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Den første forskning om sprog og læring

Den hjernekraft det krævede at lære to sprog mindskede børns kapacitet til lære noget som helst 
andet.

At kunne snakke to sprog kunne føre til sproglig mix og forvirring, hvilket resulterede i en reduktion 
af evnen til at tænke. 

Et studie af Welsh-English tosprogede børn konkludere at tosprogede havde lavere IQ end 
etsprogede.

Tosprogethed kunne hæmme intelligensudvikling hos hele grupper af etniciteter.
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Begyndende nyt syn på sprog og læring

Et studie af 10-årige fra Montreal viste at de tosprogede elever ikke led af 
”mental forvirring”, men derimod havde en sproglig fordel fremfor de 
étsprogede. 

Flere andre lignende studier.

Blev mødt med meget kritik.
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Meta-studier

Meta-studie der ser på studier der allerede er foretaget.

De positive studier: andetsproget bliver tilføjet uden omkostninger, høje socioøkonomiske forhold, 
forældrene var positive overfor andetsproget.

De negative studier: eleverne var omgivet af negative følelser overfor andetsproget, tilegnelsen af 
andetsproget var tvang uden opfordring til at bevare første sproget, de socioøkonomiske forhold 
var ikke produktive for børnenes læring.

Konklusion: Tosprogethed var en signifikant faktor, som kunne havde en positiv effekt, og ikke 
automatisk en negativ effekt. 
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Sprog og læring af matematik

Elever der var kompetente i deres hjemmesprog og undervisningssproget (der var forskellige) 
klarede sig bedre end elever med samme hjemme- og undervisningssprog. 

Socioøkonomiske forhold var den største faktor for læring af matematik.

Elevernes anvendelse af sprog var en lært adfærd, dermed kan dette påvirkes af 
uddannelsesinstitutionerne.

Måden hvorpå lærere og skoler opfatter og arbejder med elevers flersprogethed er kritisk, men 
desværre ikke anerkendt (forsknings- og praktisk perspektiv).   
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Stor variation som søges forklaret

Sproglige færdigheder og matematisk præstation hænger sammen.
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90’erne

Adler

Ændre vores perspektiv på sprog og læring til at betragte et klasseværelse, eleverne og lærerne 
som multisproglige. 

Undersøger sprog og matematik, kommunikation af matematik, matematik i multisproglig kontekst.

Sprog kan inddrages som en ressource i matematikundervisningen.  

Referencer:
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Sprogbrug og termer (indenfor forskningen)

Sprog (languages),

– Førhen udviklede sprog sig kontinuerligt.

– Det syn vi i praksis har på sprog stammer tilbage fra 1900-tallet fra ideologien om formationen af nationer. 

– Forskningen ser sprog som ikke statisk, ikke monolitisk og ikke dikteret af regler.

– Sprog er ikke diskrete: ej muligt at trække klare grænser mellem alle sprog.

Sprogtalere

– Der findes ikke énsprogede, der er altid diversitet

– Undlader at bruge termer så som ‘native speaker’, ‘fully bilingual’, ‘first language’, ‘second language’ etc
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Det matematiske sprog på Færøerne

Undervisningssprog og materialer har været danske.

Undervisningssproget blev færøske, og undervisningsmaterialerne var danske.

Lærerplaner på færøsk og oversættelse af ‘Sigma’ til færøsk. 

Oversættelse af ‘Multi’ til færøsk.
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