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Sammanfattning 
 
Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det 
ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. Enligt 
statistik från Skolverket kan det fastställas att det i Sverige finns en stor mängd flerspråkiga 
grundskoleelever som inte uppnår målen i matematik och slutar därför grundskolan med ett 
underkänt betyg. Anledningarna till varför vi valt att genomföra denna kunskapsöversikt är 
för att belysa vikten av en flerspråkig matematikundervisning och eftersom detta är ett 
aktuellt ämne. 
 
Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilken betydelse språket har i en             
flerspråkig matematikundervisning. Senare i kunskapsöversikten har vi fördjupat oss i hur           
lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen.  
 
Urvalet av studier har utförts genom en systematisk process. Först gjordes enkla sökningar i              
olika elektroniska databaser. De elektroniska databaserna som nyttjades var Primo,          
Summon, ERIC, Google Scholar och DiVA. I kunskapsöversikten utgick vi från           
vetenskapliga artiklar som granskades utifrån olika kriterier. De olika kriterierna var           
peer-review, fulltext, språk, årtal och land. Dessa studerades och redovisades sedan i form             
av en kartläggning. I kartläggningen uppmärksammas författare, årtal, land, forskningsfråga          
och metod.  
 
Vi har valt att utforma en fördjupad analys som berör hur lärare kan arbeta för att nyttja                 
elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Fyra olika aspekter tas upp och dessa är:            
En flerspråkig matematikundervisning, en anpassad undervisning, höga förväntningar och         
stöttning för ökad prestation och social kommunikation och interaktion.  

 



 
 

Resultatet visade att språket har en stor betydelse för flerspråkiga elever i            
matematikundervisningen. För att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen        
bör lärare anpassa undervisningen utifrån deras bakgrund, ha höga förväntningar och stötta            
dem för ökad prestation samt låta dem interagera och kommunicera med varandra. 
 
Avslutningsvis redovisas svagheter och styrkor i det egna genomförandet samt behov av            
ytterligare forskning. Exempel på ytterligare forskning som nämns är fler studier från de             
nordiska grannländerna samt studier från flera olika forskare, då det forskningsfält vi            
undersökt till stor del framställts av en och samma forskare. Även studier som berör              
specifika arbetssätt i form av lektionsmaterial samt vad forskning säger om vilka kunskaper             
lärare behöver för att kunna undervisa i ett flerspråkigt matematikklassrum.  
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1. Inledning

Att språk i synnerhet samverkar med att lära sig matematik betonas vara av stor vikt (Norén                
2008). Enligt statistik från Skolverket kan det fastställas att det i Sverige finns en stor               
mängd grundskoleelever med utländsk härkomst som inte uppnår målen i matematik och            
slutar därför grundskolan med ett underkänt betyg. Detta kan i sin tur påverka elevernas              
självförtroende, då samhället ofta tar för givet att alla besitter goda matematiska kunskaper             
(Norén 2010).  

Elever med svensk bakgrund har ofta en fördel inom den svenska skolan då             
undervisningsspråket är svenska och dessa elever redan behärskar detta språk till fullo. De             
elever som har en utländsk bakgrund kan däremot känna sig otillräckliga i            
undervisningssituationer, då de inte är på samma språkliga nivå som de med svensk             
bakgrund. Trots att eleverna ännu inte bemästrar det svenska språket har de trots allt              
kunskaper och erfarenheter sedan tidigare som kan vara en tillgång för att de ska utveckla               
sina nuvarande kunskaper (Norén 2010). Att det i ett klassrum kan finnas elever med olika               
kulturell bakgrund bör ses som en styrka istället för en svaghet (Jao 2012).  

För att undvika att forska om ett ämne som det redan finns forskning om är det viktigt att                  
utforma en kunskapsöversikt för att förhindra upprepade resultat (Nilholm 2017, s. 15).            
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilken betydelse språket har i en             
flerspråkig matematikundervisning. Senare i kunskapsöversikten kommer vi att fördjupa oss          
i hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen. Då             
Sverige med åren blivit ett allt mer mångkulturellt land har detta bidragit till att fler språk                
talas runt om i samhället. Detta har väckt vårt intresse då ett flerspråkigt klassrum idag är                
skolans vardag. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett verksamma lärare som            
tagit för givet att flerspråkiga elever som ännu inte behärskar det svenska språket, har goda               
matematiska kunskaper. Därför lämnades dessa elever ensamma med sina matematikböcker          
utan språklig stöttning, vilket vi anser kan missgynna dessa elever och ge långvariga             
konsekvenser för deras matematikkunskaper. Då ett flerspråkigt klassrum blivit skolans          
vardag är det viktigt för vår kommande yrkesroll att ha god kunskap om vilken påverkan               
språket har i matematiken.  

Nedan följer frågeställningar som senare besvaras i kunskapsöversikten: 
- Vad kännetecknar forskningen kring språkets betydelse i en flerspråkig        
matematikundervisning?
- Hur kan lärare arbeta för att nyttja elevers flerspråkighet i matematikundervisningen?
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1.1 Ett flerspråkigt Sverige 
I dagens Sverige är det vanligt att människor är flerspråkiga eller strävar efter att bli det.                
Sverige är i dagsläget ett flerspråkigt land där 150 olika språk verkar. Ett flertal människor               
har ett eller ett flertal modersmål redan från födseln. Samtidigt lär sig de flesta människor               
mer än ett språk under sitt liv (Skolverket 2017). Enligt Språklagen (SFS2009:600) finns det              
lagstadgat stöd som behandlar flerspråkighet. Alla som bor i Sverige har rätt till att utveckla               
och lära sig såväl det svenska språket som sitt modersmål. 

Enligt Migrationsverket (2017) var det år 2015 cirka 163 000 människor som sökte asyl i               
Sverige och året därefter, 2016, var det cirka 29 000 människor. Barn som kommer till               
Sverige för att söka asyl har rätt till att få gå i den svenska skolan, de omfattas dock inte av                    
skolplikten.  

Norén (2008) talar om situationen i Stockholm. Runt om i Stockholm stad med omnejd              
finns det cirka 35% minoritets- eller migrerade elever. Detta procentantal sträcker sig i             
några skolor ända upp till 98%. Dessa elever kommer ursprungligen från olika länder runt              
om i världen och tillsammans talar de mer än 100 olika språk. 

1.2 Språkets betydelse för matematiken 
Enligt Skolverket (2016) gynnas flerspråkiga elever av en flerspråkig undervisning. En           
vanlig uppfattning är att språkets betydelse inom matematikundervisning inte har en särskilt            
stor roll. Detta motbevisas av forskning som styrker att flerspråkighet gynnar           
matematikutvecklingen. Språket är en tillgång för matematikundervisningen. Däremot är det          
lärares ansvar att upprätthålla elevers språkkunskaper och främja till lärande. Skolverket           
menar även att det är viktigt att lärare är uppmärksamma på vad elever har för förkunskaper                
och utifrån det anpassar undervisningen. För de elever som är flerspråkiga är det viktigt att i                
matematikundervisningen få arbeta på flera språk, då matematikundervisningen blir enklare          
när elever får tänka och använda flera språk tillsammans med andra. Genom att arbeta på               
flera språk skapas fler möjligheter för elever att lösa problem som kan uppstå. Detta stärker               
även deras självförtroende.  

En betydande faktor i lärprocessen är att kunna lösa problem tillsammans med andra samt              
att resonera kring sitt tänkande. En flerspråkig matematikundervisning främjar även lärandet           
i svenska eftersom olika begrepp tillämpas (Skolverket 2016). 

En svensk studie visar att ju större skillnader det är mellan den svenska kulturen och elevers                
tidigare kultur, desto svårare blir det för elever att associera med det matematiska språket.              
Det är viktigt att undervisningen är elevnära för att de elever med en kultur som i stora drag                  
skiljer sig från den svenska kulturen ska lyckas (Norén 2008).  
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1.3 Förtydligande av begrepp 
Flerspråkighet innebär att en person har förmågan att använda mer än ett språk utan              
svårigheter, både när det gäller personens tal- och skrivförmåga. Även om ett av språken är               
personens modersmål, ska det finnas likgiltiga kunskaper inom andra språk som personen            
behärskar (Skolverket 2017). 
Asyl är ett uppehållstillstånd som en person på flykt söker i ett annat land (Migrationsverket               
2017).  

Asylsökande är en utländsk medborgare som kommit till Sverige för att söka skydd men som               
inte fått sin ansökan prövad (Migrationsverket 2017). 

Mångkultur inkluderar en hel del olika kulturer som ska uppskattas och vara positiva för              
landet (Nationalencyklopedin 2017).  

Diskurs innebär språkanvändning gentemot kulturella och sociala strukturer. Diskurs är även           
språk som skapar samt avspeglar ett socialt system, så som normer (Brinkkjær & Høyen              
2013, s. 94). 
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2. Metod

I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av urvalskriterier, litteratursökning och urval av            
studier. Detta förtydligas även genom en figur som visar systematiska sökningar som gjorts i              
elektroniska databaser. Här förklarar vi vilka databaser som använts vid litteratursökning           
samt vilka nyckelord vi använt oss av. Vidare förklarar vi hur vi gick tillväga vid urval av                 
studier samt utifrån vilka kriterier artiklarna blev inkluderade. Därefter följer          
arbetsfördelning där det beskrivs hur vi har gått tillväga när vi organiserat arbetet.             
Metoddelen avslutas med en analysmetod där vi analyserar vår kartläggning samt           
fördjupade analys.  

2.1 Urvalskriterier
Innan vi påbörjade en systematisk sökningsprocess bestämdes fem olika urvalskriterier som           
vi hade som utgångspunkt när vi valde artiklar. Dessa olika urvalskriterier var peer-review,             
fulltext, språk, årtal och land. Vi började med att ta reda på om artiklarna fanns i fulltext.                 
Sedan fortsatte vi med att kontrollera om artiklarna var peer-review som innebär att de läst               
och granskats av ämnesexperter före publicering. Därefter utgick vi ifrån om artiklarna var             
skrivna på svenska eller engelska, då dessa är de språk vi behärskar. Efter det granskades               
artiklarna utifrån vilket årtal de var publicerade. Vi valde att välja artiklar som publicerades              
för max tio år sedan, då forskningen bör vara aktuell. Slutligen granskade vi artiklarna              
utifrån vilket land studien berörde, då vi under processens gång såg att de flesta artiklarna               
berörde Sverige (Se figur 1 nedan).

Figur 1. Urvalskriterier 

2.2 Litteratursökning
Urvalet av studier har utförts genom en systematisk process. Först gjordes enkla sökningar i              
olika elektroniska databaser. De elektroniska databaserna som nyttjades var Primo,          
Summon, ERIC, Google Scholar och DiVA. De första sökningar gjordes i form av enklare              
nyckelord så som; matematik, språk, matematik och språk, mathematics and language och            
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matematik och flerspråkighet . Dessa nyckelord användes då de kunde kopplas till de            
forskningsfrågor vi valt, då fokus låg på matematik och språk. Sökningarna gjordes även på              
engelska för att öka antalet träffar i de olika databaserna.  
 
Under den fortsatta sökningsprocessen användes mer systematiska sökningar i form av mer            
avancerade nyckelord för att öka antalet träffar men samtidigt avgränsa forskningsområdet.           
De nyckelord som användes var; nyanlända elevers lärande, matematik och flerspråkighet,           
matematik och andraspråk, matematik och mångkulturella, immigrants learning second         
language, mathematics and newly arrived och mathematics bilingualism. Samtliga sökord          
kombinerades precis som de nämns i texten. Genom att kombinera flera sökord samt göra              
sökningar på engelska, ökade antalet träffar. Mer systematiska sökningar resulterade i mer            
relevanta artiklar för forskningsområdet (Se figur 2 nedan).  
 

2.3 Urval av studier 
Under sökningsprocessen exkluderades artiklar utifrån titel och abstrakt. När vi utfört           
samtliga sökningar och utgått från relevanta titlar och abstrakt som stämde överens med våra              
forskningsfrågor, valdes 15 artiklar ut. Därefter granskades och sorterades artiklar utifrån           
helhet och urvalskriterier för de forskningsfrågor som valts. När samtliga artiklar genomgått            
denna granskning sorterades åtta artiklar bort. Slutligen hade vi sju artiklar som blev             
inkluderade och dessa används i denna kunskapsöversikt (Se figur 2 nedan). 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figur 2. Urval av studier 
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2.4 Arbetsfördelning
Innan vi började med denna kunskapsöversikt hade vi bestämt att vi skulle skriva             
tillsammans. Detta för att vi ansåg att vi har en god samarbetsförmåga. Vi var direkt överens                
om vilket kunskapsområde och ämne vi ville beröra då detta var något vi hade talat om vid                 
tidigare tillfällen samt att detta är ett aktuellt ämne. Från början var vår tanke att undersöka                
hur lärare undervisar i svenska och matematik i ett flerspråkigt klassrum. Då detta vid första               
sökningstillfället kändes som ett allt för omfattande forskningsområde valde vi att avgränsa            
vårt område och ändra vår frågeställning. Vi avgränsade ämnet till enbart matematik och             
våra frågeställningar blev: Vad kännetecknar forskningen kring språkets betydelse i en           
flerspråkig matematikundervisning? och hur kan lärare arbeta för att nyttja elevers           
flerspråkighet i matematikundervisningen? 

Till en början ordnade vi upp ett gemensamt schema där vi skrev ned vad som behövdes                
göras veckovis. Därefter fortsatte processen med att välja ut ovanstående nämnda           
urvalskriterier. Dessa bestämde vi tillsammans. Vi fortsatte därefter med vår          
litteratursökning där vi ständigt arbetade tillsammans. Däremot använde vi oss av två            
datorer där vi enskilt sökte efter litteratur och samtidigt diskuterade och jämförde det vi              
fann. Sedan fortsatte vi processen med att välja ut vilka studier vi ville ha med i vår                 
kunskapsöversikt (Se figur 1 ovan). Samtliga studier lästes gemensamt för att vi skulle få en               
likvärdig kunskap. Under arbetets gång har vi ständigt haft en dialog med varandra där båda               
har fått komma till tals.  

2.5 Analysmetod 
När vi sammanställde vår kartläggning gjorde vi detta i form av en tabell för att enkelt koda                 
de olika artiklarna utifrån olika aspekter (Nilholm 2017, s. 68). Vi valde att titta närmre på                
studiernas årtal, land, forskningsfråga samt metod. Dessa aspekter valdes ut med inspiration            
av Nilholm (2017, s. 60). Vi valde att titta närmre på artiklarnas årtal då vi ansåg att                 
forskningen skulle vara i tiden och inte allt för gammal. Som man kan utläsa från               
kartläggningen är sex av sju artiklar utförda i Sverige. Vi valde att ha med en artikel från                 
Australien då vi ville se hur forskningen kring vårt valda ämne såg ut i ett annat land än                  
Sverige. Från en början hade vi funnit artiklar som var från fem olika länder däremot               
exluderades dessa med tiden då de inte var aktuella för vårt valda ämne. Genom att nämna                
forskningsfrågor för samtliga artiklar i tabellen för kartläggning blir det tydligare för läsaren             
att få en uppfattning om vad studierna berör. Vi märkte att samtliga artiklar hade använt sig                
av en kvalitativ metod. Detta ansåg vi var intressant och därför valde vi att belysa denna                
aspekt i tabell 1 för kartläggning. När vi sammanställt tabellen fortsatte vi med att beskriva               
varje enskild artikel för sig. Detta gjorde vi för att på ett tydligt sätt få fram ett resultat från                   
varje artikel. Detta gjorde vi även för att läsaren skulle kunna få ett större perspektiv på vad                 
de olika artiklarna handlade om. Därefter påbörjade vi den fördjupade analysen där vi enbart              
valde att fördjupa oss i fyra av sju artiklar. Samtliga artiklar berörde liknande aspekter kring               
flerspråkig matematikundervisning däremot ansåg vi att de fyra utvalda artiklarna berörde           
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hur lärare kan använda elevers flerspråkighet som en resurs. Utifrån de fyra artiklarna kunde              
vi hitta gemensamma nämnare som bildade fyra olika teman i den fördjupade analysen. 
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3. Resultat 
 
I nedanstående resultatdel redovisas de olika artiklarna som valts ut för följande            
kunskapsöversikt i form av en kartläggning. För att tydliggöra kartläggningen har vi valt att              
presentera detta i form av en tabell med kompletterande text. Tabellen innefattar en översikt              
om författare, årtal, land, forskningsfråga samt metod. Efter tabellen följer en explicit            
sammanfattning av de olika artiklarna, där resultaten redovisas enbart i form av text.             
Därefter presenteras likheter och skillnader som framkommit inom detta forskningsområde. 
 

3.1 Kartläggning 
 
Tabell 1. Kartläggning av studierna  

 Författare, årtal och land Forskningsfråga Metod 

1. Eva Norén (2008)  
- Sverige 

Vilken påverkan har nyttjandet av elevers 
flerspråkighet i 
matematikundervisningen? 

Kvalitativ - 
Observation och 
intervju 

2. Ilana Mushin, Rod 
Gardner & Jennifer 
Munro (2013) - Australien 

Vilken roll spelar språket för unga elevers 
lärande i matematik? 

Kvalitativ - 
Samtalsanalys 

3. Eva Norén (2010)  
- Sverige 

Vilka diskurser verkar i flerspråkiga 
matematikklassrum? Hur inverkar 
diskurser på flerspråkiga elevers 
identitetsskapande? 

Kvalitativ/ 
kvantitativ - 
Observation och 
intervju/Fråge- 
formulär och enkät 

4. Åse Hansson (2011) 
- Sverige 

Kan bestämda undervisningsgrupper med 
hänsyn till elevers språkliga bakgrund 
förknippas med hur ansvaret för lärandet 
av matematik framställs i undervisningen? 

Kvalitativ/ 
kvantitativ - 
Observation och 
intervju/enkät  

5. Eva Norén (2015)  
- Sverige 

Hur fungerar olika diskurser i förhållande 
till klassrumsinteraktion i ett flerspråkigt 
matematikklassrum? 

Kvalitativ - 
Observation och 
intervju 

6. Maria Bengtsson (2012)  
- Sverige 

Vad betonas som funktionell didaktik i 
matematik för flerspråkiga elever?  

Kvalitativ - 
Observation och 
intervju  

7. Petra Svensson, Tamsin 
Meaney & Eva Norén 
(2014) - Sverige  

Vilken betydelse har matematikläxor och 
föräldraengagemang för matematik- 
inlärningen hos flerspråkiga elever?  

Kvalitativ - Intervju 
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3.2 Sammanfattning av studierna
I följande text sammanfattas och förtydligas artiklarna med utgångspunkt från ovanstående           
tabell. Resultaten redogörs och utifrån detta identifieras likheter och skillnader inom           
forskningsområdet. 

3.2.1 Bilingual students’ mother tongue - A resource for teaching and learning            
mathematics - Norén 2008 
I den första artikeln i ovanstående tabell undersöktes det hur nyttjandet av elevers             
flerspråkighet påverkar matematikundervisningen. Ett projekt infördes för att ge skolorna en           
möjlighet att undervisa genom flerspråkig matematik. Undersökningen gjordes genom en          
kvalitativ ansats där forskaren observerade tvåspråkiga klassrum. Forskaren utförde formella          
intervjuer med både lärare, elever och rektorer. Därefter utfördes mer informella samtal i             
samband med observationerna med fokus på om och hur olika språk användes. Resultatet             
visade att en flerspråkig matematikundervisning gjorde lärarna mer öppna och tydliga. De            
verkade föredra en flerspråkig matematikundervisning för att skapa engagemang som i sin            
tur skulle utveckla lärandet. Lärarna behövde även anpassa sin matematikundervisning och           
göra den elevnära i förhållande till elevernas tidigare erfarenheter. Även de flerspråkiga            
eleverna kunde dra nytta av en flerspråkig undervisning då de kände att deras matematiska              
självförtroende stärktes (Norén 2008).  

3.2.2 Language matters in demonstrations of understanding in early years          
mathematics assessment - Mushin, Gardner & Munro 2013
I den andra artikeln undersöktes det vilken roll språket spelar för unga elevers lärande i               
matematik. I matematiska klassrumssituationer förväntas elever ständigt vara aktiva och visa           
sina kunskaper kring matematiska begrepp. När elever stöter på problem med att beskriva             
matematiska begrepp kan det antingen bero på lärarens språk, instruktioner och formulering            
eller att de inte förstår. Även om matematikförståelse inte är samma sak som språkförståelse              
krävs det en god språkförmåga för att förstå matematiken. Ännu en betydande faktor för              
lärandet kan vara lärarens betoning, pauser och gester som i sin tur kan ha en inverkan på                 
elevers förståelse. I undersökningen användes en kvalitativ metod i form av samtalsanalys            
vilket innebär att forskaren iakttar naturliga samtal som samtidigt spelas in. Undersökningen            
visade på att en sämre språkförmåga kan ha en negativ inverkan av förståelsen för              
matematiska begrepp. En lösning på detta problem kan vara att låta eleverna samspela             
tillsammans för att uppnå en högre språklig förmåga. Undersökningen visade på att det gav              
goda resultat om läraren var kapabel till att omformulera sina matematiska instruktioner            
(Mushin, Gardner & Munro 2013). 

3.2.3 Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans      
matematikundervisning - Norén 2010
I den tredje artikeln undersöktes det vilka diskurser som verkar i flerspråkiga            
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matematikklassrum samt hur de inverkar på flerspråkiga elevers identitetsskapande.         
Forskaren använde sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer.             
Fokuset på dessa var att observera några lärares flerspråkiga matematikklassrum.          
Undersökningsprocessen inkluderade sedan intervjuer, personliga samtal med elever, lärare         
och övrig personal på olika skolor. Processen inkluderade även en kvantitativ metod i form              
av ett frågeformulär och en enkät. Det generella resultatet av undersökningen var att ett              
flerspråkigt matematikklassrum är meningsfullt för elevernas matematikutveckling. Då        
eleverna får använda sig av sitt modersmål förstärks självförtroendet. De flerspråkiga           
eleverna kunde påverka sin egen status genom att antingen vara den “flerspråkiga duktiga             
eleven” eller den “störande invandrareleven”. Framkomliga diskurser i klassrummet         
påverkar elevernas möjligheter till identitetsskapande och lärande i matematik. Genom att           
eleverna fick kommunicera under lektionstid stärktes deras lärande samt den språkliga           
betydelsen (Norén 2010).  

3.2.4 Ansvar för matematiklärande - Effekter av undervisningsansvar i det          
flerspråkiga klassrummet - Hansson 2011 
I den fjärde artikeln undersöktes det om bestämda undervisningsgrupper med hänsyn till            
elevers språkliga bakgrund kan förknippas med hur ansvaret för lärandet av matematik            
framställs i undervisningen. Med hänsyn för varje elevs språkliga bakgrund uppkom en            
undervisningsmodell innehållande tre olika dimensioner. Detta för att belysa hur elevers           
möjlighet till utveckling i matematik påverkas av lärarens ansvar i undervisningen. Första            
skildrar ansvaret, där läraren på ett tydligt sätt ska stötta eleven. Den andra förklarar hur               
läraren lägger mer ansvar på elever för att de ska klara av att arbeta individuellt eller                
tillsammans med andra. Dock ansvarar läraren fortfarande för uppgifter och stöttning. Den            
tredje och sista belyser hur läraren i undervisningen framför matematikinnehållet. Summan           
av resultatet blev att om läraren ansvarar för elevers lärprocesser i form av stöttning och               
vägledning, påverkade detta elevernas resultat i matematik positivt (Hansson 2011). 

3.2.5 Agency and positioning in a multilingual mathematics classroom - Norén           
2015 
I den femte artikeln undersöktes det hur olika diskurser fungerar i förhållande till             
klassrumsinteraktion i ett flerspråkigt matematikklassrum. Hur relateras dessa diskurser till          
elevernas intressen för att skapa meningsfullhet? Undersökningen ägde rum i ett flerspråkigt            
klassrum. Skolan använde sig av en språkvarierad undervisning i samtliga ämnen. Istället            
för att endast arbeta med matematikböcker fick eleverna använda annat praktiskt material i             
matematikundervisningen. Undersökningen gjordes genom en kvalitativ metod i form av          
observation och intervju. De första tolkningarna från observationerna kategoriserades som          
antingen inkluderande eller exkluderande diskurser i förhållande till hur elevernas tidigare           
erfarenheter och initiativ blev involverade och accepterade som resurser för lärandet. Efter            
observationerna gjordes även intervjuer med klassens matematiklärare. Personliga samtal         
med några elever gav även en syn på elevernas uppfattningar av deras matematik- och              
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språkkunskaper. Resultatet av undersökningen blev att eleverna inte uttryckligen         
identifierades som invandrare i det praktiska klassrummet utan de behandlades generellt sätt            
som om de var svenskfödda elever. Dock kategoriserades de som invandrarelever på ett mer              
otydligt sätt när det gällde den språkvarierade undervisningen. Genom att göra elevers röster             
hörda bidrar detta till att den svenska skolan så småningom inkluderar andra språk och              
kulturer i det matematiska klassrummet (Norén 2015). 
 
3.2.6 Mathematics and multilingualism - Where immigrant pupils succeed -          
Bengtsson 2012 
I den sjätte artikeln forskades det om vad funktionell didaktik i matematik är för flerspråkiga               
elever. Det undersöks även vilka förhållningssätt det finns mot flerspråkighet och hur            
modersmålsundervisning är arrangerat. Forskaren använde sig av en kvalitativ metod i form            
av intervjuer och observationer. Det skedde även informella samtal med lärare och annan             
personal på skolan. På skolan fanns modersmålsundervisning som undervisades av några           
lärare. Observationerna visade att det var viktigt att lärarna hade höga förväntningar på             
samtliga elever och inte tvivlade på deras matematiska kunskaper. En praktisk           
undervisningsform visade sig vara lärorik för eleverna. En annan viktig aspekt i            
matematikundervisningen var att det fanns ett språkligt sammanhang för att främst gynna            
flerspråkiga elever. Det sammanfattade resultatet av undersökningen blev att det finns           
argument för att tro att språket har en stor betydelse för flerspråkiga elever inom              
matematikundervisningen (Bengtsson 2012). 
  
3.2.7 Immigrant students ́perceptions of their possibilities to learn         
mathematics: the case of homework - Svensson, Meaney & Norén 2014 
I den sjunde artikeln undersöktes det vilken betydelse matematikläxor och          
föräldraengagemang har för matematikinlärningen hos flerspråkiga elever. I en del utsatta           
områden i Sverige får flerspråkiga elever inte tillräckligt med stöd för att nå målen i               
matematik i grundskolan. I undersökningen användes en kvalitativ metod i form av            
intervjuer. En vanlig uppfattning som sägs påverka det matematiska lärandet är elevers            
otillräckliga språkkunskaper och en känsla av att inte vara svensk. I artikeln framgår det att               
om de flerspråkiga eleverna skulle få matematikundervisning på sitt modersmål skulle detta            
främja elevernas matematikkunskaper. Detta skulle däremot kunna hämma inlärningen av          
det svenska språket. Det var därför viktigt att eleverna fick tillämpa både sitt modersmål              
samt det svenska språket för att öka de matematiska kunskaperna. I intervjun framkom det              
att flerspråkiga elever med utländska föräldrar möjligtvis inte fick den hjälp de behövde med              
matematikläxan, på grund av att föräldrarna inte behärskade det svenska språket. Ytterligare            
en anledning till att utländska föräldrar inte hjälpte till med matematikläxan kunde vara att              
de inte var uppväxta i Sverige eller inte fått någon relevant utbildning. En del elever               
uttryckte att om de skulle haft svenskfödda föräldrar hade de lyckats bättre, då de skulle               
kunna få bättre hjälp än vad de får från föräldrar med utländsk härkomst. En tänkbar lösning                
för att förbättra matematikresultaten hos flerspråkiga elever kan vara att skolan erbjuder            
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läxhjälp (Svensson, Meaney & Norén 2014).  

3.3 Likheter och skillnader i forskningsområdet 
Efter att det aktuella forskningsområdet studerats har det upptäckts att forskare berör en hel              
del liknande aspekter medan skillnaderna inte är lika många. Den generella uppfattningen är             
att samtliga forskare anser att språket spelar en stor roll i matematikundervisningen,            
framförallt för att gynna flerspråkiga elevers matematikutveckling. Samtliga forskare har en           
positiv inställning till att elever ska få använda sig av sin flerspråkighet i             
matematikundervisningen. Dock påpekar Svensson, Meaney och Norén (2014) att detta kan           
hämma inlärningen av matematiska begrepp på svenska. Vid vidare studering av           
forskningsområdet framkom det att genom att låta elever samspela och kommunicera med            
varandra i matematikundervisningen kan detta bidra till att flerspråkiga elevers          
språkförmåga inom matematiken utvecklas. Detta kan i sin tur generera till att dessa elevers              
självförtroende stärks och de känner då att matematik är något för dem. En annan likhet               
inom det studerade forskningsområdet är att lärares höga förväntningar på flerspråkiga           
elever gynnar deras lärande. Forskningen visar att om lärare har höga förväntningar på             
flerspråkiga elever bidrar det i sin tur till att dessa elevers prestation ökar. Genom att lärare                
visar för flerspråkiga elever att de har höga förväntningar känner de att läraren tror på och                
bryr sig om dem.  

Ytterligare en likhet är att forskarna talar för en elevnära undervisning. För att flerspråkiga              
elever ska utveckla sin språkliga förmåga i matematiken kan lärare till elevers fördel             
anpassa undervisningen och göra den mer elevnära. Detta kan innebära att lärare ser till              
elevers olika bakgrund och erfarenheter. Forskarna talar för en matematikundervisning där           
modersmålet får vara en hjälpande faktor för elever. Modersmålet ska ses som en tillgång i               
matematikundervisningen som i sin tur bör kombineras med det svenska språket. Som            
tidigare nämnt anser Svensson, Meaney och Norén (2014) att en kombination av dessa är              
viktigt men dock bör det finnas en jämn balans mellan modersmålet och det svenska språket,               
för att inte förhindra inlärning av matematiska begrepp på svenska.  

En skillnad som upptäckts i det valda forskningsområdet är att det endast är en forskare som                
i sin undersökning beskriver att föräldrarnas språkförmåga kan påverka flerspråkiga elevers           
lärande. Om föräldrar besitter bristande kunskaper på grund av de inte har fått någon              
utbildning eller inte behärskar det svenska språket, kan detta leda till att de inte har               
möjlighet att hjälpa sitt barn i hemmet när det gäller matematikläxor. En lösning på detta               
kan då vara att dessa elever får läxhjälp på skolan för att få språkligt stöd i matematik.  

Enbart Norén (2008) belyser att även lärare kan gynnas av en flerspråkig            
matematikundervisning. Genom att lärare blir medvetna om att en flerspråkig          
matematikundervisning kan främja elevers lärande bidrar detta till att lärare blir mer öppna             
och tydliga i sin undervisning.  
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Ytterligare likheter och skillnader mellan de olika artiklarna är att sex av dessa är gjorda i                
Sverige medan en är gjord i Australien. Våra tankar till varför forskningsfältet i huvudsak är               
från Sverige är att Sverige är ett välkomnande land som på sistone tagit emot många               
nyanlända. Detta har resulterat i att skolor runt om i Sverige blivit mångkulturella och detta               
har i sin tur medfört forskning kring flerspråkighet. Varför det inte finns lika mycket              
forskning från andra länder kan bero på att de inte varit lika välkomnande eller tagit emot                
samma mängd människor på flykt, som Sverige.  
 
För att samla in data har alla forskare använt sig av en kvalitativ metod i form av                 
observation, intervju eller samtalsanalys. Två av dessa forskare har i sina undersökningar            
även tillämpat en kvantitativ metod i form av enkäter eller frågeformulär. Vår tanke kring              
varför alla forskare tillämpar en kvalitativ metod i sina undersökningar är för att detta är en                
fördelaktig metod för forskare att på egen hand observera eller intervjua. Ett sådant här              
forskningsfält kräver att man som forskare befinner sig i verksamheten för att få en djupare               
inblick. Enligt Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 56) får forskaren genom en             
kvantitativ metod inte samma syn på forskningsfältet då exempelvis enbart en           
enkätundersökning inte ger samma verklighetsuppfattning då forskaren inte får möta          
respondenterna i verkligheten. En annan aspekt kan vara att en enkätundersökning kan vara             
ledande då det är forskaren som ställer alla frågor och respondenten svarar med enbart en               
kort mening eller angivna svarsalternativ.  
 
Ytterligare en likhet för forskningsfältet är att fyra av sju valda artiklar har Eva Norén som                
författare. Anledningen till varför vi valde ett stort antal artiklar skrivna av Eva Norén var               
för att vi ansåg att dessa artiklar var informationsrika och berörde det område som vi valde                
att fördjupa oss i. Detta var inte ett medvetet val till en början men däremot när detta                 
upptäcktes valde vi att jämföra Eva Noréns artiklar med de andra artiklarna och fann att               
åsikterna kring en flerspråkig matematikundervisning var liknande hos samtliga forskare.          
Denna jämförelse gjordes för att undvika att kunskapsöversikten blev formad utifrån enbart            
hennes forskning.  
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4. Fördjupad analys 
 
I den fördjupade analysen redogörs det för hur lärare kan arbeta för att nyttja elevers               
flerspråkighet i matematikundervisningen.  
 

4.1 En flerspråkig matematikundervisning 
Enligt Norén (2008) bidrar en flerspråkig matematikundervisning till att lärare blir mer            
öppna och tydliga i sin undervisning. Flerspråkiga elever kan dra nytta av en flerspråkig              
matematikundervisning. Detta beror inte enbart på elevers flerspråkiga användning utan          
även på grund av att deras inställning och attityd till att använda sig av sitt modersmål i                 
matematiken ändras. Norén menar även att om lärare i matematikundervisningen låter           
flerspråkiga elever använda sig av sitt modersmål i kombination med det svenska språket,             
gynnar det elevers matematikkunskaper.  
 
Norén (2010) fortsätter att tala om vikten av ett flerspråkigt klassrum för att främja elevers               
utveckling i matematik. Genom att använda modersmålet som en tillgång i           
matematikundervisningen får modersmålet redan här en hög status. Framkomliga diskurser i           
klassrummet påverkar elevers möjligheter till identitetsskapande och lärande i matematik.          
Norén menar även att när elevers flerspråkighet bekräftas inom matematiken förstärks deras            
självförtroende då de känner att skolan är något för dem.  
 
Hansson (2011) påpekar att flerspråkighet inte är en belastning för att lära matematik. Detta              
kan istället ses som en resurs där eleverna med hjälp av sitt modersmål kan utveckla sina                
matematiska kunskaper, exempelvis genom att göra mentala översättningar. Hansson menar          
fortsättningsvis att flerspråkiga elever som saknar god språkförmåga missgynnas inom          
matematiken då detta kan leda till ett mindre aktivt deltagande under lektionstid. För att ett               
sådant här arbetssätt ska fungera bör läraren ta ansvar och strukturera undervisningen för att              
kommunikation och språk ska samverka. 
 

4.2 En anpassad undervisning  
Norén (2008) menar att det för flerspråkiga elever finns en hel del att vinna i det                
matematiska klassrummet. För att flerspråkiga elever ska känna att matematik är någonting            
för dem och utveckla ett större intresse, måste lärare anpassa sin matematikundervisning.            
Lärare bör även få kunskaper om elevers tidigare erfarenheter och utifrån det skapa en              
elevnära undervisning. Norén belyser även vikten av att lärare ser elevers kulturella            
bakgrund och språkbakgrund som en positiv tillgång. Om lärare intar dessa arbetssätt kan             
detta i sin tur påverka elevers lärande positivt, i form av goda resultat. Som lärare är det                 
betydelsefullt att ha i åtanke att flerspråkiga elevers lärande inte sker över en dag utan detta                
är något som ständigt måste upprätthållas för att uppnå ett hållbart lärande. Norén (2010)              
förklarar att flerspråkiga lärare med kännedom om elevers olika språkliga bakgrund har en             

 

14



 
 

fördel när det gäller att se elevernas bakgrund som ett hjälpmedel i det matematiska              
lärandet. 
 

4.3 Höga förväntningar och stöttning för ökad prestation 
Norén (2010) belyser att om lärare har höga förväntningar på flerspråkiga elevers            
matematiska kunskaper och prestationer bidrar detta till ökad prestation och          
utvecklingsförmåga hos dessa elever. I de flesta skolämnen känner flerspråkiga elever att de             
pekas ut som elever med mindre kunskaper i jämförelse med enspråkiga elever som har              
högre språkförmåga. Dock menar Norén att detta förändras i en flerspråkig           
matematikundervisning där elever inte känner sig utpekade, eftersom de får möjlighet att            
tillämpa sitt modersmål i lärprocessen. Genom att flerspråkiga elever ges möjlighet till att             
språkväxla mellan sitt modersmål och andraspråk leder detta till ökad trygghet och lärande.  
 
Enligt Hansson (2011) finns det ett värdefullt samband mellan flerspråkiga elevers           
prestationer i matematik och ansvaret i undervisningen. Detta kan kännetecknas av lärares            
stöttning av elever när det gäller deras matematikprestationer samt hur läraren lyfter fram             
matematikinnehållet. Det finns även ett samband mellan elevers språkliga bakgrund och hur            
undervisningen i matematik tar form. Det har visat sig att det finns pedagogisk segregation              
inom matematikundervisningen i de klasser där många elever har utländsk härkomst, då            
lärare har lägre förväntningar på dessa elevers prestationer. Hansson menar att om lärare             
ansvarar för elevers lärprocesser i form av stöttning och vägledning, påverkar detta elevers             
resultat i matematik positivt.  
 
Hansson (2011) nämner en undervisningsmodell som på senare tid utvecklats för att            
uppmärksamma om elevers potential att utveckla sitt lärande i matematik influeras av hur             
ansvaret för lärprocessen uttrycks i undervisningen. Denna modell används som hjälp för att             
undersöka sambandet mellan elevers prestationer i matematik och ansvaret i undervisningen.           
Detta med hänsyn för varje individs språkliga bakgrund.  
 
Även Bengtsson (2012) nämner att det är viktigt att lärare har höga förväntningar på              
samtliga elever. Detta till skillnad från den allmänna inställningen i många svenska skolor,             
där flerspråkiga elever oftast segregeras och lärare har lägre förväntningar på dessa elever på              
grund av deras bakgrund samt språkliga förmåga. Genom att segregera elever skapas en             
sämre självbild hos dem. För att undvika att de ska känna sig utpekade när de lämnar                
klassrummet för separat undervisning är det viktigt att de istället inkluderas i den ordinarie              
undervisningen där de då får språklig stöttning. Det är av stor vikt att lärare inte tvivlar på                 
sina elevers matematiska kunskaper utan lägger fokus på sina egna undervisningsstrategier           
för att främja elevernas olika lärande. Enligt Bengtsson är ett inkluderande arbetssätt när             
samtliga elever, oavsett bakgrund får sina röster hörda.  
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4.4 Social interaktion och kommunikation  
Norén (2010) förklarar att genom kommunikation i matematikundervisningen förstärks         
möjligheten till elevers lärande samt vikten av matematikens språkliga betydelse. För att            
elevers potentiella bristande kunskaper i det svenska språket inte ska vara i centrum bidrar              
den flerspråkiga matematikundervisningen till att en eventuell språkbarriär försvinner. De          
elever som gynnas mest är de nyanlända då de kan vara en del av undervisningen genom att                 
tillämpa tidigare kunskaper som de lärt sig i sitt hemland. Fortsättningsvis förklarar Norén             
att genom interaktion i det flerspråkiga matematikklassrummet skapas en möjlighet för           
elever och lärare att skapa sociala relationer. Dessa relationer kan sedan vara av stor vikt för                
elevers lärande och engagemang i matematik.  
 
Enligt Bengtsson (2012) är en viktig faktor i matematikundervisningen att ha ett språkligt             
sammanhang. Genom att föra matematiska dialoger med elever bidrar detta till nyttjande            
och förståelse av matematiska begrepp. Stora elevgrupper kan hämma den matematiska           
kommunikationen i klassrummen, eftersom det blir svårare att föra matematiska dialoger i            
större elevgrupper. Detta är särskilt viktigt för flerspråkiga elever då det är dessa som främst               
är i behov av muntlig kommunikation för sitt lärande. Genom att arbeta med praktiska och               
visuella material i matematikundervisningen menar Bengtsson att elever ges möjlighet till           
att utveckla sitt matematiska tänkande. Under de senaste åren har individuellt arbete inom             
matematikundervisningen ökat samtidigt som antalet elever med svag språkkompetens ökat.          
Genom att dessa elever ständigt får arbeta individuellt med matematiken innebär det att de              
inte skapar någon social interaktion och därmed inte får något språkligt stöd. 
 
Enligt Norén (2008) kan det vara till hjälp för flerspråkiga elever att nyttja sitt tänkande               
språk, kulturella och sociala bakgrund för att underlätta kommunikationen i matematiska           
inlärningssituationer. Detta för att underlätta utvecklingen och lärandet av nya matematiska           
begrepp. För flerspråkiga elevers självförtroende kan det vara betydelsefullt för dem att            
behärska matematik på en grundläggande nivå.  
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5. Diskussion och slutsats  
 
I följande avsnitt diskuteras följande aspekter: en metoddiskussion där styrkor och svagheter            
gällande metoden tas upp. Vi diskuterar hur sökfältet såg ut samt våra tankar kring varför de                
flesta studier är gjorda i Sverige. Därefter följer en resultatdiskussion där diskuteras styrkor             
och svagheter gällande kartläggningen och den fördjupade analysen. Slutligen följer en           
diskussion där vi redogör för kunskapsöversiktens relevans för vår kommande yrkesroll, vi            
identifierar behov av ytterligare forskning inom vårt valda område samt redovisar svagheter            
och styrkor i vårt eget genomförande . 
 

5.1 Metoddiskussion 
Utifrån kartläggningen kan vi tydligt utläsa att de samtliga studierna nyttjar en kvalitativ             
metod i form av observation, intervju eller samtalsanalys. Endast två av sju studier tillämpar              
både en kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa kombineras i form av observation, intervju,             
enkät och frågeformulär. Ingen av de sju studierna använder enbart en kvantitativ metod. Vi              
anser att en kvalitativ metod i form av intervju eller observation inom vårt forskningsområde              
är en lämplig metod att som forskare använda sig av. Detta för att en intervju eller                
observation kan ge en mer omfattande och tydligare överblick. I de studier där både en               
kvalitativ och kvantitativ metod nyttjas anser vi att validiteten stärks. Detta för att en              
kombination av dessa ger ett mer trovärdigt resultat då forskarna fått svar från             
respondenterna på flera olika sätt. Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 57) förklarar             
att en kombination av en kvalitativ metod och en kvantitativ metod lyfter den specifika              
forskningsfrågan ur olika synvinklar.  
 
Fortsättningsvis kan vi tydligt utifrån kartläggningen utläsa att en av sju studier är gjord i               
Australien medan resterande sex studier är gjorda i Sverige. Under litteratursökningen           
visade sökfältet att de flesta studier som behandlade denna kunskapsöversikts valda ämne            
var gjorda i Sverige. Vår tanke kring varför det ser ut såhär är att Sverige under de senaste                  
åren blivit ett allt mer mångkulturellt land och därmed har flerspråkigheten ökat i samhället.              
Detta bidrar i sin tur till att även den svenska skolan blivit flerspråkig. Detta anser vi kan                 
vara en bidragande faktor till varför vi fann ett stort antal studier som berörde den svenska                
skolan.  
 
Avslutningsvis kan vi utifrån kartläggningen även se att samtliga studier är publicerade            
inom en tidsram på tio år. Anledningen till varför vi valde denna tidsram var för att det                 
under de senaste två åren kommit cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta har i sin tur                 
lett till att flerspråkigheten ökat markant i den svenska skolan och blivit ett aktuellt ämne.               
Detta bidrar till att lärare måste vara medvetna om det flerspråkiga klassrummet och därför              
anpassa undervisningen och göra den elevnära.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Efter att vi studerat vad de olika forskarna kommit fram till i sina studier anser vi att de                  
berört många intressanta aspekter. De olika forskarna talar för att språkets roll har en stor               
betydelse för den flerspråkiga matematikundervisningen. Detta var något vi anade redan           
innan vi började arbeta med vår kunskapsöversikt. Dock kunde vi inte veta helt säkert om               
språket hade en sådan stor betydelse för en flerspråkig matematikundervisning, detta var en             
av anledningarna till att vi ville fördjupa oss i frågan. Det var först under arbetets gång som                 
vi insåg hur mycket forskning det finns kring detta och hur viktigt det är för flerspråkiga                
elever att tillämpa sin flerspråkighet i kombination med det svenska språket för att utveckla              
sitt lärande i matematik.  

Vi delar samtliga forskares åsikter kring att låta flerspråkiga elever samspela och            
kommunicera med varandra, att göra undervisningen elevnära och att ha höga förväntningar            
på elever. De generella styrkorna inom det aktuella forskningsområdet är att det            
framkommer en hel del tydliga exempel på didaktiska arbetssätt som nämnt ovan, vilka kan              
fungera som ett underlag för vår kommande yrkesroll som lärare. Dessa arbetssätt anser vi              
är positiva för att de ger flerspråkiga elever fler möjligheter till att få kunskap och               
förhoppningsvis nå målen i matematik. Att som lärare vara uppmärksam och tillämpa dessa             
aspekter anser vi bidrar till ett ökat lärande i matematik för de flerspråkiga eleverna.  

Genom att flerspråkiga elever får använda sina modersmål i matematik ges de möjlighet till              
att få känna att matematik är något för dem. På så vis stärks deras självförtroende och                
därmed höjs förmodligen prestationen. Dock kan en eventuell svaghet vara att dessa            
didaktiska arbetssätt inte alltid kan tillämpas av en ensam lärare, då det i praktiken kan vara                
svårt att i en klass på 20 elever se till allas olika behov. Som lärare kan det då vara en fördel                     
att ta hjälp av flerspråkiga lärare som kan komplettera den ordinarie läraren, om så är               
möjligt.  

5.3 Behov av ytterligare forskning 
Ytterligare forskning som vi hade velat finna inom det valda forskningsområdet är fler             
studier från de nordiska grannländerna. Detta för att de möjligtvis har en liknande             
skolundervisning men arbetar utifrån ett annat arbetssätt som hade kunnat vara lärorikt för             
den svenska skolan att ta del av. Eftersom de flesta studierna gav liknande exempel på hur                
lärare bör agera för att ta ansvar, skulle det vara intressant för oss som blivande lärare att ta                  
del av ytterligare exempel som kan användas i den flerspråkiga matematikundervisningen.           
Då många av de valda artiklarna var skrivna av Eva Norén är ett önskemål att i framtiden                 
finna forskning om det valda området från flera olika forskare. Eftersom det under åren              
2015 och 2016 kom cirka 200 000 immigranter till Sverige skulle vi i framtiden vilja finna                
forskning som berör den här flyktingvågen och om den svenska skolan tagit del av den               
nutida forskningen eller om ny forskning påbörjats.  
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Den utvalda forskningen lyfter inte fram specifika förslag på arbetssätt i en flerspråkig             
undervisning. Detta är något vi saknar då vi enbart fått reda på hur lärare bör agera i                 
klassrummet men inte specifika arbetssätt och material. Med arbetssätt menar vi didaktiska            
exempel i form av lektionsmaterial. Vi skulle även vilja finna forskning som visar på om de                
arbetssätt som nämns i den fördjupade analysen fungerar överlag i dagens skolor. Det skulle              
även vara intressant att se vad forskningen säger om lärares kunskaper till att kunna              
undervisa i en flerspråkig matematikundervisning.  

5.4 Styrkor och svagheter i det egna genomförandet
En svaghet som vi i efterhand kan identifiera i vårt egna genomförande är att vi ansåg att det                  
till en början var svårt att söka efter vetenskapligt material, då detta var något vi inte gjort                 
tidigare. Vi ansåg även att det var svårt att hitta lämpliga databaser för detta material, då                
även detta var ett nytt område för oss då vi tidigare enbart varit fokuserade på litteratur i                 
form av böcker. Detta kan möjligtvis ha påverkat översiktens resultat då vi kan ha missat               
eventuella studier som varit lämpliga för översikten. Ytterligare en svaghet var att många av              
artiklarna som lästes var skrivna på engelska. Detta var till en början svårt då detta är något                 
vi inte var vana vid. Något vi även ansåg var svårt var att utforma en kartläggning, då vi inte                   
visste vad som behövdes lyftas i denna. Det som påverkat arbetets gång till störst del var att                 
vi saknat stöttning från person med kompetens inom området och därav har vi behövt till               
mesta del klara oss på egen hand. Detta ansåg vi var den största svagheten för oss då detta                  
var första gången vi utformade en kunskapsöversikt.  

Det vi har lärt oss med denna kunskapsöversikt är att vi blivit mer självständiga och vågat                
lita på oss själva när det gäller vår egen kunskap. Detta anser vi idag är en styrka för                  
kommande arbeten i livet. Ytterligare en styrka är att vi fått en utökad kunskap om att söka                 
efter vetenskapligt material på Internet. En annan styrka är att vi lärt oss att tolka och                
analysera vetenskapligt material på engelska samt att vi lärt oss att utforma en kartläggning.              
Vi har även fått en djupare kunskap kring flerspråkig matematikundervisning som vi anser             
att vi kan ha stor nytta av i vår kommande yrkesroll.  
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