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Abstract 
Sweden is a multicultural society with many multilingual classrooms. The pupils in these 

classrooms have different relationships with and experiences of the language of instruction, 

including mathematics teaching. The aim of this systematic literature study is to visualize and 

compile previous research findings about whether the language affects second language 

learners, learning in mathematics. Students in elementary school (6-16 years) are of interested 

in this study. The question under investigation is What does research say about the influence 

of language on language learning in mathematics? The result also shows which linguistic 

factors are beneficial and disadvantageous to the second language learners learning in 

mathematics. The results of the study are based on international articles. The result shows that 

language affect second language learners learning in mathematic. The linguistic factors that 

affect pupils learning exists either within the pupil or within the teaching. 

  

Keywords: second language learners, mathematics, language, teaching, multilingual 

classroom 

 

 

Sammanfattning 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många flerspråkiga klassrum. Eleverna i dessa 

klassrum har olika förhållanden till och erfarenheter av det språk som undervisningen, 

inklusive matematikundervisningen, sker på. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är 

att synliggöra och sammanställa tidigare forskningsresultat om huruvida språket påverkar 

andraspråkselevers lärande i matematik. Elever i grundskolan (6-16 år) är av intresse för 

denna studie. Frågan som undersöks är Vad säger forskning om språkets påverkan för 

andraspråkselevers lärande i matematik? I resultatet synliggörs även vilka språkliga faktorer 

som gynnar, respektive missgynnar andraspråkselevers lärande i matematik. Studiens 

resultat är baserat på internationella artiklar. Resultatet visar på att språket påverkar 

andraspråkselevers lärande i matematik. De språkliga faktorerna som påverkar lärandet ligger 

hos eleven eller i undervisningen.   

  

Nyckelord: andraspråkselever, matematik, språk, undervisning, flerspråkiga klassrum 
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1 Inledning  

Det har med tiden skett en del stora förändringar i vårt avlånga land. Sverige har sedan 

decennier tillbaka varit ett mångkulturellt samhälle där delar av befolkningen har svenska som 

andraspråk. Redan år 2012 hade cirka 20% av eleverna i Sveriges skolor ett annat förstaspråk 

än svenska (Skolverket, 2012). Befolkningsmängden som har svenska som sitt andraspråk 

har, i och med den fortfarande aktuella flyktingkrisen, ökat ytterligare. Denna förändring är 

något som inte endast samhället i stort påverkas av, utan även skolan påverkas och bör 

anpassas efter denna förändring.  

Mångfalden i skolan kan ställa höga krav på både lärare och annan personal inom 

verksamheten. I flerspråkiga klassrum är det inte enbart lärarna som utsätts för stora 

utmaningar, andraspråkselever möter en dubbel utmaning som innebär att de tvingas ta in 

ämneskunskaper på ett språk som de inte behärskar fullt ut, samtidigt som de lär sig 

andraspråket (Löthagen, Lundemark & Modigh, 2008).  I och med detta blir språk och 

faktorer som beror på språket av stor betydelse för undervisningen i flerspråkiga klassrum. 

För att alla elever i ett flerspråkigt klassrum ska ha möjlighet att lära sig matematik räcker det 

inte att läraren har goda kunskaper inom matematikämnet (Löwing & Kilborn, 

2008). Diskussionen om vilka kunskaper i matematik och pedagogik som lärare behöver är 

idag högaktuell. Arbetet med att utveckla modellen Mathematical Knowledge for Teaching 

(MKT) exemplifierar och understryker detta. Modellen MKT innebär att lärare har både 

ämnes- och pedagogiska kunskaper i matematik samt att de är matematiskt redo att lära ut 

idéer och metoder till alla elever (Nolan, Dempsey, Lovatt & O’Shea, 2015). Modellen 

beskriver dock inget specifik om vilka kunskaper och förmågor lärare behöver för 

matematikundervisning i ett flerspråkigt klassrum. I relation till detta kan därför den aktuella 

studien ge ett bidrag till diskussionen om vilka kunskaper lärare som undervisar i matematik 

behöver.  

Lärare behöver utveckla färdigheter om hur de ska tillämpa en god 

matematikundervisning med hög kvalitet som kan gynna och inkludera alla elever då skolan 

enligt lag har ett uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet som inkluderar 

alla elever, oavsett etnicitet, kultur och språk (SFS 2010:800). Med hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och behov, skall alla individer ges möjlighet att genom sin utbildning få 

utvecklas för att senare i framtiden kunna delta i yrkes- och samhällslivet. 
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie synliggöra och sammanställa tidigare 

forskningsresultat om huruvida språket påverkar andraspråkselevers lärande i matematik. 

Elever i grundskolan (6-16 år) är av intresse för denna studie. 

 

Frågan som kommer att undersökas i studien är: 

Finns det språkliga faktorer som gynnar eller missgynnar andraspråkselevers lärande i 

matematik och, i så fall, vilka faktorer har forskning identifierat? 

2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras 7 olika delar. I den första delen definieras de begrepp som är mest 

centrala i studien. I den andra och tredje delen i avsnittet presenteras synen på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv samt Vygotskijs syn på språkets betydelse. Då språket är centralt i 

både studiens frågeställning samt i elevers lärandeutveckling sett utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kommer resterande avsnitt att utgå och behandla lärande och språk utifrån detta 

perspektiv. Vidare avsnitt presenterar även språket som verktyg, flerspråkiga klassrum och 

språkets betydelse i matematikklassrum samt för andraspråkselever. 

 

2.1 Definition av begrepp 
Här förtydligas och definieras studiens mest centrala begrepp, förstaspråkselever, 

andraspråkselever och flerspråkiga klassrum. Andraspråkselever är de elever som följer 

undervisningen i ett annat språk än förstaspråket (Löthagen et al., 2008). 

Följande beskrivningar är studiens definition av begreppen. Dessa definitioner är de som 

studien hänvisar till vid vidare användning av de olika begreppen. Förstaspråkselever har 

nationalspråket som sitt modersmål och förstaspråk. En andraspråkselev kan mer än ett språk 

och har nationalspråket som sitt andraspråk och modersmålet som sitt förstaspråk. 

Nationalspråket är även det språk som undervisningen oftast sker på. Ett flerspråkigt klassrum 

är ett klassrum där minst en elev har nationalspråket som sitt andraspråk, vilket är det språk 

som undervisningen sker på. 

 

2.2 Lärande och språk ur ett sociokulturellt perspektiv 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) 

uppmanar lärare att praktisera en pedagogik som bygger på Vygotskijs ideér och syn på 
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lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Lev Vygotskij (1896-1934), ansedd som grundare 

till det sociokulturella perspektivet, hävdar att interaktionen mellan människor är grunden för 

lärandet. Vygotskij menar att det är genom deltagande i olika aktiviteter med andra och med 

stöd av hjälpmedel i specifika kulturella miljöer, som barn utvecklas, samt att denna 

interaktion föregår barnens ”inre process”. Det vill säga, det är det som barnen gör i skolan 

tillsammans som är avgörande för barnens lärande och utveckling och inte det som finns i 

deras huvuden (Strandberg, 2006). 

 

2.2.1 Språkliga faktorer 

De faktorer som Vygotskij betonar vara av betydelse för barns lärande och utveckling, är de 

så kallade sociala, medierade, situerade och kreativa aktiviteterna. Med det förstnämnda 

menas att våra individuella kompetenser skapas genom olika former av interaktioner med 

andra människor. Medierade aktiviteter innebär samverkan mellan människor och kulturella 

redskap, så kallade artefakter som fungerar som hjälpmedel när vi försöker förstå vår 

omvärld, exempelvis när vi tänker, löser olika problem eller utför andra arbetsuppgifter. Med 

situerade aktiviteter menas den yttre fysiska miljön som eleverna vistas i i skolan, exempelvis 

klassrummen eller grupprummen. De kreativa aktiviteterna innebär att eleverna kan pröva 

samt omforma relationer, hjälpmedel och situationer. Vygotskij menar att elevers deltagande i 

kreativa aktiviteter är betydelsefulla för elevers utveckling och lärande, exempelvis när de får 

påverka sina lärsituationer (Strandberg, 2006). 

Även Partanen (2007) betonar vikten av samspelet och kommunikationen mellan 

elever som en faktor för att de ska lära och utvecklas. Det är när vi får sätta in ord i en kontext 

och genom samtal med andra som lärandet sker. Med den självständiga kompetensen har 

barnet förmågan att lösa uppgifter och problem till en viss gräns. Genom dialog och stöd från 

andra kan eleven lösa svårare problem, och på detta sätt överskrida den nuvarande 

utvecklingsnivån, den så kallade proximala utvecklingszonen (Partanen,2007). Dessa 

aktiviteter och faktorer som på olika sätt visar sig vara kopplade till språket är vad som vidare 

i texten kommer att kallas för språkliga faktorer. 

 

2.2.2 Språkets betydelse enligt Vygotskij 

Språket är nyckeln till barns utveckling. Den sociala kompetensen som innebär alla former av 

mänskligt samspel anses också vara en förutsättning för människans utveckling av olika 

förmågor. Barnets alla förmågor såsom – intellektuella, emotionella, sociala och existentiella 
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har sina rötter i sociala relationer. Samspelet med andra människor grundlägger barnets 

kompetens och intellekt, därför spelar språket en viktig roll i barnets utveckling. För att nå en 

högre utveckling behöver barn interagera med varandra samt ta del av varandras språkliga 

kunskaper (Strandberg, 2009). Vygotskij beskriver språkets viktiga roll på följande sätt: ”Det 

är genom det språkliga samspel som barnet får kontakt med och förvärvar det sociala verktyg 

vi kallar språk. Det är dessa språkliga verktyg som barnet sedan omformar till instrument för 

sitt tänkande” (Strandberg, 2009, s. 48). 

 

2.2.3 Språket som verktyg 

Språket benämns som tänkandets sociala verktyg. Det språkliga verktyget behövs för att vi 

ska kunna uttrycka oss inför andra, men även oss själva. Det är svårt att veta exakt när 

språkutvecklingen börjar hos små barn, men däremot tror man att det finns ett språkligt 

tänkande redan hos det nyfödda spädbarnet. Det är genom spädbarnets handlande man kan se 

vad det tänker. Exempelvis när spädbarnet rör, smeker, smakar och slår skapar spädbarnet en 

relation till sin omvärld. Det är de vuxna som fostrar in barnet in i en språklig gemenskap. I 

början har barnet svårt att uppfatta den skillnad som finns mellan det som Vygotskij kallar 

språkets fonetiska (ljudmässiga) respektive semantiska (betydelsemässiga) aspekter. Det vill 

säga barnet sätter i början endast ord på konkreta saker, men så småningom utvecklar barnet 

förmågan att uttrycka sig med mer abstrakta ord och begrepp. Då ett och samma ord kan ha 

flera betydelser kan detta försvåra språkutvecklingen hos barn, därför är det viktigt för barnet 

att avskilja kopplingen mellan ordets fonetiska och semantiska delar (Partanen, 2007). 

Språkinlärningen fungerar i stort sett som en öppen process utan någon slutpunkt, där 

uttalet och den grundläggande grammatiken utvecklas, så tidigt som i förskoleåldern. 

Ordförrådet och retoriska förmågor fortsätter däremot att utvecklas under hela livet (Bjar 

&Liberg, 2003). Många författare skriver om olika delar av barns och elevers 

språkutveckling, men vad innebär det egentligen att ”kunna ett språk”? Lindö (2002) menar 

att språket består av olika delar, som är tonspråk, talspråk, kroppsspråk, bildspråk och 

skriftspråk. Författaren menar vidare att alla levande väsen har någon form av språklig 

förmåga. Människan har en unik förmåga att använda språkets olika delar, för att tillägna sig 

ny kunskap, lösa problem, förmedla tankar och känslor, ta och ge information samt känna en 

social gemenskap (Lindö, 2002). 

Andraspråksinlärning påverkas av den pedagogiska kontexten. Vid inlärning av ett 

språk genom att exempelvis träna glosor, kommer orden att fortsätta vara endast innehåll och 
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stoff. För att språket ska fungera som ett verktyg är det av vikt att kommunicera kring de nya 

orden för att de ska få en mening och förvandlas till ett språk (Partanen,2007). 

 

2.2.4 Ett flerspråkigt klassrum 

I samband med det kulturella samhället finns det en olikhet i elevers förutsättningar för 

språkutvecklingen. Då elevers sociala kontaktnät kan se olika ut, innebär detta även att 

kontakten med människor med en annan kulturell bakgrund också kan vara olika bland 

eleverna. En del barn har tidigt i sin barndom omgetts av nationalspråket i vardagen, medan 

andra stöter på nationalspråket först när de börjar i förskolan eller skolan, vilket därmed även 

betyder en olikhet i barnens delaktighet i samtal och diskussioner i språkliga sammanhang 

(Bjar & Liberg, 2003). Detta innebär dessutom att eleverna har kommit olika långt i deras 

utveckling av en språklig repertoar. I och med detta har skolan en betydande roll att bemöta 

alla dessa olikheter hos eleverna på bästa sätt, för att de ska ges en möjlighet att utvecklas i 

deras språk-, tanke- och kunskapsprocess. Detta är viktigt för elevers framtida roll som aktiva 

demokratiska samhällsmedlemmar (Bjar &Liberg, 2003). Det framgår tydligt i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet att skolan har i uppdrag att främja elevers 

lust att lära genom en varierande undervisning, för att ge dem möjlighet att utveckla sin 

språkliga förmåga samt skaffa sig verktyg för att kunna delta i det demokratiska samhället vi 

lever i (Skolverket, 2016). 

Andraspråkselever utsätts för en större utmaning i sin undervisning än vad 

förstaspråkseleverna gör. Detta, för att de tvingas att både lära sig andraspråket samtidigt som 

de ska ta till sig nya kunskaper i de olika skolämnena på ett språk som de inte behärskar fullt 

ut. Förstaspråkseleverna kan koncentrera sig på innehållet i undervisningen, medan 

andraspråkseleverna tvingas ha fokus på både språk och innehåll på samma gång. Många 

gånger synliggörs därför inte andraspråkselevernas erfarenheter och kunskaper, och de 

bedöms även på samma grunder som förstaspråkseleverna (Löthagen et al., 2008). 

Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig utbildning som främjar elevers 

lärande och utveckling. Undervisningen skall gynna eleverna, den ska alltså utgå från 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter, och den ska även knyta an till elevernas vardag 

och förförståelse. I undervisningen skall även vardagliga ord behandlas i jämförelse med ord 

på elevens modersmål (Skolverket, 2016). Trots denna lag, uppfattas flerspråkighet många 

gånger som problem istället för att ses som tillgångar och specialkompetenser (Löthagen et 

al., 2008). En del ämneslärare anser att andraspråkselevernas olika språkbehov står utanför 

deras ansvar och menar på att detta ansvar ligger hos modersmålslärarna och 
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andraspråkslärarna. Dessa lärare bör enligt ämneslärarna alltså se till att andraspråkseleverna 

kan språket så pass bra så att de utan några problem kan följa undervisningen i de olika 

ämnena. Det är därför av vikt att undervisningen under hela skoldagen och i skolans samtliga 

ämnen är språkutvecklande (Löthagen et al., 2008). 

 

2.2.5 Språkets betydelse i matematikundervisningen 

I tidigare forskning skriver flera forskare om språkets betydelse i matematikundervisningen. 

Grevholm (2014) hävdar att språket har en avgörande roll i lärprocessen, samt att den 

språkliga förmågan är ytterst viktig vid användning och inlärning av matematik. Grevholm 

skriver vidare om vikten av samtalen i matematik mellan eleverna och beskriver denna 

situation som kraftfull för lärandet. Boaler (2011) skriver att det ”tysta” arbetssättet utgör ett 

stort problem i lärandet. Författaren menar att det är genom samtal med andra/varandra som 

elever upptäcker om de har förstått olika uppgifter och metoder i matematik. 

Skolverket framhäver likaså vikten av språkets och kommunikationens betydelse för 

lärandet. I kursplanen för matematik står det att undervisningen ska syfta till att eleverna ska 

ges möjlighet att formulera och tolka matematiska situationer med hjälp av matematikens 

olika uttrycksformer. Så som kunskapskraven för matematik är formulerade, så är det genom 

de olika språkliga uttrycksformerna som att resonera, beskriva och föra samtal som eleverna 

ska visa att de har utvecklat kunskaper och förmågor. Av den anledningen är därmed ett av de 

centrala målen i kursplanen i matematik, att låta eleverna utveckla bland annat 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Detta är viktigt för att de genom 

kommunikationen  lättare ska kunna formulera och lösa olika problem i ämnet, samt visa vad 

de har lärt sig (Skolverket, 2016). 

 

2.2.6 Språkets roll i matematikundervisningen för andraspråkselever 

Att “tala matematik” är inte ett ovanligt uttryck som används när man talar om 

matematiklärandet, detta för att matematik, anses vara ett kommunikationsämne (Grevholm, 

2014). Sedan införandet av Lgr 80 har problemlösning varit ett moment i matematikämnet. 

För elever med svenska som andraspråk blir detta ett moment inom matematiken där språket 

kan bli ett hinder för kunskapsutvecklingen, då språkkunskaperna blir direkt kopplade till 

matematiken. 

De höga kraven på språkkunskaper ställs dock inte enbart på andraspråkseleverna, 

utan även på förstaspråkseleverna, men det kan framför allt vara svårare för 
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andraspråkseleverna eftersom de lär sig undervisningsspråket på samma gång (Grevholm, 

2014). Matematiken innehåller mycket ämnesspecifika ord och begrepp som sällan används i 

vardagsspråket. Det finns även matematiska begrepp som eleverna kan ha hört i 

vardagsspråket, men som inom matematiken syftar till något helt annat (Elmeroth, 2017). 

Exempel på sådana ord är “produkt”, “skala” och “bråk”. 

Både lärare och elever kan ibland uppleva det som problematiskt att inte kunna dela 

samma språk. Gemensamma genomgångar där eleverna ges möjlighet att tillsammans med 

läraren samtala kring olika uppgifter och begrepp blir därför av betydelse för 

andraspråkselevers matematiklärande, medan situationer med enskild tyst räkning upplevs 

som eländiga för dessa elever (Grevholm, 2014). 

3 Metod 
I detta avsnitt presenteras först studiens metodval. Detta följs upp av en redogörelse av 

datainsamlingsmetod. Vidare redovisas analys och behandling av det insamlade materialet. 

Sist presenteras de etiska aspekter som tagits i beaktning i studien. 

 

3.1 Systematisk litteraturstudie 
Studiens frågeställning kommer att undersökas genom en systematisk litteraturstudie, vilket 

innebär att det utifrån det valda problemområdet väljs ut lämpliga sökord för att finna 

vetenskapliga artiklar med relevans för problemområdet, som i denna studie är om det finns 

språkliga faktorer som gynnar eller missgynnar andraspråkselevers lärande i matematik och 

vilka dessa faktorer isåfall är. Detta för att sedan på ett systematiskt och kritiskt sätt 

undersöka dessa vetenskapliga artiklar som är publicerade i en internationell databas 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Denna systematiska litteraturstudies datamaterial består av vetenskapligt granskade artiklar. 

För att finna dessa genomfördes sökningar i en artikeldatabas. Databasen som användes i 

denna studie är Web of Science (WoS), vilket är en omfattande forskningsplattform med ett 

brett utbud av innehåll. Denna databas ger tillgång till granskade vetenskapliga artiklar, vilket 

bidrar till att den betraktas som en databas med hög standard. Eriksson Barajas et al. (2013) 

menar att det är nödvändigt att den mängd artiklar som finns från tidigare forskning i området 

är tillfredsställande för att den systematiska litteraturstudiens resultat ska vara trovärdigt. Då 



	 11	

antalet studier som är genomförda i svensk skola är få kommer det empiriska materialet, för 

att vara tillräckligt omfattande i enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013) att bestå av 

internationella artiklar kring problemområdet. WoS utbud består av internationella artiklar 

och för att finna relevanta artiklar formulerades en söksträng (se bilaga 1) bestående av olika 

engelska sökord. 

 

3.3 Sökord 
För att finna artiklar som är relevanta för att kunna besvara studiens frågeställning prövades 

olika sökord för att finna en söksträng (se bilaga 1) som genererade i relevanta artiklar. Då 

matematiken är en central del i studien blev det första sökordet (math*). Anledningen till 

asterisken var att få med artiklar som innehöll ord som exempelvis ”mathematic” och 

”mathematics” i sökträffen. 

Studiens intresse ligger inte i förstaspråkselevers lärande i matematik, och för att 

fånga in artiklarna som hade fokus på andraspråkselever blev även detta en del av sökningen. 

För att skapa validitet prövades diverse ord och begrepp som översättningar till ordet 

”andraspråk” efter att ha sökt och läst i databasen blev dessa ord fler och fler, av vilka vissa 

fick kvarstå och andra förkastades. Exempel på begrepp som prövades men som togs bort var 

L2, då detta begrepp gav en stor del träffar där L2 stod för något annat än language 2. 

Slutligen kom denna del av söksträngen (se bilaga 1) att se ut som följande (multiling* OR 

biling* OR “second language*” OR ”foreign language*” OR immigrant* OR multi-cultural* 

OR multicultural* OR “mother tongue” OR “native language*”). Asteriskerna i denna 

sökningen var placerade för att få träffar med ord som multilingual, multilingualism, second 

language, second languages, multiculturals och så vidare. Mellan de olika begreppen 

placerades den booleska operatorn OR, detta då begreppen i denna sökning betraktades som 

synonymer till varandra och artiklarna behövde där av inte innehålla mer än ett av dessa 

begrepp för att behandla studiens valda område. 

Den tredje sökningen kom att bli (class OR classroom* OR education* OR teach* OR 

instruction* OR lesson* OR curriculum*). Anledningen till att denna sökning fick plats var 

för att utesluta artiklar som inte berörde undervisning. Classrooms och teaching är två 

exempel på ord som artiklar innehöll och därmed fångades in på grund av asteriskerna. Class 

kompletterades inte med en asterisk då tidigare sökningar visade att ord som exempelvis 

classification kom med och artiklarna berörde inte det område som studien eftersträvade att 
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finna. Den booleska operatorn OR användes här av samma anledning som i tidigare nämnda 

sökning. 

En av de tydligt centrala delarna för studien är språket. Den fjärde sökningen kom 

därav enbart att innehålla ett ord och kompletterades med en asterisk för att fånga in böjningar 

på kan användas (Language*). För att sålla bort ytterligare fler artiklar som inte berörde 

skolans värld blev (School*) den femte sökningen. För att öka reliabiliteten fick dessa fem 

sökningar tillsammans, med den booleska operatorn AND, utgöra den sista och slutgiltiga 

sökningen. En begränsning gällande årtal som artiklarna publicerats under gjordes aldrig då 

mängden artiklar som behandlar studiens intresseområde är få samt att något mönster baserat 

på tidig publikation fanns inte bland de artiklar som förkastades. Dock avgränsades den 

slutgiltiga sökningen till att enbart ge sökträffar som var skrivna på engelska. Då studiens 

empiriska material skulle bestå av artiklar avgränsades i detta skede även sökningen till att 

enbart visa artiklar, det vill säga att exempelvis avhandlingar inte kom med i sökträffen. 

Denna sökning gav 212 träffar. 

 

3.4 Manuellt urval 
Av de 212 funna artiklarna visade det sig att övervägande del inte var av relevans för att 

besvara studiens frågeställning. Därför genomfördes även ett manuellt urval i tre steg. Vid 

första urvalet skannades rubrikerna av. Vid det andra urvalet lästes i vissa fall enbart abstract, 

men då flera av artiklarnas abstract var knapphändiga på information som behövdes för att 

avgöra artikelns relevans krävdes även avskanning av fulltext. Vid formation av studiens 

läsmatris (se bilaga 2) genomgick materialet ytterligare ett urval där de sista artiklarna 

förkastades av olika anledningar, exempelvis missuppfattning av abstract. 

 

3.5 Inkluderingskriterier 
De inkluderingskriterier som tillämpades under det manuella urvalet utformades utifrån 

studiens intresseområde och var följande: 

 

- Andraspråkselever och matematiken skulle vara central och nämnas i abstract 

- Artikeln skulle utgå från elever mellan åldrarna 6-16 år 

- Artikeln skulle behandla studier som undersökt elevers lärande i skolan 

- I artikeln skulle resultatet beröra andraspråkselevers lärande i ämnet matematik, där resultat 

i matematikämnet ska gå att urskilja för sig. 
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De artiklar som utgör studiens empiriska material har uppfyllt ovannämnda 

inkluderingskriterier. 

För att behålla och öka både validiteten och reliabiliteten i studien skapades 

inkluderingskriterier. Under det manuella urvalet var det inte alltid självklart vilka artiklar 

som skulle förkastas respektive behållas, medans vissa av artiklarnas platser var självklara. 

För de artiklar där det i abstract framgått att träff skett på grund av att namn fanns med, så 

som Matheo, och inte på grund av att artikeln behandlade matematik var en förkastning 

självklar. I flertalet av de artiklar som förkastats nämndes matematiken i abstract, men detta i 

förbifarten och som en uppradning av ämnen som eleverna läste, detta räknades alltså inte 

som en artikel där matematiken var central. Studier och analyser av undervisning som sker på 

två olika språk och där elevernas förstaspråk är nationalspråket har även varit artiklar som 

förkastats. Exempelvis att en skola i Sverige undervisar på både svenska och engelska för 

elever som har svenska som förstaspråk. 

Anledningen till att eleverna i studien skulle vara mellan 6-16 år, alternativt att lärarna 

i studien arbetade med elever som var mellan 6-16 år, var på grund av att studiens 

intresseområde befinner sig inom grundskolan. Då artiklarna är skrivna i olika länder har även 

olika benämningar på skolnivåerna framträtt. Benämningarna har undersökts och landet där 

artikeln är skriven/där studien har genomförts har tagits i beaktning, därefter har ett beslut 

tagits om eleverna befinner sig mellan 6-16 år. Då det inte alltid har framgått i abstract vilken 

ålder eller skolnivå som varit aktuell i studien har fulltext ofta krävts för att avgöra om 

artikeln uppfyller kriterierna eller inte. 

Artiklar som handlade om andraspråkselevers lärande i matematik genom arbetssätt 

som inte skedde på skolområdet, exempelvis genom läxor eller sommarskola, förkastades, då 

det inte föll inom denna studies intresseområde. I flertalet av artiklar som förkastats har det 

berott på att det i studien har undersökts om andraspråkselevers lärande i olika ämnen, där de 

olika resultaten är sammanslagna. Dessa artiklar har inte tagits med då just lärandet i 

matematik inte går att urskilja från lärandet i de övriga ämnena. Efter det manuella urvalet 

kvarstod 36 artiklar, dessa artiklar är det som utgör studiens empiriska material. 

 

3.6 Metod för analys av data 
De artiklar som tillsammans utgör studiens empiriska material har kommit fram till olika 

resultat och slutsatser. Artiklarna har sorterats utifrån dess resultat och slutsats. Då artiklarna 

hade resultat som visade att språket påverkar andraspråkselevers lärande och att det berodde 
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på olika språkliga faktorer sorterades artiklarna efter detta mönster. Sorteringen av artiklarna 

har baserats på om resultatet eller slutsatsen visar att den språkliga faktorn som påverkar 

elevens lärande i matematiken befinner sig hos eleven själv, eller om den språkliga faktorn 

som påverkar elevens lärande i matematik befinner sig i undervisningen. För att ett resultat 

ska kunna sammanställas och redovisas behöver det insamlade materialet analyseras. Då 

studiens intresse ligger i att skapa förståelse i det undersökta ämnet har materialet analyserats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att materialet efter läsning sorteras på ett 

systematiskt vis. Genom sorteringen blir mönster synliggjorda och kategorier kan därefter 

skapas (Eriksson Barajas et al., 2013). Denna sortering och de utformade kategorierna 

presenteras i följande avsnitt. 

 

3.6.1 Översikt 

Efter det manuella urvalet av det insamlade materialet påbörjades arbetet kring 

ifyllnad av studiens läsmatris (se bilaga 2). Varje artikel tilldelades en egen rad som består av 

kolumner där artikelnamnet, författaren, årtalet och information om fulltext fanns tillgänglig 

markerade denna rad. I följande delar av raden beskrevs artikelns syfte/forskningsfråga(or), 

den använda metoden samt slutsatser/resultat. För att kunna fylla i dessa kolumner och 

besvara frågorna lästes till en början artikelns abstract. I övervägande antal artiklar krävdes 

dock läsning av fulltext då abstract inte hade tillräckligt utförlig information för att kunna 

besvara dessa. I vissa av fallen kvarstod osäkerhet kring tolkning av innehållet i artikeln och 

artikeln lästes och analyserades mer djupgående. 

Under fortsatt arbete med läsmatrisen började mönster synas och en skiss av möjliga 

kategorier tog start. Studiens kategorier var alltså inte förutbestämda innan arbetet med 

materialet påbörjades. Vid detta skede började även addering av en ny kolumn diskuteras, 

språklig faktor som påverkar. Denna kolumn redogör för vilken språklig faktor som i artikelns 

resultat visar sig påverka elevers lärande i matematik (se bilaga 2). Kolumnen kom att adderas 

då den tillför ett mer systematiskt arbete kring analysen av det insamlade materialet. Detta 

resulterade i att ytterligare ett tydligt mönster synliggjordes och två huvudkategorier 

utformades efter detta. Sorteringen av artiklarna har baserats på om resultatet eller slutsatsen 

visar att den språkliga faktorn som påverkar elevens lärande i matematiken befinner sig hos 

eleven själv, eller om den språkliga faktorn som påverkar elevens lärande i matematik 

befinner sig i undervisningen. 

Underkategorierna för huvudkategorin Språkliga faktorer hos eleven som påverkar 

lärandet blev Språket påverkar till en viss nivå och Språkkunskap och läsförståelse påverkar. 
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Underkategorierna för den andra huvudkategorin Språkliga faktorer i undervisningen som 

påverkar lärandet blev Verbal kommunikation i undervisningen påverkar och Stöttning via 

förstaspråket påverkar. Underkategorierna växte fram efter ytterligare analys av artiklarna och 

var inte bestämda i förväg. Artiklarna som befinner sig under respektive underkategori har 

gemensamma faktorer i dess resultat. All kategorisering har skett utifrån artiklarnas resultat. 

För Språket påverkar till en viss nivå är de gemensamma faktorerna för artiklarna att det i 

resultatet framgår att den språkliga faktorn som påverkade lärandet befann sig hos elever och 

att språket enbart hade en påverkan på lärandet till en viss nivå. För Språkkunskap och 

läsförståelse påverkar är de gemensamma faktorerna för artiklarna att dess resultat visar att 

elevernas språkkunskap och kunskap i läsförståelse har en påverkan på lärandet i matematik.  

För kategorierna Verbal kommunikation i undervisningen påverkar och Stöttning via 

förstaspråket påverkar var de gemensamma faktorerna för artiklarna att resultatet visar att 

verbal användning av språket i undervisningen påverkar lärandet, respektive stöttning via 

förstaspråkets påverkar lärandet. Gemensamma faktorer för de två sistnämnda kategorierna är 

att de i resultatet visar att det är språkets användning i undervisningen som påverkar 

andraspråkselevers lärande i matematik. 

 

3.6.2 Fördjupning 

Valet av fördjupningsartiklar togs aktivt vid efter sammanställning och kategorisering av det 

empiriska materialet. Det ska dock nämnas att detta arbete egentligen påbörjades redan vid 

det manuella urvalet, då anteckningar kring artiklarnas tydlighet och relevans har gjorts sedan 

dess. Dessa anteckningar kom även att vara till hjälp vid det slutgiltiga valet av 

fördjupningsartiklar. 

 

De kriterier som tillämpats vid val av fördjupningsartiklar var följande: 

-   1 artikel från varje kategori (med undantag för underkategorin Språkkunskap och 

läsförståelse påverkar) 

-   Hög grad av relevans för kategorin den tillhör 

-   Tillgänglig fulltext 

-   Låg grad av tolkningsutrymme 

 

För att bibehålla det systematiska arbetet i studien valdes en artikel ut från varje 

kategori, dock valdes två artiklar ut från underkategorin Språkkunskap och läsförståelse 

påverkar. Då underkategorin representerar både språkkunskap och läsförståelse som språkliga 
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faktorer som påverkar lärandet i matematik valdes två artiklar ut som fördjupningar, en om 

vardera faktor. 

Artiklarna valdes ut för att skapa en mer djupgående insyn i kategorierna och vad som 

står till grund för denna studies resultat. Detta innebar att den artikel som valdes ut från 

respektive kategori behövde ha ett innehåll och resultat som kan spegla kategorins essens. 

Tillgång till artikelns fulltext är ett krav för att en fördjupning av artikeln ska vara möjlig. För 

att utrymmet för eventuella missförstånd och feltolkningar skulle bli så liten som möjligt, 

valdes de artiklar som framstod som mest tydliga samt uppfyllde de andra kriterierna ut. 

 

3.5 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som tagits hänsyn till i denna studie för att presentera god forskning är att i 

studien har inte andras verk plagierats och inte heller har artiklars innehåll eller resultat 

förvrängts. Ytterligare en etisk aspekt som tagits hänsyn till i denna studie är att inget material 

under sökning och urval av datamaterial förkastats på grund av att dem inte överensstämmer 

med våra egna åsikter, värderingar eller önskan om resultat. Dessa etiska aspekter och 

riktlinjer hänvisar även Bryman (2011) och Eriksson Barajas et al. (2013) till. 

 

4 Analys och resultat  

I detta avsnitt presenteras de kategorier som studiens empiriska material har sorterats under. 

Dessa kategorier består av 2 huvudkategori och varje huvudkategori har 2 tillhörande 

underkategorier. I detta avsnitt analyseras även kategoriernas fält som helhet och 

fördjupningar av 5 artiklar presenteras.  

 

4.1 Översikt  
För att besvara frågeställningen har som tidigare nämnts ett datamaterial bestående av 36 

vetenskapligt granskade artiklar använts. Artiklarna är publicerade mellan år 1991-2016, 

varav 31 mellan år 2005-2016. 18 studier är kvantitativa, 11 är kvalitativa och 7 studier är 

både kvantitativa och kvalitativa. Studierna har genomförts i 5 av jordens olika världsdelar. 

17 studier är genomförda i Nordamerika, varav 16 i USA, 8 i Afrika, 7 i Europa, 2 i Oceanien, 

varav båda i Australien och 2 är genomförda i Asien. Samtliga studier har resultat som visar 

på att språk har en påverkan på andraspråkselevers lärande i matematik. Det som visats 

påverka lärandet är antingen språkliga faktorer hos eleven själv eller språkliga faktorer i 

undervisningen. En första övergripande inledning av fältet kan därför göras i 
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huvudkategorierna Språkliga faktorer hos eleven som påverkar lärandet, som innehåller 12 

artiklar och Språkliga faktorer i undervisningen som påverkar lärandet, som innehåller 24 

artiklar. Detta följs upp med en mer ingående översikt av respektive faktorer som utgör 

underkategorierna. Då 5 av artiklarnas resultat överensstämde med 2 olika kategorier, 

placerades dessa 2 gånger. 

 

Huvudkategorier 

- Språkliga faktorer hos eleven som påverkar lärandet 

- Språkliga faktorer i undervisningen som påverkar lärandet 

 

Underkategorier 

- Språket påverkar till en viss nivå 

- Språkkunskap och läsförståelse påverkar 

- Verbal kommunikation i undervisningen påverkar 

- Stöttning via förstaspråket påverkar 

 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

4.2 Språkliga faktorer hos eleven som påverkar lärandet  
Under denna huvudkategori är 10 kvantitativa studier, 1 kvalitativ studie samt 1 studie som är 

både kvalitativ och kvantitativ placerade. Studierna är publicerade mellan år 1992-2016, av 
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dessa är 6 studier genomförda i USA, 1 i Australien, 2 i Afrika och 3 i Europa. Studierna 

under denna kategori har resultat som visar på att det är språkliga faktorer hos eleven som 

påverkar lärandet i matematik. 8 av studierna pekar på att en faktor som påverkar lärandet är 

hur pass bra läsförståelse eleven har (Ardasheva, Tretter & Kinny, 2012; Clarkson & 

Galbraith, 1992; Han & Bridglall, 2009; Han, 2012; Haag, Heppt, Stanat, Kuhl & Pant, 2013; 

Haag, Heppt, Roppelt & Stanat, 2015; Potochnick & Mooney, 2015; Shin, Davison, Long, 

Chan & Heistad, 2013). Vidare menar hälften av dessa även att språket påverkar lärandet i 

matematik, men endast till en viss nivå (Ardasheva, et al., 2012; Clarkson & Galbraith, 1992; 

Han & Bridglall, 2009; Han, 2012). Elevernas språkkunskaper, ett något diffust begrepp, visar 

4 studier är en faktor som påverkar lärandet i matematik (Borgna, 2016; Garrouste, 2011; 

Wang & Goldschmidt, 1999; Mouton, 1995). 

Nedan presenteras denna kategoris underkategorier mer ingående. Detta följs upp med 

fördjupningar av 2 studier från underkategorin Språkkunskap och läsförståelse påverkar och 1 

studie från Språket påverkar till en viss nivå. 

 

4.2.1 Språket påverkar till en viss nivå 

Under denna kategori är 4 studier placerade, 3 av dessa är genomförda i USA och 1 i 

Australien. Samtliga studier har använt sig av kvantitativa metoder och är publicerade mellan 

år 1992-2012. Anledningen till att dessa artiklar befinner sig här är att de i resultatet på ett 

eller annat sätt kommer fram till att språket påverkar lärandet i matematiken, men endast till 

en viss nivå. Det innebär att när andraspråkseleven har skapat en tillräckligt bred kunskap i 

både undervisningsspråket och i matematiken minskar, eller slutar, undervisningsspråket 

påverka elevens lärande i matematik negativt. 

Ardasheva et al., (2012) jämför och visar på att artikelns resultat stämmer överens 

med Cummins tröskelhypotes (som är en hypotes om att språket endast påverkar elevernas 

lärande i andra ämnen till en viss nivå), detta gör även Clarkson och Galbraith (1992). Han 

och Bridglall (2009) använder sig av en kohortstudie där andraspråkselevers 

matematikresultat jämförs med förstaspråkselevers resultat. I förskolan hade 

andraspråkseleverna sämre resultat i matematiken, men i årskurs fem var elevernas resultat 

lika höga som förstaspråkselevernas resultat. Han (2012) genomförde även en longitudinell 

studie och kom då fram till samma sak. 

Alla studier under denna kategori har sett över andraspråkselevers resultat över en 

längre tid och undersökte jämförbara delar i språket och matematiken. Exempelvis 

analyserades sambandet mellan resultaten i matematikdelarna aritmetik, geometri, statistik, 
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algebraisk tänkande och mätning med resultaten i läsförståelsen, ordförrådet och 

skrivförmågan (Ardasheva, et al., 2012). 

Sammanfattningsvis har studierna kommit fram till att om andraspråkselevernas 

kunskaper i undervisningsspråket breddas, ökar möjligheterna för att komma över den nivå 

som innebär att språket inte längre kommer att påverkar elevernas lärande i matematiken. Ett 

förbättrat resultat i språket generellt, innebar ett förbättrat resultat i matematiken generellt. 

 

4.2.2 Språket påverkar till en viss nivå- en fördjupning 

Fördjupningsartikeln för denna kategori är Assessing school supports for ELL students using 

the ECLS-K som är skriven av Han och Bridglall (2009). Artikeln är vald då den visar på att 

andraspråkseleverna från början hade sämre resultat i matematiken än vad 

förstaspråkseleverna hade, men att de efter några år kom ikapp och att språkets påverkan på 

lärandet inte längre utgjorde något större problem. 

I denna studie granskas lärandeutvecklingen hos andraspåkselever som finns i den 

skolmiljö där de undervisas. Fokus ligger även på hur stor andel andraspråkselever skolorna 

har.  Detta görs genom data som är nationellt representativ, the Early Childhood Longitudinal 

Study, Kindergarten cohort (ECLS-K) som är insamlad av the U.S. Department of Education's 

National Center for Educational Statistics. 21 260 elever valdes slumpvis ut för att delta i 

studien, information om vilket modersmål och förstaspråk eleverna hade fanns för 17 000 

elever. 87% av eleverna var förstaspråkselever och hade engelska som modersmål och 

förstaspråk, resterande 13% hade ett annat modersmål än engelska och benämns i studien som 

andraspråkselever. Metoden som användes var en kohortstudie där dessa 17 000 elevers 

resultat analyserades och jämfördes. Genom telefonintervjuer med elevernas föräldrar 

fastställdes elevernas modersmål. Detta genomfördes vid hösten och våren i förskoleklass. 

Det som jämfördes i studien var elevernas resultat i läsförståelse och 

matematikförståelse. Igenkänning av ord och bokstäver, ordkunskap, fonemisk medvetenhet 

samt förståelse av texten var det som testades i läsförståelsedelen. I matematikdelen testades 

konceptuell- och processkunskap samt problemlösningsförmågan. Elevernas resultat i dessa 

delar var från hösten och våren i förskoleklass, samt från våren under årskurs 1, 3 och 5. Vid 

dessa tillfällen kontaktades även administratörerna för de skolor som hade elever som deltog i 

studien. Administratörerna gav information om hur många andraspråkselever som gick på 

skolorna. Skolan blev därefter klassad som bland annat en skola med hög andel 

andraspråkselever (>25%) eller en skola med låg andel andraspråkselever (<25%). 
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Nästan hälften av andraspåkseleverna gick på skolor som hade en hög andel 

andraspråkselever (>25%). I förskoleklass hade andraspåkseleverna sämre resultat i 

läsförståelse och i matematikförståelse än förstaspråkseleverna. Dock förbättrade 

andraspråkseleverna sina matematikresultat så pass snabbt att de i årskurs 5 hade kommit till 

en nivå som gjorde att de stora prestationsskillnaderna som tidigare funnits begränsades 

kraftigt och deras resultat kunde jämföras med förstaspråkselevernas resultat. Detta gällde 

främst de elever som gick på skolor med hög andel andraspråkselever. Angående läsförståelse 

visade resultatet på att andraspråkseleverna i årskurs 5 fortfarande hade något sämre resultat i 

läsförståelse än vad förstaspråkseleverna hade, men att prestationsskillnaderna hade minskat. 

 

4.2.3 Språkkunskap och läsförståelse påverkar 

Under denna kategori är 12 artiklar placerade, däribland huvudkategorins enda kvalitativa 

studie. 4 av dessa är även dem som är placerade under kategorin Språket påverkar till en viss 

nivå. 9 av studierna är publicerade mellan år 2009-2016, resterande 3 studier publicerades 

mellan år 1992-1999. Majoriteten av studierna är genomförda i USA. Resultat som visar på en 

sambandseffekt mellan ökad läsförståelse i undervisningsspråket, eller ökad språkkunskap i 

undervisningsspråket, och förbättrade resultat i matematiken är den gemensamma faktorn för 

artiklarna i denna underkategori. Vissa studier har undersökt hur språkkunskap påverkar 

lärandet i matematik, medan vissa studier tittat på läsförståelse och hur den specifika delen av 

språket påverkar lärandet i matematik. Vilka delar i språket som begreppet språkkunskap 

inkluderar definieras inte i artiklarna och därav åtskiljs språkkunskap och läsförståelse. 

Potochnick och Mooney (2015) genomförde en longitudinell kohortanalys där 25,000 

elever i årskurs 8 från 1,052 skolor i USA deltog. Den data som jämförts i studien är insamlad 

mellan år 1990-2002 och är läsförståelse- och matematikresultat från elever som är första-, 

andra- och tredje generationens invandrare. Resultatet visar på ett starkt samband mellan 

läsförståelse och matematikkunskaper. Detta resultat stämmer överens med resultat från 

resterande artiklar som undersökt sambandseffekten mellan matematikkunskap och 

läsförståelse. Exempelvis har Shin et al., (2013) genomfört en longitudinell studie där 

andraspråkselevers resultat i läsförståelse och matematik från årskurs 4 har jämförts med 

deras resultat 2 år senare. Resultatet visade på en sambandseffekt mellan ökad läsförståelse 

och ökade matematikkunskaper. 

Anledningen till att ökad läsförståelse och ökad språkkunskap påverkar 

andraspråkselevers matematikresultat positivt är att 1; eleverna kan läsa de delar i 

matematiken som kräver läsning och därmed minskar behovet av att få dessa verbalt upplästa 
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eller förklarade, 2; möjligheten att förstå delarna i matematiken ökar då förståelsen för mer 

komplexa ord och språkliga funktioner har ökat (Haag, et al., 2015). 

En jämförelse av elevers resultat från år 2006 och 2009´s PISA-undersökningar visade 

på att andraspråkseleverna hade sämre matematikresultat än förstaspråkseleverna i de 17 

västeuropeiska utbildningssystem som eleverna genomförde provet i (Borgna, 2016). Studier 

konstaterar att andraspåkselevers språkkunskaper speglar elevernas resultat i matematiken 

(Garrouste, 2011; Mouton, 1995). Vidare visar Mouton (1995) dessutom på ett tydligt 

samband mellan andraspråkselevers ökade språkkunskaper och deras ökade 

matematikkunskaper. 

Nedan presenteras fördjupningar av 2 studier. Den ena studiens resultat visar på att 

den språkliga faktorn som påverkar lärandet är nivån på elevens läsförståelse, medan det i den 

andra studien är nivån på elevens språkkunskaper som är den språkliga faktorn som påverkar 

lärandet. 

 

4.2.4 Fördjupning inom läsförståelse påverkar 

Den valda fördjupningsartikeln för denna kategori är skriven av Shin, Davison, Long, Chan 

och Heistad (2013) och har namnet Exploring gains in reading and mathematics achievement 

among regular and exceptional students using growth curve modeling. Syftet med studien var 

att genom en latent tillväxtmodell undersöka andraspråkelevers läs-och matematikförmåga 

mellan årskurs 4 fram till årskurs 7 (1997-2000). Detta för att hitta de faktorer som kan vara 

relaterade till en potentiell minskning av skillnaderna mellan andraspråkselevers kunskaper 

och förstaspråkselevers kunskaper i både läsförståelse och matematiken. Det som granskades 

var bland annat 1; huruvida kunskapsskillnaderna ökade eller minskade över tid. 2;  huruvida 

tidigare kunskaper och tillväxten av kunskaper i matematik och läsning var relaterade till 

varandra, 3; huruvida det blev en effekt på elevernas resultat om instruktionerna i 

undervisningen skedde på ett språk som var anpassat för andraspråkselever. 

Studien genomfördes i skolor placerade i ett stort stadsområde i mellanvästra USA. 

3271 elever deltog från start, men av olika skäl uteslöts 754 elever och resultatet är baserat på 

2517 elevers resultat. Studiens data erhölls från elevernas resultat i proven Northwest 

achievement level test (NALT), som eleverna genomfört varje vår. Det som testades var 

elevens ordförråd och läsförståelse och i matematiken testades aritmetik, geometri (former, 

volym, massa och mätning), mönster och samband samt statistik. Testerna var anpassade efter 

elevernas årskurs. Metoden som användes var en longitudinell studie där testerna 

analyserades genom en kohortanalys. 
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Resultatet visade att de elever som hade bra resultat i läsning i årskurs 4 även hade bra 

resultat i matematiken. Här finns en tydlig korrelation mellan kunskapsnivåerna i ämnena. 

Med tiden minskade tillväxtkurvan i läsförståelse, författarna menar att orsaken till detta kan 

vara att kunskapsskillnaderna i elevers läsförståelse försvann i tidigare årskurser. Under tiden 

som studien pågick fortsatte tillväxtkurvan i matematiken att vara positiv, men 

kunskapsskillnaderna försvann inte helt. Dock visar resultatet på ett tydligt samband mellan 

en ökad läsförmåga och en ökad matematikförmåga. 

Resultatet visar även att undervisning som sker på ett språk som är anpassat för 

andraspråkselever har en positiv effekt på både andraspråkselevers läsförståelse och 

matematikkunskap. Om sambandseffekten mellan ökad läsförståelse och ökad kunskap i 

matematik är större eller mindre på vissa delar av matematiken framgår dock inte i resultatet. 

 

4.2.5 Språkkunskap påverkar- en fördjupning 

Garrouste (2011) har skrivit artikeln Explaining learning gaps in Namibia: The role of 

language proficiency. Syftet med studien var att undersöka bakomliggande faktorer till 

elevernas dåliga matematikresultat i årskurs 6 i Namibia. Mer ingående var syftet att 

undersöka om elevernas förstaspråk och kunskaper i det engelska språket (som är elevernas 

andraspråk) påverkar elevernas prestationer i matematiken negativt. Detta för att hitta en 

förklaring till within-school variations och between-school variations. Within-school 

variations är en indikation på skillnader mellan elevers förmågor inom en skola. Between-

school variations är en indikation på problem som finns i utbildningssystemet och skillnader 

mellan elevers förmågor mellan olika skolor. 

Metoden som använts i studien var en hierarkisk linjär modell där analys av 

elevresultat i matematiken gjordes. I studien genomfördes en slumpmässig insamling i 13 

olika utbildningsregioner. 

Detta ledde till att 5048 elever från 275 olika skolor deltog i studien. 

Matematiktesterna bestod av 3 delar; 1. Tal, exempelvis tallinjen, matematiska operationer 

och positionssystemet, 2. Mätning, exempelvis mätning av längd, yta och tid, 3. Geometriska 

figurer, diagram och tabeller. 

Artikelns resultat visade på ett samband mellan bra resultat i matematik och att som 

elev prata engelska i hemmet. Resultatet visar även på att låga språkkunskaper i engelskan 

kan vara en av orsakerna till elevernas dåliga betyg i matematiken.  Den största between-

schools variation var elevernas språkkunskaper och ett samband synliggjordes mellan stora 

within-schools variations och enskilda elevers dåliga matematikresultat. Dåliga resultat i 
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ämnena överlag är ytterligare ett samband till detta som synliggörs. I studiens resultat framgår 

det dock inte om elevernas resultat i språkkunskap har ett större samband med resultatet i 

specifika delar av matematiken eller om sambandet gäller resultatet i matematiken generellt. 

 

4.3 Språkliga faktorer i undervisningen som påverkar elevers lärande 
Under denna kategori, som är studiens andra huvudkategori, är 24 studier placerade. 8 

kvantitativa studier, 10 kvalitativa studier och 6 studier som är både kvantitativa och 

kvalitativa. 6 av studierna är genomförda i Afrika, 4 i Europa, 2 i Asien, 1 i Australien och 11 

studier är genomförda i Nordamerika, varav 10 i USA. 22 studier är publicerade mellan år 

2005-2016 och resterande 2 studier är publicerade år 1991 respektive år 1992. 

Gemensamt för alla studierna är att de kommer fram till att den språkliga faktorn som 

påverkar elevers lärande i matematiken finns i undervisningen. Exempelvis kommer Dicker 

(2015) fram till att lärarens roll i ett flerspråkigt klassrum är en viktig faktor för att 

andraspråkselever ska nå framgång i matematiken. Läraren bör bland annat känna till olika 

undervisningsstrategier där språket inte är ett hinder utan en tillgång för andraspråkseleverna. 

(Dicker, 2015; Kasule & Mapolelo, 2005).  

Ytterligare en faktor som påverkar elevers lärande i matematik är självbilden av deras 

egna matematikförmåga, vilket Lewis, Ream, Bocian, Cardullo, Hammond och Fast (2012) 

visar kan påverkas positivt av att matematikläraren stöttar och uppmuntrar eleven i 

klassrummet. I studiens resultat framgår det även att andraspråkselever har ett större behov av 

detta stöd än vad förstaspråkselever har. 

7 av studierna under denna kategori visar att den verbala kommunikationen i 

undervisningen är en språklig faktor som påverkar andraspråkselevers lärande i matematik 

(Chang, 2008; Chang, Singh & Filer, 2009; Dominguez, 2011; Elbers & Haan, 2005; Turner, 

Dominguez, Empson & Maldonado, 2013; Tan, Lim, Chew & Kor, 2011; Xenofontos, 2015). 

De olika studierna visar på att lärandet kan påverkas både positivt och negativ av denna 

språkliga faktor. Studierna med dessa resultat är placerade under kategorin Verbal 

kommunikation i undervisningen påverkar. 

Majoriteten av studierna under denna huvudkategori visar dock en annan språklig 

faktor i undervisningen som påverkar elevers lärande i matematik (Botes & Mji, 2010; 

Hemsley, Holm & Dodd, 2014; Kempert, Saalbach & Hardy, 2011; Lee, Watt & Frawley, 

2015; Medina, 1991; Lambert, Genesee, Holobow & Chartrand, 1993; Guglielmi, 2012; 

Jantjies & Joy, 2015; Jantjies & Joy, 2016; Rubinstein-Avila, Sox, Kaplan och McGraw, 

2015; Setati, 2005; Tan et al., 2011; Santibanez, 2016). Dessa studier har resultat där 
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förstaspråket framhävs som en betydande faktor i matematikundervisningen och är placerade 

under kategorin Stöttning via förstaspråket påverkar. 

Nedan presenteras denna kategoris 2 underkategorier mer ingående. Detta följs upp 

med fördjupningar av 1 studie från vardera underkategori. 

 

4.3.1 Verbal kommunikation i undervisningen påverkar 

Hur påverkas andraspråkselevers lärande i matematik av verbal kommunikation i 

undervisningen? Denna fråga besvaras på något vis i de 7 studier som är placerade under 

denna kategori. Studierna är publicerade mellan år 2005-2015 och majoriteten är genomförda 

i USA. 2 studier är kvantitativa, 3 är kvalitativa och 2 studier är både kvantitativa och 

kvalitativa. Centrala faktorer i studiernas resultat är hur andraspråkselevers lärande påverkas 

av kommunikation i grupparbeten, kommunikation mellan elev och elev eller kommunikation 

mellan elev och lärare. 

Chang et al. (2009) undersökte hur andraspråkselever påverkades av att i förskoleklass 

placeras i matematikgrupper som är konstruerade utifrån elevernas kunskapsnivåer. Resultatet 

visade på att andraspråkselevers lärande i matematik påverkas negativt, främst i årskurs 1 och 

årskurs 5. Detta då övervägande del av andraspråkseleverna redan från början placerades i 

grupper som bestod av elever med låga kunskaper, samt med andra andraspråkselever. Vidare 

bidrog denna gruppering till att elevernas användande av verbal kommunikation begränsades i 

grupparbetena. Detta hämmade även elevernas kunskapsutveckling i matematiken. I 

Xenofontos (2015) studie menar även de intervjuade lärarna att det är den verbala 

kommunikationen som andraspråkselever har svårast med i matematiken och att det är i dessa 

undervisningsmoment som den språkliga faktorn påverkar elevers lärande i matematiken som 

mest.  

Dominguez (2011) undersökte hur andraspråkselever upplevde att arbeta med 

matematiska problem i par med andra elever. Paren bestod antingen av andraspråkselever som 

talade samma förstaspråk, eller av en andra- och en förstaspråkselev. Resultatet visade på att 

om eleverna arbetade med en annan andraspråkselev påverkades deras matematikutveckling 

positivt. Detta då eleverna kunde använda sig av de båda språken, vilket de inte kunde med en 

förstaspråkselev som partner, samt att eleverna var mer mottagliga för den andres förslag på 

lösning av problemet. Sammanfattningsvis kommunicerar andraspråkseleverna olika beroende 

på vem de kommunicerar med. 

Elevernas sätt att kommunicera påverkas även i klassrum där majoriteten av eleverna 

inte har undervisningsspråket som förstaspråk. I sådana klassrum påverkas eleverna negativt 
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av att vara språkligt begränsade, vilket innebär att de möter svårigheter i att uttrycka sig 

verbalt på det språket som de förväntas kommunicera på och därmed pratar eleverna mindre 

under lektionerna (Tan, et al., 2011). 

Nedan presenteras en fördjupning av en studie från denna underkategori. 

 

4.3.2 Verbal kommunikation i undervisningen påverkar- en fördjupning 

Artikeln som är utvald som fördjupningsartikel för denna kategori är The construction of 

word meaning in a multicultural classroom. Mediational tools in peer collaboration during 

mathematics lessons skriven av Elbers och Haan (2005). 

Tre olika forskningsfrågor ligger till grund för artikeln; 1. What symbolic and material 

tools do students use to construct common understanding of unfamiliar words? 2. How does 

the social norm that students should do the assignments collaboratively influence the way 

students solve difficulties with words? 3. What is the influence of the mathematical discourse 

(and the socio-mathematical norms) on students’ conversations about language problems? 

Observationer med video- och ljudinspelningar har genomförts på 4 

matematiklektioner i en klass i årskurs 7 i Nederländerna. Klassen består av 22 elever, varav 5 

är förstaspråkselever och resterande del av klassen är andraspråkselever. Eleverna var 

indelade i 5 grupper, 3 med 4 elever i och 2 grupper med 5 elever i. Lektionen började med att 

läraren gav eleverna verbala instruktioner om vad att eleverna skulle samarbeta i gruppen och 

uppmuntrade dem till att ställa frågor och förslag på lösningar till varandra. Under 

genomförandet av de matematiska problemen gick även läraren runt och frågade bland annat 

eleverna hur det gick. Det som transkriberades och analyserades från inspelningarna var om 

eleverna diskuterade eller uttryckte att de var obekanta med ords eller uttrycks betydelser. De 

letade även efter om eleverna spontant rättade en elev om denne missförstått ett ord. Dessa 

resultat sorterades sedan in under fyra olika teman. Även de situationer som läraren öppet 

talade om ords betydelse i klassrummet räknades in. 

En del av resultatet visade på att läraren endast beskrev ett ord vid ett tillfälle, detta 

genom att peka på “högen av rågbröd” i bilden när hon läste uppgiften högt för eleverna innan 

de började med uppgiften. Denna bild fanns bifogad i uppgiften som eleverna skulle lösa. 

Läraren underlättade inte för andraspråkseleverna genom att exempelvis föreslå att 

förstaspråkseleverna kunde hjälpa till vid eventuella språksvårigheter eller att eleverna i 

grupperna kunde diskutera vad orden i uppgiften betydde. 

De fyra teman som resultatet är uppbyggt på visar hur eleverna agerade när oklarheter 

av ords betydelse uppstod. Vid oklarheter kunde eleverna 1) Ignorera att de fått en fråga om 
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betydelsen, 2) visa ordets innebörd med hjälp av kroppsspråk, 3) förklara ordets betydelse, 

eller 4) diskutera ordets betydelse. Dessa diskussioner och teman uppstod i alla grupperna. I 

de tre grupperna som både första- och andraspråkselever var med i, sågs förstaspråkseleverna 

som språkexperter vid oklarheter av ords betydelse och andraspråkseleverna frågade nästan 

enbart förstaspråkseleverna om vad orden betydde.  

Avslutningsvis menar författarna att elevernas lärande i matematik påverkas av 

språket samt att andraspråkseleverna använde den matematiska diskussionen som ett verktyg 

för att skapa mening och förståelse i matematiken och de matematiska begreppen. 

 

4.3.3 Stöttning via förstaspråket påverkar  

Under denna kategori är 13 studier placerade, varav majoriteten av studierna är, eller har delar 

som är, kvalitativa. Studierna är publicerade mellan år 1991- 2015. Här finns även studiens 

enda 2 artiklar från Asien placerade, resterande artiklar är publicerade i Nordamerika, Afrika, 

Europa och Oceanien. Gemensamt för studierna i denna underkategori är att resultatet även 

visar på hur kunskaper i, och användning av förstaspråket påverkar lärandet i matematik. 

Artiklarna visar på olika resultat. 

Hemsley et al. (2014) har jämfört en grupp tvåspråkiga elever som får undervisning i 

matematik på både deras första- och andraspråk med en grupp andraspråkselever som endast 

får undervisning i matematik på sitt andraspråk. Det översiktliga resultatet visade på att de 

olika elevgrupperna fick liknande resultat i matematiken samt att en tvåspråkig 

matematikundervisning inte hade någon effekt på elevernas matematikresultat. Det ska dock 

nämnas att artikeln även visade på att andraspråkseleverna hade sämre resultat i matematiken 

än förstaspråkseleverna. 

Medina (1991) samt Lee et al. (2015) visar i sina studier på resultat som skiljer sig 

från Hemsley et al. (2014) studies resultat. De kommer fram till att tvåspråkig 

matematikundervisning främjar elevernas förståelse och resultat i matematik. Trots skilda 

resultat har liknande undersökningar och jämförelser av elevgrupper genomförts i de 3 olika 

studierna. 

Genom en longitudinell studie synliggjorde Guglielmi (2012) hur andraspråkselevers 

kunskaper i förstaspråket påverkar lärandet i matematik. Att kontinuerligt använda och öka 

sina kunskaper i förstaspråket visade sig ha en positiv effekt på elevernas matematik- och 

andraspråkskunskaper. Rubinstein-Avila et al. (2015) visar även på att lärares uppmuntran till 

andraspråkseleverna om att använda sig av sitt förstaspråk i matematiken gav en positiv effekt 

på elevernas matematikkunskaper. Vilka de specifika delarna av matematiken som 
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påverkades framgår dock inte i någon av de nämnda studierna. 

Nedan presenteras en fördjupning av en artikel från denna underkategori. Denna fördjupning 

är även studiens sista. 

 

4.3.4 Stöttning via förstaspråket påverkar- en fördjupning 

Den valda fördjupningsartikeln i denna kategori är Effectiveness of bilingual education in 

Cambodia: a Longitudinal comparative case study of ethnic minority children in bilingual and 

monolingual schools skriven av Lee, Watt och Frawley (2015). Artikeln är relevant för 

kategorin då den på ett tydligt sätt jämför matematikresultat från elevgrupper som får 

undervisning på både sitt första- och andraspråk med elevgrupper som endast får undervisning 

på sitt andraspråk. 

Syftet med studien var att undersöka om tvåspråkiga elever vars undervisning sker på 

både deras första- och andraspråk (khmer) i årskurs 1 till 3 har bättre resultat i matematiken 

än vad tvåspråkiga elever vars undervisning endast sker på deras andraspråk (khmer) har. 

Syftet var även att jämföra elevgruppernas resultat i ämnet khmer. 

I studien användes en longitudinell metod modellerad på bedömningsintervjuer. De 

som intervjuades var eleverna från de olika grupperna. I matematikintervjuerna bedömdes 

elevernas kunskaper-, färdigheter och förståelse i matematiken. Det som testades var bland 

annat strategier i addition och subtraktion, siffrors värde samt mätning av längd och vikt. 

Studien sträcker sig över 4 år, 2009-2012, och är genomförd i Kambodja där 

undervisningsspråket vanligtvis är khmer. Elevgrupp 1 går i en skola där de 3 första åren av 

undervisningen sker på elevernas första- och andraspråk. Efter dessa 3 år övergår 

undervisningen till att enbart ske på elevernas andraspråk, khmer. Elevgrupp 2 går i en skola 

där undervisningen från skolstart enbart sker på elevernas andraspråk, khmer. Elevernas 

ekonomiska bakgrund, kön och föräldrars utbildning var jämförbart lika mellan 

elevgrupperna. 

Resultatet visar på att elevgrupp 1 nådde bättre resultat i matematiken under alla de 4 

åren som studien pågick, även det år som eleverna övergick till att enbart undervisas på 

khmer. Angående kunskaperna i khmer visade resultatet på att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan elevgruppernas resultat. Sammanfattningsvis menar författarna på att en 

tvåspråkig undervisning där instruktionerna sker på förstaspråket gynnar 

andraspråkselevernas prestationer i matematik. Vidare menar de att en av anledningarna till 

detta är att eleverna har skapat en grund som lättare möjliggör deras abstrakta tänkande i 

matematiken.  
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Tidigare nämndes de delar av matematiken som eleverna testades i, dock nämns dessa 

inte i resultat. Detta innebär att det i resultatet saknas om vilka delar av matematiken som 

påverkades mer än andra och skilde elevgruppernas resultat mer eller mindre från varandra. 

 

5 Diskussioner och slutsatser 

I detta avsnitt kommer studiens huvudresultat att sammanfattas. Vidare kommer diskussion 

om resultatet och metod att föras. Avsnittet avslutas med vad studiens resultat kan ha för 

konsekvenser för undervisningen i skolan samt implikationer för fortsatta studier. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka och sammanställa tidigare forskningsresultat om 

huruvida språket påverkar andraspråkselevers lärande i matematik. Studiens resultat är 

entydigt om att språket faktiskt har en påverkan på lärandet. Vilken påverkan språket har och 

vilka språkliga faktorer det är som skapar en påverkan på lärandet har varierat. 

Språkets användning i matematikundervisningen samt var eleverna befinner sig i den 

egna språkutvecklingen har varit faktorer som i resultatet synliggjorts som betydelsefulla för 

elevernas lärande. Dessa faktorer har alltså även varit dem som haft en påverkan. Var 

eleverna befinner sig i utvecklingen av läsförståelsen och språkkunskapen har en påverkan 

och denna påverkan minskar ju längre eleverna kommer i utvecklingen. Ett tydligt samband 

mellan elevens matematikförståelse och läsförståelse tillsammans med språkkunskap 

uppmärksammades i resultatet.  

Användning av elevernas förstaspråk kan fungera som stöttning i matematikklassrum, 

men denna användning visade inte heller på entydiga resultat. Användningen av förstaspråket 

kan ge en positiv effekt eller ingen effekt alls. Detta verkade bero på i vilken mängd som 

förstaspråket användes. Den verbala kommunikationen i matematikundervisningen påverkar 

elevernas lärande i matematik. På vilket sätt den verbala kommunikationen påverkar beror på 

om kommunikationen sker i grupp, par eller genom lärares instruktioner samt vilket språk den 

andre/de andra har som förstaspråk. Här uppmärksammades även lärarens roll som en faktor. 

Ytterligare resultat visar på att lärarens medvetenhet om vilka undervisningsmetoder och 

arbetssätt kring språkval som gynnade andraspråkselevers lärande i matematik påverkar 

elevernas lärande. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Som Vygotskij menar är språket nyckeln till barns utveckling och lärande (Strandberg, 2009). 

Med resultat som tydligt visat på att språket har en påverkan för andraspråkselevers lärande i 

matematik stödjer studien Vygotskijs ord. Studiens resultat visar på olika språkliga faktorer 

som påverkar andraspråkselevers lärande i matematiken. Resultat om exakt vilka kunskaper i 

matematiken som påverkas av olika språkliga förmågor saknas dock. 

Att kunna läsa och förstå det som läses är en del av att kunna ett språk. Studiens 

resultat visar på sambandseffekter mellan ökad läsförmåga eller/och ökad språkkunskap och 

ökade matematikkunskaper (Shin, et al., 2013; Garrouste, 2011). Grevholm (2014) menar att 

den språkliga förmågan är en viktig del i den processen där ett lärande i matematik sker.  

Anledningen till att ökad språkkunskap och läskunskap är så pass starkt kopplade till 

matematiken är bland annat för att dessa kunskaper leder till att elevernas möjlighet att förstå 

svårare ord och dess funktioner ökar samt att eleverna själva kan läsa de matematikdelar som 

kräver det (Haag et al., 2015). Här visas resultat om varför språkets delar är viktiga för 

lärandet i matematik men tyvärr finns inget resultat om vilka delar det är i matematiken som 

påverkas mest, respektive minst av att språkkunskapen eller läsförmågan ökar. Alla studier 

med språkliga faktorer som påverkar andraspråkselevers lärande hade resultat som visade på 

att ökad språkkunskap och ökad läsförståelse påverkade elevernas lärande i matematik 

positivt.  

Att elever interagerar med varandra genom samspel och kommunikation anses vara 

grunden för elevers lärande och utveckling. Detta språkliga samarbete mellan eleverna anses 

vara ett sätt som stödjer och underlättar för dem vid lösningar av svårare problem i 

matematiken. Detta anses även vara ett sätt för eleverna att vidareutvecklas (Partanen, 2007; 

Strandberg, 2006). Detta syns även i delar av studiens resultat. Exempelvis arbetar 

andraspråkselever  bättre i par vid problemlösning, dock var detta mest märkbart om den de 

arbetar med pratar samma förstaspråk som eleven själv, detta då eleverna tillsammans har en 

bredare språkrepertoar och kan ta hjälp av de båda språken i kommunikationen (Chang, 

2009).  

Elbers och Haan (2005) visar på att om det i ett grupparbete uppstår oklarheter kring 

betydelsen av ett matematiskt begrepp och frågan om betydelsen ställs till en andraspråkselev 

är det vanligt att eleven ignorerar frågan då eleven själv inte känner till begreppet. Detta visar 

på att verbal kommunikation som undervisningsmetod även kan påverka elevernas lärande 

negativt då undervisningsmetoden inte alltid leder till att eleverna kommunicerar just verbalt. 
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Det ska dock nämnas att detta är ett exempel på vad Elbers och Haan (2005) kommer fram 

till, eleverna valde även att diskutera och/eller förklara begreppets betydelse vid flertalet 

gånger som frågan riktades mot dem, vilket visar på att undervisningsmetoden även 

påverkade elevernas lärande positivt. 

I en enspråkig (undervisningsspråket) matematikundervisning behöver 

andraspråkselever koncentrera sig på att förstå två saker, undervisningsspråket och 

matematikinnehållet (Löthagen et al., 2008). Tvåspråkig matematikundervisning eller 

stöttning via elevernas förstaspråk i matematikundervisningen kan påverka elevernas lärande i 

matematik positivt (Medina, 1991; Lee, et al., 2015; Scott, et al., 2015). Detta då tvåspråkig 

matematikundervisning bland annat främjar elevernas tankar kring den de abstrakta 

matematikdelarna (Scott, et al., 2015).  

Att tvåspråkig undervisning och/eller stöttning via förstaspråket enbart påverkar 

elevers lärande i matematik positivt stämmer dock inte, tvåspråkig (elevens första- och 

andraspråk) matematikundervisning kan även ha en icke påverkan på elevers lärande i 

matematik (Hemsley et al., 2014).  

 

5.3 Metoddiskussion 
Noggrannhet och tid bör läggas på en systematisk litteraturstudie, detta är dock inte vattentäta 

faktorer som garanterar en perfekt studie med ett felfritt resultat. Brister som beror på den 

mänskliga faktorn är svårt att undgå. En faktor som kan ha påverkat resultatet är den språkliga 

faktorn. Alla artiklar som denna studie har samlat in, mött och behandlat, inklusive de artiklar 

som har förkastats från första till sista sökningen, har varit skrivna på engelska. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat då engelska inte är vårt förstaspråk och feltolkningar av artiklarna 

kan därför ha skett. Med anledning av att artiklarna är skrivna på engelska har 

tolkningsarbetet av artiklarna varit extra tidskrävande och då studien har använt sig av en 

kvalitativ innehållsanalys har artiklarna ibland fått placerats om. Detta har även lett till 

mycket diskussioner kring artikelns egentliga innehåll då det ligger i studiens intresse att 

presentera sanningsenliga resultat.  

Då sökorden är valda utifrån ord som vi anser är relevanta att nämna i studier inom 

det valda problemområdet kan brister i söksträngen finnas. Den söksträng som används i 

studien har dock inte alltid sett likadan ut. Ord har tagits bort och lagts till utefter vilka ord 

som har varit vanligt förekommande, respektive icke förekommande, i relevanta artiklar. Om 

tidsaspekten hade varit annorlunda hade söksträngen kanske sett annorlunda ut och träffar på 

fler relevanta artiklar hade kunnat möjliggjorts. Ett av orden i söksträngen är school*, denna 
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gjorde att artiklar som bland annat innehöll orden school och schools träffades. Detta dels för 

att begränsa antal irrelevanta träffar, men även för att vi fann orden school och schools som 

vanligt förekommande och relevanta då studiens intresse låg i undervisning som sker på 

skolor. Dock kan det ha funnits artiklar som kan ha varit användbara i studien men som inte 

nämnt orden school eller schools men ändå behandlat undervisning som sker på skolor. 

Den databas där studiens alla artiklar har hämtats från är Web of Science (WoS). WoS 

är den enda databasen som använts i studien. Att bara använda sig av en databas kan ha skapat 

luckor i resultatet och begränsat studiens forskningsfält. De artiklar vars fulltext som varit 

tillgängliga genom Örebro universitetsbibliotek, är de fulltexter som använts i studien. Detta 

kan ha begränsat studiens resultat då vi genom Örebro universitetsbibliotek inte haft tillgång 

till alla artiklars fulltexter. Dock har endast 5 av de 36 artiklar som använts i studien saknat 

fulltext. Detta innebär att dessa 5 artiklar enbart analyserats utifrån artiklarnas abstract, medan 

resterande 31 artiklar analyserats utifrån artikelns fulltext. 

 

5.4 Konsekvenser för undervisningen 

Studiens resultat har visat på att språket har en avgörande roll i elevers lärande och 

utveckling. Då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle där mångfalden i skolan är stor, 

innebär detta att möte med elever som har olika bakgrunder och erfarenheter hör till lärarens 

vardag. I flerspråkiga klassrum innebär det att lärare även får möta elever med olika språk och 

som även befinner sig på olika nivåer i språket, vilket studiens resultat visar på kan vara 

utmanande i undervisningen.  

Studien har bidragit till att identifiera aspekter av lärarkunskaper i matematik på ett 

område som tidigare inte varit så sammanställt eller beforskat. Studien visar även att det finns 

olika språkliga faktorer som påverkar olika elever på olika sätt, dessa faktorer och hur de 

påverkar behöver även lärarna kunna uppmärksamma och identifiera. Med anledning av detta 

är det av största vikt att lärare både har kunskaper om och tillämpar ett språkutvecklande 

arbetssätt som täcker alla elevers behov. Lärare behöver ges möjligheter att utveckla 

färdigheter om hur de ska gå tillväga för att bedriva matematikundervisning med hög kvalitet 

som gynnar och inkluderar alla elever. Dessa möjligheter kan skolors rektorer erbjuda lärarna 

med hjälp av olika utbildningar såsom exempelvis Mathematical Knowledge for teaching 

(MKT).  
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5.5 Implikationer för framtida forskning 

Då det i denna studie endast samlades in 36 artiklar som var relevant för området är det 

tydligt att det behöver forskas mer om hur språket påverkar andraspråkselevers lärande i 

matematik. Studiens resultat har visat på att det finns språkliga faktorer hos eleven och i 

undervisningen som påverkar andraspråkselevers lärande i matematiken, men inte vilka de 

olika delarna i matematiken det är som påverkas. Forskning om vilka delar i språket som har 

tydligast påverkan 
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7. Bilagor 
 
7.1 Söksträng  
Bilaga 1 
 
	
Databas och 
datum	
	

 
Sökord/kombination 
av sökord	
	

 	
Avgränsningar	
	

 	
Sökträffar	
	

#1 Web of 
science,  
2017-04-25	

Math*	 	 461,217	

#2 Web of 
science,  
2017-04-25 
 
 
 
 
  
 
 
 	

multiling* OR 
biling* OR     
“second language*” 
OR ”foreign 
language*” OR 
immigrant* OR 
multi-cultural* OR 
multicultural* OR 
“mother tongue” OR 
“native language*”
 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

108,548 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 	

#3 Web of 
science,  
2017-04-25 
 
 	

class OR  
classroom* OR 
education* OR 
teach* OR 
instruction* OR 
lesson* OR 
curriculum* 	

 
 
 
 
 
 
 	

2,176,172 
 
 
 
 
  
 
 	

#4 Web of 
science,  
2017-04-25	

Language*	 	 447,743	
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#5 Web of 
science,  
2017-04-25 

School* 
 	

 
 
 	

423,524 
 
 	

#6 Web of 
science, 2017-
04-10	

#1 AND 
#2 AND 
#3 AND 
#4 AND 
#5	

English, article	 212  
Manuellt urval: 45 

7.2 Läsmatris 
Bilaga 2 
	
  
  

Referens Syfte/forsknings- 
fråga(or) 
  

Metodval. Slutsatser/ 
resultat 

Språklig 
faktor 
som  påv
erkar  

Ardasheva, 
Y;Tretter, T. 
R.;Kinny, M. 
(2012): 
  
English 
Language 
Learners and 
Academic 
Achievement
: Revisiting 
the 
Threshold 
Hypothesis 
  
Fulltext 
  
  

Syftet var att jämföra 
nuvarande 
andraspråkselevers, tidigare 
klassade andraspråkselevers 
och förstaspåkselevers 
resultat i både läsning och 
matematik.  
  

Kvantitativ.  
 
 
Nivåanalyser av 
elevresultat i 
både matematik 
och 
undervisningssp
råket 

Resultatet visade på att 
andraspråkselever hade 
sämst resultat i både 
läsning och matematik. 
Den grupp elever som 
hade bäst resultat i både 
läsning och matematik 
var de grupp elever som 
tidigare klassades som 
andraspråkselever. 
Resultat stödjer 
Cummins 
tröskelhypotes.  

Språkkunsk
ap och 
läsförståelse 
påverkar till 
en viss nivå 
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Borgna.C 
(2016) 
 
Multiple paths 
to inequality. 
How 
institutional 
contexts shape 
the 
educational 
opportunities 
of second-
generation 
immigrants in 
Europe 
 
 
Fulltext 
  
  

Syftet var att skapa en 
systematisk bedömning av hur 
utvalda funktioner i 
utbildningssystemet och 
invandringen kombineras i 
länder där andra 
generationens invandrare 
allvarligt underpresterar i 
jämförelse med jämnåriga 
inhemska elever, med 
undantag för skillnader som är 
socioekonomiska. Genom 
användning av data från PISA-
undersökningar från år 2006 
och 2009 jämförs den relativa 
matematikprestandan hos 
elever utan och med 
invandrarbakgrund i 17 
västeuropeiska 
utbildningssystem. Elevernas 
språkkunskaper jämförs även 
med resultaten i matematiken.  

Kvalitativ. 
Komparativ 
analys  
  
Jämförande 
analys av PISA-
undersökningar. 

I skandinavien, 
tysktalande- samt 
nederländkstalande  län
der visade 
undersökningarna på att 
andragenerationens 
invandrare fick sämre 
resultat i matematiken 
än de inhemska 
eleverna. Tillhörde 
största delen av 
klassens elever 
andragenerationens 
invandrare och 
utbildades i en dålig 
undervisningsmiljö var 
resultaten ännu sämre. 
Elever med en låg 
språkkunskap visade 
även på sämre betyg i 
matematiken.  

Språkkunsk
ap och 
läsförståelse 
påverkar 

Botes, H. ;Mji, 
A. (2010) 
  
Language 
diversity in the 
mathematics 
classroom: 
does a learner 
companion 
make a 
difference? 
  
Fulltext 
  

I denna studie utvecklade 
forskarna ett "hjälpmedel" som 
skulle hjälpa eleverna att 
relatera matematiska termer 
och begrepp på engelska med 
termer på sina egna språk.  

Kvalitativ.  
Kvasi- 
experimentell 
och 
intervjuschema.  

Resultaten visade att 
elevgruppen som 
använde hjälpmedlet 
förbättrade sina resultat i 
matematiken.  

Stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Chang, M. 
(2008) 
  
Teacher 
Instructional 
Practices and 
Language 
Minority 
Students: A 
Longitudinal 
Model 
  
Fulltext 
  
  

Författaren undersökte vilka 
de långsiktiga effekterna blir 
av lärarledda instruktioner 
angående grupparbeten för 
andraspåkselever i 
matematiken.  

Kvantitativ,  
Tre 
longitudinella 
modeller.  

Resultatet visade att 
andrasrpåkseleverna, i 
jämförelse med 
förstaspråkseleverna, 
presterade sämre i 
matematiken. Eleverna 
som hade något 
latinamerikanskt språk 
som förstaspråk 
presterade sämre i 
lärarledda  helklassaktivi
teter, eleverna som 
hade något asiatiskt 
språk som sitt 
förstaspråk presterade 
sämre i lärarledda 
smågruppsaktiviteter 
och eleverna som var 
tvåspråkiga och kunde 
något latinamerikanskt 
språk gynnades av att 
ha lärarledda 
individuella aktiviteter.    

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 
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Chang, M. D. 
;Singh, K. 
;Filer, K. 
(2009) 
  
Language 
factors 
associated 
with 
achievement 
grouping in 
math 
classrooms: a 
cross-sectional 
and 
longitudinal 
study 
  
Fulltext 
  
  

I studien undersöks elevers 
prestation i matematiska 
gruppaktiviteter. 
Andraspråkselevers 
prestationer jämförs mer 
förstaspråkselever i samma 
årskurs. Hur elevers prestation 
direkt påverkades av 
grupparbete undersöktes 
genom en tvärsnittsanalys och 
genom en longitudinell analys 
undersöktes elevernas ökning 
av matematikförståelse.      

Kvantitativ. 
  
Nationell 
databas i USA 
användes för att 
göra både 
longitudinella 
och tvärsnitts 
analyser. 
  
  

Tvärsnittsanalysen 
visade på att 
grupparbeten i 
matematiken gav en 
negativ effekt på 
andraspåkselevernas 
prestation i årskurs 1 
och 5. Den longitudinella 
analysen visade på att 
grupparbeten i 
matematiken gav en 
utmärkande negativ 
effekt på 
andraspråkselevernas 
prestationer.  

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 

Clarkson, P. C. 
;Galbraith, P. 
(1992)  
  
BILINGUALISM 
AND 
MATHEMATICS 
LEARNING - 
ANOTHER 
PERSPECTIVE 
  
Fulltext 
  
  

Studien är baserad på 
Cummins tröskelhypotes och 
forskarna undersöker om 
denna stämmer in på elever i 
årskurs 6 i fem olika skolor i 
Papua Nya Guinea. Detta 
genom att låta eleverna 
genomföra tester i både 
språket och matematiken.    
  

Kvantitativ, 
Surveyundersök
ning 
, Nivåanalyser 
av elevresultat. 

Resultatet stödjer 
Cummins 
tröskelhypotes. 
Elevernas kunskaper i 
deras förstaspråk och 
andraspråk hade en 
signifikant påverkan på 
deras prestationer i 
matematiken.  

Språkkunsk
ap och 
läsförståelse 
påverkar till 
en viss nivå 
  

Dicker, A. M. 
(2015) 
  
Teaching 
Mathematics in 
Foundation 
Phase 
Multilingual 
Classrooms: 
Teachers' 
Challenges 
and 
Innovations 
  
Fulltext ej 
tillgänglig  
  
  

I Sydafrika jobbar lärare i 
klassrum där många elever 
har ett annat förstaspråk än 
undervisningsspråket som 
oftast är engelska. 
Forskningsfrågan som 
undersöks är hur lärare kan 
lära ut matematik i flerspråkiga 
klassrum. 
  
  

Kvalitativ. 
  
Fokusgruppsinte
rvju där dem 
som 
intervjuades vad 
grundskolelärare 
på 3 skolor i 
Sydafrika som 
var oberoende 
av varandra.   

Undervisningsspråket på 
de 3 olika skolorna var 
engelska. De flesta 
lärarna som intervjuades 
hade engelska som sitt 
andraspråk. Resultatet 
visade att välutbildade 
och engagerade lärare, 
användning av konkret 
media, välutrustade 
klassrum, användning 
av olika 
undervisningsstrategier 
samt att eleverna ges 
tillräcklig svarstid och 
uppmuntras till muntliga 
upprepningar är viktiga 
faktorer för en effektiv 
matematikundervisning i 
flerspråkiga klassrum. I 
klassrum bör 
inte  flerspråkighet ses 
som ett hinder utan en 

språkliga 
faktorer i 
undervisning
en påverkar 
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tillgång.  

Dominguez, H. 
(2011) 
  
Using what 
matters to 
students in 
bilingual 
mathematics 
problems 
  
Fulltext 
  
  

I studien undersöks hur 
tvåspråkiga (engelska och 
spanska) elever och deras 
erfarenheter från vardagen 
kan tillämpas i 
matematikundervisningen.  

Kvantitativ och 
kvalitativ. 
 
Intervjuer och 
observationer  a
ngående 
matematiska 
textuppgifter. 
Uppgifterna var 
både på 
spanska och 
engelska. 
Uppgifterna 
beskrev 
matematikuppgif
ter utifrån 
kontexter som 
eleverna kände 
till sen tidigare 
respektive inte 
kände till.  

Vid problemlösning i par 
visade det sig att 
eleverna använde olika 
mönster för att 
organisera, 
kommunicera och 
samarbeta. Även 
språket och ordvalen var 
olika beroende på vem 
partnern var. 
  
Författaren menar att då 
dessa mönster har en 
påverkan på elevernas 
matematiklärande bör 
tvåspråkighet och 
tidigare erfarenheter 
användas som kognitiva 
resurser för tvåspråkiga 
elever.     

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 

Elbers, E. 
;de Haan, M. 
(2005) 
  
The 
construction of 
word meaning 
in a 
multicultural 
classroom. 
Mediational 
tools in peer 
collaboration 
during 
mathematics 
lessons 
  
Fulltext 
  
  
  

Syftet med denna studie är att 
analysera interaktion och 
samarbete 
bland eleverna 
under  matematiklektionerna i 
ett mångkulturellt klassrum i 
en  nederländsk grundskola. 
Detta genom att se hur 
eleverna agerar i 
grupparbeten där arbete med 
matematiska begrepp sker.  

Kvalitativ och 
kvantitativ  
Analysen 
baseras på ljud 
och 
videoinspelninga
r av elevernas 
samtal under 
lektionerna 
  

I grupparbeten där 
gruppen bestod av både 
andraspråks- och 
förstaspråkselever 
frågade 
andraspråkseleverna 
direkt 
förstaspråkseleverna 
vad det okända 
begreppet betydde och 
förstaspråkseleverna 
sågs som språkexperter. 
Ett mönster 
synliggjordes om hur 
eleverna agerade vid 
frågan om ett begrepps 
betydelse. Eleverna 
kunde: 1. ignorera 
frågan. 2. förklarade 
med gester. 3. förklarar 
begreppet. 4. diskuterar 
begreppets betydelse. 
Resultatet visar att 
eleverna använde den 
matematiska diskursen 
som ett verktyg för att 
skapa förståelse i det 
matematiska 

verbal 
kommunikat
on i 
undervisning
en påverkat 
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begreppet.   

Garrouste, C. 
(2011) 
  
Explaining 
learning gaps 
in Namibia: 
The role of 
language 
proficiency  
  
Fulltext 
  
  

I Namibia sker undervisningen 
på elevernas förstaspråk i 
årskurs 1-4. I årskurs 5 eller 7 
och upp till 12 sker 
undervisningen på engelska. 
Syftet är att undersöka om 
andraspråkiga årskurs 6 
elevers matematiska 
kunskaper har ett samband 
med deras språkkunskaper.  
  

Kvantitativ 
Hierarkisk linjär 
modell 
  
  

Resultatet visade på att 
elevernas 
språkkunskaper i 
engelskan har ett 
samband med resultaten 
i matematik. De låga 
resultaten i engelskan 
har en signifikant roll på 
de överlag dåliga 
resultaten i 
matematiken.  

språkkunska
p påverkar 

Guglielmi, R. 
S. 
(2012) 
  
Math and 
Science 
Achievement 
in English 
Language 
Learners: 
Multivariate 
Latent Growth 
Modeling of 
Predictors, 
Mediators, and 
Moderators 
  
Fulltext 
  
  

Syftet med studien var bland 
annat att se om fortsatt 
förstaspråksundervisning för 
andraspråkselever har en 
påverkan på deras matematik- 
och andraspråksskunskaper.  

kvantitativ 
Longitudinell 
studie  

Resultatet visade att en 
fortsatt undervisning och 
ökad kunskap i 
andraspråkselevers 
förstaspråk påverkade 
resultaten i matematik 
och andraspråket 
positivt.  

Stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Haag, N. 
;Heppt, B. 
;Stanat, P. 
;Kuhl, P. 
;Pant, H. A. 
(2013) 
  
Second 
language 
learners´perfo
rmance in 
mathematics: 
Disentangling 
the effects of 
academic 
language 
features 
  
Fulltext 
  

Syftet med studien är att 
bestämma de specifika 
akademiska språkfunktionerna 
och dess samband till 
andraspråkselevernas  matem
atikkunskaper   

Kvantitativ 
Logistisk 
regressionsanal
ys 
  
  

De akademiska 
språkfunktionerna, 
såsom elevens 
språkkunskap och 
läsförståelse hade en 
påverkan på 
andraspråkselevernas 
matematikkunskaper. 
Sambandet var 
Ökningen 
mellan  språkfunktionern
a och kunskaperna i 
matematiken 

Språkkunsk
ap och 
läsförståelse 
påverkar 
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Haag, N. 
;Roppelt, A. 
;Heppt, B.  
(2015) 
  
Effects of 
Mathematics 
items`languag
e demands for 
language 
minority 
students: Do 
they differ 
between 
grades? 
  
Fulltext 
  

Undersöker kopplingen mellan 
akademiskt språk i elevers 
testuppgifter  och testresultat.  

Kvantitativ 
analys av 
elevtester   

Andraspråkselever hade 
inte betydande sämre 
resultat. Både 
enspråkiga och 
andraspråkselever hade 
bättre resultat i åk 4 än i 
åk 3. 

språkliga 
faktorer i 
undervisning
en påverkar 

Haag, N. 
;Heppt, B. 
;Roppelt, A. 
;Stanat, P. 
(2015) 
  
Linguistic 
simplification 
of 
mathematics 
items: effects 
for language 
minority 
students in 
Germany 
  
Fulltext  
  
  

Syftet är att undersöka om 
förenkling av det akademiska 
språket i testuppgifter (text) 
minskade gapet mellan första- 
och andraspråkselever. 

Kvantitativ 
ansats 
  
Man bytte ut 
uppgifter i ett 
nationellt test till 
uppgifter med 
förenklad text. 

Förenklingen visade 
ingen signifikant generell 
påverkan på resultaten. 
När socioekonomiska 
faktorer och 
språkförmåga vägdes in 
verkade vissa 
andraspråkselever ha 
nytta av förenklingen. 

språkkunska
p  och 
läsförståelse 
påverkar 

Han, W. J. 
;Bridglall, B. L. 
(2009) 
  
Assessing 
school 
supports for 
ELL students 
using the 
ECLS-K 
  
Fulltext 
  
  

syftet med denna studie är att 
undersöka associeringen 
mellan de skolresurser som 
finns tillgängliga för 
andraspråkselever och deras 
utvecklingsbanor från dagis 
upp till femte klass. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt 
skillnaderna i resurser som 
tillhandahålls av skolor med 
hög, låg eller ingen andel 
andraspråkselever. 

Kvantitativ 
Longitudinell 
studie  
kohort 

Andraspråkselever 
började dagis med 
betydligt lägre läs- och 
matteresultat jämfört 
med deras 
engelsktalande 
kamrater. 
Andraspråkseleverna 
förbättrade dock sina 
matteresultat tillräckligt 
snabbt för att kunna 
begränsa det 
ursprungliga gapet i 
matteresultatet med sina 
engelsktalande kamrater 
vid femte klass. 

Språkkunsk
ap och 
läsförståelse 
påverkar till 
en viss nivå 
  

Han, W. J. Syftet är att undersöka den roll Kvantitativ Resultaten av Språkkunsk
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(2012) 
  
Bilingualism 
and Academic 
Achievement  
  
Fulltext 
  
  

som tvåspråkighet spelar i 
elevers akademiska 
utvecklingsbanor under 
deras tidiga skolår, med 
särskild uppmärksamhet på 
skolmiljön (N = 16.380) 

longitudinell 
studie 

tillväxtkurvan visade att 
trots att tvåspråkiga 
elever började med 
lägre matteresultat i 
dagis, stängde de 
tvåspråkiga eleverna 
matteavståndet helt med 
sina engelska 
enspråkiga kamrater vid 
femte klass.  

ap och 
läsförståelse 
påverkar till 
en viss nivå 
  

Hemsley, G. 
;Holm, A. 
;Dodd, B. 
(2014) 
  
Better in both? 
Bilingual 
intervention in 
an Australian 
school context 
  
Fulltext   
  
  

Denna studie utvärderade ett 
tvåspråkigt ingripande i 
matematikens 
nyckelinlärningsområde. En 
interventionsgrupp där 
tvåspråkiga elever fick en 
tvåspråkig undervisning i 
matematiken och en 
kontrollgrupp där tvåspråkiga 
elever endast fick enspråkig 
undervisning.  

Kvantitativ 
Föräldraintervju
er, baslinjedata 

Resultatet visade Inga 
skillnader vid första 
analys. Vid vidare 
analys visade det sig att 
båda grupperna lättare 
förvärvade  matematikku
nskaper än 
begreppskunskaper. 
Skillnaden var 
att   kontrollgruppen 
förvärvade 
matematikkunskaper, 
men gjorde begränsade 
framsteg i 
begreppskunskaperna 
till skillnad från 
interventionsgruppen 
som visade på en mer 
jämn inlärning i de olika 
delarna. 

stöttning via 
förstaspråke
t Påverkar  

Jantjies, M. 
;Joy, M. 
(2015) 
  
Mobile 
Enhanced 
Learning in a 
South African 
Context 
  
Fulltext 
  
  

Studien är baserad i 
Sydafrika, och syftar till att 
fastställa hur mobiler kan 
användas i 
matematikundervisningen som 
resurser för att stödja 
andraspråkselever i deras 
lärprocess. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Halvstrukturerad
e intervjuer och 
frågeformulär  

Resultaten av studien 
speglar behovet av 
mobila läranderesurser 
som stödjer elevers 
lärande med tanke på 
deras språkliga 
utmaningar. Resultaten 
speglar också den 
viktiga roll som 
mobiltelefoner kan spela 
som alternativa digitala 
inlärningsresurser. 

stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Jantjies, M. 
;Joy, M. 
(2016) 
  
Lessons learnt 
from 
teachers´pers
pectives on 
mobile 
learning in 
South Africa 
with cultural 
and linguistic 
constraints 

I denna studie presenteras 
sydafrikanska skolor som ger 
perspektiv på användningen 
av mobil inlärningsteknik för 
att stödja andraspråkselever i 
sitt lärande, särskilt i 
undervisning i matematik och 
vetenskap.  

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Halvstrukturerad 
Intervju med åtta 
lärare från en 
blandning av 
stads- och 
landsbygdsskolo
r på olika platser 
i de två 
provinserna. 
Uppgifterna 
från studien 
analyserades 
genom en 
tematisk 
analysmetod 

Resultaten speglar de 
viktiga roller som språk 
och kultur spelar i den 
teknik som behövs för 
att stödja elevers 
lärande i flerspråkiga 
skolor. Här belyses 
också de utmaningar 
som lärare i flerspråkiga 
klassrum står inför, samt 
hur tekniken kan 
användas för att 
förbättra sådana 
klassrum. 

stöttning vi 
förstaspråke
t påverkar 
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Fulltext 
  
  

  

Kasule, D. 
;Mapolelo, D.  
(2005) 
  
Teachers´strat
egies of 
teaching 
primary school 
mathematics 
in a second 
language: A 
case of 
Botswana 
  
Fulltext 
  
  

Syftet med denna studie är att 
lyfta fram de strategier som 
lärare använder i 
matematikundervisningen i 
flerspråkiga klassrum. 

Kvantitativ och 
kvalitativ. 
Datainsamling: 
frågeformulär 
och 
halvstrukturerad
e intervjuer  

Denna studie har visat 
att vissa yngre elever 
missgynnas av att tala 
ett förstaspråk som 
skiljer sig åt 
från sina lärares. 
  
Det uppmanas att det i 
vissa fall finns ett behov 
av att tolka 
undervisningen på 
elevers egna 
förstaspråk. 
  
En kursplananalys 
bekräftade en abstrakt 
karaktär av matematiska 
begrepp. 
  
Lärare rapporterar att de 
har utformat strategier 
för att övervinna de 
svårigheter som 
flerspråkiga klassrum 
ställer. 

språkliga 
faktorer i 
undervisning
en Påverkar 

Kaufman, J. H. 
;Stein, M. K. 
(2010) 
  
Teacher 
Learning 
Opportunities 
in a Shifting 
Policy 
Environment 
for Instruction 
  
Fulltext 

Syftet är att samla 
utbildningsforskning om 
faktorer som formar 
lärarutbildning med 
institutionell forskning om 
policyväxlingar och 
konflikter för att utforska ett 
handlingspolitiskt skift i ett 
skoldistrikt. Syftet med 
denna studie är att jämföra 
matematiklärarutbildningsmöjli
gheter i 
tre grundskolor över en 
treårsperiod  
under vilken en 
distriktspolitisskifte  avledde 
uppmärksamhet från 
matematikens läroplans 
reformarbete. Intresset ligger 
särskilt i hur mycket skolor 
själva förmedlar matematik 
  

Kvalitativ 
longitudinell 
studie 

Resultaten visar att 
politikförskjutningen 
ledde till betydande 
minskningar av 
matematiklärarutbildning
smöjligheter över 
distriktet och i två av 
fallen av studierna, 
upplevdes 
matematiklärarnas 
inlärningsmöjligheter i 
ett fall av studien på 
grund av två skolnivåer: 
en gemensam, Ledad 
vision för 
matematikundervisning 
och ett stort antal 
matematikfokuserade 
lärare i skolan. 
Tillsammans stödde 
dessa två strategier 
skapandet av 
samstämmighet mellan 
matematik och ESL-
politik i skolan, vilket 
uppmuntrade 
underhållet av 
matematiklä 
arutbildningsmöjligheter. 

språkliga 
faktorer i 
undervisning
en påverkar 

Kempert, S. I denna studie försökte man kvantitativ Ingen effekt av stöttning via 
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;Saalbach, H. 
;Hardy, I. 
(2011) 
  
Cognitive 
Benefits and 
Costs of 
Bilingualism in 
Elementary 
School 
Students: The 
Case of 
Mathematical 
Word Problems 
  
Fulltext 
  
  

hitta effekterna av tvåspråkig 
kompetens på matematisk 
problemlösning hos turkiska/ 
tyska tvåspråkiga 
grundskolestudenter. Man 
undersökte huruvida de 
positiva kognitiva effekterna 
av tvåspråkighet kunde hittas 
inte bara hos högkvalificerade 
tvåspråkiga elever men också 
hos elever med 
invandrarbakgrund och ett lågt 
kommando på instruktions- 
eller modersmål. 
  
  

Reggresionsana
lys 

undervisningsspråket 
(tyska) hittades för 
problemlösning i de 
tvåspråkiga elevernas 
modersmål (turkiska).  
  
Tvåspråkiga har en 
fördel när det gäller 
uppmärksamhetskontroll
. 
  
Resultatet visade att 
tvåspråkiga studenter 
med relativt bra 
kunskaper i 
instruktionsspråket 
presterade bättre i 
problemlösning som 
presenterades på tyska 
än på de som 
presenteras på turkiska.  
  
Resultatet visade även 
på att de tvåspråkiga 
eleverna presterade 
sämre än de enspråkiga 
eleverna på alla delarna 
av problemlösningarna. 

förstaspråke
t Påverkar 

Lambert, W. E. 
;Genesee, F. 
;Holobow, N. 
;Chartrand, L. 
(1993) 
  
BILINGUAL 
EDUCATION 
FOR MAJORITY 
ENGLISH-
SPEAKING 
CHILDREN 
  
Fulltext finns 
ej 
  
  

I denna studie utvärderades 
prestationen i franska, 
engelska och matematik av 
två kohorter av engelsktalande 
elever i vart och ett av dessa 
programalternativ, 
longitudinellt genom årskurs 6 

kvantitativ 
longitudinell 
studie kohort 

Resultatet visade på att 
de elever som fick 
undervisning på både 
sitt första- och 
andraspråk alltså 
franska och engelska 
gav en positiv effekt på 
matematikresultaten  

stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Lee, S. ;Watt, 
R. ;Frawley, J. 
(2015) 
  
Effectiveness 
of bilingual 
education in 
Cambodia: a 
Longitudinal 
comparative 
case study of 
ethnic minority 
children in 

Denna studie undersökte 
effektiviteten av ett tvåspråkigt 
utbildningsprogram som 
involverar etniska 
minoritetsbarn i Kambodja. 

kvalitativ 
Longitudinell 
studie som 
genomfördes 
under fyra år, 
från 2009 till 
2012.  

Resultaten visar att 
tvåspråkiga elever som 
får undervisning i både 
förstaspråket och 
andraspråket fick bättre 
matematikresultat än de 
tvåspråkiga eleverna 
som endast fick 
undervisning i sitt 
andraspråk.  

stöttning via 
förstaspråke
t Påverkar 
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bilingual and 
monolingual 
schools 
  
Fulltext 
  
  

Lewis, J. L. 
;Ream, R. K. 
;Bocian, K. M. 
;Cardullo, R. 
A. ;Hammond, 
K. A. ;Fast, L. 
A. 
(2012) 
  
Con Carino: 
Teacher 
Caring, Math 
Self-Efficacy, 
and Math 
Achievement 
Among 
Hispanic 
English 
Learners 
  
Fulltext finns 
ej 
  
  

Syftet var att undersöka 
latinska elementära 
elevperspektiv av lärarstöd i 
förhållande till deras 
matematiska självförmåga och 
matematikprestation. 
Specifikt på sekvensen av 
förhållandet:  
Lärarstöd förstärker 
studentens självförmåga i 
Matte, som i sin tur stärker 
mattetestresultat.  

Kvantitativ 
longitudinell 
studie 

För alla deltagare i 
studien stärkte lärarstöd 
självförmågan  i 
matematik, vilket i sin tur 
påverkade 
mattetestresultaten 
positivt.  

språkliga 
faktorer i 
undervisning
en påverkar 

Medina, M. 
(1991) 
  
NATIVE AND 
SPANISH-
LANGUAGE 
PROFICIENCY 
IN A 
BILINGUAL 
EDUCATION-
PROGRAM 
  
Fulltext 
  
  

Syftet med denna studie var 
att undersöka de spanska 
inlärningsresultaten för två 
språkligt olika  grupper med 
begränsade 
engelskakunskaper   latinska 
ämnen i ett tvåspråkigt 
program 

kvalitativ 
Observation 
  

Resultatet visade att 
användning av både 
elevernas första- och 
andraspråk i 
matematikundervisninge
n gav positiva resultat 
på elevernas 
matematikresultat. 

stöttning via 
förstaspråke
t Påverkar 

Mouton, J.  
(1995) 
  
Second 
Language 
teaching for 
primary school 
students: An 

I denna studie utvärderas en 
ny metod för att undervisa 
engelska till elever i KwaZulu, 
Sydafrika. Syftet med 
undervisningsmetoden var att 
förbättra både språkkunnighet 
och kognitiva färdigheter hos 
elever i årskurs fem. Det fanns 
även en hypotes att en 

Deltagande 
observation och 
intervjuer. 
Genom 
kvantitativa och 
kvalitativa 
metoder 
genomfördes en 
utvärdering av 

Den nya metoden, som 
innebar att lärarna 
stöttade eleverna i 
språket, ledde till 
betydande förbättringar 
av elevernas 
övergripande prestation, 
särskilt inom matematik 
och samhällsstudier.  

språkkunska
p Påverkar 
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evaluation of a 
new teaching 
method  
  
Fulltext 
  
  

förbättring av dessa 
färdigheter skulle överföras till 
andra ämnen (t.ex. sociala 
studier) 

programmet 
under mer än ett 
år 

Potochnick, S. 
;Mooney, M. 
(2015) 
  
The Decade of 
Immigrant 
Dispersion and 
Growth: A 
Cohort 
Analysis of 
Children of 
Immigrants´ 
Educational 
Experiences 
1990-2002 
  
Fulltext 
  
  

Syftet är att undersöka hur 
andraspråkselevers läsning 
och matte testresultat ändrats 
under 1990-talet i USA. 

Kvantitativ 
longitudinell 
studie, 
  

Resultatet visar att 
språkkunskaperna i 
undervisningsspråket 
(engelska) är starkt 
kopplat till hur eleven 
presterar i både 
matematik och 
läsningen. Ökade 
läsförståelsen i 
undervsningsspråket så 
ökade även 
matematikkunskaperna 

språkkunska
p och 
läsförståelse 
Påverkar 

Rubinstein-
Avila, E. ;Sox, 
A. A. ;Kaplan, 
S. ;McGraw, R. 
(2015) 
  
Does Biliteracy 
plus 
Mathematical 
Discourse= 
Binumerate 
Development? 
Language Use 
in a Middle 
School Dual-
Language 
Mathematics 
classroom 
  
Fulltext 
  
  

Syftet är att beskriva hur 
andraspråkselever/tvåspråkiga 
elever använder sitt 
första  och andra språk  som 
resurser för tillgång till 
avancerad matematik. Artikeln 
belyser instruktionsstrategier 
som uppmuntrar 
matematikdiskurs och 
flerspråkig utveckling. 
  
  

kvalitativ 
fallstudie 
  
  
  

Att uppmuntra 
andraspråkselever/ 
tvåspråkiga elever att 
lösa icke-rutinmässiga 
matematiska problem 
tillsammans, främjar 
elevengagemang och 
binumerate utveckling. 

stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Santibanez, L. 
(2016) 
  
The indigenous 
achievement 
gap in Mexico: 

Den stora majoriteten av 
Mexikos andraspråkselever 
har tvåspråkig undervisning 
och underpresterar relativt 
förstaspråkseleverna. 
Studien använder ny data från 
staten Chiapas för att bedöma 

kvantitativ 
Regressionsanal
ys 

Resultat från 
regressionsanalysen 
med och utan skolans 
fasta effekter, finner 
svaga bevis som tyder 
på att tvåspråkig 
undervisning är 

stöttning via 
förstaspråke
t påverkar  
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The role of 
teacher policy 
under 
intercultural 
bilingual 
education  
  
Fulltext 
  
  

de avgörande faktorerna för 
prestationsgapet. 

förknippad med högre 
testresultat i matematik 
för andraspråkselever 
när modellen är 
implementerad som 
avsedd. 

Setati, M. 
(2005) 
  
Teaching 
mathematics in a 
primary 
multilingual 
classroom 
  
Fulltext 
  
  

Denna artikel undersöker det 
komplexa sambandet mellan 
språk och matematikutbildning 
i flerspråkiga miljöer. 

kvalitativ 
Observation och 
reflekterande 
intervjuer 
  

Engelska framträdde 
som ett dominerande 
språk i detta klassrum, 
och denna dominans 
åtföljdes av 
procedurmatematiksamt
al. Elevernas modersmål 
fungerade 
huvudsakligen som 
solidaritetsspråket, 
medan engelska 
fungerade som språket 
av matematik, auktoritet 
och bedömning. 

stöttning via 
förstaspråke
t påverkar 

Shin, T. ;Davison, 
M. L. ;Long, J. D. 
;Chan C. K. 
;Heistad, D. 
(2013) 
  
Exploring gains in 
reading and 
mathematics  ach
ievement among 
regular and 
exceptional 
students using 
growth curve 
modeling 
  
Fulltext 
  
  

Är prestationsgapet stängande 
i läsning och matematik? Vilka 
är sammanslutningarna 
mellan tidigare prestationer 
och tillväxt över läs- och 
matematikdomänerna? Finns 
det en koppling mellan 
mottagandet av ytterligare 
tjänster (specialutbildning, 
engelska och andra språk, 
gratis och minskat 
lunchprogram) och läsning 
och matematik? 

kvantitativ 
Fyravågig 
longitudinell 
läsning och 
matematikdata 

Resultaten visade att 
prestationers tillväxttakt 
minskade över tiden och 
prestationsluckorna 
försvann i läsningen 
men inte i matematiken. 
Läsförmågan var dock 
direkt relaterad till 
förbättrade resultat i 
matematiken. Analysen 
av de tidsmässiga 
kovariaterna visade att 
instruktioner i både 
läsning och matematik 
undervisningen som 
skedde på “engelska 
som andraspråk”, alltså 
med ett anpassat språk, 
tenderade att ge positiva 
effekter på elevernas 
prestationer i ämnena.  

läsförståelse 
Påverkar 

Tan, K. E. ;Lim, 
C. S. ;Chew, C. 
M. ;Kor, L. K. 
(2011) 
  
Talking 
Mathematics in 
English 
  
Fulltext saknas 
  
  

Studien syftar till att  beskriva 
diskursen i matematik 
klasserna av sex lärare i tre 
typer av grundskolor i 
Malaysia. 

Observation, 
videoinspelning 

Resultatet visar att 
Lärarprat dominerar 
studentprat och 
matematikprat 
dominerar icke-
matematikprat i stor 
utsträckning. 
Användningen av 
engelska överskrider 
användningen av 
elevernas modersmål i 
alla klasser som 
observerats med 
undantag för två svaga 
klasser i den kinesiska 
folkskolan där Mandarin 

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 
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är det dominerande 
språket. Men engelska 
fungerar mer betydligt 
med kontextuell diskurs 
snarare än 
begreppsmässig diskurs 

Turner, E. 
;Dominguez, H. 
;Empson, S. 
;Maldonado, L. A. 
(2013) 
  
English Learners` 
Participation in 
mathematical 
Discussion: 
Shifting 
Positionings and 
Dynamic 
Identities 
  
Fulltext saknas 
  
  

Studien syfte är att undersöka 
diskursiva positioneringsdrag 
som underlättar för latino / 
engelskspråkiga elevers 
möjligheter att ta på sig 
agentiska problemlösande 
roller i gruppmatematisk 
diskussion 

kvalitativ Diskursiv positionering 
underlättar 
andraspråkselevers 
medverkande 
deltagande, bland annat 
via: uttryckliga 
uttalanden. 

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 
  

Wang, J. 
;Goldschmidt, 
P. 
(1999) 
  
Opportunity to 
learn, 
language 
proficiency, 
and immigrant 
status effects 
on 
mathematics 
achievement 
  
Fulltext 
  
  

  

Syftet är att ta itu med frågan 
om varför andraspråkselever 
med begränsad engelsk 
kunskap presterar dåligt i 
matematik. 
  
Två mål vägledde denna 
studie. Det första målet var att 
undersöka huruvida 
andraspråkselevernas 
språkkunnighet  påverkar 
eleverna och i vilken 
utsträckning samt huruvida 
kursen direkt och indirekt 
påverkar elevernas 
matematikprestation och 
tillväxt. 
  

kvantitativ 
longitudinell 
studie, 
individuella 
studentresultat,  
pretest-posttest 
analys 
  

Resultaten visar att det 
finns ett viktigt samspel 
mellan elevernas 
språkkunskaper och 
deras möjligheter att 
lära. 
  
Därför presterar 
dessutom 
andraspråkselever med 
begränsad engelska 
kunskaper sämre än vad 
förstspråkseleverna gör. 

språkkunska
p påverkar 

Xenofontos, C 
(2015) 
  
Immigrant 
pupils in 
elementary 
classrooms of 
Cyprus: how 
teachers view 
them as 
learners of 
mathematics 
  

Syftet är att undersöka hur 
elementära lärare i skolor med 
hög andel andraspråkselever, 
ser på sina elever som 
matematikelever. 

Kvalitativ 
fallstudie. 
Deltagarna är 16 
elementära 
lärare, från tre 
olika 
närliggande 
skolor på ett 
område i 
Cypern. 

Alla 16 informanter 
hävdar att svårigheter 
med språk och 
kommunikation är de 
grundläggande hinder 
som andraspråkselever 
möter i ett försök att lära 
sig matematik. Deras 
övertygelse är i 
överensstämmelse med 
slutsatserna från många 
forskare som påpekar 
att barn som lär sig 
matematik på ett 
andraspråk konfronterar 

verbal 
kommunikati
on i 
undervisning
en påverkar 
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Fulltext 
  
  

betydligt fler svårigheter 
än sina kamrater som 
har 
undervisningsspråket 
som sitt modersmål. 

  
  
  
  
 
	


