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Sammandrag 

Elever som har svenska som sitt andraspråk står i matematikundervisningen inför den dubbla 

utmaningen att parallellt tillägna sig det svenska språket och ämnesinnehållet. Utifrån det 

framstår det som viktigt att arbeta språkutvecklande i matematik eftersom då är både språket 

och ämneskunskaperna i fokus. Syftet med den föreliggande fallstudien är att få kunskap om 

hur språkutvecklande matematikundervisning på gymnasienivå kan bedrivas. Detta görs med 

hjälp av klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer med en lärare och två av 

hennes elever. Materialet analyseras och diskuteras sedan i relation till befintliga teorier och 

tidigare forskning om andraspråksperspektiv på lärande, språket i matematikämnet och 

språkutvecklande ämnesundervisning. Resultatet visar att läraren ser elevernas språkutveckling 

som sitt ansvar och hjälper dem att tillägna sig ämnesinnehållet parallellt med andraspråket. En 

slutsats är att språket behöver ha en framträdande funktion i undervisningen för att den ska vara 

språkutvecklande. Ytterligare slutsatser är att språkutvecklande matematikundervisning på 

gymnasienivå kan genomföras om läraren undervisar genom kontextrika sammanhang, främjar 

aktiv språkanvändning och erbjuder språklig stöttning. Därutöver ska undervisningen gå från 

det konkreta till det abstrakta i lärandesituationen, vara explicit så att eleverna vet vad som 

förväntas av dem och ligga på en hög kognitiv nivå så att alla elever utmanas.  

 

Nyckelord: språkutvecklande ämnesundervisning, matematik, svenska som andraspråk, 

andraspråkselever, språkutveckling.  
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1 Inledning 

Den nuvarande ämnesplanen i matematik på gymnasienivå ställer höga språkliga krav. Eleverna 

ska bland annat utveckla sin förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp, analysera 

och lösa problem, föra och följa resonemang och kommunicera matematik (Skolverket 2021). 

I de nationella proven prövas hur eleverna har uppnått de mål som beskrivs i ämnesplanen. 

Resultat visar att elever med utländsk bakgrund klarar nationella proven i matematik betydligt 

sämre än elever med svenska som modersmål (Skolverket 2022). De presterar också på en lägre 

genomsnittlig nivå jämfört med elever med svensk bakgrund i internationella 

kunskapsmätningar såsom PISA (Programme for International Student Assessment) som mäter 

kunskaper i bland annat matematik (Skolverket 2019:6). 

Det finns flera språkliga utmaningar i matematik såsom ämnesspecifika ord, mångtydiga 

ord, komplicerad meningsbyggnad med invecklade bisatser och informationstät text. Parallellt 

med språket ska dock eleverna tillägna sig ämnesinnehållet. Särskilt andraspråkselever kan inte 

förväntas klara denna dubbla uppgift utan explicit undervisning (Axelsson & Magnusson 

2012:348). Det innebär att matematiklärare behöver undervisa både om och i språket och 

matematik samtidigt. Utifrån detta framstår det som viktigt att arbeta språkinriktat i matematik. 

Att undervisa språkinriktat i ämnesundervisningen innebär att både språket och 

ämneskunskaperna är i fokus. Därigenom ges flerspråkiga elever förutsättningar att parallellt 

utveckla kunskaper i det svenska språket och kunskaper i matematik (Hajer & Meestringa 

2014:16). Även gymnasieskolans styrdokument framhåller språkets betydelse och att ”[l]äraren 

ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011). Det innebär att elevens språkliga utveckling är 

alla lärares, däribland matematiklärares, ansvar.  

Språkfrågor har emellertid traditionellt betraktats som språklärarnas ansvarsområde. 

Ämneslärare är sällan utbildade för att arbeta i flerspråkiga grupper eftersom den språkliga 

dimensionen normalt inte är i fokus i ämnesutbildningen. Matematik brukar kombineras med 

naturvetenskapliga ämnen och ämneskombinationen matematik och svenska som andraspråk 

eller ett annat språkämne är ovanlig. Mitt intryck är därför att språkmedvetenheten saknas hos 

många matematiklärare.  

Undersökningar gällande språkutvecklande undervisning i matematik har gjorts på lägre 

skolstadier, men mer forskning behövs på gymnasienivå i klasser med andraspråkselever. Den 

här uppsatsen ämnar bidra till det med hjälp av en fallstudie där läraren har ett explicit 
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språkperspektiv i matematikundervisningen. Temat fångas in från flera perspektiv med hjälp av 

klassrumsobservationer och intervjuer med läraren och med elever.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie bygger på en fallstudie av en matematiklärares undervisning. Syftet med 

fallstudien är att bidra med kunskap om hur språkutvecklande matematikundervisning på 

gymnasienivå kan genomföras. Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

• Vilken funktion fyller språket i matematikundervisningen?  

• Hur kan lärare arbeta språkutvecklande i matematikundervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder framträder för elevernas språkutveckling i lärarens 

matematikundervisning? 

För att kunna uppfylla syftet och bidra med kunskap om språkutvecklande 

matematikundervisning på gymnasienivå har jag lagt upp analysen så att jag genomgående 

anknyter till och jämför med befintliga teorier och tidigare forskning om andraspråksperspektiv 

på lärande, språket i matematiken och språkutvecklande ämnesundervisning.  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 inleds uppsatsen och studiens syfte och frågeställningar presenteras. Kapitel 2 

presenterar relevanta begrepp samt teorier och forskning med fokus på tre teman: 

andraspråksperspektiv på lärande, språket i matematikämnet och språkutvecklande 

ämnesundervisning. I kapitel 3 redogörs för tidigare studier om ämnesundervisning för 

andraspråkselever och språkutvecklande matematikundervisning. I kapitel 4 redogörs för 

metod, datainsamlingsmetoder, material, studiens deltagare, analysförfarande och 

forskningsetiska principer. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. Studiens resultat 

presenteras och analyseras i kapitel 5 och diskuteras sedan i kapitel 6 med utgångspunkt i 

studiens tre frågeställningar. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med slutsatser och förslag på 

framtida forskning.  
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2 Teoretisk bakgrund  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska bakgrund. Först redogörs på en övergripande nivå 

för teorier och forskning om andraspråksperspektiv på lärande. Därefter följer ett avsnitt om 

språket i matematiken. Slutligen behandlas teorier och forskning om språkutvecklande 

ämnesundervisning.   

2.1 Andraspråksperspektiv på lärande 

Uppgifter och aktiviteter i undervisningen ställer olika stora språkliga krav på eleverna. Elever 

med svenska som förstaspråk kan i större utsträckning fokusera på ämnesundervisningen, 

medan andraspråkselever också behöver koncentrera sig på språket. De behöver ta sig an den 

dubbla utmaningen att parallellt tillägna sig det svenska språket och matematikinnehållet. 

Nedan behandlas lärande ur ett andraspråksperspektiv.  

2.1.1 Vardagsspråk och skolspråk 

Cummins (2017:47–48) skiljer mellan det språk som används i vardagen och det språk som 

krävs för att lyckas i skolan. Han har introducerat begreppen BICS (basic interpersonal 

communicative skills) och CALP (cognitive and academic language profiency) där BICS 

motsvaras av det språk som används för att kommunicera i vardagliga sammanhang medan 

CALP motsvaras av det kunskapsinriktade språk som eleverna möter i skolans undervisning.  

Skolspråket kännetecknas av att det är ”mer skriftspråkligt, mindre personligt, mer abstrakt, 

mer explicit och mer strukturerat än elevernas vardagsspråk” (Stehagen 2014:28). Skolspråket 

är egentligen inte ett språk utan flera: Det finns många för alla ämnen gemensamma drag i 

skolspråket, men varje ämne har också specifika språkliga drag. Hajer m.fl. (2016:2) ger 

matematiska symboler som exempel på ett språkligt drag som är specifikt för matematikämnet.  

För att lyckas i skolan räcker det som sagt inte enbart med att behärska vardagsspråket. 

Vardagsspråket saknar det djup och den bredd som behövs för att kunna inhämta nya 

ämneskunskaper via språket. Skolspråket ställer därmed höga krav på språkförmåga och 

språkforskare är överens om att det tar i snitt minst fem år för flerspråkiga elever, oavsett ålder, 

att nå en tillräcklig språknivå för att behärska skolspråket (Cummins 2017:68). Med tanke på 

den långa tid som utvecklingen av skolspråket tar, lyfts det fram i forskningslitteratur att 

språkundervisning i enbart ämnet svenska som andraspråk inte är tillräckligt för 
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andraspråkselever, utan att deras språkutveckling måste vara alla lärares gemensamma ansvar 

(se bl.a. Skolverket 2012:39, Holmegaard & Wikström 2004:540).  

Att ämnesundervisningen tar hänsyn till andraspråksinlärares språkliga utmaningar innebär 

dock inte att språket ska förenklas eller vissa uppgifter undvikas. Axelsson och Magnusson 

(2012:308–309) hänvisar till flera forskare som menar att om det görs, kringgås skolspråket i 

själva verket på det sättet och en negativ utveckling riskerar att skapas. Stehagen (2014:22) 

skriver att i stället för att förenkla språket och sänka de kognitiva kraven, ska arbetssättet 

anpassas och stöttning erbjudas så att undervisningen görs tillgänglig för alla elever.  

2.1.2 Cummins fyrfältsmodell 

Cummins har utvecklat en fyrfältsmodell som kan användas för att definiera och värdera de 

språkliga och kognitiva krav som olika aktiviteter i skolan ställer. De krav som ställs beskrivs 

utifrån två dimensioner: kognitiv svårighetsgrad och grad av kontextberoende. Elmeroth 

(2017:71–72) skriver att dessa dimensioner har betydelse för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. I en kontextinbäddad uppgift finns det ledtrådar för förståelse i form av 

exempelvis bilder, ordförklaringar eller kamrater att fråga. I kontextreducerade uppgifter blir 

språket det enda medlet till förståelse, eftersom inga ledtrådar finns tillgängliga. 

Cummins modell består av fyra fält. Den horisontella linjen visar graden av kontextberoende 

medan den vertikala linjen visar aktiviteternas kognitiva svårighetsgrad. Aktiviteter blir 

språkligt sett mer krävande när stödet i kontexten minskar och den kognitiva svårighetsgraden 

ökar (Myndigheten för skolutveckling 2008:13). Elmeroth (2017:72–74) beskriver ett idealt 

undervisningsförlopp då läraren går från ett kontextinbäddat innehåll med en låg kognitiv 

svårighetsgrad till innehåll med en hög kognitiv svårighetsgrad och därefter till ett 

kontextreducerat innehåll med en hög kognitiv svårighetsgrad. Hon menar samtidigt att 

andraspråksinlärare behöver större delen av sin undervisning i fältet med hög kognitiv 

svårighetsgrad och kontextinbäddning så att ”den kognitiva nivån [kan] hållas uppe och 

successivt höjas, samtidigt som innehållet kan bäddas in i en kontext som också, med hjälp av 

stöttning, gradvis kan reduceras” (Elmeroth 2017:73). 

Myndigheten för skolutveckling (2008:14) har anpassat Cummins fyrfältsmodell för 

matematik enligt följande (se figur 1): 
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Figur 1. Fyrfältsmodell med exempel på olika matematikuppgifter. 

Källa: Myndigheten för skolutveckling 2008:14. 

Fyrfältsmodellen innefattar hur en språkutvecklande matematikundervisning kan bedrivas. I 

figuren finns det exempel på olika typer av uppgifter. I nedre rutan till höger finns enkla, 

aritmetiska uppgifter som varken kognitivt eller språkligt utmanar och som därför bör undvikas. 

Undervisningen bör i stället börja i nedre rutan till vänster där uppgifterna är kognitivt enkla 

och kontextuellt stöd i form av exempelvis bilder eller kamrathjälp ges. Därefter bör den 

kognitiva svårighetsgraden öka och undervisningen utgå från den övre rutan till vänster. Det 

kan exempelvis innebära att eleverna löser matematiskt krävande textuppgifter. Eleverna 

behöver dock fortsatt få stöd i kontexten. Slutligen, när eleverna har nått en högre nivå i språket, 

är de redo för undervisning i den övre rutan till höger som innebär ett kontextreducerat innehåll 

med en hög kognitiv svårighetsgrad (Myndigheten för skolutveckling 2008:11–14).  

2.2 Språket i matematikämnet 

Språket i matematiken består av både vardagsspråk och skolspråk. I skolspråket ingår det ett 

specialiserat språkbruk som är unikt för matematikämnet. Löwing och Kilborn (2008:32) utgår 

från att det finns ett matematiskt register bestående av de speciella ord och begrepp som 

används för att beskriva matematik. Löwing och Kilborn skriver att sådana matematiska register 

ser olika ut i olika kulturer. De ger exempel som svenskans decimaltecken som i flera andra 

länder används för att markera tusental.  

Även Sellgren (2005:250–251) utgår från det matematiska språket som ett eget register. 

Enligt henne karaktäriseras det matematiska språket av ämnesspecifika ord och uttryck, 

mångtydiga ord som har både en matematisk och en vardaglig betydelse exempelvis axel och 

volym, ett koncist och precist språk med avsaknad av redundans (överskott på information), 
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kombinationer av ord som har specifika betydelser exempelvis kvadratrot samt signalord som 

signalerar om särskilda operationer som ska göras, exempelvis mindre än som signalerar 

subtraktion.  

För att bli funktionella språkanvändare, behöver alla elever utveckla det matematiska 

registret. Av den orsaken menar Norén (2018:164) att det är viktigt att alla, särskilt 

andraspråkselever, får tillgång till det matematiska registret utöver vardagsspråket i 

undervisningen. Undervisningen ska alltså inte begränsas till enbart vardagsspråket. Några av 

kännetecknen för det matematiska registret fördjupas i följande delkapitel.  

2.2.1 Ämnesspecifika ord, allmänna akademiska ord och allmänt vardagliga ord 

Ämnesspråket består av många ovanliga ord som inte är lika ofta förekommande i 

vardagsspråket. Det är dock inte alltid de ovanliga orden som vållar flest problem för 

andraspråkselever. Det är i stället allmänna akademiska ord såsom redovisa, uttrycka och 

adekvat som är mest problematiska beroende på att många lärare utgår från att alla elever känner 

till och förstår dem och därför inte förklarar dem i undervisningen (Lindberg & Johansson 

Kokkinakis 2007 i Skolverket 2012:44–45). 

Allmänna akademiska ord är en av tre kategorier som språkforskaren Bailey använder för 

att dela in ordförrådet i skolspråket. De två övriga kategorierna är ämnesspecifika ord och 

vanliga vardagliga ord. Ämnesspecifika ord är nya och svåra också för förstaspråkselever varför 

lärare ofta tar upp och förklarar dem i undervisningen. Därför vållar de inte lika stora problem 

som allmänna akademiska ord (Skolverket 2012:44–45). 

2.2.2 Ord med både vardaglig och matematisk betydelse 

En problematik gällande användandet av det matematiska registret handlar om ord som har 

både en vardaglig betydelse och en matematisk betydelse. Sådana mångtydiga ord riskerar att 

leda till feltolkningar om en andraspråkselev enbart känner till och tolkar ordet i dess vardagliga 

betydelse trots att det i undervisningen är den matematiska betydelsen som åsyftas. Detta tas 

upp av Löwing och Kilborn (2008:34–35) som skriver att det kan vara svårt för elever som inte 

behärskar ett andraspråk till fullo att alternera mellan ett vardagsspråk och matematikspråket. 

I Myndigheten för skolutvecklings stödmaterial (2008:16–17) ges det exempel på 

mångtydiga ord. Där tas bland annat upp ordet rymmer med den matematiska betydelsen ’hur 

mycket som får plats i en behållare’ och den vardagliga betydelsen ’flyr’ samt ordet axel som 

finns både i matematikens koordinatsystem och i anatomin. I stödmaterialet står det att den 
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matematiska betydelsen bör bearbetas parallellt med den vardagliga betydelsen så att eleverna 

lär sig att ord kan ha flera betydelser och därigenom erövra skolspråket utöver vardagsspråket.  

2.3 Språkutvecklande ämnesundervisning 

Enligt Johansson och Sandell Ring (2015 i Bötrius & Danielsson 2016:298) bygger språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning på en teori om lärande, en teori om språk och beforskade 

pedagogiska metoder. Dessa presenteras nedan. Därefter presenteras tre grundprinciper för 

språkutvecklande ämnesundervisning och en sammanfattning av det i åtta punkter.  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Teorin om lärande som denna uppsats grundar sig i är ett sociokulturellt perspektiv, vilket 

innebär att kunskaper och färdigheter ses som något som utvecklas och byggs upp över tid 

mellan människorna i ett samhälle genom interaktion och samarbete (Säljö 2014:21–23). 

Språkets roll för kunskapsutveckling har också en central betydelse inom detta perspektiv (Säljö 

2014:67). I matematikklassrummet är därför aktivt deltagande i språkligt varierande aktiviteter 

en förutsättning för att språk- och kunskapsutveckling ska ske.  

Centrala begrepp i den sociokulturella pedagogiken är den proximala utvecklingszonen och 

stöttning. Den sociala interaktionen anses ha en stöttande funktion, eftersom en elev med hjälp 

av den kan inom den proximala utvecklingszonen prestera bättre språkligt och kognitivt än vad 

som skulle vara möjligt på egen hand. Begreppet den proximala utvecklingszonen 

introducerades av Vygotskij som beskrev zonen som skillnaden mellan vad man kan prestera 

ensam och utan stöd och vad man kan prestera med hjälp av en mer erfaren person (Säljö 

2014:119–120). Enligt Vygotskij (1978 i Gibbons 2018:33) bör all undervisning finnas i den 

proximala utvecklingszonen. För att det ska vara möjligt, ska stöttning erbjudas. Stöttning 

introducerades av Wood m.fl. (1976 i Gibbons 2018:33) med betydelsen ett tillfälligt stöd för 

lärandet som leder individen mot nya färdigheter, begrepp och nivåer av förståelse. 

2.3.2 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den språkteori som språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning och sålunda denna 

uppsats grundar sig i är den systemisk-funktionella lingvistiken som innebär att språket används 

och utvecklas i sociala sammanhang som är situationella och förankrade i 

kommunikationssituationen, men också kulturella och påverkade av den omgivning där 
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språkhandlingarna förekommer. Språkutveckling är alltså en fortlöpande betydelseskapande 

process (Gibbons 2018:20–25).  

2.3.3 Cirkelmodellen som verktyg i undervisningen 

En beforskad metod i språk- och kunskapsutvecklande undervisning är cirkelmodellen som kan 

användas för att undervisa i skolans olika texttyper. Med hjälp av cirkelmodellen introduceras, 

modelleras och tillämpas texttyperna i praktiken i fyra steg. Arbetssättet bygger på antagandet 

att läraren behöver visa hur det går till att skriva olika typer av texter inom ämnet (Elmeroth 

2017:80). Det första steget utgörs av bestämning av kontexten och uppbyggnad av kunskap 

inom området. Det andra steget utgörs av modellering där textens uppbyggnad analyseras och 

modelltexter studeras. Modelleringen följs av gemensam textkonstruktion. Det sista steget 

innebär att eleverna själva ska kunna producera texter inom genren (Elmeroth 2017:80–82).  

Några exempel på olika texttyper i matematikundervisningen är bevis, redogörelser för 

undersökningar, exempellösningar, instruktioner och problemlösningsuppgifter. Vissa av dessa 

texttyper är mer informella och innehåller ett vardagligt språk medan andra är mer formella 

med matematikens ord och symboler. Följaktligen ställer matematikens texter mer eller mindre 

höga språkliga krav på eleverna (Norén m.fl. 2016:1,5). 

2.3.4 Tre grundprinciper för språkutvecklande ämnesundervisning 

Maaike Hajer och Theun Meestringa är två nederländska forskare som har lång erfarenhet av 

språkinriktad ämnesundervisning. De betonar tre grundprinciper som särskilt viktiga i en 

språkutvecklande ämnesundervisning: Att undervisa genom sammanhang, att främja aktiv 

språkanvändning och att ge språklig stöttning (Hajer & Meestringa 2014:65).  

Den första principen innebär att matematikinnehållet görs begripligt genom att det sätts i 

vardagliga sammanhang som eleverna kan relatera till. I undervisningen kan till en början 

vardagsspråket användas för att sedan bygga vidare på det och gå mot ett mer komplext språk. 

Principen innebär också att uppmärksamma eleverna på att ord kan tolkas olika i olika 

sammanhang. Multimodalitet; användning av bland annat bilder, filmer och konkreta material, 

är också viktigt för att sammanhang i matematiken ska vara begripliga (Hajer m.fl. 2016:4).  

Den andra principen innebär att aktiv språkanvändning främjas både muntligt och skriftligt 

i matematikundervisningen. För att elevernas språk och matematiska kommunikation ska 

utvecklas, är det viktigt att de i undervisningen får många möjligheter att aktivt använda språket. 

Det kan ske genom att eleverna får fråga, samtala, undersöka och skriva om ord och begrepp 
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som förekommer i matematikundervisningen. Smågruppsarbete, arbete med laborativt material 

och matematikspel leder till muntlig interaktion och användning av det matematiska registret. 

Skriftliga aktiviteter leder till att elever får öva sig i att använda lämpligt matematiskt språk och 

formulera matematik med egna ord. Problemlösning kan också användas för att främja skriftlig 

språkanvändning och matematisk förståelse (Hajer m.fl. 2016:4–5).  

Den tredje principen slutligen innebär att eleverna erbjuds språklig stöttning. 

Språkanvändning i olika aktiviteter kan innebära utmaningar som kräver hjälp med att förstå 

och kunna använda sig av det nya språkbruket för att eleverna ska kunna ta sig framåt i 

utvecklingen. Stöttning kan variera och kan anpassas efter elevernas behov. Exempel på 

stöttning är att ge eleverna uttryck och fraser som de kan använda i muntliga och skriftliga 

aktiviteter, att uppmärksamma eleverna på signalord i texter för att förståelsen inte ska hindras 

eller att förtydliga matematikspråket under genomgångar med hjälp av omformuleringar, 

visualiseringar och kontrasteringar (Hajer m.fl. 2016:5–6).   

2.3.5 Språkutvecklande ämnesundervisning sammanfattad i åtta punkter 

Bötrius & Danielsson (2016:298–299) sammanfattar språkutvecklande ämnesundervisning i 

följande åtta punkter: 

1. Målen är tydliga 

2. Undervisningen ligger på en hög kognitiv nivå 

3. Undervisningen går från det konkreta till det abstrakta i lärandesituationen 

4. Eleverna får rika möjligheter till språkligt utflöde 

5. Undervisningen utgår från ett sammanhang, en kontext 

6. Fokus ligger på strategier 

7. Undervisningen är explicit 

8. Stöttning är ständigt en central del. 

De ger också en kort presentation av varje punkt. Den första punkten innebär att eleverna ska 

vara medvetna om lektionernas både ämnesmässiga och språkliga mål, och målen ska styra 

planering och utvärdering av undervisning. Den andra punkten innebär att läraren ska ha höga 

förväntningar på alla elever och utmana dem på en hög kognitiv nivå även om språket inte 

befinner sig på samma nivå. Den tredje punkten innebär att undervisningen utgår från elevernas 

förkunskaper och det vardagsnära för att sedan både kognitivt och språkmässigt utvecklas mot 

det abstrakta innehållet och skolspråket. Den fjärde punkten betyder att läraren ska erbjuda 
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många tillfällen till muntlig och skriftlig språkproduktion så att eleverna får möjligheter till 

språkligt utflöde. Den femte punkten innebär att allt innehåll utgår från ett sammanhang och att 

inga lösryckta aktiviteter används. Med den sjätte punkten menas att läraren inkluderar 

undervisning om strategier för läsning, skrivande, lyssnande och samtalande för att eleverna 

ska lära sig hur de bör göra för att tillägna sig ämnesinnehåll. Den sjunde punkten innebär att 

läraren synliggör vad som förväntas av eleverna och ger förebilder genom att modellera hur de 

bör gå till väga i olika uppgifter. Med den sista punkten menas att läraren ger kontinuerlig 

stöttning på individnivå så att eleverna tar sig mot nya strategier och nya nivåer av lärande.  

3 Tidigare forskning 

Det finns en del befintlig forskning om språkutvecklande undervisning i andra ämnen än 

matematik, framför allt i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Däremot 

saknas det forskning om hur språkutvecklande matematikundervisning ser ut i praktiken, 

särskilt beträffande gymnasieelever och vuxna inlärare. Därför inkluderas även lägre 

skolstadier i det här kapitlet som behandlar tidigare forskning om ämnesundervisning för 

andraspråkselever och språkutvecklande matematikundervisning.  

Norén (2010) har studerat flerspråkiga grundskolematematikklassrum i Sverige genom 

observationer och intervjuer och kommer fram till att tvåspråkig matematikundervisning på 

elevens modersmål och svenska gynnar språk- och kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga 

elever och stärker deras identiteter som engagerade matematikinlärare. Hon anser att liknande 

fördelar fås genom språkutvecklande ämnesundervisning eftersom det inverkar så att 

kommunikationen ökar och elevers lärande främjas. Norén varnar dock för att en 

språkutvecklande undervisning kan normalisera svenskhet på bekostnad av flerspråkighet 

beroende på att det svenska språket då är tydligt i fokus.   

Bengtsson (2012) genomförde en kvalitativ studie på en mångkulturell grundskola i Sverige 

där en hög andel andraspråkselever är framgångsrika i matematikämnet. Genom observationer 

och intervjuer med lärare framkom att framgångarna var ett resultat av deras fortlöpande 

språkarbete. Matematikundervisningen på skolan kännetecknas av ett språkligt förhållningssätt 

där eleverna ges många tillfällen att samtala om och kommunicera matematik, av ett positivt 

förhållningssätt till flerspråkighet, av höga förväntningar på alla elever och av arbete med olika 

representationsformer samtidigt som läroböcker används i begränsad omfattning. 

Internationellt har exempelvis Creese (2005) undersökt förhållandet mellan språk och ämne 

i undervisningen på tre gymnasieskolor i Storbritannien. Hon kommer fram till att språkliga 
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aspekter inte ses som en del av och prioriteras i ämnesundervisningen. Därmed tenderar 

ämneslärare att inte se elevers språkutveckling som sitt ansvar vilket Creese ser som 

problematiskt.  

En studie som behandlar andraspråkselevers uppfattningar om matematikundervisning är 

Jhagroos (2015) hermeneutisk-fenomenologiska studie. I den använder han intervjuer och 

klassrumsobservation för att ta reda på tio nya zeeländska högstadieelevers uppfattningar och 

erfarenheter av att läsa matematik på deras andraspråk engelska. Jhagroo finner att vissa elever 

ser på matematik som icke-språkbaserad och därför upplever ämnet som enklare jämfört med 

andra skolämnen. Studien visar också att andraspråkselever upplever språkbarriärer som 

utmanande och att de väljer att vara passiva i klassrumsdiskussioner om de inte känner att deras 

språkbehärskning och självförtroende i andraspråket är goda nog.  

En omfattande empirisk studie gjord av Thomas och Collier (2002) av nästan 50 000 

tvåspråkiga elevers skolframgång i USA visar att det optimala vore om eleverna fick fortsätta 

sin ämnesutveckling via modersmålet såvida modersmålet är det starkaste språket, och parallellt 

få språkligt anpassad ämnesundervisning via andraspråket. Studien kan dock inte rakt av 

översättas till kontexten i dagens svenska skola beroende på mängden av olika modersmål bland 

eleverna i jämförelse med USA där majoriteten av eleverna talar samma första- och andraspråk.  

4 Metod och material 

Denna studie är en fallstudie. Studien inriktar sig på att studera händelser och uppfattningar 

med utgångspunkt i ett enda fall (Denscombe 2018:85), i det här fallet en matematiklärares 

undervisning som undersöks ur olika perspektiv.  

En fördel med fallstudie är att den möjliggör undersökningar på djupet i en enda 

undersökningsenhet, vilket ger större möjligheter att upptäcka saker som kanske inte skulle ha 

blivit synliga vid masstudier (Denscombe 2018:87). Ytterligare en fördel är att fallstudien 

erbjuder en helhetssyn i stället för att undersöka några enstaka isolerade faktorer och då går det 

att upptäcka hur de olika delarna påverkar varandra. För att få en helhetssyn och kunna fånga 

den komplexa verkligheten, uppmuntrar fallstudien användning av flera forskningsmetoder och 

datakällor (Denscombe 2018:88,97).  

En nackdel med fallstudier är att det kan vara svårt att definiera fallets gränser och bestämma 

vilka datakällor som ska ingå (Denscombe 2018:98). Här anser jag dock att fallet är klart 

definierat eftersom det är en lärares undervisning i en kurs som undersöks. Den största 
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nackdelen gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån ett enda fall (Denscombe 

2018:97). Detta diskuteras i 4.5.  

Läraren som intervjuas och vars undervisning observeras valdes efter rekommendation från 

omgivningen om att hon arbetar medvetet med språket i matematiken. Det finns ingen statistik 

på hur vanligt det är med matematiklärare som har ett uttryckligt språkligt fokus i 

undervisningen men mina erfarenheter av arbete i skolvärlden och fem år på 

ämneslärarprogrammet pekar på att det är ovanligt. Denscombe (2018:90–91) skiljer mellan 

fyra typer av fallstudier: den typiska, den avvikande, den teoriprövande och den minst sannolika 

undersökningsenheten. Objektet för denna fallstudie karakteriseras som den avvikande 

undersökningsenheten eftersom läraren valt att fokusera på ett språkutvecklande 

förhållningssätt i matematiken. Det ser jag som positivt.  

4.1 Datainsamlingsmetoder 

Målet är att på ett ingående sätt belysa detta avvikande fall. Det uppnås med hjälp av 

metodtriangulering som innebär att flera olika typer av data och tillvägagångssätt används för 

att kunna få en mer fullständig bild av forskningsämnet (Denscombe 2018:226–228). Det ger 

möjlighet att kontrollera resultaten från en analys genomförd med en metod med resultaten från 

en analys genomförd med en annan metod och om resultaten i huvudsak stämmer överens, kan 

forskaren lita på att de stämmer (Denscombe 2018:220). 

I studien används två metoder för datainsamling: systematisk observation och 

semistrukturerade forskningsintervjuer. Systematisk klassrumsobservation används för att 

undersöka hur läraren undervisar och med hjälp av den fås kvantitativa data beträffande olika 

företeelsers frekvens samt kvalitativa data kring omständigheterna runt företeelserna i 

klassrummet. Forskningsintervjuer används med två olika slags informanter: läraren och elever. 

Intervjun med läraren ger kvalitativa data gällande hennes tankar och erfarenheter av ämnet och 

används för att kontextualisera data från observationerna. Intervjuerna med eleverna bidrar med 

deras upplevelser av lärarens undervisning. Metodkombinationen ger en mer allomfattande bild 

av lärarens undervisning än vad som skulle vara möjligt med endast en av metoderna. 

4.1.1 Systematisk observation 

Systematisk observation innebär att systematik förs in i observationsprocessen med hjälp av 

observationsscheman. Den eller de som observerar utgår från ett observationsschema 

innehållande en lista med punkter och utgår sedan från företeelsers frekvens eller varaktighet 
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för att kunna registrera dem på ett objektivt och strukturerat sätt (Denscombe 2018:299–300). 

Det finns fyra grundläggande saker som enligt Denscombe (2018:301–302) behöver övervägas 

vid konstruktionen av ett observationsschema: Företeelserna som observeras bör väljas med 

utgångspunkt i tidigare forskning och relevant litteratur, observationsschemat behöver vara 

fullständigt det vill säga bestå av alla tänkbara företeelser, företeelserna ska vara entydiga samt 

förekomma med tillräcklig regelbundenhet.  

Observationsschemat för denna uppsats (se bilaga 1) är konstruerat utifrån vad tidigare 

forskning säger om språkutvecklande ämnesundervisning. Huvudsakligen har konstruktionen 

utgått från Hajer och Meestringas (2014) checklista och observationsschema för 

språkutvecklande ämnesundervisning men företeelser har också valts med utgångspunkt i 

Gibbons (2018), Holmegaard och Wikström (2004) och Lightbown och Spada (2021).  

I början av observationsschemat finns det plats att fylla i allmän information om lektionen i 

fråga såsom längden på den och antalet närvarande elever. Det finns också plats att fylla i hur 

många minuter av lektionen som består av lärarledda genomgångar, enskilt arbete respektive 

smågruppsarbete. Huvuddelen av observationsschemat består av sammanlagt 18 företeelser och 

två aktiviteter uppdelade på de tre grundprinciperna för språkutvecklande ämnesundervisning 

(se 2.3.4). Antalet förekomster av företeelserna respektive aktiviteterna markeras i schemat.  

Skillnaden mellan en företeelse och en aktivitet är att en företeelse är en enstaka händelse, 

exempelvis att läraren ställer en fråga under en genomgång, medan en aktivitet består av många 

likadana företeelser under en kort tid som sker för frekvent för att kunna räkna dem. Exempel 

på en aktivitet är den interaktiva frågesporten Kahoot där eleverna får svara på ett antal frågor 

utifrån givna svarsalternativ. Läraren går igenom varje fråga och tillhörande svar i helklass och 

ställer dessutom följdfrågor.  

Kvalitativa data i form av fältanteckningar bör enligt Denscombe (2018:303) användas för 

att komplettera kvantitativa data från systematiska observationsscheman. I fältanteckningarna 

beskrivs kontexten och intryck av omständigheterna runt de observerade företeelserna 

registreras. Denscombe (2018:303) menar att anteckningarna är till hjälp för att förstå de data 

som samlas in via observationsscheman. I den här studien används fältanteckningar och de är 

till hjälp vid redogörelse och analys av observationsschemana.  

Systematisk observation som metod testades av mig i förväg för att kontrollera att den 

fungerar väl i praktiken. Veckan innan de aktuella observationerna genomfördes en 

provobservation hos den aktuella läraren för att få eleverna att vänja sig vid min närvaro i 

klassrummet och för att testa observationsschemat. Efter provobservationen gjordes flera 

revideringar i den. Det fanns bland annat överlappning mellan vissa företeelser. Andra 
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företeelser var sådana som inte gick att observera på ett direkt sätt och de togs därför bort. Två 

företeelser (företeelse 3 och 15) ändrades till hela aktiviteter i stället för enskilda företeelser. 

Provobservationen ingår inte i studiens resultat. 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Forskningsintervjuer kontrasterar mot observationer i och med att data består av det som 

människor berättar för forskaren, i stället för att forskaren tittar på vad de gör (Denscombe 

2018:267). I denna studie används intervju med syftet att få reda på lärarens uppfattningar och 

erfarenheter. Dessutom kompletteras data med två elevintervjuer för att få deras perspektiv på 

undervisningen.  

Intervjuerna är semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att 

vara flexibel utifrån sina förberedda frågor och exempelvis ändra ordningen på frågor, lägga till 

eller ta bort det som inte känns relevant och låta den intervjuade utveckla sina tankar 

(Denscombe 2018:269).   

Intervjuerna genomfördes efter den sista klassrumsobservationen i samma klassrum som 

lektionerna hade varit i. Under intervjuerna utgick jag från intervjuguider (se bilaga 4 och 5) 

som jag själv hade konstruerat. Frågorna i intervjuguiderna formulerades i relation till studiens 

syfte, frågeställningar och centrala ämnen. Intervjuguiden med läraren skapades fritt utifrån 

följande teman: lärarens bakgrund, språkutvecklande ämnesundervisning, att undervisa 

flerspråkiga elever, språk i matematik och planeringsarbete. Intervjuerna med eleverna hade 

följande teman: elevens bakgrund, språkutvecklande matematik, lärarens undervisning och 

matematikundervisning. Vissa av frågorna i intervjuguiderna handlade om sådant som jag hade 

lagt märke till under observationerna och ville ifrågasätta eller få bekräftat.  

Lärarintervjun genomfördes 13 april 2022 och elevintervjuerna 11 april 2022. Intervjun med 

läraren tog 45 minuter och elevintervjuerna tog 15 respektive 21 minuter. De ljudinspelades 

med dator. Alla intervjuer grovtranskriberades, det vill säga talat språk från ljudinspelningen 

översattes till skriftlig form, men inga noteringar på uttal, pauser, omtagningar av meningar och 

liknande gjordes eftersom det endast är innehållet i det som sägs som är viktigt för studien.  

Också intervjumetoden testades i förväg av mig genom provintervjuer med en 

matematiklärare och en flerspråkig vuxenstuderande. Provintervjuerna genomfördes med 

personer som inte deltar i studien. Vissa intervjufrågor omformulerades och två frågor lades till 

baserat på resultatet. Inte heller provintervjuerna ingår i studiens resultat.  
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4.2 Material 

Materialet som analyseras består av ifyllda observationsscheman och fältanteckningar från 

klassrumsobservationer under fyra lektioner (120 minuter var) samt transkriptioner från tre 

inspelade intervjuer (45, 15 respektive 21 minuter långa). 

Jag fick kontakt med läraren efter rekommendation från omgivningen om att hon arbetar 

medvetet med språket i matematiken. Hon uppfyllde kriterierna som jag hade satt upp för den 

deltagande läraren: Hon är en behörig matematiklärare som undervisar flerspråkiga elever på 

gymnasienivå i matematik och har ett explicit fokus på språket i matematikundervisningen.  

Efter utförda observationer kontaktade jag två elever som hade deltagit i undervisningen. De 

uppfyllde kriterierna som jag hade satt upp för de deltagande eleverna: De har svenska som 

andraspråk och är lärarens nuvarande elever. Nedan presenteras studiens deltagare.  

4.2.1 Läraren: Bakgrund och undervisningssituation 

Läraren började arbeta som lärare år 1993. Hon är civilingenjör i grunden och har läst till kurser 

senare för att bli behörig lärare. Genom civilingenjörsutbildningen har hon tekniska och 

naturvetenskapliga ämnen på grundskolenivå i sin behörighet tillsammans med matematik men 

för närvarande undervisar hon enbart i matematik inom grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning. Hon har ingen formell kompetens i att undervisa elever med svenska som 

andraspråk. Däremot deltog hon för några år sedan i fortbildning i lärarkollegiet om 

språkutvecklande ämnesundervisning.  

Under de observerade lektionerna undervisade läraren i kursen matematik 2 som är en 

sammanslagning av kurserna 2a, 2b och 2c. Läsåret inom vuxenutbildningen är indelat i fem 

studieperioder och vid tidpunkten för observationerna hade en ny studieperiod precis startat. 

Läraren valde att inleda studieperioden med repetition av kursen matematik 1. Repetitionen 

innehöll negativa tal, tal i bråkform, uttryck och formler, ekvationer, problemlösning inom 

algebra, grunder i funktioner samt räta linjens ekvation.  

4.2.2 Elev 1: Bakgrund 

Elev 1 kommer från Syrien och har bott i Sverige i nio år. Hennes modersmål är kurdiska och 

det är också det språk som hon talar bäst enligt sig själv. Hon kan också tala arabiska, lite 

svenska och är nybörjare i engelska. I Syrien arbetade hon som kock. Det är någonting som hon 
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vill fortsätta med i Sverige. Hon läser matematik på vuxenutbildningen dels för att det är ett 

krav för att bli antagen till en kockkurs i Sverige, dels för att hon tycker om matematik.  

4.2.3 Elev 2: Bakgrund 

Elev 2 kommer från Pakistan och har bott i Sverige i två och ett halvt år. Hennes modersmål är 

dari och hon talar det flytande. Hon talar också flytande urdu beroende på att hennes skolgång 

skedde på urdu. Därutöver kan hon tala svenska och lite engelska. Innan hon flyttade till Sverige 

arbetade hon i tio år som lärare för barn mellan tre och sju år. Inom lärarutbildningen läste hon 

matematik, men det är över femton år sedan och hon vill därför repetera ämnet och lära sig 

matematikinnehållet på svenska. Hon har planer på att arbeta som lärare eller på banken.  

4.3 Analysförfarande 

Materialet från observationerna och intervjuerna har analyserats på samma sätt. I analysen av 

materialet har jag sökt efter likheter och skillnader i förhållande till befintliga teorier, begrepp 

och tidigare forskning redogjorda för i kapitel 2 och 3. Därefter har jag kartlagt återkommande 

mönster som är relevanta i relation till studiens frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån 

de övergripande teman som identifierats.  

I observationerna identifierades temana kontext och ämnesinnehåll, interaktion och 

samarbete samt språklig stöttning. I lärarintervjun identifierades temana språkutvecklande 

ämnesundervisning, att undervisa flerspråkiga elever, språk i matematik och planeringsarbete 

och i elevintervjuerna identifierades temana språkutvecklande matematik, lärarens 

undervisning och matematikundervisning generellt. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vid genomförandet av klassrumsobservationerna och intervjuerna har det funnits flera etiska 

aspekter att beakta. Hänsyn har tagits till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet innebär att 

deltagarna ska få information om syftet med studien och villkor för deras deltagande. De ska 

också få reda på att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst (Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

självständigt bestämma över sin medverkan och att forskaren ska samla in deltagarnas samtycke 
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till att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002:9–10). Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om identifierbara personer skall behandlas så att enskilda individer ej kan identifieras 

av utomstående och att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12–

13). Nyttjandekravet slutligen innebär att det insamlade datamaterialet endast ska nyttjas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Genom informationsbrev (se bilaga 2 respektive 3) informerades deltagarna om studiens 

syfte samt att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta när som helst. Deltagarna skrev under 

en samtyckesblankett (se bilaga 2 respektive 3) för att bekräfta att de tagit del av informationen 

i informationsbrevet. Enbart jag som genomför studien har tillgång till personuppgifter och 

datamaterial. Deltagarna är avidentifierade i den här uppsatsen och läraren benämns ”läraren” 

och eleverna ”elev 1” respektive ”elev 2”. Allt insamlat material används enbart för denna 

studie. Ljudinspelningarna, intervjutranskriptionerna, observationsschemana och 

fältanteckningarna kommer att raderas när uppsatsen är ventilerad och godkänd.  

4.5 Metoddiskussion 

Gällande studiens metodologiska tillvägagångssätt finns det både styrkor och svagheter att lyfta 

fram. En metodtriangulering i form av två metoder för datainsamling valdes för att få en mer 

omfattande bild av det som studeras. Utöver det menar Denscombe (2018:237) att olika metoder 

i en studie kan väga upp för varandras svagheter.  

Fördelar med systematisk observation är att den som utför observationen kan registrera 

direkt vad människor gör, till skillnad från vad de säger att de gör och den ger sakliga data 

eftersom observationsscheman används (jfr Denscombe 2018:305). Att enbart använda 

systematisk observation innebär att kontextuell information och anledningar till att läraren gör 

på vissa sätt kan gå förlorade (Denscombe 2018:306). Det vägs upp av semistrukturerade 

intervjuer då man kan gå på djupet och få insikter om informanternas prioriteringar, åsikter och 

idéer. Att i stället enbart använda intervjuer som metod innebär att man enbart kommer åt det 

som informanten säger som nödvändigtvis inte stämmer överens med dennes handlingar 

(Denscombe 2018:293). Systematisk observation kan komplettera intervjudata med vad 

informanten faktiskt gör.  

Läraren kan ha anpassat sin undervisning och sina intervjusvar utifrån vad hon trodde att jag 

förväntade mig. Resultatet kan ha påverkats av det, men det ser jag som oundvikligt i denna typ 

av forskning. Eleverna kan också ha anpassat sina intervjusvar och undvikit kritik mot läraren 

baserat på rädsla för eventuella negativa följder. Det behöver tas i beaktande.  
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Eftersom objektet för fallstudien är endast en lärares undervisning går det inte att 

generalisera resultatet till att gälla all språkutvecklande matematikundervisning. Syftet är i 

stället att med hjälp av fallstudien bidra med kunskap om hur språkutvecklande 

matematikundervisning på gymnasienivå kan genomföras och förhoppningsvis inspirera andra 

matematiklärare och övriga ämneslärare till att i större utsträckning arbeta språkutvecklande.   

5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras först resultat från klassrumsobservationerna. Därefter 

redovisas och analyseras resultat från intervjuerna med läraren och de två andraspråkseleverna. 

Vid några tillfällen relateras resultat från lärarintervjun till observationerna. Genomgående i 

kapitlet analyseras resultaten mot bakgrund av relevanta teorier och tidigare forskning.  

5.1 Klassrumsobservationer 

Sammanlagt observerades fyra lektioner under en sammanhängande vecka, från måndag till 

måndag. Alla matematiklektioner under den veckan ingår i materialet. Den första lektionen låg 

på måndag morgon, den andra på onsdag eftermiddag, den tredje på fredag eftermiddag och 

den fjärde på följande måndag morgon. Alla lektioner var 120 minuter långa med en fem 

minuters bensträckare i mitten. 

Eleverna kunde välja om de ville delta på lektionerna eller läsa in teorin på egen hand. Det 

var fler elever registrerade på kursen än vad som deltog på lektionerna. Det var endast tre eller 

fyra elever närvarande vid varje lektion (se tabell 1). Alla elever som deltog på lektionerna har 

flerspråkig bakgrund.   

 

Tabell 1. Information om lektionerna. 

Lektion nr:  1 2 3 4 

Datum:  4/4 6/4 8/4 11/4 

Lektionens längd:  120 min 120 min 120 min 120 min 

Antal elever:  3 4 3 3 

Lärarledd genomgång:  85 min 65 min 90 min 100 min 

Enskilt arbete: 30 min 15 min 0 min 15 min 

Eleverna arbetar i grupp: 0 min 35 min 25 min 0 min 
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Alla fyra lektioner hade liknande upplägg. De inleddes med en kort genomgång av målen för 

lektionen. Huvuddelen av lektionerna bestod av lärarledda genomgångar som framgår av tabell 

1. Det höga antalet minuter av lärarledda genomgångar ska emellertid inte tolkas som om 

eleverna var passiva och att läraren tog upp taltiden, utan eleverna deltog och var aktiva under 

genomgångarna. De svarade på lärarens frågor, ställde egna frågor och gjorde exempeluppgifter 

i helklass. Under varje lektion fick också eleverna, utöver genomgångarna, arbeta enskilt 

och/eller i grupp (se tabell 1). Arbete i läroböcker förekom aldrig under observationerna.  

Antalet observerade språkutvecklande företeelser och aktiviteter presenteras i tabellerna 2, 

3 och 4 som kommenteras och analyseras nedan. I tabellerna står siffrorna för antalet 

observerade företeelser respektive aktiviteter.  

Tabell 2. Antal observerade företeelser gällande kontext och ämnesinnehåll under de 

observerade lektionerna.  
Observerad företeelse L1 L2 L3 L4 

1. Målen för lektionen uppmärksammas 
 

2 1 1 1 

2. Ämnesinnehållet knyts an till elevernas förkunskaper och 

erfarenheter 
9 4 0 2 

3. Eleverna stimuleras till aktivitet runt ämnesinnehållet (hel aktivitet) 
 

3 2 1 3 

4. Samma information uttrycks på flera sätt 
 

5 7 3 5 

5. Nyckelbegrepp uppmärksammas 
 

9 2 0 12 

6. Olika tekniker används för att förtydliga ämnesbegrepp 2 0 2 5 

7. Ämnesspecifika arbets- och tankesätt uppmärksammas 2 1 0 2 

 

I tabell 2 visas antalet observerade företeelser gällande den språkutvecklande grundprincipen 

kontext och ämnesinnehåll. Företeelse 1, uppmärksammande av lektionens mål, skedde i början 

av varje lektion. Läraren tog då fram kurshandboken digitalt och bläddrade fram till 

lektionsplaneringen. Det var emellertid enbart matematiska mål som uppmärksammades, inga 

språkliga mål. Detta står delvis i kontrast mot Bötrius och Danielsson (2016) som menar att 

både ämnesmässiga och språkliga mål ska vara tydliga för eleverna.  

Företeelse 2, ämnesinnehållet knyts an till elevernas förkunskaper och erfarenheter, skedde 

på tre sätt. Läraren hänvisar till förkunskaper som eleverna har med sig från kurs 1 i matematik 

till kurs 2 när hon säger att ”det här gjorde ni i kurs ett” eller liknande. Ämnesinnehållet knyts 

an till elevernas erfarenheter dels genom hänvisning till kulturella skillnader i matematik, dels 

genom val av uppgifter som handlar om sådant som eleverna har erfarenhet av, till exempel att 

handla till rabatterat pris. Detta stämmer överens med Bötrius och Danielssons (2016) tredje 

och femte punkt, att undervisningen utgår från elevernas förkunskaper och det vardagsnära 
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respektive att den utgår från ett sammanhang. Det stämmer också överens med grundprincipen 

”att undervisa genom sammanhang” (Hajer & Meestringa 2014). Att hänvisa till kulturella 

skillnader som läraren gör, handlar om det som Löwing och Kilborn (2008) tar upp gällande att 

det matematiska registret ser olika ut i olika kulturer.  

Gällande den tredje företeelsen räknades antal hela aktiviteter eftersom det blev omöjligt att 

räkna varje gång då eleverna stimulerades till aktivitet runt ämnesinnehållet, därav det relativt 

låga antalet. Aktiviteterna kunde bestå av Kahoot-frågesporter, sant eller falskt-

diskussionsövningar och att räkna ett antal uppgifter enskilt i en stencil. Alla aktiviteter utom 

den sista uppmuntrar till interaktion i enlighet med det sociokulturella perspektivet på lärande. 

En relativt frekvent förekommande företeelse är företeelse 4, att samma information uttrycks 

på flera sätt, med syftet att eleverna ska få flera möjligheter att ta till sig informationen i fråga. 

Exempel på det är när läraren säger ”två är inte lika med tre” och skriver ”2 ≠ 3” på tavlan. Då 

uttrycks informationen både muntligt och skriftligt med matematiska symboler. Att information 

uttrycks på flera sätt kan ses som språklig stöttning vilket Hajer och Meestringa (2014) lyfter 

som en av grundprinciperna. Dessutom är matematikens symbolspråk en del av skolspråket 

eller CALP som Cummins (2017) kallar det.  

Den femte företeelsen, som handlar om att nyckelbegrepp uppmärksammas, skedde frekvent 

under hälften av lektionerna men nästan inte alls under de två övriga lektionerna. 

Nyckelbegrepp såsom lutning, roten ur och koordinataxel uppmärksammades främst genom 

betoning och förklaring men vissa av dem skrevs också ner på tavlan. Skillnaden mellan olika 

nyckelbegrepp, exempelvis uttryck och ekvation, uppmärksammades också. Nyckelbegreppen 

kan kategoriseras som ämnesspecifika ord (Skolverket 2012). Uppmärksammandet av dem kan 

tolkas som att läraren vill ge alla elever tillgång till det skolmatematiska registret (Norén 2018).  

Företeelse 6, olika tekniker används för att förtydliga ämnesbegrepp, skedde under tre av 

lektionerna och ett exempel på det är att läraren ritar figurer på tavlan och visar funktioner i ett 

koordinatsystem grafiskt. Multimodaliteten stämmer överens med grundprincipen att undervisa 

genom sammanhang (Hajer & Meestringa 2014). Det stämmer också överens med kontextuellt 

stöd i Cummins (i Elmeroth 2017) fyrfältsmodell.  

Den sista företeelsen i kategorin kontext och ämnesinnehåll är att ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt uppmärksammas. Det skedde under tre av lektionerna. Ett tankesätt som är specifikt 

för matematiken (till skillnad från vardagslivet) är att positiv riktning är moturs. Ett exempel 

på ett matematiskt arbetssätt i sin tur är lösning av ekvationssystem där de olika stegen i 

lösningen markeras med matematiska symboler. Med uppmärksammandet erbjuds eleverna 

tillgång till det matematiska registret i undervisningen. 
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Tabell 3. Antal observerade företeelser gällande interaktion och samarbete under de 

observerade lektionerna. 

Observerad företeelse L1 L2 L3 L4 

8. Läraren ställer genuina frågor 
 

9 12 14 6 

9. Läraren ställer kontrollfrågor 28 14 16 40 

10. Kognitivt komplexa frågor ställs 1 1 3 4 

11. Eleverna ställer frågor 
 

4 11 7 4 

12. Eleverna ges möjlighet att utveckla ett resonemang muntligt 10 13 17 4 

13. Eleverna ges utrymme att använda sina starkaste språk 
 

0 0 1 0 

14. Eleverna får stöttning vid enskilt arbete 
 

0 2 0 4 

15. Samspel med klasskamrater uppmuntras (hel aktivitet) 
 

0 1 1 0 

 

I tabell 3 visas antal observerade företeelser gällande den språkutvecklande grundprincipen 

interaktion och samarbete. Under hälften av lektionerna rådde en balans mellan genuina frågor 

och kontrollfrågor (företeelse 8 och 9). Däremot dominerade kontrollfrågor under den första 

och den fjärde lektionen. Exempel på en genuin fråga som ställdes är ”vad skulle ni vilja göra 

där?” i samband med ekvationslösning där flera val var möjliga. Exempel på lärarens 

kontrollfråga är ”vilket är det nya priset?” gällande en uppgift om en varas prissänkning. 

Genuina frågor i undervisning hör ihop med den andra språkutvecklande grundprincipen, aktiv 

språkanvändning (Hajer & Meestringa 2014), som också tas upp av Bötrius och Danielsson 

(2016) i samband med den fjärde punkten: eleverna får rika möjligheter till språkligt utflöde. 

Kontrollfrågorna i sin tur kräver korta svar och leder inte till lika mycket språkligt utflöde.  

Företeelse 10, kognitivt komplexa frågor ställs, skedde minst en gång varje lektion. Exempel 

på sådana frågor är om parenteserna kommer att göra någon skillnad vid förenkling av uttryck 

och om en funktion är definierad för alla 𝑥-värden. Frågorna har kategoriserats som komplexa 

eftersom de kräver reflektion och motivering av svaret. Precis som genuina frågor kan kognitivt 

komplexa frågor bidra till att elever får ökade möjligheter till språkligt utflöde och 

språkutveckling. Kognitivt komplexa frågor bidrar också till att en negativ utveckling undviks 

(Axelsson & Magnusson 2012). Elmeroth (2017) skriver om att undervisningen bör sträva efter 

innehåll med en hög kognitiv svårighetsgrad. Kognitivt komplexa frågor medverkar till det. 

Företeelse 11, eleverna ställer frågor, sker under varje lektion. Ett exempel på en fråga som 

ställs är: ”vad är det för skillnad mellan potens och exponent?” Elevernas frågor är en del av 

språkligt utflöde vilket krävs enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014) och Bötrius 

och Danielsson (2016).  
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Företeelse 12, eleverna ges möjlighet att utveckla ett resonemang muntligt, handlar om att 

de antingen själva tar initiativ till att resonera eller fortsätter en tankegång genom att utveckla 

svaret på en fråga. Jag har dock valt att exkludera elevernas svar på lärarens frågor eftersom jag 

under provobservationen märkte att jag inte hann anteckna både frågor och svar. I likhet med 

föregående företeelse har denna samband med det sociokulturella perspektivet på lärande och 

sker frekvent under varje lektion.   

Företeelse 13, eleverna ges utrymme att använda sina starkaste språk, skedde endast en gång. 

Under den tredje lektionen genomfördes en övning i par och i ett av paren behärskade båda 

eleverna arabiska. De genomförde övningen på svenska men vid några tillfällen, då de var 

osäkra på om de själva eller den andra hade förstått, använde de arabiska på eget initiativ för 

att säkerställa förståelse. Tvåspråkig matematikundervisning förespråkas av Thomas och 

Collier (2002) och Norén (2010).  

Eleverna fick sällan stöttning vid enskilt arbete (företeelse 14). Det kan bero på att större 

delen av lektionerna bestod av lärarledda genomgångar eller smågruppsarbete. När eleverna 

uppmanades att arbeta själva, gick läraren ifrån klassrummet eller satt kvar tyst vid katedern. 

Några gånger bad eleverna om hjälp och då stöttade läraren genom att exempelvis visa hur ett 

digitalt verktyg kallat Geogebra fungerar. Enligt Hajer och Meestringa (2014) och Bötrius och 

Danielsson (2016) bör stöttning erbjudas för att eleverna ska kunna utvecklas.   

Gällande företeelse 15, samspel med klasskamrater uppmuntras, räknades hela aktiviteter. 

De två aktiviteterna som uppmuntrade till samspel med andra elever var dels en ”hitta felen”-

övning som gjordes i par och en ”sant eller falskt”-diskussionsövning. Enligt det sociokulturella 

perspektivet krävs interaktion och samarbete för lärande vilket dessa aktiviteter uppfyller. 

Bengtsson (2012) lyfter samspel med andra som en av faktorerna som bidrar till framgångar i 

matematikundervisningen. Sådana aktiviteter skedde dock enbart under två lektioner av fyra.  

Tabell 4. Antal observerade företeelser gällande språklig stöttning under de observerade 

lektionerna. 

Observerad företeelse L1 L2 L3 L4 

16. Elevernas språk bearbetas och omformuleras 3 4 3 6 

17. Ord och begrepp reds ut 
 

4 5 7 4 

18. Allmänna akademiska ord förklaras 
 

2 2 1 1 

19. Skillnad görs mellan ords vardagliga och matematiska betydelse 3 0 0 2 

20. Läraren kontrollerar att eleverna har förstått 1 4 0 0 
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Den tredje och sista språkutvecklande grundprincipen är språklig stöttning och antal 

observerade företeelser gällande det visas i tabell 4 ovan. Elevernas språk bearbetades eller 

omformulerades (företeelse 16) flera gånger under varje lektion. Exempelvis svarade en elev 

”en femtedelar” på en av frågorna som läraren ställde under den första lektionen och då 

bearbetade läraren svaret så att den blev grammatiskt korrekt: ”en femtedel, det ska vara 

singular”, med betoning på efterledet ”del”. En annan elev använde ordet decimaltal i en uppgift 

om negativa tal och läraren omformulerade då hans svar så att det blev betydelsemässigt 

korrekt. Förekomsterna av företeelsen visar att läraren tar ansvar för elevernas språkutveckling 

vilket alla lärare bör göra enligt Skolverket (2012) och Holmegaard och Wikström (2004). 

Bearbetningarna och omformuleringarna är en form av stöttning i elevernas proximala 

utvecklingszoner (se 2.3.1). De kan också ses som del av den systemisk-funktionella 

lingvistiken eftersom språkutveckling ses som en betydelseskapande process (se 2.3.2). 

Ord och begrepp reddes också ut (företeelse 17) flera gånger under varje lektion. Det kunde 

handla om både vardagliga och matematiska ord och begrepp. Exempel på vardagliga ord som 

reddes ut är baggis, fallgrop, gumma och mynt och exempel på matematiska ord och begrepp 

är ökning, definitionsmängd och udda tal. Dessa har inte kategoriserats som nyckelbegrepp 

eftersom de inte var i fokus under genomgångarna. Orden tillhör vardagsspråket respektive 

skolspråket eller BICS respektive CALP i enlighet med Cummins (2017) terminologi.  

Utöver vardagliga och ämnesspecifika begrepp förekom det också att läraren förklarade 

betydelsen av allmänna akademiska ord (företeelse 18). Det skedde dock endast en eller två 

gånger under varje lektion. Några exempel är orden motsvarar och prövning vilka förklarades 

som ’betyder’ respektive ’gissa’. Enligt Lindberg och Johansson Kokkinakis (2017) bör läraren 

fokusera på sådana ord i undervisningen eftersom de är mest problematiska.  

Skillnaden mellan mångtydiga ords vardagliga och matematiska betydelser 

uppmärksammades (företeelse 19) under två av lektionerna. Exempelvis gjorde läraren klart att 

bråk inte innebär ’slagsmål’ utan ett bråktal och att VL vid ekvationslösning inte står för 

’Västmanlands lokaltrafik’ utan ekvationens vänsterled. Här handlar läraren i enlighet med 

Löwing och Kilborn (2008), Myndigheten för skolutveckling (2008) och Hajer m.fl. (2016) 

som menar att de vardagliga och matematiska betydelserna ska bearbetas parallellt.  

Gällande den sista företeelsen, läraren kontrollerar att eleverna har förstått, är det endast 

explicita företeelser som har inkluderats. Att läraren går runt i klassrummet under enskilt arbete 

kan ses som en implicit kontroll av förståelse, men det är en tolkning och ingår inte i en 

systematisk observation. Med explicit företeelse menas exempelvis att läraren frågar ”kan du 

förklara hur du har förstått det här?” för att försäkra sig om att eleven har förstått en teori på 
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rätt sätt. Kontroll av förståelse skedde sammanlagt fem gånger under de två första lektionerna. 

Jag tolkar förekomster av företeelsen som ansvarstagande för elevernas språk- och 

ämnesutveckling från lärarens sida samt som kontextuellt stöd i Cummins fyrfältsmodell.  

5.2 Intervjuer 

Nedan redovisas och analyseras lärarintervjun och därefter intervjuerna med de två eleverna. 

Intervjuguiderna som användes vid datainsamlingen finns bifogade (se bilaga 4 och 5).  

5.2.1 Läraren 

På frågan om vad hon tänker på när hon hör ”språkutvecklande ämnesundervisning” svarar 

läraren att man tar hjälp av ämnet för att utveckla språket. Alla ämnen och alla kurser kan vara 

ett medel i språkutveckling: ”Du behöver ju liksom ha någonting att jobba kring för att träna på 

språket och då kan det ju lika gärna vara samhällskunskap eller matematik.” Hon säger också 

att det vore bortkastad tid om man bara skulle ägna sig åt matematik när det finns så många 

möjligheter att arbeta med språket i ämnet. Detta visar på att hon ser elevernas språkutveckling 

som sitt ansvar vilket går i linje med Skolverkets (2011) direktiv. Det står samtidigt delvis i 

kontrast till Creese (2005) som visar att vissa ämneslärare motsätter sig ett sådant arbetssätt.  

En fördel med att integrera språk och ämne i matematikundervisningen är enligt läraren att 

eleverna sparar tid och det blir mer effektivt för dem om de kan träna på båda samtidigt. En 

annan fördel som läraren tar upp är att det blir mer meningsfullt för eleverna om fokuset ligger 

på det ämnesspecifika språk som behövs för ämnet än om de skulle träna språket isolerat utifrån 

ett innehåll som kanske inte är speciellt viktigt för dem. Samma sak uttrycks i Bötrius och 

Danielssons (2016) femte punkt om språkutvecklande ämnesundervisning och i Gibbons (2018) 

om att språkutveckling sker i sammanhang som är situationella och kulturella.  

Några nackdelar med att arbeta språkutvecklande kan läraren inte komma på. Språkinriktad 

ämnesundervisning är tidskrävande men hon ser det ändå inte som en nackdel: 

Det är klart att det tar lite längre tid om man ska gå lite djupare in på varje område. Till exempel 

om man ska jobba med bråk, så brukar jag ju ta lite tid på, ja, hur säger man de här bråken så att 

eleverna vet vad det heter och så. Men de få extra minuterna som det tar tycker jag ändå att man 

får igen i förståelsen och inte bara hos andraspråkselever utan alla elever. Den tiden får man 

liksom igen på något sätt. Det är inte bortkastad tid.  

Under klassrumsobservationerna har det varit enbart flerspråkiga elever närvarande och jag har 

därmed inte kunnat observera lärarens undervisning när det är blandat med både en- och 

flerspråkiga elever. Läraren säger sig dock anpassa undervisningen efter dem som är 
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flerspråkiga och menar att det brukar passa bra för svenskspråkiga elever också. På 

vuxenutbildningen får eleverna välja om de vill delta på lektioner eller studera självständigt och 

då menar läraren att de elever som går på lektionerna brukar behöva mer stöd och hjälp och att 

det för dem passar bra att gå igenom ämnesinnehållet grundligt och fokusera mer på språket.  

Johansson och Sandell Ring (2015 i Bötrius & Danielsson 2016:298) och Elmeroth (2017) 

lyfter fram cirkelmodellen som ett verktyg som kan användas i språkutvecklande 

ämnesundervisning. Läraren känner igen begreppet men säger sig inte använda arbetssättet 

uttalat i undervisningen. Hon säger: ”Jag använder en modell där vi först går igenom teorin. 

Sedan går vi igenom exempel och gör dem tillsammans och sedan kommer eleverna att göra 

uppgifter under lektionerna och inlämningsuppgifter på egen hand.” Under observationerna 

lade jag märke till att hon lade upp undervisningen såsom hon beskriver det så en tillämpning 

av cirkelmodellen verkar ändå finnas hos henne. Däremot fokuserar hon inte på några särskilda 

texttyper förutom exempeluppgifter (jfr 2.3.3), vilket kan vara en anledning till att hon inte 

benämner modellen cirkelmodellen.  

Problematik gällande att undervisa flerspråkiga elever kan enligt den intervjuade läraren vara 

att vissa elever tycker att det är svårt att lösa krångliga och komplicerade textuppgifter, speciellt 

om de har väldigt dåliga svenskkunskaper:  

Det är ju en utmaning att få folk att verkligen våga gå på en sådan uppgift där det till exempel är 

ett stort textsjok. Det kan vara svårt. Matematiken funkar nog, men om du bara vågar läsa igenom 

och se vad det är vi ska göra. 

Utdraget visar att läraren inte förenklar språket eller sänker de kognitiva kraven bara för att 

vissa elever är andraspråkselever. Det går i linje med Stehagens (2014) och Axelsson och 

Magnussons (2012) rekommendationer om ämnesundervisning för andraspråkselever. Det kan 

också kopplas till Bengtsson (2012) och Bötrius och Danielssons (2016) andra punkt om att 

läraren ska ha höga förväntningar på eleverna och utmana dem kognitivt trots att språket inte 

är på samma höga nivå.   

En del av en lektion som den intervjuade läraren upplever blev extra lyckad ur ett 

språkutvecklande perspektiv är argumentationsövningen ”Sant eller falskt?”. Enligt henne är 

den bra eftersom eleverna då får utveckla och motivera sina svar och också försöka övertala 

andra om varför någonting är rätt eller fel. Gruppuppgifter över huvud taget nämner hon som 

lyckade ur ett språkutvecklande perspektiv eftersom man kan blanda elever med olika 

kunskapsnivåer i språk och matematik. Lärarens val av aktiviteter där eleverna får interagera 

och samarbeta med andra kan förstås ur det sociokulturella perspektivet. I samband med 
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interaktion säger hon sig vara ganska positiv till elevers användning av modersmål på 

lektionerna, men det finns också situationer när hon inte tycker att det fungerar bra: 

Jag är ganska positiv till det. Det är inte så att jag säger att nej, ni får inte prata modersmål på 

mattelektionen utan det är ju ofta en tillgång. Men sedan är det klart att om man sitter i en grupp 

med tre personer och två av dem pratar samma språk och den tredje inte gör det, då är det ju inte 

bra om de sitter och pratar det språket så det brukar jag ju inte vilja ha, men annars så brukar jag 

utnyttja det, om det finns någon som kan förklara ett begrepp till exempel på modersmålet till 

någon som kämpar med förståelsen.  

Läraren säger dock att hon inte brukar vara tydlig med att eleverna får använda sina modersmål 

som resurs i klassrummet. Enligt henne brukar eleverna ändå känna att det är ok eftersom de 

gör det på eget initiativ. Hon lyfter också fram elevers olika lärstilar och hur vissa vill översätta 

och googla ord medan andra hellre tittar på den svenska förklaringen till exempel. Att 

uppmuntra användning av modersmål i klassrummet beror enligt henne också på hur starka 

eleverna är i språket och om de har läst matematik på modersmålet: Om de inte har gjort det, 

kan användningen snarare stjälpa än hjälpa och då är det bättre att enbart fokusera på det 

svenska språket. Enligt Thomas och Collier (2002) sker optimal ämnesutveckling via 

modersmålet om det är elevens starkaste språk. Lärarens tvekan går i linje med detta. Däremot 

lyfts det fram i forskning (bl.a. Norén 2010) att ämnesundervisning på elevens modersmål 

generellt gynnar språk- och kunskapsutvecklingen.  

Den intervjuade läraren säger att språkets roll i matematiken går åt båda hållen, för enligt 

henne är matematiken ett ”språk” som används för andra vetenskaper, samtidigt som det 

svenska språket spelar roll i matematiken. Hon menar också att det kan bli problem i 

övergångarna från vardagsspråk till matematiken och tvärtom: ”Det är ju oerhört viktigt hur 

man kan hantera språket för att få de där övergångarna till matematiken.” Hon skiljer alltså 

mellan vardagsspråk och ett matematiskt register (se 2.2). Uttalandet kan tolkas som om hon 

implicit menar att alla elever behöver lära sig att gå fram och tillbaka mellan dem vilket också 

lyfts fram av Norén (2018).  

Språkliga utmaningar i matematik enligt läraren är dels de rent matematiska begreppen, dels 

ord som har en annan betydelse i matematiken än i vardagsspråket. Hon menar att de senare är 

en utmaning främst för andraspråkselever: 

En tillbringare rymmer en liter. Vadå rymmer? Vart ska den någonstans? Sådana grejer liksom är 

nästan svårare än just de här rent matematiska begreppen. De går man ju noga igenom och där 

finns det väl avgränsade definitioner och så medan de här andra orden tänkte man kanske inte ens 

från början. Man blev inte medveten om dem förrän man fått undringar och så där. Det är nästan 

det som är den största utmaningen.  
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Ämnesspecifika ord (se 2.2.1.1) och mångtydiga ord med både vardaglig och matematisk 

betydelse (se 2.2.1.2) lyfter hon alltså som språkliga utmaningar i ämnet. Ämnesspecifika ord 

lyfts inte fram som lika problematiska som andra ordkategorier av Skolverket (2012). 

Mångtydiga ord däremot tas upp av Löwing och Kilborn (2008) som en problematik i 

matematiken vilket läraren ser som den kanske största utmaningen. Läraren säger att hon ibland 

brukar uppmärksamma ords matematiska betydelse tillsammans med den vardagliga 

betydelsen. Som konstaterats i observationerna (se 5.1.2) gjorde hon det sammanlagt fem 

gånger. Det är inte många gånger med tanke på att hon ser sådana ord som den största 

utmaningen för andraspråkselever. Hon säger dock att hon tar upp skillnaden om hon kommer 

att tänka på de dubbla betydelserna eller om någon frågar. Hon säger sig också vara observant 

på om eleverna är medvetna om att vissa ord kan ha flera betydelser. Detta bekräftas av mina 

observationer då läraren flera gånger utgick från den matematiska betydelsen till en början, men 

uppmärksammade senare vardagliga betydelser när eleverna fokuserade på fel saker.  

Gällande planeringsarbetet säger läraren att hon inte fokuserar på något särskilt med hänsyn 

till flerspråkiga elever utan att hon skulle planera likadant oavsett om hon hade flerspråkiga 

elever i klassen eller inte. Vid val av uppgifter däremot väljer hon medvetet bort sådant som 

inte ger någonting extra i matematiken utan bara kommer att krångla till det för eleverna.  

Jag läste någon kurs för lärare och då skulle man ta med sig uppgifter. Då vet jag att jag tittade 

på de andras uppgifter och tänkte att men gud har de aldrig haft en andraspråkselev för det var 

liksom ’varför har du tagit det här konstiga ordet i stället för att säga så där?’ Så på något sätt så 

gör jag väl det lite omedvetet. Det är inte så att jag förenklar språket men vissa saker går att säga 

på ett annat sätt där det liksom framgår bättre. Jag försöker inte jävlas med dem, så att de inte ska 

förstå. Och speciellt inte om det är på en inlämningsuppgift eller test. Däremot kan det vara 

intressant på en gruppuppgift som vi gör tillsammans där vi kan diskutera: ’Vad betyder det här?’ 
Vi gör ju svåra grejer, men tillsammans så att vi kan diskutera och få fram tillsammans vad det 

betyder. Om jag gör ett test så vill jag ju veta om de klarar matematiken, inte liksom sätta dit dem 

på ett krångligt språk.  

Utdraget visar att läraren i undervisningen inte förenklar språket utan anpassar arbetssättet och 

erbjuder stöttning vid genomgång av gruppuppgifter som Stehagen (2014) också förespråkar. 

Det visar också på att hennes undervisning följer det ideala undervisningsförloppet beskrivet 

av Elmeroth (2017) och Myndigheten för skolutveckling (2008) där större delen ska vara i fältet 

med hög kognitiv svårighetsgrad och kontextinbäddning innan eleverna är mogna för 

undervisning som innebär ett kontextreducerat innehåll och hög kognitiv svårighetsgrad.  
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5.2.2 Elev 1 

På frågan om man kan lära sig svenska på matematiklektioner svarar elev 1 jakande och 

hänvisar till det matematiska registret innehållande ord specifika för matematikämnet (se 2.2): 

Jag tycker det. Det blir lättare när man förstår allt. Det finns några till exempel summa, 

subtraktion, multiplicera. Det är sådana matteord som man kan lära sig.  

Hon säger att hennes svenska blir bättre med hjälp av matematiklektionerna och att hon kommer 

ihåg fler ord och begrepp ju mer hon studerar. Hon säger också att ”när du stannar hemma, det 

är ingenting” och slår ihop händerna för att visa att ingen utveckling sker om hon inte går på 

matematiklektionerna och interagerar med läraren och andra elever. Detta visar tydligt att 

hennes utgångspunkt stämmer överens med det sociokulturella perspektivet på lärande och att 

interaktion med andra människor krävs för att hon ska lära sig någonting.  

Läraren lägger upp undervisningen i enlighet med vad som förespråkas utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Det visar sig i och med att elev 1 säger att eleverna ofta får vara 

aktiva och göra övningar under lektionerna. Det är bra, enligt henne, eftersom man då kan öva 

på både språket och matematikinnehållet tillsammans med andra och utifrån diskussioner nå 

gemensam förståelse och få insikt i sina egna kunskapsluckor.  

Elev 1 uppskattar den intervjuade läraren, trivs på hennes lektioner och känner sig trygg på 

dem. Hon uttrycker flera gånger under intervjun att hon förstår lärarens förklaringar och har 

mycket hjälp av dem:  

När hon förklarar för mig, det är enkelt för mig att jag förstår. När hon skriver eller förklarar eller 

visar bilder, jag förstår. Det är viktigt för mig.  

Tolkningen är att undervisningen utgår från en kontext och att lärarens stöttning med hjälp av 

ord och bilder är viktig för eleven. När de uppfylls, är matematikundervisningen 

språkutvecklande enligt Bötrius och Danielssons (2016) femte och åttonde punkt.  

Emellanåt händer det att elev 1 inte förstår vad läraren försöker säga, men då frågar hon bara 

henne en gång till och läraren förklarar med andra ord eller på andra sätt. Ibland använder sig 

eleven av de övriga språk som hon behärskar för att förstå det svenska språket och söker då 

efter förklaringar eller översättningar till ord med hjälp av mobilen eller kamrater:   

När det blir för mig svårt, att jag förstår inte, då jag går på Google. Då förstår jag allt. Jag använder 

mitt modersmål. När det finns personer som pratar arabiska eller kurdiska, vi pratar med varandra, 

vi förstår. När det finns ingen, jag måste översätta med mobilen.  
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5.2.3 Elev 2 

Det går att lära sig svenska på matematiklektioner också enligt elev 2. Hon säger att det som 

hon lär sig under lektionerna, hjälper henne när hon studerar och lär sig svenska. Då åsyftar hon 

språket i allmänhet. Hon skiljer även mellan vardagsspråk och matematiskt register (se 2.2): 

Matte är ett speciellt ämne, man använder under lektioner speciellt språk för det ämnet. 

Mattespråk är inte som svenska som vi använder under dagen. Så vi tränar på svenska och också 

mattespråk. 

Hon läser matematikkursen för att lära sig det matematiska språkbruket på svenska. Därför 

uppskattar hon att läraren i undervisningen uppmärksammar begrepp såsom x-axeln, 

definitionsmängd och horisontell. Dessa ord kan kategoriseras som ämnesspecifika (se 2.2.1). 

Hon uppskattar alltså att läraren ger möjlighet för eleverna att få tillgång till det 

skolmatematiska registret i undervisningen (se 2.2).  

Också elev 2 trivs med den observerade läraren som lärare. Hon har roliga lektioner enligt 

eleven och varierar undervisningen med hjälp av olika aktiviteter såsom den interaktiva 

frågesporten Kahoot eller argumentationsövningen ”Sant eller falskt?”. Eleven beskriver 

läraren som tålmodig med elever som har det svårare än andra att förstå. Läraren ger extra tid 

och hjälp och förklarar saker på olika sätt. Elev 2 uppger dock att problemlösning kan vara svårt 

under lärarens lektioner eftersom språket kan orsaka problem. Problemlösningsuppgifter består 

ofta av mycket text där eleven själv ska ta ut relevant information och lösa problemen utifrån 

det. Om eleven lämnas ensam med sådana uppgifter, kan de anses tillhöra det övre högra fältet 

i Cummins fyrfältsmodell, där uppgifterna enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) är 

kognitivt krävande och inget kontextuellt stöd erbjuds.   

Precis som elev 1, upplever också elev 2 att hon får och uppmuntras att vara aktiv under 

matematiklektionerna: 

Vi pratar mycket tillsammans. När läraren säger någonting eller frågar, jag försöker att svara. 

Ibland det är kanske fel om jag svarar men jag tänker inte att jag säger fel eller rätt. Jag vill bara 

svara. Om det är fel så kan läraren förklara bättre. Om jag säger mycket under lektionerna, då lär 

jag mig. Och andra blir också bättre, tillsammans.  

Hon lär sig matematik och svenska bäst när hon får arbeta med andra elever och läraren. Särskilt 

diskussioner lyfter elev 2 som bra för lärandet: ”Jag kan lära mig från deras sätt och de kan från 

mitt”. Det visar på att även hennes utgångspunkt stämmer överens med det sociokulturella 

perspektivet på lärande i det att ämnes- och språkkunskaper utvecklas genom interaktion.  

Eleven använder sig inte av sina starkaste språk under lektioner eftersom hon upplever att 

det stör undervisningen och för att hon vill fokusera på svenskan:  
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Jag vill att lär mig svenska så jag tycker om att förstå det på svenska. Jag vill inte använda andra 

språk. Under lektioner jag inte använder lexikon. Eftersom om jag använder min mobil så jag kan 

inte fokusera på lektionen… Jag tänker att det inte är bra sätt att göra så under lektioner. Under 

lektioner finns lärare och elever i klassrum. Så du kan fråga läraren direkt. 

Eleven verkar inte vara medveten om att forskningen framhåller användning av modersmål som 

positivt (se Thomas & Collier 2002; Norén 2010). Hon säger dock att kunskaper i andra språk, 

i synnerhet engelska, kan hjälpa henne att förstå matematiken. Då handlar det om att hon eller 

läraren använder engelska i undervisningen genom att exempelvis säga ett begrepp på både 

svenska och engelska, inte att hon använder något lexikon.  

6 Diskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur språkutvecklande matematikundervisning 

på gymnasienivå kan genomföras. Nedan diskuteras resultatet med utgångspunkt i de tre 

frågeställningarna ”Vilken funktion fyller språket i matematikundervisningen?”, ”Hur kan 

lärare arbeta språkutvecklande i matematikundervisningen?” och ”Vilka möjligheter och hinder 

framträder för elevernas språkutveckling i lärarens matematikundervisning?”.  

6.1 Språkets funktion i matematikundervisningen 

Det framgår av både observationer och lärarintervjun att språket har en viktig funktion i 

kunskapsutvecklingen i matematik. Läraren betonar att det finns många möjligheter att arbeta 

med språket i ämnet. Hon uttrycker att det matematiska registret innebär utmaningar särskilt 

för andraspråkselever och att hon därför fokuserar på språket och på att befästa olika slags 

begrepp i undervisningen såsom ämnesspecifika ord, mångtydiga ord och vanliga vardagliga 

ord. I undervisningen uttrycker hon information på flera olika sätt, uppmärksammar 

nyckelbegrepp, ställer olika typer av frågor som uppmuntrar till språkligt utflöde och erbjuder 

språklig stöttning genom att bland annat bearbeta och omformulera elevernas språk. Resultatet 

visar att läraren arbetar medvetet med att tillgängliggöra både det vardagliga och det 

matematiska registret för alla elever genom att fokusera på övergångarna dem emellan. För att 

fokusera ännu mer på språkets roll i matematiken, skulle läraren kunna synliggöra språkliga 

mål utöver matematiska mål på lektionerna (se 2.3.5).  

Som forskning visar (bl.a. Creese 2005), ser inte alla ämneslärare sig som språklärare och 

motsätter sig att ta ansvar för elevernas språkutveckling i ämnesundervisningen. Läraren i den 
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här fallstudien står dock delvis i kontrast mot tidigare forskning eftersom hon genomför 

undervisning som ger eleverna stöd i språkutvecklingen och ser det som sitt ansvar.  

Språkets roll i matematikundervisningen är tydlig för lärarens elever också. Både elev 1 och 

elev 2 framhåller att deras andraspråk utvecklas under matematiklektionerna och att närvaro på 

lektionerna är nyckeln till språkutveckling. Båda lyfter fram möjligheten att få vara språkligt 

aktiv tillsammans med andra människor som en bidragande faktor till det. I jämförelse med 

Jhagroo (2015) anser eleverna i den här studien att matematikämnet är språkbaserat och de ser 

det som viktigt att vara aktiva i klassrumsdiskussioner för att utveckla sitt andraspråk.  

Som framgår av intervjun med läraren uppmuntrar hon inte användning av modersmål 

explicit, men eleverna gör det ibland ändå vilket kan ses som en implicit uppmuntran. Tidigare 

forskning framhåller positiva följder av ämnesundervisning på elevernas starkaste språk (se 

Thomas & Collier 2002; Norén 2010). Läraren verkar inte vara medveten om detta baserat på 

hennes delvis negativa inställning. Hon fokuserar mer på eventuella negativa sociala följder 

och att användningen av modersmål i klassrummet kan försvåra utvecklingen om det inte är 

elevens starkaste språk eller om eleven inte behärskar det matematiska registret på 

modersmålet. Eleverna i sin tur står olika i frågan: Elev 1 använder sitt modersmål som resurs 

medan elev 2 inte vill göra det. Det kan tolkas som att elev 2 inte är medveten om vinsterna 

med modersmålsanvändning, eller som att eleverna har olika lärstilar vilket läraren också 

betonar. Elev 2 menar att hon vill vara aktiv och interagera med övriga i klassrummet, och att 

hon inte behöver använda lexikon eller dylikt eftersom hon kan fråga andra om hon inte förstår 

någonting. Däremot verkar elev 2 göra skillnad på sitt modersmål och engelska, eftersom hon 

tar upp att hon eller läraren ibland säger begrepp på både svenska och engelska. Det kan vara 

så att hon själv inte ser engelskan som en resurs eftersom hon säger att hon kan tala endast ”lite 

engelska”, men läraren verkar utnyttja hennes engelskkunskaper. Det kan signalera att alla 

språk inte är lika viktiga i klassrummet och att eleverna inte får tillgång till samma hjälp vilket 

kan bli problematiskt.  

6.2 Språkutvecklande matematikundervisning 

För att besvara frågan ”Hur kan lärare arbeta språkutvecklande i matematikundervisningen?” 

diskuterar jag resultatet utifrån Hajer och Meestringas tre grundprinciper för, samt Bötrius och 

Danielssons sammanfattning av, språkutvecklande ämnesundervisning.  

Den första grundprincipen handlar om att matematikinnehållet utgår från vardagliga 

sammanhang för att senare gå mot ett mer komplext innehåll. Läraren utgår från elevernas 
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förkunskaper och erfarenheter vid val av lektionsinnehåll. Vardagsspråket används för att 

förtydliga det matematiska registret och skillnaden dem emellan. Multimodalitet används också 

på olika sätt för att göra matematiska sammanhang begripliga.  

Den andra grundprincipen innebär att aktiv språkanvändning främjas. I undervisningen får 

eleverna framför allt använda språket muntligt under lärarledda genomgångar, arbete i 

smågrupper och genomgångar av exempeluppgifter och övningar. Eleverna frågar, utvecklar 

resonemang, samtalar och argumenterar matematik. Smågruppsarbete och matematikspel som 

förekommer under lektionerna är enligt Hajer m.fl. (2016) språkfrämjande. Under de 

observerade lektionerna har skriftlig språkanvändning inte varit i fokus. För att eleverna ska 

lära sig att kommunicera matematik även skriftligt, skulle läraren kunna planera fler skriftliga 

övningar. Det kan exempelvis ske med hjälp av problemlösningsuppgifter eller att olika 

texttyper fokuseras enligt cirkelmodellen (2.3.3).  

Den tredje grundprincipen innebär att eleverna erbjuds språklig stöttning. Stöttningen 

varierar under de observerade lektionerna. Vissa elevers språk bearbetas eller omformuleras, 

förståelse kontrolleras och ämnesspecifika, vanliga vardagliga respektive allmänna akademiska 

ord reds ut och förklaras. Dessutom uppmärksammar läraren ibland de olika betydelserna hos 

mångtydiga ord. Eleverna upplever att läraren stöttar och förklarar på olika sätt tills de förstår.  

Utifrån Hajer och Meestringas tre grundprinciper för språkutvecklande undervisning arbetar 

läraren språkutvecklande i matematiken. Utifrån resultatet anser jag också att lärarens 

undervisning uppfyller majoriteten av Bötrius och Danielssons (2016) punkter för 

språkutvecklande ämnesundervisning: Undervisningen ligger alltså på en hög kognitiv nivå 

(punkt 2) och går från det konkreta till det abstrakta (punkt 3), eleverna får rika möjligheter till 

språkligt utflöde (punkt 4), undervisningen utgår från ett sammanhang (punkt 5) och är explicit 

genom modelleringar av hur eleverna bör gå till väga (punkt 7). Den första punkten uppfylls 

delvis eftersom de matematiska målen är tydliga för eleverna, däremot skulle läraren kunna 

fokusera mer på språkliga mål med lektionerna. Den åttonde punkten, som handlar om stöttning, 

uppfylls också delvis eftersom läraren ger språklig stöttning i helklass. Hon skulle dock kunna 

erbjuda ännu mer enskild stöttning.  Punkt 6, fokus på strategier, var ingenting som 

observerades under lektionerna.  

6.3 Möjligheter och hinder för elevernas språkutveckling 

I detta delkapitel diskuteras resultatet utifrån den tredje frågeställningen, ”Vilka möjligheter 

och hinder framträder för elevernas språkutveckling i lärarens matematikundervisning?”.  
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Möjligheter som framträder för elevernas språkutveckling i den aktuella lärarens 

matematikundervisning handlar bland annat om att språkundervisningen blir meningsfull och 

att utvecklingen sker i interaktion med andra människor vilket gynnar språk- och 

kunskapsutvecklingen enligt den systemisk-funktionella lingvistiken (Gibbons 2018) och det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2014). Eleverna stimuleras till aktivitet runt ämnesinnehållet 

och uppmuntras på olika sätt att använda språket muntligt. Ytterligare en möjlighet med lärarens 

matematikundervisning är att eleverna inte blir begränsade till vardagsspråket eller BICS utan 

även får tillgång till skolspråket, CALP, och det matematiska registret. Det går i linje med 

Stehagens (2014) och Noréns (2018) rekommendationer. Tillgången innefattar att läraren 

behandlar alla ordkategorier som tas upp i 2.2, alltså vanliga vardagliga ord, ämnesspecifika 

ord, allmänna akademiska ord och mångtydiga ord, och som de menar behöver 

uppmärksammas i ämnesundervisning. Ytterligare en möjlighet för elevernas språkutveckling 

är att läraren uppmuntrar flerspråkighet och olika kulturer. Eleverna får använda de språk utöver 

svenska som de behärskar på lektionerna och läraren uppmärksammar olika kulturer (jfr 

Löwing & Kilborn 2008; Norén 2010). Relaterat till Bengtssons (2012) studie om framgångsrik 

matematikundervisning uppfyller lärarens undervisning alla kännetecken: Läraren har ett 

positivt förhållningssätt till flerspråkighet, höga förväntningar på eleverna baserat på att hon 

inte förenklar språket eller innehållet, eleverna ges många tillfällen att samtala om och 

kommunicera matematik och olika representationsformer såsom bilder används samtidigt som 

enskilt arbete i matematikläroböcker aldrig användes. 

Hinder som framträder för elevernas språkutveckling i lärarens matematikundervisning är 

framför allt att elevernas modersmål inte används som en resurs i tillräckligt hög grad vilket 

diskuterades i 6.1, samt en låg grad av enskild stöttning. Som framgår av 5.1.2, förekom inte 

enskilt arbete särskilt ofta under lektionerna. När det skedde, lämnades dock eleverna ibland 

själva. Stöttning framhålls som en viktig beståndsdel i språkinriktad undervisning och i 

förlängningen elevers lärande (2.3.4 och 2.3.5). Det kan vara så att eleverna inte vågar be om 

hjälp och då skulle läraren kunna vara tydligare och mer aktivt erbjuda stöttning. Det togs dock 

inte upp under intervjuerna. Eventuellt kan den låga graden av stöttning tolkas som om 

undervisningen inte är tillräckligt utmanande och att eleverna därför inte behöver stöttning. I så 

fall finns inte undervisningen i den proximala zonen vilket den borde enligt Vygotskij (1978). 

Läraren bör reflektera över vad som kan vara anledningen och förändra undervisningen 

därefter.  

Ytterligare en aspekt som kan bli ett potentiellt hinder för elevernas språkutveckling är långa 

textuppgifter. Det tas upp av både läraren och elev 2 och problemet anses vara att språket kan 
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bli ett hinder för matematiken. Om eleverna inte är mogna för, och lämnas ensamma med sådana 

textuppgifter, kan de bli för utmanande (se 2.1.2). För att undkomma hindret, skulle läraren i 

samband med sådana uppgifter kunna erbjuda enskild stöttning och exempelvis uppmärksamma 

eleverna på signalord i texter eller omformulera vissa delar (jfr 2.3.4). Däremot bör 

utgångspunkten vara att kognitivt eller språkligt utmanande uppgifter inte undviks, precis som 

5.2.1 visar att läraren inte gör. I stället har hon höga förväntningar på alla elever.  

7 Avslutande kommentar 

Sammantaget visar studiens resultat att läraren ser elevernas språkutveckling som sitt ansvar. 

Hon hjälper sina elever med den dubbla utmaningen att parallellt tillägna sig det svenska språket 

och ämnesinnehållet. Möjligheter som framträder för elevernas språkutveckling kan 

sammanfattas på följande sätt: undervisningen upplevs som meningsfull med många 

möjligheter till språklig aktivitet och interaktion och den ger dessutom eleverna tillgång till 

både vardags- och skolspråket. För att göra matematikundervisningen ännu mer 

språkutvecklande skulle läraren kunna erbjuda mer enskild stöttning och fler möjligheter för 

eleverna att använda sina starkaste språk. 

En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att språket behöver ha en framträdande 

funktion i undervisningen för att eleverna ska ha möjlighet att tillägna sig både 

matematikinnehållet och andraspråket. Ytterligare slutsatser är att språkutvecklande 

matematikundervisning på gymnasienivå kan genomföras om lärare undervisar genom 

kontextrika sammanhang, främjar aktiv språkanvändning och erbjuder språklig stöttning. 

Därutöver ska undervisningen vara explicit så att eleverna vet vad som förväntas av dem, ligga 

på en hög kognitiv nivå så att alla elever utmanas och gå från det konkreta till det abstrakta i 

lärandesituationen för att den ska vara språkutvecklande.  

I denna studie har utgångspunkten varit en matematiklärares undervisning. På lektionerna 

var det inte många elever närvarande och det vore därför intressant att undersöka vilka 

möjligheter och utmaningar som uppstår vid undervisning i en stor elevgrupp. Utifrån studien 

vore det också intressant att genomföra en större studie i flera klassrum där lärarna säger sig 

arbeta språkutvecklande för att på så sätt skapa en generaliserbar bild av hur lärare arbetar 

språkutvecklande i matematikämnet. Vidare vore det intressant att jämföra elevers 

uppfattningar av ämnesundervisning som inte sägs vara språkutvecklande med 

ämnesundervisning som är språkutvecklande.  

 



39 

 

Litteratur 

Axelsson, Monica & Magnusson, Ulrika, 2012: Forskning om flerspråkighet och 

kunskapsutveckling under skolåren. I: Hyltenstam, Kenneth, Axelsson, Monica & 

Lindberg, Inger (red.): Flerspråkighet- en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Bengtsson, Maria, 2012: Mathematics and Multilingualism - Where Immigrant Pupils 

Succeed. Acta Didactica Napocensia, 5(4). s. 17–24. 

Bötrius, Carolina & Danielsson, Helena, 2016: Kompetensutveckling för språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. I: Kindenberg, Björn (red.): Flerspråkighet som resurs: 

SYMPOSIUM 2015. Stockholm: Liber AB. s. 297–309.  

Creese, Angela, 2005: Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms. 

Clevedon: Multilingual Matters. 

Cummins, Jim, 2017: Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Denscombe, Martyn, 2018: Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Elmeroth, Elisabeth, 2017: Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur.  

Gibbons, Pauline, 2018: Stärk språket stärk lärandet : Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 5:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

Hajer, Maaike, Kindenberg, Björn & Ramsfeldt, Sara, 2016: Språkutvecklande arbetssätt i 

matematik. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-

matematik/Gymnasieskola/445_sprakimatematik%20GY/1_sprakutvecklandearbetssattima

tematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_01A_02_sprakutvecklande.docx. Hämtat 

26.4.2022. 

Hajer, Maaike & Meestringa, Theun, 2014: Språkinriktad undervisning – en handbok. 

Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger, 2004: Språkutvecklande ämnesundervisning. I: 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. s. 539–572. 

Jhagroo, Jyoti R., 2015: I know how to add them, I didn't know I had to add them. Australian 

Journal of Teacher Education, 40(11). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2015v40n11.6. 

Hämtat 27.4.2022. 

Lightbown, Patsy M. & Spada, Nina, 2021: How Languages Are Learned. 5:e uppl. Oxford 

University Press.  

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo, 2008: Språk, kultur och matematikundervisning. 

Lund: Studentlitteratur. 

Myndigheten för skolutveckling, 2008: Mer än matematik – om språkliga dimensioner i 

matematikuppgifter. 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a656ab1/1553960027615/pdf18

91.pdf. Hämtat 12.5.2022. 

Norén, Eva, 2010: Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans 

matematikundervisning (Doktorsavhandling). Stockholms universitet, Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. 

Norén, Eva, 2018: Flerspråkiga elever. I: Helenius, Ola & Johansson, Maria (red.): Att bli 

lärare i matematik. Stockholm: Liber. s. 161–173.  

Norén, Eva, de Ron, Anette & Österling, Lisa, 2016: Texter i matematik. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/445_sprakimatematik%20GY/1_sprakutvecklandearbetssattimatematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_01A_02_sprakutvecklande.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/445_sprakimatematik%20GY/1_sprakutvecklandearbetssattimatematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_01A_02_sprakutvecklande.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/445_sprakimatematik%20GY/1_sprakutvecklandearbetssattimatematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_01A_02_sprakutvecklande.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/445_sprakimatematik%20GY/1_sprakutvecklandearbetssattimatematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_01A_02_sprakutvecklande.docx
http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2015v40n11.6
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a656ab1/1553960027615/pdf1891.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a656ab1/1553960027615/pdf1891.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/427_sprakimatematik%20åk4-6/3_cirkelmodellen%20–%20texter%20i%20matematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/427_sprakimatematik%20åk4-6/3_cirkelmodellen%20–%20texter%20i%20matematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx


40 

 

matematik/Grundskola/427_sprakimatematik%20åk4-6/3_cirkelmodellen%20–

%20texter%20i%20matematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx.   

Hämtat 13.5.2022. 

Sellgren, Mariana, 2005: Ämnesundervisning för flerspråkiga elever – integrering av språk 

och kunskap. I: Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana: Stärkta trådar – 

flerspråkiga barn utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Stockholm: 

Språkforskningsinstitutet. s. 200–283.  

Skolverket, 2011: Läroplan för gymnasieskolan. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan. Hämtat 3.5.2022. 

Skolverket, 2012: Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 2:a uppl. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket, 2019: PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=5347. 

Hämtat 3.5.2022.  

Skolverket, 2021: Läroplan för gymnasieskolan. Ämnesplan för ämnet matematik. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket, 2022: Sök statistik. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Nationella%20prov&la

sar=Höstterminen%202021. Hämtat 3.5.2022. 

Stehagen, Hanna, 2014: Språk i alla ämnen. Handbok för kunskaps- och språkutvecklande 

undervisning. Stockholm: Gothia fortbildning AB.  

Säljö, Roger, 2014: Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Thomas, Wayne P. & Collier, Virginia P., 2002: A National Study of School Effectiveness for 

Language Minority Students’ Long-Term Academic Achievement. Washington: CREDE: 

Centre for Research on Education, Diversity and Excellence.  

Vetenskapsrådet, 2002: Forskningsetiska principer inom humanistisk-vetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/427_sprakimatematik%20åk4-6/3_cirkelmodellen%20–%20texter%20i%20matematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/427_sprakimatematik%20åk4-6/3_cirkelmodellen%20–%20texter%20i%20matematik/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/getFile?file=5347
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Nationella%20prov&lasar=Höstterminen%202021
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Nationella%20prov&lasar=Höstterminen%202021
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Nationella%20prov&lasar=Höstterminen%202021


41 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 

Lektion nr:  

Datum: 

Lektionens längd:  

Antal elever: 

Lärarledd genomgång (antal min): 

Enskilt arbete (antal min): 

Eleverna arbetar i grupp (antal min): 

Observerad företeelse:  Antal förekomster:  

Kontext och ämnesinnehåll  

Målen för lektionen uppmärksammas  

Ämnesinnehållet knyts an till elevernas förkunskaper och 

erfarenheter 

 

Eleverna stimuleras till aktivitet runt ämnesinnehållet (hel aktivitet)  

Samma information uttrycks på flera sätt  

Nyckelbegrepp uppmärksammas  

Olika tekniker används för att förtydliga ämnesbegrepp  

Ämnesspecifika arbets- och tankesätt uppmärksammas  

Interaktion och samarbete 

Läraren ställer genuina frågor  

Läraren ställer kontrollfrågor  

Kognitivt komplexa frågor ställs  

Eleverna ställer frågor  

Eleverna ges möjlighet att utveckla ett resonemang muntligt  

Eleverna ges utrymme att använda sina starkaste språk  

Eleverna får stöttning vid enskilt arbete  

Samspel med klasskamrater uppmuntras (hel aktivitet)  

Språklig stöttning 

Elevernas språk bearbetas och omformuleras  

Ord och begrepp reds ut  

Allmänna akademiska ord förklaras  

Skillnad görs mellan ords vardagliga och matematiska betydelse  

Läraren kontrollerar att eleverna har förstått  
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Bilaga 2: Informationsbrev och samtyckesblankett (lärare) 

Språkutvecklande matematikundervisning 

Mitt namn är Elisa Pitkälä och jag studerar till lärare i svenska som andraspråk och matematik 

vid Uppsala universitet. I min utbildning ska jag skriva en D-uppsats. Jag har valt att skriva om 

hur en lärare arbetar språkutvecklande i matematik. Jag kommer dels att genomföra 

klassrumsobservationer, dels intervjuer med lärare och elever.  

Klassrumsobservation innebär att jag sitter med och observerar din undervisning under cirka 

fem lektioner. Det krävs inga förändringar av undervisningen eller förberedelser av dig. Jag 

kommer inte att delta i undervisningen på något sätt, däremot kommer jag att föra anteckningar 

utifrån ett observationsschema. Anteckningarna kommer att raderas efter att uppsatsarbetet är 

klart.  

Intervjun med dig som lärare kommer att ta ungefär 45 minuter och genomförs efter 

klassrumsobservationerna. Intervjun spelas in men kommer att raderas efter att uppsatsarbetet 

är klart. Den information som samlas in kommer endast att användas i uppsatsen. Du som 

deltagare kommer att vara anonym. Några citat av vad du säger under intervjun kommer att 

vara med i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från 

universitetets arkiveringstjänst DiVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Elisa Pitkälä, e-post: -- 

Handledare: Memet Aktürk Drake, e-post: -- 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 
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Härmed samtycker jag att: 

• Jag har fått information om varför Elisa gör undersökningen.  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 

• Jag vet att det är helt frivilligt att vara med. 

• Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in. 

• Jag vet att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyften.  

• Jag vet att mitt namn och namnet på min skola inte kommer att finnas i uppsatsen. 

• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 Deltagarens namnteckning 

 

……………………………………………………………… 

Deltagarens namnförtydligande  

 

………………………………… 

Datum 
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Bilaga 3: Informationsbrev och samtyckesblankett (elev) 

Information till deltagare 

Mitt namn är Elisa Pitkälä och jag studerar till lärare i svenska som andraspråk och matematik 

vid Uppsala universitet. I min utbildning ska jag skriva en D-uppsats. Jag har valt att skriva om 

hur en lärare arbetar språkutvecklande i matematik. Jag vill även ta reda på vilka upplevelser 

och erfarenheter eleverna har av matematikundervisningen. Jag kommer att genomföra 

intervjuer med elever, där varje intervju kommer att ta ungefär 20 minuter. Intervjuerna spelas 

in men kommer att raderas efter att uppsatsarbetet är klart. Den information som samlas in 

kommer endast att användas i uppsatsen. Du som deltagare kommer att vara anonym. Några 

citat av vad du säger under intervjun kommer att vara med i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från universitetets arkiveringstjänst DiVA. 

 

Kontaktuppgifter:  

Elisa Pitkälä, e-post: -- 

Handledare: Memet Aktürk Drake, e-post: -- 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

 

Härmed samtycker jag att: 

• Jag har fått information om varför Elisa gör undersökningen.  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 

• Jag vet att det är helt frivilligt att vara med. 

• Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in. 

• Jag vet att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyften.  

• Jag vet att mitt namn och namnet på min skola inte kommer att finnas i uppsatsen. 

• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 

 

……………………………………………….. …………………………………………… 

Deltagarens namnteckning Deltagarens namnförtydligande 

………………………………………………..  

Datum  
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Bilaga 4: Intervjuguide (lärare) 

Lärarens bakgrund

• Antal yrkesverksamma år, utbildning, undervisningsämnen 

• SVA-kompetens. Har du gått någon utbildning som ger kompetens att arbeta med 

eleverna utifrån andraspråksperspektiv? 

Språkutvecklande ämnesundervisning 

• Vad tänker du på när du hör ”språkutvecklande ämnesundervisning”? 

• Hur tänker du gällande Skolverkets direktiv om att språkutveckling i svenska bör ske i 

skolans alla ämnen? 

• Vilka fördelar finner du med ett språk- och ämnesintegrerat arbetssätt? 

• Vilka svårigheter finner du med ett språk- och ämnesintegrerat ämnessätt? 

• Har du hört talas om genrepedagogik? Cirkelmodellen? 

Att undervisa flerspråkiga elever 

• Vad upplever du som positivt med att undervisa flerspråkiga elever? 

• Upplever du någon särskild problematik gällande flerspråkiga elever jämfört med elever 

som har svenska som modersmål?  

• Under lektionerna som jag har observerat, har det varit endast flerspråkiga elever 

närvarande. Vilka anpassningar gör du under lektionerna för att tillgodose de 

flerspråkiga elevernas behov när det är blandat med både en- och flerspråkiga elever? 

• Berätta om en lektion/del av lektion som du upplever var extra lyckad ur ett 

språkutvecklande perspektiv.  

• Berätta om en mindre lyckad lektion/del av lektion. Vad lärde du dig? 

• Hur ser du på elevers användning av modersmål på lektionerna? På vilket sätt kan 

flerspråkigheten vara en resurs i deras matematiklärande? 

Språk i matematik 

• Vad anser du om språkets roll i matematiken? Vilken funktion har språket i 

matematikundervisning? 

• Vilka språkliga utmaningar i matematik kommer du att tänka på? Hur tacklar du dem? 

• Ibland säger du ”mattespråk”. Kan du beskriva vad du menar med det? 

• Finns det några specifika områden inom matematiken som flerspråkiga elever ofta får 

svårigheter med? Finns dessa problem även bland elever som enbart talar svenska? 

• Vilka språkliga färdigheter tycker du är viktigast inom matematikämnet? 

Planeringsarbete 

• Är det något särskilt du fokuserar på när du planerar en lektion med tanke på flerspråkiga 

elever? 

• Är det något särskilt du fokuserar på när du väljer ut uppgifter?  

• I vissa uppgifter har det funnits ord som har både en matematisk och en vardaglig 

betydelse. Brukar du uppmärksamma båda betydelser eller enbart den matematiska? 

• Vad tror du skulle hända om du gav mer betänketid vid frågor? 

• Vid enskilt arbete är du tyst och låter eleverna arbeta ostört. Tanke med det? 
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Bilaga 5: Intervjuguide (elev) 

Elevens bakgrund 

• Hur länge har du bott i Sverige? När flyttade du till Sverige? 

• Utbildning? Yrke? 

• Varför läser du matematik på vuxenutbildningen? 

• Vilka språk kan du tala? Vilket är ditt modersmål? Vilket/Vilka språk talar du bäst? 

Språkutvecklande matematik 

• Kan man lära sig svenska på matematiklektioner? Vad anser du om språkets roll i 

matematiken? 

• Vad tänker du på när jag säger språkutvecklande matematik? 

Lärarens undervisning 

• Tankar om X:s undervisning, hur är hon som lärare? 

• Hur är X i jämförelse med andra lärare? 

• Vad tycker du är enkelt på X:s lektioner? 

• Vad är svårt på X:s lektioner? 

• Upplever du att du får vara aktiv under matematiklektionerna? 

• Känner du att du kan tillräckligt bra svenska för att kunna delta i X:s undervisning? 

• Utvecklas ditt språk på matematiklektionerna? Blir din svenska bättre? Ge exempel.  

• Om du har svårt att förstå språket i matematiken, hur gör du då? 

• Under lektionerna har ni exempelvis fått göra en diskussionsövning (sant eller falskt). 

Upplever du att du lärde dig något under den övningen? Vad i så fall? 

Matematikundervisning generellt 

• Hur upplever du att du lär dig matematik bäst? 

• Använder du ditt modersmål/förstaspråk under matematiklektioner? Varför/Varför inte? 

Om ja, ge exempel. 

• Vilket språk använder du helst när du vill uttala dig i matematik? 

• Upplever du att dina kunskaper och erfarenheter i ditt modersmål kan hjälpa dig att 

förstå matematiken? 

• Matematikskillnader mellan Sverige och hemlandet? 

• Hur tycker du att en bra matematiklektion, där du lär dig mycket, ska se ut?  

• Hur är en bra matematiklärare? 

 


