30). 
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3.2 Att arbeta språkutvecklande 

Nyhetsrapporteringen om den stora flyktingströmmen till Europa de senaste tre åren kan 

knappast ha undgått någon. Faktum är att den ökande invandringen tog fart på allvar 2006 

(SCB, u.å), vilket har medfört fler andraspråkselever i skolorna. I samma takt som den 

svenska befolkningen har ökat och blivit mer heterogen har språkets betydelse i 

matematikundervisningen understrukits. Att lyfta språket i alla ämnen är gynnsamt för alla 

elever, såväl första- som andraspråkselever (Gibbons, 2016, s. 219). 

I språkdidaktiska sammanhang brukar man skilja på första- och andraspråk. Det språk barn 

får med sig från föräldrarna benämns som förstaspråket. Lär individer sig sedan fler språk 

när förstaspråket redan är etablerat utvecklas ett andraspråk. Flerspråkig är den individ som 

talar flera språk (Axelsson, 2010, s. 125). Elever vars undervisning sker på sitt andraspråk 

har i uppdrag att både lära sig ett matematiskt innehåll på ett annat språk än förstaspråket 

och utveckla andraspråket för att nå jämnåriga kamraters nivå (Gibbons, 2016, s. 27). Det 

här är ett långt och tidskrävande uppdrag, liksom utmanande för både elev och lärare. 

Gibbons (2016, s. 27) menar att en strukturerad och välplanerad undervisning med fokus 

på både innehåll, förståelse och språk kan underlätta och möjliggöra en snabbare 

utveckling av elevers kunskaper och språk.  

Språkutvecklande arbetssätt är inte likställt med att arbeta språkundervisande. 

Språkundervisning handlar bland annat om språkets struktur, texters genrer och att 

utveckla ett metaspråk. Språkutvecklande arbetssätt, å andra sidan, är att lyfta språket i 

matematikundervisningen. Det innebär att undervisande lärare är medveten om språkets 

betydelse och funktion i ämnet och fokuserar på begrepp, ämnesspecifika texter och 

kommunikation på olika sätt (Hajer & Meestringa, 2014, s. 19-20).  
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4 Metod 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva språkets betydelse i matematikundervisningen. I en 

litteraturstudie jämförs på ett systematiskt sätt forskning inom ett bestämt ämnesområde 

utifrån ett syfte. Data av studien granskas, analyseras och sammanställs (Bryman, 2011, s. 

97, 102). Utifrån studiens syfte och fyra urvalskriterium har tio vetenskapliga publikationer 

valts ut för analys. De vetenskapliga publikationerna är vetenskapliga artiklar. I följande 

kapitel beskrivs hur materialet har samlats in (kap 4.1) och analysmetoden (kap 4.2). En 

tabell över det analyserade materialet presenteras också. 

4.1 Informationssökning 

De olika vetenskapliga artiklarna erhölls genom sökningar i olika söktjänster: ERIC och 

Primo. Söktjänsterna valdes ut för att kunna ta del av både nationell och internationell 

forskning inom det matematikdidaktiska området. Primo gav möjlighet till tillgänglig 

litteratur i Högskolebibliotekets utbud.  

För att erhålla internationell och nationell didaktisk forskning inom både språk och 

matematik användes sökord på svenska och engelska. Sökorden var språkutveckling, 

matematik, språkutvecklande arbetssätt, matematikundervisning, scaffolding, math, 

teaching, math instruction, math education samt language development/acquisition. 

Trunkering och frassökning gjordes i de olika söktjänsterna samt kombinationer av sökord 

med AND och OR. Även tesaurus (ämnesordstermer) i söktjänsten ERIC användes. 

Kombinationer av ämnesordstermerna avgränsade en sökning från ca 70 000 träffar till 

endast tre. Vid stort antal träffar specificerades sökningen enligt det första kriteriet för 

inklusion, artiklarnas vetenskaplighet, vilket märktes genom att studera författarens 

profession, artiklarnas struktur och innehåll samt om tidskriftsartiklarna var granskade 

enligt peer review. Då mängden artiklar efter det första urvalet fortfarande var för stort 

lades antingen ett sökord till, exempelvis teaching, eller gjordes nästa urval baserat på det 

andra kriteriet, artiklarnas publikationsår. I och med att läroplanen från år 2011 lyfter 

språkets betydelse i undervisningen prioriterades artiklar publicerade från 2005 och framåt. 

Gränsen drogs vid år 2005 eftersom vi drog slutsatsen att forskning från den här tiden bör 

ligga till grund för läroplanen. Två undantag gjordes dock från tidskriteriet då de artiklarna 

ansågs vara aktuella trots publicering 2002 och 1998.  
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När mängden artiklar efter två urval blev mer hanterbart lästes de kvarvarande artiklarnas 

titlar och abstract som grund för det tredje urvalet, ämnesinnehållet. De artiklar som inte 

berör ämnet och syftet med studien valdes bort till förmån för de, utifrån syftet sett, 

relevanta artiklarna. Det innebär att artiklarna uppmärksammar språk i 

matematikundervisningen antingen genom aktiviteter eller genom lärares förhållningssätt 

till undervisningen. Ett sista urval var nödvändigt för att analysen inte skulle bli alltför 

omfattande. Kriteriet vid det här urvalet är att avgränsa artiklarna i ålderskategorier. 

Artiklar där förskoleklass eller gymnasium studeras exkluderades då fokus i studien ligger 

på grundskolans årskurser. Nedan presenteras ett exempel av 

informationssökningsprocessen i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nio kvarvarande artiklarna djuplästes och kompletterades med kedjesökningar och 

författarsökningar utifrån referenslistor, vilket resulterades i de tio artiklar som studien 

Datorbaserad sökning i ERIC och Primo.  

Sökord: language, math, scaffolding, math instruction, 

language development/acqusition, språkutvecklande 

arbetssätt, matematik, språk, språkutveckling, 

matematikundervisning, math teaching, math education. 

Antal 

träffar: 320 

Antal 

träffar: 75 

Urval enligt kriterium 2 - 

publikationsår  

Läsning av abstract och 

titel 

Urval enligt kriterium 3 - 

ämnesrelevans 

Djupläsning.  

Urval enligt kriterium 4 - 

åldersgrupp 

Avancerad sökning 

Urval enligt kriterium 1 - 

vetenskaplighet 

Antal 

träffar: 9 

Antal 

träffar: 23 

Kedjesökning utifrån 

referenslistor och 

intressanta författare 

Resultat: 10 artiklar.  

Figur 1. Figur över hur urvalet av artiklarna gick till.  
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berör. Under sökningsprocessen studerades även nyckelord i artiklar för att ge en mer 

inriktad och specifik sökning. De utvalda och analyserade litteraturen presenteras i tabell 

1 nedan. 

Tabell 1. Tabellen visar vilka artiklar som har analyserats i studien.  

Författare År Publikationstyp Titel 

Banse, H.B., Palacios, 

N.A., Merritt, E.G. & 

Rimm-Kaufman, S.E. 

2017 Tidskriftsartikel Scaffolding English language learners’ 

mathematical talk in the context of Calendar 

Math 

Bernardo, A.B.I. 2002 Tidskriftsartikel Language and Mathematical Problem 

Solving Among Bilinguals 

Cummins, J. 2007 Tidskriftsartikel Rethinking monolingual instructional 

strategies in multilingual classrooms 

Gibbons, P. 1998 Tidskriftsartikel Classroom Talk and the Learning of New 

Registers in a Second Language 

McNeil, L. 2010 Tidskriftsartikel Using talk to scaffold referential questions 

for English language learners 

Norén, E.  2015 Tidskriftsartikel Agency and positioning in a mulitlingual 

mathematics classroom 

Rezat, S. & Rezat, S. 2017 Tidskriftsartikel Subject-Specifik Genres and Genre 

Awareness in Integrated Mathematics and 

Language Teaching 

Viesu, F. & Oliveira, I. B. 2012 Tidskriftsartikel Open-ended Tasks in the Promotion of 

Classroom Communication in Mathematics 

Vokuvic, R.K. & Lesaux, 

N.K. 

2013 Tidskriftsartikel The language of mathematics, Investigating 

the ways language counts for children’s 

mathematical development 

Wedin, Å.  2010 Tidskriftsartikel A restricted curriculum for second language 

learners - a self-fulfilling teacher strategy? 
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4.2 Analysmetod 

Efter urvalet av de vetenskapliga artiklarna påbörjades analysen av publikationerna. 

Inledningsvis lästes publikationerna enskilt och efterföljdes av gemensamma diskussioner 

för att fördjupa förståelsen av innehållet. Sammanfattningar på varje enskild publikation 

skrevs och informationen fördes in i en översiktstabell (bilaga 1). Rubrikerna i tabellen är 

syftet, data, urval, teorierna bakom samt resultaten av studierna tillika våra egna frågor: a.) 

hur uppmärksammas språket i matematikundervisningen? b.) vilka arbetssätt gynnar 

utvecklingen av de språkliga förmågorna i matematikundervisningen? I den gemensamma 

diskussionen delades tankar om studiernas styrkor och svagheter vilket ledde till att 

innehållet blev fördjupat. Vi valde att göra det för att inta ett kritiskt förhållningssätt till 

vårt material samt visa den bredd som forskningen presenterar (Bryman, 2011, s. 99). 

Artiklarnas likheter och skillnader diskuterades utifrån studiens frågeställning. Det 

resulterade i de olika avsnitt som presenteras i kapitel 5.  
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5 Resultat  

Kapitlet besvarar litteraturöversiktens frågeställningar i syfte att beskriva språkets 

betydelse i matematikundervisningen. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur 

forskningen uppmärksammar språket i matematikämnet (5.1) under rubrikerna 

ämnesspråk - matematikspråk och språkförmågan. Sedan presenteras olika arbetssätt som 

är språk- och kunskapsutvecklande i matematikundervisningen (5.2). Analysen av 

arbetssätt gav resultat i olika teman och de kommer presenteras i underrubrikerna: 

interaktionen i klassrummet, kognitivt utmanande uppgifter, stöttning, elevdelaktighet och 

matematiska texter.  

 5.1 Språk i matematikundervisningen enligt forskning 

Språket är en av de stora grundbitarna i att utveckla elevers matematiska tänkande 

(Vokovic & Lesaux, 2013, s. 239). Det är fundamentet i att skapa mening och förståelse i 

matematik. Att tidigt få möjlighet att utveckla språkliga förmågor ger elever möjligheter 

till att senare i livet även utveckla matematiska förmågor (ibid, 2013, s. 240). Frågan är 

huruvida språkets betydelse är lika i allt matematiskt innehåll? Vokovic och Lesaux (2013, 

s. 237) visar att det faktiskt skiljer sig åt. I statistik och sannolikhet, geometri och algebra 

visade sig den språkliga förmågan ha större relation till det matematiska tänkandet än i 

aritmetik. De hänvisar det till att aritmetik, och till viss del algebra, bygger på tal och 

operationer av mer numerisk karaktär än statistik och geometri. I de sistnämnda områdena 

är syftet mer att skapa mening och förståelse för relationer, vilket kräver mer språk än 

aritmetiska operationer. 

Ämnesspråk - matematikspråk 

I skolan finns både första- och andraspråkselever utan möjlighet att få ta del av ett 

akademiskt språk2 hemma (Wedin, 2010, s. 181). För de här eleverna är mötet med det 

akademiska språket i skolan otroligt viktigt för kommande studier. Det är dock inte bara 

mötet av det akademiska språket genom exempelvis läsning som är viktigt utan även att 

elever själva får använda det akademiska språket i olika sammanhang (ibid, s. 181).  

                                                
2 Akademiskt språk används som paraplybegrepp för alla ämnesspråk i skolan. I den här översikten gäller det matematikspråket. 
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Ämnesspråket, i det här fallet matematikspråket, är en del av hela språkförmågan, det vill 

säga förmågan att tala, skriva, läsa och använda ett eller flera språk i många olika 

sammanhang (Skolverket, 2012, s. 25-30). Att utveckla ett ämnesspråk är viktigt för både 

andraspråkelever och för elever från mindre gynnsamma socioekonomiska områden 

(Vokovic & Lesaux, 2013, s. 241). Den ämnesspråkliga dimensionen är en viktig aspekt 

att ha med i planeringen inför lektioner. De här aspekterna är inte fokuserade på grammatik 

och språkets struktur utan snarare den ämnesspecifika relationen mellan kontext och 

betydelse (Gibbons, 1998, s. 115-116).  

En faktor i att elevers matematiska språk utvecklas är lärares förståelse för hur språket kan 

utvecklas i undervisningen samt språkförmågans nödvändighet i och för lärandet 

(Cummins, 2007, s. 231; Vokovic & Leasux, 2013, s. 241). Lärares kunskaper om svenska 

språkets struktur är grundläggande för att kunna ge förklaringar av matematiska begrepp 

och principer (Norén, 2015, s. 176). Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande är att 

anamma ett förhållningssätt till undervisningen där både språket och 

matematikkunskaperna får vara det centrala (ibid, s. 176). 

Språkförmågan 

Cummins (2007, s. 232-234) redogör för det faktum att det finns en samlad språkförmåga 

oavsett hur många språk en individ behärskar. Det är alltså inte en specifik förmåga att 

kunna svenska och en annan för exempelvis arabiska, utan ju fler språk en individ 

behärskar desto större möjlighet finns det till fördjupad språkförmåga. Den fördjupade 

språkförmågan, vilket också är en kognitiv förmåga, är nödvändig för att utveckla 

matematiska kunskaper. Att kunna många språk ger rika möjligheter till transfer3 vilket 

bör ses som ett gott verktyg i vidare språkinlärning. Med anledning av det här bör elevers 

eventuella flerspråkighet inte anses hotande mot ett utvecklat målspråk utan snarare som 

en tillgång och verktyg för vidare lärande och utveckling (Cummins, 2007, s. 238), även 

inom matematikämnet.   

De elever som identifierar sig som flerspråkiga behöver få känna att det är tillåtet att 

använda alla sina språk i skolan (Norén, 2015, s. 180). Det kan vara till en lärares fördel 

                                                
3 Transfer innebär att en elev använder sig av de redan erövrade språkliga kunskaper från andra språk när ett nytt språk lärs in (Cummins, 2007, s. 233). 
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att fundera över normen i matematikklassrummet och elevers kulturella förkunskaper för 

att ta hänsyn till dem i undervisningen (ibid, s. 179).  

5.2 Arbetssätt 

De olika arbetssätt den analyserade data lyfter kommer här att presenteras.  

Interaktion i klassrummet 

En stor del av den presenterade forskningen framhåller vikten av lärares öppna frågor i 

matematikundervisningen (McNeil, 2010, s. 402; Banse, Palacios, Merritt & Rimm-

Kauffman, 2017, s. 205; Viseu & Oliveira, 2012, s. 296). Öppna frågor4 är frågor där elever 

använder förmågan att resonera och tänka samt öppnar upp för matematisk diskussion. De 

öppna frågorna ställs i kontrast till slutna frågor vilka istället är den typ av frågor där 

läraren har svaret och oftast används för att testa elevers matematiska kunskaper. Genom 

att ställa öppna frågor kan lärare skapa en diskussion i klassrummet där elever integrerar 

med varandra och med läraren (McNeil, 2010, s. 402; Banse et al., 2017, s. 205; Viseu & 

Oliveira, 2012, s. 294). En annan typ av frågor att använda sig av i diskussioner är 

flervalsfrågor. Banse et al. (2017, s. 204) kategoriserar dem under slutna frågor men liksom 

öppna frågor ändå bjuder in till matematiska resonemang. En flervalsfråga har flera givna 

svar och vinsten med att använda dem är att elever har möjlighet att välja vilket svar de 

vill ge på frågan, vilket inbjuder till vidare diskussion då flera svar kan lyftas (ibid, s. 204). 

McNeil (2010, s. 403) menar att den kommunikativa kontexten i klassrummet, det vill säga 

diskussionen, byggs av läraren och att kunskap och förståelse skapas tillsammans i 

kontexten. 

En annan strategi att använda sig av i interaktionen i matematikklassrummet är att lärare 

inte svarar på elevers frågor direkt utan istället bollar tillbaka frågorna till gruppen och 

låter dem svara varandra (Viseu och Oliveira, 2012, s. 296-298). Ytterligare lärarinriktade 

strategier för språk- och kunskapsutvecklande interaktion i matematikklassrummet är att 

låta elevers erfarenheter få föregå lärarens presentation av det matematiska innehållet, ett 

tätt samarbete i kollegiet samt ett kritiskt förhållningssätt till sin undervisning och sin egen 

roll i klassrummet. Det är också viktigt att uppmuntra elever till att lyssna på varandra och 

                                                
4 Öppna frågor är vår översättning av det litteraturen definierar referential question medan display questions är vår översättning för slutna frågor. 
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vara medveten om att det tar tid att nå ett gott interaktivt matematiskt klassrumsklimat 

(ibid, s. 297).  

En annan typ av interaktion är den i små grupper vid exempelvis problemlösning. I en 

sådan diskussion kan elever uppmanas att berätta för varandra hur de tänker och förklara 

det matematiska innehåll de arbetar med (Viseu & Oliveira, 2012, s. 296). Att förklara för 

någon annan ger en kognitiv utmaning vilket gynnar både språk- och 

kunskapsutvecklingen (Gibbons, 1998, s. 109). För att diskussionen ska bli så språk- och 

kunskapsutvecklande som möjligt är det viktigt med öppna uppgifter där interaktion är 

nödvändigt för att lösa dem, exempelvis problemlösning i grupp. Det kan också finnas en 

idé i att eleverna får matematiska uppgifter med samma innehåll men olika 

tillvägagångssätt, för att i en diskussion om resultatet senare ha egna aspekter att lyfta och 

inte repetera klasskamraters tidigare svar. Nyckeln i interaktion är att byta information i 

olika aktiviteter, vilket ger elever möjlighet att bidra i den gemensamma diskussionen 

(ibid, s. 110-111). Det kan exempelvis vara olika problemlösningsuppgifter där elever kan 

få lyfta olika lösningar och tankar i en gemensam diskussion (ibid, s. 105).  

När elever samtalar i grupp om en uppgift använder de sig av ett här-och-nu-språk av mer 

vardaglig än ämnesinriktad karaktär (Gibbons, 1998, s. 108). Språket är i sådana aktiviteter 

knutet till sammanhanget och fokus är på den sociala kontexten och inte i första hand på 

matematiska begrepp. I sådana sammanhang finns en risk att någon språk- och 

kunskapsutveckling inte sker och därför bör lärare inte enbart nöja sig med en 

gruppaktivitet av det här slaget. Lärare bör följa upp gruppsamtalen i en lärarledd 

klassrumsdiskussion där elever får redovisa matematiska lösningar på uppgifter och det 

finns möjlighet till fördjupning av den matematiska förståelsen. I diskussionen har lärare 

möjlighet att lotsa elever in på ett mer matematiskt språk och introducera nya begrepp 

(ibid, s. 110-112). Gibbons (1998, s. 110) menar dock att begreppen bör komma efter att 

elever har fått göra egna upplevelser och erfarenheter av innehållet, det vill säga satt sitt 

eget vardagliga språk på innehållet vilket kan utvecklas och blir av mer akademisk 

karaktär. Genom språket och i den lärarledda diskussionen skapas mening i det 

matematiska innehållet, vilket kan leda till lärande.  

Läraren i Viseus och Oliveiras (2012) studie genomförde två lektioner varav den första 

lektionen följdes av en reflektion och revidering inför den andra. I reflektionen efter att ha 

genomfört båda lektionerna blev det tydligt för läraren hur interaktionen i 

matematikklassrummet och lärarens roll i undervisningen ändrades i lektion 2. Läraren 
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menar att hon i lektion 2 drog sig tillbaka mer och lät eleverna få diskutera, fråga och 

besvara varandras frågor istället för att hon skulle göra det. Eleverna fick alltså en mer 

framträdande roll i matematikundervisningen. En sådan elev-elev-interaktion kan påverka 

elever till att bli medvetna om sitt eget och klasskamraters matematiska lärande. Det ger 

också lärare goda möjligheter till att lyssna på elevers matematiska resonemang och 

kunskaper vilket kan bli till grund för vidare undervisning samt bedömning (ibid, s. 297).  

Kognitivt utmanande uppgifter 

Nivån i undervisningen bör läggas utifrån elevers tidigare kunskaper (Gibbons, 1998, s. 

104). För att ta till vara på elevers språk och matematiska kunskaper kan det vara en god 

idé att exempelvis fråga dem ”Vad vet ni redan om division?” innan man påbörjar 

arbetsområdet med division. Då ges eleverna en chans att få sätta ord på sina kunskaper 

med ett vardagsspråk, vilket senare kan byggas ut till ett mer matematiskt språk. Även 

matematikuppgifter där språket utgör en stor betydelse bör användas i undervisning. 

Sådana uppgifter där språket är centrerat och elever interagerar med varandra kan leda till 

positiva resultat i lärandet (ibid, s. 99). Återigen, sådana uppgifter skulle kunna vara 

problemlösning som löses i grupp genom interaktion med varandra (ibid, s. 105).   

Matematiskt utmanande aktiviteter och klassrumsdiskussioner kan anses utmanande för 

många lärare (Wedin, 2010, s. 181-182). Omständigheter kan leda till att lärare enbart 

ställer slutna frågor om genomförandet, eller endast ger elever individuella uppgifter utan 

särskilt kognitiva utmaningar. I sådana situationer menar Wedin (2010, s. 181) att lärares 

fokus blir att enbart hålla elever sysselsatta och att organisera klassrumsarbetet, vilket dock 

inte leder till effektiv utveckling av språket och de matematiska kunskaperna. Wedin 

(2010, s. 181) kallar arbetssättet, där elevernas möjligheter till utveckling är små, för ’Self-

fulfilling effekt.’ Vidare krävs höga förväntningar på att elever är kapabla till att genomföra 

matematiskt kognitivt utmanande uppgifter för att lärandemöjligheterna istället ska bli 

stora. Till kategorin matematiskt kognitivt krävande uppgifter hör inte arbetsblad med 

operationer eller enskilt arbete i matematikboken (ibid, s. 182). Istället karaktäriseras de 

mer av exempelvis problemlösningsuppgifter där elever får tillfälle att resonera, 

argumentera och uttrycka sig matematiskt, vilket är mer kognitivt utmanade. Matematisk 

kognition handlar om förmågan att uttrycka sig matematiskt, förstå representationer och se 

matematiska koncept (Vokovic & Lesaux, 2013, s. 241).  
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Stöttning 

Ett vanligt förekommande begrepp i litteraturen är stöttning, scaffolding. Stöttning kan se 

ut på många olika sätt och ske i många situationer, bland annat i klassrumsdiskussionen 

(Gibbons, 1998, s. 109). Syftet med stöttning är att läraren, eller klasskamrater, ska hjälpa 

individen att uttrycka sig akademiskt eller leda eleven till nya kunskaper (ibid, s. 111). I 

klassrumsdiskussioner kan lärare i matematikämnet använda sig av olika strategier för att 

stötta elever. Genom att lärare lägger fokus på frågan och ger elever gott om tid att svara 

centraliseras deras medverkan och del i undervisningen (McNeil, 2010, s. 401; Viseu & 

Oliveira, 2012, s. 295). En annan strategi är att bryta ner frågan i mindre bitar genom att 

ställa assisterande frågor. Den sistnämnda strategin handlar om att en bro mellan elevens 

etablerade matematiska kunskapsnivå och den nya nivån byggs. Lärare bör även ha 

förväntningar på att elever ska svara på ställda frågor och vägleda och invänta elevers svar, 

istället för att låta andra klasskamrater svara på frågan (McNeil, 2010, s. 401). Nedan visas 

ett exempel (figur 2) från McNeils studie om hur assisterande frågor används i 

undervisningen. Läraren, Amy, stöttar eleven, Manny, med hjälp av frågor när dagens 

matematiska problem presenteras. Inledningsvis vill hon att Manny ska svara på hur man 

skriver dagens datum i blandad bråkform och bryter sedan ner frågan till vad blandad 

bråkform är (rad 3). Amy fokuserar på frågan och ger Manny gott om tid för att svara. Hon 

vägleder honom fram till att kunna svara själv genom assisterande frågor.  

  

Figur 2. Dialog mellan läraren Amy och eleven Manny (McNeil, 2010, s. 401). 

Ytterligare en strategi för stöttning är den tysta kommunikationen, vilken fokuserar på 

användningen av fysiska objekt, exempelvis bilder eller whiteboard (McNeil, 2010, s. 

401). Liksom Amy använder sig av whiteboarden och ber Manny att peka på talet i blandad 

bråkform då han har svårt att svara verbalt (rad 6 och 7). Med hjälp av den här typen av 
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strategier kan elever dessutom få stöttning av varandra. Strategierna presenterade ovan går 

i linje med det sociokulturella perspektivet genom att individer lär sig av och genom 

varandra (ibid, s. 402).  

Banse et al. (2017) studerar två lärare som använder sig av materialet Calendar Math5 i 

undervisningen. De fokuserar på hur lärare stöttar och interagerar med elever i 

matematiska diskussioner och vilka strategier de använder i stöttningen. Studien visar att 

den mest frekventa strategin var att lärare repeterar frågan eller elevers svar. Att fördjupa 

elevers matematiska resonemang var den tätt efterföljande strategin. Ofta användes 

strategierna samtidigt genom att lärare först repeterade och sedan bjöd in elever till att 

fördjupa sina tankar, exempelvis genom att fråga ”hur kan du säga det på annat sätt?” (ibid, 

s. 203-204). Ett exempel på hur läraren repeterar och sedan fördjupar ett elevsvar från 

studien är när läraren får svaret ”It’s a mulitple of two” på en fråga om vad man kallar 

”tvåskutt” och sedan repeterar svaret samt lägger till en mening ”It’s a multiple of two. So 

we could skip count by two, it’s a multiple of two or it’s an even number” (ibid, s. 203). 

Strategierna utmanar elever till att utvidga svar och fördjupa matematiska resonemang. En 

mindre använd strategi av lärare i studien var omformulering. När lärare använder sig av 

den här strategin använder de elevers svar och formulerar om det till ett fördjupat och mer 

matematiskt språk. Omformuleringar kräver öppna frågor och ger elever möjlighet att få 

höra sina yttranden och tankar i korrekt sammanhang och med ett mer komplext 

matematiskt språk (ibid, s. 205). Med hjälp av omformuleringar, utfyllnadsord samt 

upprepningar kan elever utveckla sitt matematiska ämnesspråk genom att lyssna på lärare, 

klasskamrater samt använda språket själva (ibid, s. 203-204).  

Att stötta elever kan också vara att bekräfta och se dem som en tillgång i klassrummet. 

Norén (2015, s. 176-177) visar i studien hur en lärare använder sig av elevers funderingar, 

medtagna från deras vardag in i skolan, som grunden för matematikundervisning. Det här 

inkluderande förhållningssättet, vilket även andra forskare lyfter, bidrar till att elevers 

tidigare kunskaper blir utgångspunkt i undervisningen (Gibbons, 1998, s. 104; Cummins, 

2007, s. 231). Liksom Vokovic och Leasux (2013, s. 241-242) och Wedin (2010, s. 181) 

poängterar Norén (2015, s. 178-179) vikten av att lyfta och uppmuntra elever i deras del i 

undervisningen, då de är både matematiskt och språkligt kompententa individer. Elevers 

                                                
5 Calendar Math är ett material uppbyggt på korta lektioner varje dag där matematikdiskussioner är i fokus. Till varje dag finns ett antal, för läraren, valbara  aktiviteter 
för att skapa en diskussion och fördjupad förståelse beträffande ett matematiskt innehåll (Banse et al., 2017, s. 199). 
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funderingar i stunden bör fångas upp genom uppmuntran från lärare. Funderingarna bör 

sedan leda till att utveckla förmågan att resonera och fördjupa tankar (ibid, s. 178-179).  

Elevdelaktighet 

Ett arbetssätt nämnt två gånger i artiklarna är IRF (IRE enligt Banse et at, 2013, s. 205), 

vilket står för invitation, response and feedback (Gibbons, 1998, s. 111; Banse et al., 2013, 

s. 205). Arbetssättet innebär att lärare bjuder in elever till att dela med sig av matematisk 

information och kunskap till klasskamrater. Lärare blir då en del av åhörarna, likt resten 

av klassen. De inbjudna eleverna delar med sig av den matematiska informationen 

(response) och får sedan feedback och fördjupning från lärare och klasskamrater. Nyckeln 

är att lärare leder elever till nya matematiska kunskaper genom att stötta och leda dem 

framåt i utvecklingen (Gibbons, 1998, s. 111). Banse et al. (2013, s. 206) menar att det 

finns en viktig poäng i att elever får vara med och fördjupa varandras resonemang men de 

tar också hänsyn till att de resonemangen oftast inte blir lika fördjupande och formella som 

lärarfördjupningar. En sådan fördjupning kan nämligen även inkludera det matematiska 

språket på ett sätt elevfördjupningar inte gör. Elevfördjupningar kan dock stötta genom att 

elever lyssnar på varandra (McNeil, 2010, s. 402). Om en elev inte vet vad han/hon ska 

svara eller lyfta i en matematisk diskussion finns en vinning i att lyssna på sina kamrater 

och då bli lotsad in i sammanhanget. Liksom det sociokulturella perspektivet påvisar lär vi 

av och genom varandra. Att låna eller imitera klasskamraters svar är ett välfungerande steg 

i sitt lärande (ibid, s. 402).  

Rika möjligheter till interaktion ger elever möjligheter till input vilket gör att de kan 

tillägna sig ett matematiskt språk och göra det till sitt (Banse et al., 2013, s. 206). Det kan 

handla om att höra begrepp i rätt kontext tillräckligt många gånger för att det ska läggas 

till i elevers eget ordförråd. Det hjälper också elever att bygga broar från vardaglig kunskap 

till mer akademisk kunskap (ibid, s. 206).   

Matematiska texter 

Matematikundervisning som fokuserar på begrepp och språk i ämnesspecifika texter 

framhålls bland annat i Vokovic och Lesaux studie (2013). De menar att ämnesspråket är 

ett viktigt redskap att ha med sig i läsning, skrivning och kritiska tänkandet i kommande 

studier (s. 241). Ämnesspecifika texter bör tillägnas en stor betydelse i språk- och 

kunskapsutveckling (Rezat & Rezat, 2017, s. 4208). En ämnestext består av specifika 

begrepp och strukturer vilka är viktiga att lärare i matematikämnet känner till. Rezat och 
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Rezat (2017, s. 4208) kallar det för ’genre awareness’, vilket förklaras genom att känna till 

specifika drag i matematiska texter. Exempelvis lyfter författarna hur geometriska texter 

ser olika ut beroende på om det är en läromedelstext eller en pedagogisk text för lärare 

(ibid, s. 4197-4199). Strukturen, funktionen och begreppen skapar en särskild matematisk 

diskurs elever behöver lotsas in i. Den här diskursen ser dock inte ut på samma sätt i alla 

matematiska kontexter utan kan skilja sig mellan olika sammanhang. En matematisk text 

kan vara inom exempelvis geometri, som till största del består av huvudsatser, verb i 

imperativform, begrepp och symboler (ibid, s. 4204-4205), där syftet är att förklara hur 

man ska konstruera en figur.  

Elever behöver kunskaper i att både läsa och skriva matematiska texter för att utveckla 

matematiska kunskaper genom livet (Vokuvic & Lesaux, s. 2013, s. 241). 

Matematikundervisning fokuserad på nämnda aspekter bör, enligt Rezat & Rezat (2017, s. 

4207), innehålla explicit och konsekvent undervisning från lärare. Lärare bör vara tydliga 

i varför matematiska texter skrivs likt de gör, det vill säga syftet med texten, och använda 

sig av ett precist och matematiskt språk. Elever tenderar att ta efter mycket av det lärare 

säger och gör, därav bör fokus läggas på det matematiska språket och dess struktur. Genom 

att lärare förklarar, ritar och tänker högt under arbetet med matematiska texter kan elever 

involveras i undervisningen och bidra med förslag på hur läraren ska fortsätta arbetet(ibid, 

s. 4207).   

Även Bernardo (2002) menar att matematiska texter kan vålla svårigheter för elever. Han 

genomförde en studie med syftet att se vilka konsekvenser språket har för förståelsen av 

problemlösning. Problemlösningsuppgifterna var på både engelska och filippinska, vilket 

var klassens representerade språk, och de var, enligt honom själv, av enklare och svårare 

slag (ibid, s. 289). Det visade sig att de svårare matematiska problemen var större 

utmaningar för elever än de enklare matematiska problemen. Studien visar också att det är 

större risk för felaktig förståelse av problemet om elever möter det på sitt andraspråk än på 

sitt förstaspråk. Det hänvisas till att elever i problemlösning själva måste hitta de 

betydelsebärande orden och förstå hur de ska användas i kontexten (ibid, s. 293). Vid en 

numerisk beräkning, exempelvis 532 − 54, ges elever dels operationen med hjälp av ett 

subtraktionstecken, dels vilket av talen som ska subtraheras från det andra. I en aritmetisk 

textuppgift behövs förståelsen av orden mer än siffrorna, vilket kan vara svårt om språket 

inte behärskas. Bernardos studie visar dock att aritmetiska textproblem är svårare för alla 

elever, oavsett om de är skrivna på deras första- eller andraspråk (ibid, s. 294).  
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Liksom Cummins (2007, s. 238), menar Bernardo (2002, s. 294) att det kan vara till elevers 

fördel att få lösa matematiska problem på sitt förstaspråk då det minskar risken för felaktiga 

tolkningar. Han menar nämligen att många av de fel andraspråkselever gjorde i hans 

undersökning inte var matematiska fel utan att de gick att hänvisa till luckor i språket.  

När det kommer till att låta elever få skriva egna texter, till exempel problemlösning eller 

matematiksaga, visar Gibbons studie (1998, s. 114) att en diskussion som föreligger 

skrivandet leder till goda resultat. Genom att få höra språket många gånger vågar elever 

använda det i texter vilket gör dem mer ämnesspecifika. Ett exempel på hur undervisning 

om matematiska texter kan se ut är att en diskussion om exempelvis rektanglars egenskaper 

förbereder eleverna på att själva skriva en text om egenskaperna och då använda 

matematiska begrepp såsom hörn, sida och räta vinklar. Förutom rikt inflöde av 

ämnesspråket, i detta fall det matematiska, menar Gibbons även att det är viktigt att fundera 

över vilka texter och språkliga miljöer elever möter i skolan och vardagen (ibid, s. 116). 

Det är viktigt då det leder till goda möjligheter att stötta elevers läsande och skrivande av 

ämnesspecifika texter på ett relevant sätt. Om lärare vet i vilka språkmiljöer elever befinner 

sig kan de möta dem där på ett relevant sätt och därifrån bygga broar och leda dem vidare 

i utvecklingen (ibid, s. 116). Det här förhållningssättet går hand i hand med att utgå från 

elevernas kunskapsnivå, som tidigare poängterats i kapitlet.   
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6 Diskussion 

Utifrån studiens syfte, att beskriva språkets betydelse i matematikämnet, kommer i det här 

kapitlet litteraturstudiens metod samt resultat att diskuteras. I metodavsnittets diskussion 

behandlas metodvalet för att beskriva hur urvalen har påverkat studies relevans (6.1). 

Sedan diskuteras resultatavsnittet och de olika aspekterna som lyftes där (6.2). Därefter 

kommer aspekter på framtida forskning att lyftas (6.3) och till sist slutord (6.4). 

6.1 Metoddiskussion 

Tidigt i informationssökningen märktes att det fanns spridd forskning om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och att ett urval i sökningarna var nödvändigt. Vi valde 

därför att rikta sökningarna mot lärares förhållningssätt till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i matematik för att få ett mer precist resultat. För att 

komplettera sökningarna i databaserna användes kedjesökningar. Sökningarna var 

inriktade på kända forskare eller artiklar funna via referenslistor hos andra artiklar. Vi var 

noga med att de sökta artiklarna skulle vara från 2005 och framåt, vilket även gällde 

kedjesökningarna. Dock gjordes två undantag med artiklar från 1998 samt 2002. Det kan 

ha haft en påverkan på studiens resultat men valet gjordes då de artiklarna ändå kändes 

relevanta för studien. De kompletterade det övriga materialet och byggde på samma teori 

vilket därför ansågs stärka resultatet. Då studien endast bygger på tio analyserade artiklar 

kan resultatet ha påverkats då det är en omöjligt uppgift att få en heltäckande bild av 

forskningsområdet på den lilla mängden data. Att vi därför valde en artikel av Gibbons 

trots publicering 1998 beror på att hon är ett stort namn inom denna forskningsgren och 

kändes relevant att ta med i analysen.  

De valda artiklarna är endast från söktjänsterna ERIC och Primo då texter från de 

söktjänsterna kändes mest relevanta för litteraturstudien. Resultatet kan ha påverkats utav 

användningen av endast två söktjänster, dock valdes de analyserade artiklarna efter 

urvalskriterierna beskrivna i (4.2). Valet att använda de söktjänsterna vilade på en strävan 

att använda pedagogisk forskning samt möjlighet att hitta artiklarna i bibliotekets arkiv, 

vilket Primo gav möjlighet till. ERIC är en databas med enbart pedagogisk forskning samt 

en användbar tjänst, thesaurus, att använda för att söka på specifika ämnestermer. Samma 

sökord/fraser användes i både Primo och ERIC för att få större bredd på våra sökträffar. 
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Av den forskning vi har tagit del av är inte alla artiklar specificerade på matematik. I fyra 

av de tio artiklarna är fokus på ämnesspråk och inte specifikt på det matematiska 

ämnesspråket, vilket kan vara en svaghet i studiens resultat. Trots det valdes forskningen 

då den tog upp språkliga strategier lärare kan använda sig av i alla ämnen, alltså även 

matematiken. Det här har gjort att en tolkning var nödvändig för att passa 

matematikundervisning. Då de enskilda tolkningarna av texterna jämfördes med varandra 

upptäcktes att de matematikinriktade forskarna berörde samma punkter som de 

språkinriktade, vilket är en styrka i studiens resultat. Uppdraget från Skolverket är att 

språk- och kunskapsutveckling ska angå alla ämnen (Skolverket, 2017b, s. 9). Därför anser 

vi att det är viktigt att få ta del av både språk- och matematikdidaktisk forskning för att 

tolka in det i verksamheten. Därigenom beslutades att inte enbart ha matematikämnet som 

inklusionskriterium. Det finns en möjlighet till att det inte går en tydlig linje mellan 

språkutveckling generellt och utvecklingen av det matematiska språket. Vår uppfattning 

av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att båda språken är lika viktiga att 

utveckla, vilket är möjligt att göra samtidigt. I vissa undervisningssekvenser kan 

matematiken användas till att utveckla språket i sig medan det i andra sekvenser handlar 

om att utveckla det matematiska språket och kunskaperna.  

Att ta del av internationell forskning valdes för att se om forskning varierade beroende på 

var i världen forskarnas studier var genomförda. Forskningen kommer bland annat från 

Sydkorea, USA, Filippinerna och Tyskland. Det är olika skolsystem i de här länderna  

jämfört med Sverige och det kan anses vara en svaghet i studien då vi i analysen ställt 

studiernas resultat i kontrast till det svenska skolsystemet. Däremot upptäcktes många 

likheter i forskningen samt vinnande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

matematikklassrum från olika delar av världen. De internationella forskningsperspektiven 

styrker trovärdigheten och relevansen i den här studien.  

Forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematik inriktad på 

årskurserna 4-6 är begränsad inom de genomförda sökningarna. Därför utsågs ett utvidgat 

urvalskriterium till att beröra hela grundskolan, alltså årskurserna 1 till 9. Det kan ha 

påverkat studiens resultat då studierna är gjorda i spridda årskurser och åldrar.  

Våra personliga åsikter och intressen har påverkat valet av artiklar. Utifrån en önskan om 

ett brett register av forskning utsågs artiklar baserade på studier med olika infallsvinklar. 

Likaså hur materialet har lästs och analyserats kan ha påverkats av våra åsikter, intressen 
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och erfarenheter. Till sist vill vi poängtera att studiens syfte hela tiden följdes och lät 

vägleda oss när artiklarna lästes och analyserades. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet och frågeställningarna i vår studie grundar sig i att språket har en central och viktig 

betydelse i matematikundervisningen. I kunskapskraven för matematikämnet (Skolverket, 

2017b, s. 62-63) framgår det att elever ska nå en välutvecklad matematisk språkförmåga 

för att kunna argumentera, resonera och kommunicera matematik. De språkliga 

utmaningar som lärare i matematikämnet idag ställs inför är många då, som nämnt ovan, 

det matematiska språket har sina karakteristiska  drag (Löwing & Kilborn, 2008 s. 27). Det 

krävs därför en medvetenhet om hur språket kan uppmärksammas genom olika arbetssätt 

i matematikämnet, vilket styrker den här studiens relevans.  

Det analyserade materialet i den här studien poängterar vikten av ämnesspråk och 

interaktion i matematikklassrummet för att stärka elevers både språk- och 

kunskapsutveckling. Forskarna är på många sätt enade, vi ställer oss dock frågande till om 

verkligheten i skolan är lika med det forskarna lyft fram. Vår erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning, vikariat och fältstudier visar ett matematikklassrum där 

individuellt arbete i matematikboken utan särskilt många tillfällen för interaktion är vanligt 

förekommande. En möjlig anledning till det tror vi skulle kunna vara tidsaspekten. Är det 

möjligtvis ett för mastigt centralt innehåll i kursplanen, vilket leder till tidspress för lärare 

i matematikämnet?  Eller kan det vara så att det centrala innehållet får större utrymme än 

förmågorna i undervisningen? Det centrala innehållet (Skolverket, 2017b, s. 58) syftar till 

att ge lärare riktlinjer till vad elever ska få möta i undervisningen. I det centrala innehållet 

uttrycks inget explicit om kommunikation vilket istället anses vara en förmåga. 

Förmågorna bör ses som den viktigaste delen att utveckla i matematikämnet. Bland de 

matematiska förmågorna finns den kommunikativa förmågan som kan utvecklas genom 

exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen.  

En annan möjlig aspekt till att all matematikundervisning i skolan inte är språk- och 

kunskapsutvecklande kan vara lärares förhållningssätt till språk i sitt ämne. Forskare 

poängterar vikten av att alla lärare i skolan arbetar med språket i alla ämnen (Rezat & 

Rezat, 2017, s. 4206-4208; Vokovic & Lesaux, 2013, s. 239-242). Det strykes även av 

Skolverket (Skolverket, 2012, s. 11). Frågan är om det gäller i alla årskurser? Kan det 

kanske arbetas mer med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikämnet 
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längre ner i årskurserna i jämförelse med i de högre. På låg- och till viss del även 

mellanstadiet undervisar lärare oftast en klass i flera ämnen, däribland matematik, vilket 

kan leda till att undervisningen blir mer heltäckande än den specifika ämnesundervisningen 

av lärare på högstadiet. För att elever ska få de rikaste möjligheterna till vidare utveckling 

i livet behöver de ha tillgång till alla redskap, inklusive språket, för att tillägna sig 

matematikkunskaper (Skolverket, 2012, s. 11). Rezat och Rezat (2017, s. 4208) lyfter i sin 

studie att alla ämnen har specifika drag, begrepp och struktur, vilket lärare bör undervisa 

om.  

Det skulle kunna vara vanligt att lärare ofta tror att det enbart är flerspråkiga elever som 

har svårigheter med språket i matematiken. Vi ställer oss frågande till om det verkligen 

stämmer? Bernardo (2002, s. 294-295) visar i sin studie att svårigheter i matematiken inte 

är unikt för flerspråkiga elever. Hans undersökning visar att elever som löser matematiska 

problem på sitt förstaspråk även kan ha svårigheter med förståelsen, liksom flerspråkiga 

elever. Språkförmågans relation till den matematiska utvecklingen inom de särskilda delar 

av matematiken Vokovic och Lesaux (2013, s. 237) beskriver kan ställas i kontrast till 

elevers missuppfattningar inom de delar som inte är kopplade till språkliga svårigheter. 

Runessons studie (2007) om elevers missuppfattningar av vinkelbegreppet ger oss ett 

exempel på det. Missuppfattningen att en vinkels storlek beror på vinkelbenens längd 

bygger inte på en språklig svårighet utan snarare på hur vinkelbegreppet uppfattas 

(Runesson, 2007, s. 13). Det här, tycker vi, visar på alla elevers behov av stöttning och en 

undervisning som är byggd på interaktion, elevdelaktighet och explicit undervisning om 

matematiska texter och begrepp.  

Att lärare till stor del använder sig av matematikboken i matematikundervisningen, som vi 

erfarit, behöver inte vara något negativt. Vikten ligger i hur läromedlet används i 

undervisningen. Wedin (2010, s. 174) poängterar att elever behöver arbeta med 

matematiskt kognitivt utmanande uppgifter i skolan för att utveckla nya kunskaper och 

förmågor. Hon nämner att det inte räcker att elever endast producerar svar genom läsning, 

skrivning och matematiska beräkningar utan att de också måste få utmaningar, där flera av 

förmågorna samverkar för djupare matematisk förståelse. Vi ställer oss frågande till om 

undervisning som styrs alltför mycket av matematikboken hämmar elevers möjlighet att 

arbeta med kognitivt utmanade uppgifter som forskningen menar är vinnande? Efter att ha 

tagit del av den forskning som den här studien grundar sig på tror vi på 



 

25 

 

 

matematikundervisning med interaktion och delaktiga elever, där den matematiska 

utvecklingen görs möjlig genom samverkan mellan elever och lärare.  

Vikten av kognitivt utmanande uppgifter där både matematiska färdigheter och språket 

tränas och matematik snarare blir en meningsfull och problemlösande aktivitet än 

fokuserad på begrepp och operationer, framhävs även i de uppgifter elever testas på i 

OECD:s PISA-undersökning. Testuppgifterna är mer fokuserade på att elever ska kunna 

tillämpa och använda inlärda kunskaper än att enbart använda matematiska färdigheter i 

procedurer (Skolverket, 2016, s. 9). I och med att PISA-resultatet visar att ungefär en 

femtedel av niondeklassarna inte behärskar uppgifterna tycker vi återigen att ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt med den här typen av uppgifter är att föredra.  

6.3 Framtida forskning 

Efter att ha tagit del av den forskning och data som har berört studiens syfte och 

frågeställningar har vi sett flera utmaningar lärare möter när de ska arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande i matematikämnet. För att stötta lärare i de utmaningarna är 

ytterligare forskning inom området nödvändig. En fortsatt studie inom ämnet skulle kunna 

vara att genom intervjuer kartlägga elevers uppfattningar av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikämnet. En annan intressant aspekt att studera 

är hur matematikböcker, framtagna för flerspråkiga elever, används i klassrummen och hur 

deras potential till interaktiv undervisning ser ut. Den studien skulle kunna bygga på 

empirisk data från intervjuer, läromedelsanalyser samt observationer. Slutligen, anser vi 

att det skulle vara intressant att göra en studie om hur de språkutvecklande arbetssätten 

skiljer sig åt i olika årskurser. En sådan studie skulle kunna genomföras genom intervjuer 

av både lärare och elever samt observationer i olika årskurser.  

6.4 Slutord 

Då vi inom kort kommer att möta skolans utmaningar på fältet som nyexaminerade lärare 

känns det relevant att få ha tagit del av hur vi kan arbeta med elevers språk- och 

kunskapsutveckling i matematikundervisningen. Alla lärare måste se sin del i uppdraget 

att även utveckla elevers språk i undervisningen. Det gäller även i matematikämnet, och 

därmed visar det sig att språk + matematik faktiskt är sant.  
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel, tidskrift 
Publikationsår 
Land, databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 

 

 

Teoretisk bakgrund Resultat Hur uppmärksammas språkets 

betydelse i matematiken?  

Arbetssätt? 

Gibbons, P. (1998). 

Classroom Talk and 

the Learning of New 

Registers in a Second 

Language. Language 

and Education, 12:2, 

s. 99-118. DOI: 

10.1080/0950078980

8666742 

Australien 

ERIC 

Undersöka elev- och 

lärar interaktion och 

dess påverkan till 

utvecklingen av 

språk  (Engelska). 

Fokus är på lärandet 

av ett akademiskt 

språk för 

andraspråksinlärare 

i en kommunikativ 

kontext.  

Kvalitativ studie. Etnografisk. 

Studien gjordes på 9-10 åriga 

andraspråkselever i Sydney. 

23 olika språk talades 

på  skolan som undersöktes. 

Eleverna testades i mindre 

grupper om 4 elever. Deras 

texter analyserades senare. 

Eleverna visar ofta svårigheter 

när det kommer till att förstå 

och använda ett 

ämnesspråk.  Studien gick till 

så att man jämförde elevtexter 

för att påvisa skillnaden och 

Studien grundar sig på forskning 

både från forskaren själv och 

andra författare. Att skapa 

meningsfulla sammanhang 

genom interaktion mellan lärare 

och elev har visat sig vara en 

signifikant del när eleverna ska 

utveckla ett ämnesspråk och det 

ligger till bakgrund till studien. 

Fokus i ett språkinriktat 

arbetssätt är inte att lära sig 

grammatik och språkets struktur 

utan mer på att lära sig språket i 

en kontext, ett innehåll.  

Resultatet visar att  lärarens roll 

som språklig modell är viktig. 

Eleven behöver förstå 

sammanhanget för att kunna ta till 

sig de nya orden/begreppen. 

Språket ska visa relationen mellan 

ett sammanhang och en betydelse. 

Vikten behöver inte alltid vara på 

det grammatiskt korrekta. Det är 

viktigt att uppgifter i klassrummet 

leder till samtalsutbyte. 

Undervisningen bör ge många 

möjligheter till interaktion och 

kommunikation. Viktigt att 

Språket har en mycket viktig roll när det kommer 

till att utveckla ett ämnesspråk.  

Genom att ge eleverna uppgifter där ett 

språkutbyte sker. Det ska vara en interaktion 

antingen mellan elev-elev eller lärare-elev. 

Stötta dem i sitt lärande. 

Skapa aktiviteter i klassrummet där eleverna får 

arbeta med språkligt baserade uppgifter och får 

använda sitt språk mycket. Låta dem få börja 

med att sätta vardagliga ord på sina upplevelser 

för att sedan ge dem begrepp och språklig 

struktur för att kunna tillägna sig en mer 

akademisk kontext.   
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vikten av en kontextbunden 

interaktion i klassrummen för 

flerspråkiga. 

eleverna först får sätta vardagliga 

ord på sina upplevelser för att 

sedan gå tillgång till mer 

akademiska ord och uttryckssätt.  

Banse, H.W,  Palacios, 

N.A.,  Merritt, E.G. & 

Rimm-Kaufman, S.E. 

(2017). Scaffolding 

English language 

learners` 

mathematical talk in 

the context of 

Calendar Math. The 

Journal of 

Educational 

Research, 110:2, s. 

199-208. 

DOI:10.1080/002206

71.2015.1075187 

USA 

ERIC 

 

Beskriva hur 

diskussionen kring 

Calendar Math kan 

se ut i ett klassrum. 

Frågeställning: a.) 

hur använder sig 

lärare av den här 

kontexten för att 

supporta 

matematiska 

diskussioner? b.) I 

klasser med hög 

flerspråkighet, hur 

införlivar lärare 

diskussion som ett 

naturligt inslag i 

undervisningen? 

 

 

Studien är gjord på inspelade 

lektioner från två lärare. 

Urvalet gjordes från att antal 

andra lärare som går en kurs i 

hur man kan arbeta med 

respons i klassrummet. 

Lärarna arbetar i årskurs 4 och 

klasserna består av 21 elever. I 

klasserna finns ett stort antal 

flerspråkiga elever med olika 

etnisk bakgrund.  

Forskarteamet analyserade 

lektionerna, sammanfattade 

dem och diskuterade dem. 

Sekvenser i lektionerna blev 

kodade och därefter valde man 

ut dessa två lärare för vidare 

analys. Lektionerna 

transkriberades också.  

Vygotskij och den 

sociokulturella teorin ligger till 

grund för den här studien. Det 

finns olika typer av frågor och 

olika sätt du som lärare kan 

stötta eleverna. Genom att vara 

medveten om vilka typer av 

frågor du ställer, vilka strategier 

för stöttning du använder, hur du 

själv pratar och undervisar i 

klassrummet och hur du fyller ut 

elevernas svar kan utveckla 

elevernas både 

matematikkunskaper och språk. 

Calendar Math är ett koncept 

som går ut på att börja varje dag 

med en kort mattelektion där 

man diskuterar och lyfter ett 

begrepp eller matematisk tanke. 

Syftet är att själv självförtroende 

och engagemang genom 

diskussionen.  

Shannon hade fler och längre 

moment av Calendar Math i sina 

lektioner, hon använde också fler 

stöttande verktyg än Linda. Det 

ställdes få öppna frågor, däremot 

fann forskarna en mellanväg 

mellan öppna och stängda frågor, 

så kallade multiple-choice 

(flervalsfrågor). Dessa frågor kan 

ha flera korrekta svar och ger då 

eleverna möjlighet att resonera 

och argumentera för sitt svar. Den 

vanligaste stöttningen lärarna 

använde var repetition och 

fördjupning, gärna tillsammans. 

Bjud in till att fortsätta tänkandet - 

öppen fråga i att utveckla sitt svar. 

Elever kan stötta och utveckla sina 

egna och andras tankar och svar. 

Begrepp kan också läras in genom 

diskussioner och olika typer av 

stöttning.  

Matematik är ett kommunikativt ämne och 

språket kan användas för att utveckla både 

matematiska tänkandet och språket i sig.  

Öppna frågor eller frågor som eleverna tvingas 

resonera kring. Moment där diskussion och 

samtal är naturligt, gärna varje dag. Tänka till på 

hur man själv talar och integrerar med eleverna 

för att stärka deras språk och matematiska 

tänkande.  Det är viktigt att läraren planerar så 

att språket får en roll i undervisningen, särskilt i 

flerspråkiga klassrum.  

Stötta på olika sätt genom repetition, utfyllnad, 

upprepningar och omformuleringar. Ger 

eleverna många chanser att få höra och använda 

sitt språk. Tänka högt själv och repetera det man 

precis sagt för att ge eleverna en chans till att få 

höra språket i rätt kontext och med rätt syntax. 
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Bernardo, A. B. I 

(2002). Language and 

Mathematical 

Problem Solving 

Among Bilinguals. 

The Journal of 

Psychology, 136(3), 

283-297.  
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Filippinerna 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka effekter 

språket har för 

elever när de löser 

textproblem i 

matematiken. Vad 

händer med 

resultaten om de 

löser dem på sitt 

första- eller 

andraspråk? 

 

 

 

Studien gjorde på 92 stycken 

tvåor i Filippinerna. Av dessa 

92 elever var filippinska 

förstaspråk för 48 av dem och 

engelska var förstaspråk för 44 

av dem. I skolan var 

undervisning, lektioner och 

material på något av språken, 

beroende på ämne.  

Studien gjordes på 18 problem 

indelade i tre kategorier varav 

hälften var på filippinska och 

hälften på engelska. Generellt 

var att tolv av de här 

problemen var textbaserade.  

Undersökningen gick ut på att 

eleverna först skulle 

återberätta vad problemet 

handlade om och sedan lösa 

dem. Både återberättandet 

(skriftligt) och lösningarna 

analyserades senare.  

Studien grundar sig på tidigare 

forskning (däribland författarens 

egen) om textproblem som 

viktiga i undervisningen, att 

feltolkningar leder till felaktiga 

lösningar och skillnad mellan 

aritmetiska problem och 

textproblem.  

Resultatet visar att eleverna 

förstod de  enkla problemen väl 

och att det inte spelade någon roll 

vilket förstaspråk eleverna talade. 

Det visar sig också vara så att 

elever kan återberätta problemet 

mer korrekt på sitt förstaspråk än 

på sitt andraspråk. Återigen, 

oberoende av vilket som var 

förstaspråket.  

Resultatet visar att korrekt 

förståelse inte bara sker på 

förstaspråket men det finns bevis 

för att det är vanligare med 

missuppfattningar på 

andraspråket. De här skillnaderna 

var dock mindre för svårare 

problemuppgifter. 

 

Språket spelar en viktig roll i undervisningen, 

särskilt i problemlösning. Textproblem är 

viktiga för att kunna använda sina aritmetiska 

kunskaper och göra kunskapen mer användbar 

och vardaglig.  

Genom att låta eleverna få använda alla sina 

språk och även lösa problem på sitt förstaspråk. 

Studien visar på att det är viktigt för flerspråkiga 

att få använda alla sina språk för att få bättre 

förståelse och kunna visa sina kunskaper. 

 

Wedin, Å. (2010). A 

restricted curriculum 

for second language 

Syftet med studien 

är att se relationen 

mellan 

Studien hade ett etnografisk 

perspektiv och det var två 

grundskoleklasser i Sverige 

Studien vilar på tidigare 

forskning och framförallt på 

Vygotskijs teori och på 

Resultat visar att språket som 

används i klassrummen är av 

vardaglig karaktär. Lärare kollar 

Språket har en viktig roll att fylla då elever som 

inte möter akademiskt kunskapsrelaterat språk 

utanför skolan får chansen att möta det i skolan. 
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learners - a self-

fulfilling teacher 

strategy? Language 

and Education, 24:3, 

s. 171-183. 
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http://web.b.ebscohost

.com.proxy.library.ju.

se/ehost/pdfviewer/pd

fviewer?vid=1&sid=f

ce3942b-cc3a-4f20-

aa87-

a7aab8d2e29c%40ses

sionmgr102 

andraspråksinlärnin

g och 

ämnesinlärning för 

flerspråkiga elever. 

Fokus på 

klassrumsinteraktio

n, innehållet i 

kursplanen och 

elevengagemang i 

klassrummet. 

 

 

som följdes i tre år. En klass 

under lågstadietiden och en 

under mellanstadietiden. De 

följdes mellan 2005 och 2008. 

I samband med 

observationerna gjordes 

intervjuer med både lärare och 

elever samt skrivet material. 

Totalt är det 350 timmar som 

observerades, och hälften av 

det spelades in på ljudfiler och 

transkriberades. Eleverna 

kommer från socioekonomiskt 

svaga områden och en stor del 

av eleverna är flerspråkiga.  

I Sverige är det en stor del av 

eleverna som är flerspråkiga 

och därför är nu den här typen 

av forskning intressant och 

viktig för att kartlägga 

elevernas behov.  

systematisk funktionell 

lingvistik (SFL). Vygotskij 

menar att språk och kunskap 

utvecklas genom sociala 

interaktioner. SFL står för 

språkets roll i undervisningen 

som ett verktyg för analys av 

konstruktionen. Elever utvecklar 

sitt språk hela tiden, i skolan 

behöver de dessutom utveckla 

ett akademiskt språk. Det 

handlar om att bygga en bro 

mellan vardagsspråk och det 

akademiska språket.  

av elevernas kunskaper på lågt 

krävande uppgifter samt att 

elevernas engagemang är lågt. 

Interaktionen i klassrummet består 

av korta dialoger med ett 

fragmenterat språk som består 

av  rättelser och avbrytanden. 

Klassrumsatmosfären är ofta 

trevlig och inkluderande vilket 

leder till att  andraspråkselever har 

goda  möjligheter att lära sig och 

utveckla sina kunskaper utifrån 

läroplanen och svenska på en 

högre nivå än vad som är fallet 

idag.   

Samtalen i klassrummet handlar 

mest om hur uppgifter ska lösas, 

instruktioner och andra vardagliga 

ting. Inte så mycket på 

kunskapsrelaterade saker, som 

borde få mer fokus.  

Därför är det nödvändigt att arbeta med språket 

i skolan samt ge eleverna möjligheter att 

använda det själva. Att undvika språkliga 

aktiviteter eller undervisa på ett vardagligt språk 

med uppgifter som inte utmanar elevernas 

tänkande och språkliga förmåga är att göra 

eleverna en björntjänst inför framtiden. 

Eleverna bör få möta uppgifter som tränar deras 

förmåga att  till abstrakt tänkande samtidigt som 

de samtalar. Uppgifter som enbart handlar om att 

läsa och skriva eller fylla i relativt enkla saker 

ger inte eleverna tillräckligt med stimulans för 

lärande och språk. Man bör prata och diskutera 

kunskap också inte bara instruktioner eller 

praktiska saker.  Läraren måste skapa aktiviteter 

och uppgifter i skolan som tränar elevernas 

abstrakta tänk och låter dem använda sitt språk 

mycket. 

Läraren måste ha högre förväntningar på de 

flerspråkiga eleverna. 

McNeil, L. (2010). 

Using talk to scaffold 

referential questions 

for English language 

learners. Teaching 

Syftet med studien 

är att undersöka hur 

lärare stöttar 

flerspråkiga elever 

när de ska svara på 

En lärare har blivit observerad 

i hur hon ställde sina frågor. 

Klassen består av 22 stycken 

femteklassare varav sju av 

dem är ELL (English language 

Vilar på både sociokulturell teori 

och interaktionsteori kring 

andraspråksinlärning.  

Skillnaden mellan dem är att 

man i det sociokulturella 

Läraren använde både öppna och 

slutna frågor och gav olika mycket 

stöttning till eleverna. En 

anledning till det kan vara att hon 

inte upplevde att hon hade tid att 

Studien fokuserar inte bara på matematik utan 

mer vikten av att man som lärare tänker sig för 

vilken typ av frågor man ställer samt hur man 

stöttar eleverna i dem. Det gäller alla ämnen och 

alla typer av klassrumsprat. I teorigenomgången 
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0742051X11001387 ) 

öppna frågor 

(referential 

questions). Fokus är 

på 

klassrumsdialogen 

och studien tar 

avstamp och 

inriktning från två 

olika teorier. 

Studien lyfter olika 

typer av stöttning 

man som lärare kan 

använda sig av i 

lärare-elevsamtalet.  

 

 

learner, andraspråksinlärare). 

Läraren blev observerad under 

alla lektioner i en 

femdagarsperiod (31h) och 

antal frågor samt hur hon 

stöttade eleverna 

observerades.  

perspektivet anser att man lär sig 

av varandra genom scaffolding 

och att språket behövs för att 

tänka, uttrycka sig och lära sig 

saker. Interaktionsteorin menar 

att förståelsen är grunden och att 

man behöver input av det man 

förstår för att lära sig ett nytt 

språk. Det handlar mer om en 

individuell utveckling.  

Sociokulturellt perspektiv.  

stötta ELL så hon gick vidare till 

nästa elev istället.  

-Repetition som en stöttade 

funktion.  

- assisterande frågor.  

-Eleverna använder sig av 

varandra som hjälpmedel.  

-Fysiska objekt som stöttning,  

-“Jag kommer tillbaka till dig” ger 

eleverna tid att tänka och fundera 

på sitt svar en stund till.  

 

visar studien på vikten av att ha ett 

kommunikativt klassrum och diskutera och prata 

mycket med eleverna, det utvecklar deras språk. 

Genom att ställa många frågor och även öppna 

frågor så att eleverna får möjlighet att tänka till 

och fundera.   

Som lärare bör man ha olika strategier för att 

stötta eleverna i deras svar och resonemang. Ex: 

repetition, assisterande frågor, ge dem längre tid, 

lyssna ordentligt och visa med fysiska objekt 

samt ge tid och rum för eleverna att använda sig 

av varandra.  

 

Vukovic, R.K & 

Lesaux, N.K 

(2013).The Language 

of Mathematics: 

Investigating the ways 

language counts for 

children´s 

mathematical 

development. Journal 

Studiens syfte är att 

undersöka 

språkförmågans roll 

för utveckling i 

matematiken och 

om det gäller alla 

matematiska 

områden. Även se 

på skillnader i 

En studie på 167 elever från 

olika skolor i USA och med 

olika språklig och 

sociokulturell bakgrund. 

Studien bygger på test i 

områdena aritmetik, algebra, 

geometri och statistik och 

sannolikhet genomförda 

januari-mars under fyra år 

Studien bygger på tidigare 

forskning kring språkutveckling 

och aritmetik och hur beroende 

matematiken är av språk. 

Relationen mellan fonologi och 

matematik som har med 

varandra att göra och förutsätter 

varandra. Språkets viktiga roll i 

att utveckla kognitionen och 

Resultatet är att det finns 

skillnader i resultaten mellan L1 

och L2 i flera matematiska 

områden. Språket spelar stor 

betydelse för de kognitiva 

områdena geometri och 

statistik/sannolikhet, till viss del 

även algebra. Resultatet visar 

också att L2 har sämre ordförråd, 

Språket spelar en stor och viktig roll i vissa delar 

av matematiken, algebra, geometri och 

statistik/sannolikhet. Resultatet visar också att 

det finns svårigheter som har med 

språkförmågan att göra som man som lärare 

måste hjälpa till med.  

Egna slutsatser är att man måste hjälpa eleverna 

med ordförrådet och stötta dem i sin 

lyssningsförmåga samt ge dem strategier för att 
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språklig och 

socioekonomisk 

bakgrund.  

 

 

(från första klass till fjärde 

klass, samma elever hela 

tiden).  

sambandet mellan 

socioekonomiska 

förutsättningar och elevers 

möjligheter till lärande i skolan.  

hörförmåga och de har svårare att 

identifiera bokstav-ord och 

arbetsminne än L1.  

underlätta sitt arbetsminne och bokstav-

ordidentifikation.  

 

Rezat, S & Rezat, S. 

(2017). Subject-

Specifik Genres and 

Genre awareness in 

Integrated 

Mathematics and 

Language Teaching. 

EURASIA Journal of 

Mathematics Science 

and Technology 

Education, 

2017;14(7b), 4189-

4210 

DOI: 

https://doi.org/10.129

73/eurasia.2017.0080

5a 

Tyskland 

Syftet är att 

kartlägga vilka 

ämnesspecifika 

mönster det finns i 

matematiska texter 

och hur de påverkar 

undervisningen, i 

den här studien 

geometriska 

konstruktioner. 

Detta för att stärka 

förståelsen för 

ämnesspecifika 

texter i matematiken 

och argumentera för 

lärares medvetenhet 

om detta.  

 

Undersökningen är gjord i tre 

delar. 1.) skriva texter 

analyseras för att lyfta 

genrespecifika mönster. 2.) 

beskrivningar från didaktisk 

forskning samlas in och 

analyseras av samma syfte. 3.) 

En lektionssekvens spelas in 

och granskas för att undersöka 

om genrespecifika mönster 

finns med även i den 

kontexten.  

Klassrumsundersökningen 

gjordes på en lektion om 

geometriska konstruktioner i 

årskurs 7 i Tyskland. 29 

stycken elever närvarade och 

metoden för analysen 

Man utgår från tidigare 

forskning från bland andra 

Gibbons, Schleppegrell och 

Halliday. Starka influenser av 

genrepedagogik. 

Resultatet är att lärare måste vara 

medvetna om den 

ämnesspecifikation som finns i 

olika texter. Genom att studera de 

geometriska konstruktionerna 

fann de att de texterna oftast är 

skriva i imperativ form och med 

syftet att någon annan ska kunna 

följa den senare. Detta kan ställa 

till det i undervisningen då man 

som lärare inte konsekvent håller 

sig till den givna genren. 

Språket bär en viktig roll i matematiken genom 

sina texter. Det finns många ämnesspecifika 

begrepp och stilbegrepp som används bara i den 

kategorin. Olika delar inom matematiken kan 

också ha olika genrer, vilket gör det nödvändigt 

för lärare att ha detta med sig, att vara medveten 

om språket i texterna.  

Genom att hålla sig konsekvent till genren, 

hjälpa eleverna att få syn på de specifika i 

texterna och vara medveten om det samt förklara 

och vara tydlig mot eleverna. 
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Kedjesökning 

Google Scholar 

kompletterades 

med  konversationsanalys. 

 Viseu & Oliveira  

(2011) 

“Open-ended tasks in 

the promotion of 

Classroom 

Communications in 

Mathematics 

Eric 

Portugal 

Syftet med studien 

är se hur lärare följer 

de nya riktlinjerna 

för 

matematikundervisn

ing i praktiken, när 

det gäller 

matematisk 

kommunikation. Få 

syn på hur lärare 

använder öppna 

frågor, förklarar 

matematik och ger 

kvalitativ respons.   

 

Studien gjordes genom 

klassrumsobservationer, 

intervjuer och analyser av elev 

aktiviteter. 

Undersökningen gjordes i två 

omgångar med en månads 

mellanrum mellan lektionerna 

som observerades.  

Grundar sig på tidigare 

forskning om kommunikation 

och lärarens roll i 

klassrumsdialogen. 

Det är  hur  mycket läraren 

tillåter eleverna att tala eller 

skriva i  sin matematiska 

kommunikation  som  bestämm

er  hur mycket eleverna kan låtas 

uttrycka sina funderingar och 

idéer.   

Lärare  brukar enligt tidigare 

forskning  använda sig av slutna 

frågor i klassrummet. vilket då 

förhindrar elevernas chanser till 

att uttrycka sina tankar. 

 

När eleverna skulle göra 

uppgifterna utan några 

instruktioner eller stöttning av 

läraren i form av vägledande 

frågor stötte de på svårigheter.  

Olika kommunikationer i 

klassrummet är elev-elev, elev-

lärare och elev-klass. Olika 

övningar/aktiviteter i klassrummet 

ger olika möjligheter till olika 

sorts kommunikationer. 

Det visar sig vara svårt att få 

eleverna att diskutera deras 

svårigheter med varandra. Viktigt 

att inte alltid  godkänna svaren 

direkt, utan att man ska fråga om 

alla elever håller med eller har 

andra  strategier.  

Bättre kommunikation under den 

andra lektionen, då det var mer 

elev-elev kommunikation då.  

Vilka sorts frågor läraren ställer. Hur ledande 

frågor stöttar elevernas resonemang framåt. 

Eleverna ska få möta mycket olika sorters av 

kommunikation, inte bara från läraren.   

Öppna frågor med fokus på elevernas 

resonemang och inte endast på det korrekta 

svaret. Elev-elev kommunikationen ska ha en 

större roll i klassrummen. 

Hur man ska planera sina frågor till klassen. inte 

använda sig av slutna frågor utan frågor som 

öppnar upp för till en klassrumsdialog. 
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Agency and 

positioning in a 
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Sverige 

Primo 

 

 Syftet är att 

undersöka diskurser 

i 

matematikklassrum

met för att få 

förståelse för 

elevernas agerande 

och positionering. 

Detta genom 

följande 

frågeställning:  

1.)Hur fungerar 

olika diskurser i 

relation till 

klassrumsinteraktio

n, i flerspråkiga 

årskurs 1 

matematikklassrum

?  
2.)Hur relaterar 

dessa diskurser till 

elevernas inverkan 

och positionering? 

 

 

Den etnografiska studien 

gjordes i ett klassrum med en 

lärare och 22 förstaklassare på 

en mångkulturell F-5 skola 

som arbetar med språket 

integrerat i alla ämnen. Under 

12 lektioner besöktes klassen 

och forskaren var en 

deltagande observatör. Som 

komplement till sina 

fältanteckningar genomfördes 

sex intervjuer med läraren, 

både före och efter lektioner 

samt informella samtal med 

elever under lektioner, rast och 

lunch. På skolan har 80% av 

eleverna ett annat modersmål 

och den statistiken gällde även 

på klassen i studien.  

I analysen ställdes följande 

frågor: a.)Vilka diskurser är 

påvisbar i aktiviteten? b.) hur 

agerar läraren för att engagera 

eleverna och hur agerar 

eleverna för att lära det som de 

förväntas att lära? c.) På vilka 

Studien vilar på Focaults teori 

om att makt och kunskap är nära 

förknippat med varandra. Makt 

transformerar och finns alltid 

med i sociala relationer. I 

matematikklassrummet handlar 

det om hur läraren organiserar 

undervisningen samt hur 

eleverna interagerar med 

varandra. Eleverna bör vara 

engagerade i sitt eget 

språklärande. Diskurser har 

olika sätta att skilja på 

människor via kulturella 

normer, makt är produktivt. 

Diskurser är skapade och 

strukturerade genom makt och 

relationer som påverkar 

identiteter och positioner, de 

formar de som agerar efter dem. 

Matematikundervisning är inte 

bara en sociokulturell 

verksamhet utan även en politisk 

verksamhet där makt finns med 

på alla nivåer, även i samhället.  

Undervisningen var 

reformorienterad vilket innebär att 

kommunikation och interaktion 

stod i fokus. Undervisningen var 

varierad med mycket hands-on-

material och uppgifter som löstes i 

grupp eller par för att eleverna 

skulle få diskutera och dela med 

sig av sin kunskap. Språket på 

lektionen var svenska och 

begreppsinlärning var tydlig, dock 

bidrog detta till "Swedish-ness". 

Fokus i undervisningen var på 

både matematikkunskaper och 

språk och läraren tog tillfällena att 

lyfta språkliga aspekter när de 

uppstod. Viktigt för att påvisa 

maktrelationerna var att eleverna 

blev hälsade på i dörren varje dag 

samt att det var deras 

konversationer som många gånger 

blev undervisning. Läraren såg 

eleverna och valde att bygga 

vidare på den kunskap de redan 

hade, eleverna var en resurs i 

klassrummet. Ibland fick även 

eleverna vara de som ledde 

Språket spelar en viktig roll i undervisningen 

och det finns stora möjligheter att utveckla sin 

kompetens inom ett språk också via 

matematikundervisning. I studien visar läraren 

till exempel på ordbildning i svenska språket 

samtidigt som eleverna exempelvis repeterar 

siffror. Det är också viktigt att eleverna får 

möjlighet att använda alla sina språk i 

matematikundervisningen, något den här läraren 

inte riktigt lyckades med. Både traditionell och 

reformorienterad undervisning kan utveckla 

språket. Genom argumentation och diskussion 

på den sistnämnda och genom att läsa och skriva 

svar i den traditionella. Det finns alltså 

konsekvenser med båda undervisningsstilarna.  

Genom att låta eleverna får vara med och forma 

undervisningen, se eleverna som en tillgång till 

sammanhanget och skapa kunskap tillsammans 

får språket en viktig roll i undervisningen. Även 

genom varierad och praktisk undervisning där 

språket, diskussioner, argumentationer och 

lotsning får stor plats. Fånga eleverna där de är 

och bekräfta vilka de är. Förhållningssättet till 

sina elever som medskapare av kunskap. Fånga 

deras frågor och ta tillfällena till undervisning 

när de kommer, även om det innebär en 
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sätt är eleverna inbjudna till att 

agera och hur påverkar deras 

agerande diskursen? d.) hur är 

eleverna placerade?  

undervisningen framåt vilket 

visade på att det inte var något 

stort maktspel som pågick utan att 

eleverna blev bekräftade samt 

deltog i att skapa kunskap 

tillsammans.  

 

revidering av planeringen. Genom kunskaper 

om språkets struktur blir det enklare att fånga 

elevernas språkliga frågor när de dyker upp. 

Cummins Jim (2007). 

Rethinking 

monolingual 

instructional strategies 

in multilingual 

classrooms 

ERIC 

USA 

 

Syftet är att bryta ner 

3 gamla 

föreställningar kring 

språkets roll i 

undervisningen.  

1.Undervisning ska 

bara vara på 

målspråket.  

2. Översättning 

mellan L1 och L2 

har ingen plats i 

undervisningen 

kring språk och 

litteracitet.  

3. Språken ska 

hållas separerad, det 

Han bryter ner dessa 

föreställningar med egen 

forskning samt andras 

forskning på samma ämne, för 

att bevisa att de inte stämmer 

och att en ändring/ nytt 

synsättt på språket i 

klassrummen behövs.  

Bygger på andra språkforskares 

forskning som han analyserar 

och testar. 

Kognitiv psykologisk forskning, 

translanguaging, mentala 

strukturer.   

Alla tidigare antaganden stämmer 

inte utan får att motbevisa med 

nyare forskning.  

En enad språkförmåga. Språket spelar en stor 

roll i undervisningen och lärandet. Genom 

undervisning som utvecklar en akademisk 

literacy utvecklas en transfer mellan språket. 

Alla språk bör användas i undervisningen, ett så 

kallat metaspråk.  

Eleverna ska få möjlighet att använda alla sina 

språk i skolan för att utveckla en 

multikompetens kring språket.  

Böcker på flera språk, visa hela sin litteracitet. 

Lärarens förhållningssätt och att ta vara på alla 

elevernas språk, se dem som tillgångar.  
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finns inget samband 

mellan språk.  

 

 


