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Multilingual mathematics –  Supportive strategies and accommodations for 
language learners in the mathematics classroom - A systematic review. 

Abstract 

By reviewing international studies, this systematic review aims to identify evidence 
of successful education of language learners for use in Swedish schools. The main 
focus of the study is accommodations and support provided for language learners 
within the scope of mathematics education. Teachers need to be aware of and 
undertake professional development about the linguistic aspects of mathematics 
and language development. Successful education of language learners require 
commitment from school boards as well as teachers. Favourable practices in 
teaching second language learners include mathematics instruction based on 
familiar events and culturally relevant materials among other things.   

Keywords: Mathematics, Language learners, Support, Accommodation, Education  

Matematik och flerspråkighet – En systematisk litteraturstudie om hur 
skolväsendet kan stödja elever som undervisas i matematik på ett annat språk än sitt 
modersmål.  

Sammanfattning  

Den här systematiska litteraturstudien baseras på internationell forskning och syftar 
till att fånga de stödstrategier och anpassningar skolväsenden använder sig av i 
arbetet med flerspråkiga elever. Studiens fokus är matematikundervisning och 
bedömning. Resultatet visar att arbetet kring flerspråkiga elevers undervisning 
behöver ske på flera nivåer genom skolväsendet och engagera såväl beslutsfattare 
på regeringsnivå som läraren i klassrummet. Skolledningar behöver 
uppmärksamma språkets roll inom ämnesundervisning och utbilda verksamma 
lärare inom detta. Det finns ett behov av språkutvecklande undervisning inom all 
ämnesundervisning, vilket gör detta till en fråga som inte bara rör 
andraspråksläraren utan även andra ämneslärare. Undervisningen bör även 
anknytas till vardagliga sammanhang för att stödja elevernas förståelse, vilket 
kräver extra vikt på kulturell relevans och intersubjektiva förståelser inom 
multikulturella klassrum.  

Nyckelord: Matematik, Flerspråkighet, Stöd, Anpassning, Undervisning    
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1. Inledning  

I skolans värld har kommunikation en mycket central roll, då elevernas lärande är 
beroende av interaktion med lärare och klasskamrater inom undervisningen. 
Språket kan betraktas vara en av de mest betydelsefulla verktygen människan har 
för att förstå sin omvärld, som följer oss genom allt vi gör (Säljö, 2012).   

Inom matematikundervisning är lärarens såväl som elevernas språkbruk av 
betydelse. Läraren bör använda sig av ett formellt matematikspråk för att uppnå 
tillräcklig tydlighet i undervisningen, vilket kräver höga språkkunskaper hos 
eleverna (Grevholm, 2014). Det formella matematikspråket utvecklas från 
informellt vardagsspråk i de lägre årskurserna, och bör avanceras gradvis genom 
skolåren (Löwing, 2006). Elever med svenska som modersmål utvecklar detta 
vardagsspråk, som är den bas matematikspråk utgår från, redan innan 6 års ålder. 
Elever med utländsk bakgrund, som har ett annat modersmål, utvecklar 
vardagsspråket och ämnesanknutet språk parallellt. Detta kan innebära svårigheter 
för eleverna inom ämnesundervisningen, då de tvingas ägna ämnesinnehållet 
dubbel uppmärksamhet eftersom språkinlärning sker samtidigt (Axelsson, 2010). 
Betydelsen av språk i matematik i allmänhet och flerspråkighet i synnerhet har 
kommit att anta en mer framträdande roll i forskning. Den ökade globaliseringen 
leder till att flerspråksaspekter av matematik blir en allt vanligare angelägenhet för 
lärare runt om i världen (Skolverket, 2012). Internationellt är så kallade 
flerspråkiga klassrum vanligt förekommande, där undervisningen i utvalda ämnen 
bedrivs på ett eller flera språk, istället för- eller jämsides med landets nationalspråk 
(Grevholm, 2014). 

I den svenska skolan har närmare 20 procent av eleverna andra språk än svenska 
som modersmål. Med nära 150 olika modersmål såväl som en mängd olika etniska 
bakgrunder hos eleverna är den svenska skolan mer mångkulturell och språkligt 
heterogen än någonsin (Skolverket, 2012). I nuläget går 64 458 nyanlända elever 
med ett antal språkliga bakgrunder i den svenska skolan (Koch, Holmström & 
Tenfält, 2016, maj). Med bakgrund i detta är det tydligt att svenska lärare måste bli 
medvetna om och möta andraspråksaspekter i all ämnesundervisning. En 
kvalitetsgranskning utförd av Skolinspektionen (2010) påvisar att den svenska 
skolan brister i undervisningen av flerspråkiga elever då det inte finns tillräckliga 
kunskaper kring det stöd dessa elever behöver i sitt lärande samt vilka varierande 
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behov som finns. Det är därmed angeläget att kartlägga internationell forskning 
genom en systematisk litteraturstudie, bedriven kring olika delar av skolväsendets 
anpassningar och stödåtgärder, för elever som undervisas i matematik på ett annat 
språk än sitt modersmål. Den här studien bidrar med viktiga tips för skolväsendet 
samt verksamma lärare, såväl som förslag till vidare forskning. 

2. Syfte och frågeställning  

2.1.  Syfte 

Syftet med denna forskningsöversikt är att få en bild över vilka åtgärder som 
skolväsenden världen över tillämpar i avsikt att stötta flerspråkiga elever i 
matematikundervisning. Skolväsenden innefattar såväl skolors huvudmän och 
styrning som rektorer och lärare. De åtgärder och stödinsatser som forskats kring 
diskuteras i relation till de svårigheter som beskrivs under bakgrundsavsnittet, 
vilket syftar till att bidra med kunskap till det svenska skolväsendet.     

2.2. Frågeställning  

• Vad säger forskning om hur skolväsenden kan arbeta stödjande för elever 
med annat modersmål än språket matematikundervisningen bedrivs på? 

3. Bakgrund  

Elever med andra modersmål än svenska kan stöta på ett antal problem och 
svårigheter inom ramen för matematikundervisning. Nedan kommer de mest 
centrala svårigheterna och stödåtgärderna i Sverige att beskrivas i syftet att 
möjliggöra en jämförelse med de stödåtgärder vilka tillämpats internationellt. Detta 
för att kunna föra en diskussion kring deras brukbarhet i den svenska skolan. 
Centrala begrepp för studien kommer att beskrivas för att skapa en tydlighet kring 
dess innebörder.  

3.1. Stöd inom flerspråkiga aspekter  

Inom ramen för denna studie används begreppet "stöd" i bred mening. Detta syftar 
till att innefatta alla typer av stöd på individnivå, generella anpassningar, 
nationsövergripande reformer eller annat vilket tyder på en åtgärd eller anpassning 
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utformad särskilt för flerspråkiga elever. Vi talar om ”flerspråkiga” elever som ett 
samlingsnamn vilket avser täcka den mängd av olika kombinationer av modersmål 
och språkanvändning som behandlas. Detta innefattar andraspråk där eleven 
exempelvis invandrat till ett land där ett annat språk talas, främmandespråk i 
skolmiljö där viss del av undervisningen bedrivs på engelska av globaliseringsskäl 
och tvåspråkighet där eleven växer upp med två språk parallellt. Dessa elever har 
gemensamt att de undervisas i matematik på ett annat språk än sitt modersmål 
vilket gör samtliga språkkombinationer relevanta för denna studie. Inom denna 
studie kommer även begreppet nyanlända användas och här innefattas både 
flyktingar och annan typ av invandring. Skollagen (SFS 2010:800) definierar en 
elev som nyanländ då eleven tidigare varit bosatt utomlands men nu är bosatt i 
Sverige. En nyanländ elev som inte ännu är svensk medborgare innefattas av 
samma rätt till utbildning som svenska medborgare, men saknar skolplikt. Eleven 
kan definieras som nyanländ i upp till 4 år, och innehar därefter skolplikt om de är 
folkbokförda i Sverige. 

3.2. Flerspråkighet internationellt  

I länder som exempelvis Malaysia och Tanzania är flerspråkig undervisning ett allt 
vanligare inslag. Undervisningen bedrivs ofta på ett utvalt språk, vanligen engelska, 
eller flera språk parallellt. Ofta delar lärare och vissa elever modersmål vilket 
innebär vissa pedagogiska överväganden och didaktiska val. Nedan följer de 
begrepp som vanligen används för att beskriva dessa skolverksamheter och 
aspekter av språk; 

• Language immersion – Undervisningen bedrivs på ett språk som inte är 
elevernas modersmål, för att maximera kontakten med språket och således 
optimera lärandet.	

• Bi-/Multilingual education – Undervisning som bedrivs på två eller flera 
språk.	

• Second language / L2 - Andraspråk, avser ett språk som inte är språktalarens 
modersmål, men ett språk hen kommer i kontakt med i vardagen.	

• Foreign language/English as a foreign language / EFL - Främmandespråk, 
avser ett språk som inte är språktalarens modersmål, men ett språk som hen 
inte kommer i kontakt med i vardagen i större utsträckning.	
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• Imported language – Ett språk som används i ett sammanhang, exempelvis 
inom undervisningen, som inte vanligtvis talas i landet.	

• First language  /L1 - Modersmål.	
• Language learner / English language learner / ELL – Språkinlärare, avser en 

person som är i ett lärande av ett visst språk, i detta fall engelska.	

3.3. Nutidsläget i Sverige  

Lärare har idag en svår uppgift framför sig då det finns ett stort antal elever som 
inte har svenska som modersmål i den svenska skolan. Lärarnas Tidning (Koch et 
al., 2016, maj) skriver att antalet nyanlända elever i Sverige i nuläget uppgår till ett 
antal av 64 458 stycken, vilket är 6,4% av det totala antalet elever. Eleverna har 
skilda ursprung, men en stor majoritet är idag flyktingar från konflikter i Syrien, 
vilket har medfört ett stort antal asylsökande i Sverige under en kort tidsperiod 
(Migrationsverket, 2016). 

Ett reportage i ovan nämnda tidning ger en ögonblicksbild genom intervjuer med 
verksamma lärare. Lärarna uttrycker å ena sidan att mångfalden är berikande och 
att nya utmaningar är stimulerande. Å andra sidan menar lärarna att den stora 
mängden nyanlända elever i skolorna tar hårt på dem, då de ofta saknar utbildning 
för att undervisa dessa elever (Jällhage, 2016, maj). Även Skolinspektionens 
granskning av svenska skolans undervisning av flerspråkiga elever (2010) ger en 
bild av bristfällig undervisning av andraspråkselever, då det saknas tillräckliga 
kunskaper kring elevernas behov av stöd. Vidare visar studier att de nyanlända 
eleverna är ojämnt fördelade mellan skolor, och att de skolor med mest nyanlända 
ofta är samma skolor som har det lägsta antalet behöriga lärare (Koch et al., 2016, 
maj). 

3.4. Kommunikation i klassrummet 

Myndigheten för skolutveckling (2008) framhåller att reflektion och djupare 
förståelse av ämnesinnehåll först blir möjlig när tankar uttrycks språkligt. 
Undervisning är till stor del beroende av det samspel som sker mellan lärare-elev 
och elever emellan, då det är där mening skapas i ämnet. Att inte dela språk i detta 
sammanhang kan upplevas frustrerande för både lärare och elever.  
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Det är i kommunikationen mellan lärare och elever grunderna till sociomatematiska 
normer skapas, det vill säga de normer som finns inom ett matematikklassrum. 
Exempelvis kan en sådan norm vara vad som betraktas som en godtagbar lösning 
på en matematikuppgift (Grevholm, 2014). En förutsättning för detta samspel är 
förstås att de inblandade kan kommunicera på samma språk och att alla förstår 
innehållet som behandlas språkligt. Elever som undervisas på ett annat språk än sitt 
modersmål bör ges möjligheten att utveckla sitt språk i alla ämnen i skolan, 
matematikläraren har därmed ett ansvar att utveckla sina elevers språkliga 
förmågor (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

Att lära sig förstå det formella språket som talas i skolan kan ta så mycket som 10 
år, men att lära sig konversera vardagligt på ett andraspråk tar ungefär två år. 
Elever kan med andra ord uppfattas tala ett språk flytande i vardaglig mening men 
ändå ha problem med det formella skolspråket, vilket innebär att läraren måste vara 
uppmärksam (Grevholm, 2014). Det formella skolspråket bygger på det vardagliga 
språket och bör stegvis utvecklas genom skolgången (Löwing, 2006). Axelsson 
(2010) menar att elever som undervisas på ett annat språk än sitt modersmål 
genomgår två parallella språkutvecklingar. Detta till skillnad från elever som 
undervisas på sitt modersmål, som utvecklar det vardagliga språket redan innan 
skolstart och således har ett försprång i jämförelse med flerspråkiga elever.  

Det är vanligt att elever som invandrat till Sverige eller andra länder påbörjar sin 
skolgång i det nya landet i en så kallad förberedelseklass, där de undervisas 
tillsammans med elever i liknande situationer. Syftet är att eleverna ska lära sig 
språket innan de placeras i den ordinarie ämnesundervisningen på heltid, vilket  
kommer med en rad fördelar såväl som nackdelar. Förberedelseklasser ger 
exempelvis lite kontakt med modersmålstalare av språket som ska läras, vilket kan 
innebära en tillåtande och trygg miljö för övning i språket. Men innebär å andra 
sidan att eleverna går miste om den viktiga träning som samtal med 
modersmålstalare kan vara (Grevholm, 2014). 

3.5. Övergripande stödåtgärder i Sverige 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever möjligheter att tillgodogöra 
sig undervisningen, och således tillgodose alla elevers olika behov av stöd. 
Nyanlända elever är en heterogen grupp med olika bakgrunder inom skolan som 
således är i behov av olika typer av stöd (Skolverket, 2016a). Stödet kan delvis ges 
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inom förberedelseklasser. Från den 1 januari 2016 har nya bestämmelser 
uppkommit i Sverige angående förberedelseklasser. I den svenska skolan ligger 
numera beslutet om hur undervisningen ska organiseras för de nyanlända eleverna 
hos rektorn. Beslutet ska föregås av en bedömning om elevens behov av stöd och 
stödets natur (Skolverket, 2016a). En nyanländ elev placeras vanligen i en 
förberedelseklass på deltid i olika utsträckning, då det inte är tillåtet för en elev att 
få all sin undervisning i en förberedelseklass. Eleven kan exempelvis följa sin 
ordinarie allmänklass i ett eller flera ämnen. Skolverket (2016a) menar att det är av 
stor vikt för nyanlända elever att delta i en allmän klass, åtminstone på deltid så 
eleven kan känna delaktighet och integreras in i den svenska skolan.   

I Sverige kan nyanlända elever få tillgång till stöd av olika karaktär vid nationella 
prov efter bedömning och godkännande från rektor. Det kan handla om språkligt 
stöd eller att eleven inte behöver genomföra provet alls eller endast delar av det. 
Vid nationella prov i matematik kan exempelvis eleverna få stöd genom en 
resursperson som talar elevens modersmål eller ett lexikon. Om stödet är i form av 
en resursperson kan hen hjälpa eleven att översätta vissa ord och begrepp muntligt. 
Det är inte tillåtet för läraren eller resurspersonen att översätta hela provet eller 
delar av provet skriftligt, men de nationella proven finns att tillgå översatta till 
engelska (Skolverket, 2016b).  

Avsikten med dessa åtgärder och anpassningar är att nyanlända elever ska ges 
samma förutsättningar att lyckas som elever med svenska som modersmål. Att 
exempelvis översätta vissa ord och begrepp muntligt kan vara avgörande för att 
eleven ska kunna lösa uppgifter och således visa sina faktiska matematiska 
förmågor. Den här typen av anpassningar och stöd är således nödvändiga för en 
rättvis bedömning av eleven.  

3.6. Att behärska språket undervisningen bedrivs på  

För att kunna förstå en läromedelstext krävs förståelse av minst 95% av orden, 
vilket förutsätter att eleven har ett brett ordförråd. Det räcker att eleven inte förstår 
2% av orden i en text för att riskera att förståelsen av hela texten går förlorad 
(Lindberg, 2007). Att läsa på ett andraspråk är tidskrävande och tar mycket energi 
från läsaren, särskilt matematiska texter då dessa innehåller mycket viktig 
information som läsaren behöver för att förstå uppgiften. När den kognitiva 
svårighetsgraden ökar innebär detta också att språket i sammanhanget blir mer 
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svårbegripligt, om eleven inte har stöd i en känd kontext försvårar detta läsningen 
ytterligare. Vad som är en begriplig och känd kontext varierar förstås mellan elever, 
där variationen kan antas vara än större i ett multikulturellt klassrum. Ett för en 
infödd svensk elev känt fenomen som längdskidåkning exempelvis kan vara helt 
främmande för en elev från varmare klimat. Förståelse för kontexten innebär även 
möjligheter till att resonera sig fram till ett svar samt rimlighetsprövning av detta 
(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Skolinspektionen (2010) konstaterar efter en granskning att skolor sällan anpassar 
undervisningen med interkulturella perspektiv i åtanke. Detta påverkar inte bara 
matematikundervisningen utan även elevernas identitetsutveckling och självkänsla. 
Svårigheter med språket och dålig förståelse av matematiska texter riskerar även 
det att påverka elevernas självkänsla negativt. Det här bör inte underskattas, då det 
kan påverka elevens möjligheter till lärande. Elevens förmåga att förstå texter har 
visat sig korrelera med deras attityder till matematikämnet (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). Fredriksson och Taube belyser att språksvårigheter och 
lässvårigheter kan leda till en slags ”inlärd hjälplöshet” (2010, s.155) i alla 
skolämnen, där eleven förväntar sig att misslyckas och således gör just det. 

3.7. Informellt vardagsspråk och formellt matematikspråk  

Inom matematikundervisning är lärarens språkbruk betydelsefullt, då hen agerar 
förebild åt eleverna i deras utveckling av det formella matematikspråket. Detta 
ämnesspråk är avgörande för att uppnå tillräcklig tydlighet i undervisningen, vilket 
blir en allt mer betydande faktor ju mer avancerad undervisningen blir (Grevholm, 
2014). Det formella matematikspråket likväl som andra ämnesknutna språk börjar 
utvecklas från informellt vardagsspråk i de lägre årskurserna, och avanceras gradvis 
genom skolåren (Löwing, 2006). Elever med svenska som modersmål utvecklar 
detta vardagsspråk som är den bas matematikspråk utgår från redan innan 6 års 
ålder, det vill säga innan barnet börjar grundskolan. Elever med utländsk bakgrund, 
som har ett annat modersmål än svenska, utvecklar detta vardagsspråk och det 
ämnesanknutna språket parallellt (Axelsson, 2010). Elever som talar språket som 
undervisningen bedrivs på i hemmet får en mängdträning av såväl det vardagliga- 
men ofta även  det formella skolspråket. I många fall går flerspråkiga elever miste 
om detta, vilket gör denna träning i skolan desto viktigare (Lindberg, 2007) 
Matematikundervisning kräver således höga språkkunskaper hos alla elever, vilket 



Jennifer Hultman & Josefin Engman  

 12 

innebär en extra stor utmaning för elever som inte undervisas på sitt modersmål, då 
detta innebär dubbel uppmärksamhet. Grevholm (2014) uppmärksammar att det 
förekommer att andraspråkselever tilldelas matematikläroböcker flera årskurser 
lägre ner än deras egentliga matematiska nivå, då språket i dessa är enklare. Detta 
riskerar att stagnera lärandet som pågår sedan elevens tidigare skolgång i 
hemlandet, vilket således inte är en lösning att föredra. Det förekommer även att 
andraspråkselever tilldelas endast matematikuppgifter utan text, vilket inte heller 
kan betraktas vara en bra lösning då undvikande av språket endast är att skjuta de 
språkliga svårigheterna framför sig.  

I Sverige har vardagliga ord fått ge namn åt vissa matematiska begrepp, vilket kan 
innebära svårigheter för elever i allmänhet men flerspråkiga elever i synnerhet. Ord 
som exempelvis volym har helt skilda betydelser inom matematik och vardagligt 
språk, vilket kan skapa förvirring och feltolkning då eleverna stöter på dem i 
matematiska sammanhang (Grevholm, 2014; Löwing, 2006; Myndigheten för 
skolutveckling, 2008).  
Det finns en mängd språkliga aspekter att ta hänsyn till inom 
matematikundervisningen, vilka samtliga elever kan ha svårigheter med. Det har 
visat sig att dessa svårigheter gäller i synnerhet elever som undervisas på ett annat 
språk än sitt modersmål. Forskning har visat att dessa elever är i behov av klart 
uttalat språkligt stöd i all ämnesundervisning (Axelsson, 2010).  

4. Metod  

En systematisk litteraturstudie möjliggör en bred och mångfacetterad kartläggning 
av vad tidigare forskning säger om ett fält, vilket ger en god grund för 
effektivitetsbedömning och rekommendation av exempelvis åtgärder eller 
undervisningsmetoder (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I ljuset av 
detta bedöms en systematisk litteraturstudie vara den lämpligaste metodansatsen för 
denna studie. I följande avsnitt kommer insamlingsmetod och metod för analys att 
beskrivas, samt de etiska överväganden som är aktuella inom ramen för denna 
studie. 
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4.1. Etiska överväganden 

En systematisk litteraturstudie bygger på tidigare forskning, vilket innebär att de 
etiska överväganden som berör deltagarna i studierna redan har tagits i beaktan. I 
beskrivningen av vår studie ges en tydlig bild av vad studien innefattar för att inte 
skapa falska förespeglingar (Bryman, 2011). Utformningen av sökord och 
formulering av kriterier vid urvalet av artiklar har skett med utgångspunkt i 
frågeställningen, med avsikt att vara neutral och inte skapa förutfattade meningar i 
studien. I redovisningen av resultatet redovisas resultat från de utvalda artiklarna 
oavsett om resultatet stödjer forskarens hypotes eller inte, eftersom det är oetiskt att 
enbart redovisa resultat som stödjer hypotesen (Eriksson Barajas et al., 2013). 
Artiklarna har hämtats från Web of science som endast innehåller artiklar som 
redan är kvalitetsgranskade. Detta innebär en större säkerhet för studien, vilket 
stärker både studiens validitet och reliabilitet.  

4.2. Sökprocess 

Sökningen efter artiklar att basera studien på utförs i databasen Web of Science i 
avdelningen all databases, detta är en ämnesövergripande databas med höga 
kvalitetskrav. Sökning i Web of Science innebär därmed en generell 
kvalitetssäkring på de vetenskapliga artiklar som återfinns, då de är noggrant 
granskade. Artiklarna i Web of Science är vanligen skrivna på engelska, vilket 
medför att även sökorden formuleras på engelska. 

Studiens frågeställning är mycket central i forskningsarbetet och bör således 
användas i sökprocessen för att fånga in relevant material i sökningen (Eriksson 
Barajas et al., 2013). För att bestämma sökord att använda i databasen bryts 
frågeställningen ner till mindre delar. Detta utförs för att kunna skapa så stor 
validitet som möjligt i studien, det vill säga för att försäkra att sökningen fångar 
material som speglar studiens frågeställning. Då frågeställningen delats in i mindre 
delar resulterar det i följande meningsbärande enheter som utgör sökningens 
utgångspunkt i tre steg; 

• Matematik.  	
• Elever som undervisas på ett annat språk än sitt modersmål.	
• Stöd eller anpassning. 	



Jennifer Hultman & Josefin Engman  

 14 

Nedan beskrivs processen för att arbeta fram sökorden som kom att användas i 
databasen, i syftet att fånga in de olika meningsbärande enheterna och kombinera 
dem med varandra. 

Det första sökord som formuleras är mathematics, som trunkeras med en asterisk * 
till math*, för att inkludera olika ändelser som math, mathematics, mathematical 
(Eriksson Barajas, et al., 2013). I de fall där det bedöms lämpligt trunkeras 
sökorden fortsättningsvis på liknande vis.  

För att bestämma det andra sökordet som fångar in den språkliga aspekten 
genomfördes en provsökning med de två sedan tidigare kända termerna ”second 
language” samt ”foreign language”. Genom att läsa abstracts på vissa av de artiklar 
som uppkommer av sökningen återfinns ett stort antal synonyma begrepp som 
används för att beskriva elever som inte undervisas på sitt modersmål. Detta målar 
upp en bild av ett brett forskningsområde som saknar konsekvent användning av 
erkända termer. Forskningsområdet innehåller studier bedrivna inom en mängd 
olika skolformer och således olika språkförutsättningar för eleverna. För att 
säkerställa att denna bredd av forskning fångas in och således skapa en reliabel 
sökning som fångar hela forskningsfältet krävs ett stort antal sökord. Dessa sökord 
kombineras med hjälp av den booleska operatorn ”OR” då detta möjliggör 
användandet av synonymer utan att begränsa sökningen till att innehålla samtliga 
sökord (Eriksson Barajas, et al., 2013). 

I de fall där ordföljden förändrar innebörden i sökningen som ”second language” 
används citationstecken. I detta läge ser söksträngen ut som följande; 

Math* 

AND 

Bilingual* OR ”second language” OR L2 OR ELL* OR ”Language learner” OR 
Linguistic* OR Multilingual* OR EFL* OR ”Foreign language” OR Multicultural* 
OR Diverse OR Minorit* OR Immigrant* OR Migrant* OR Refugee*  

Det tredje sökordet, som fångar in stödaspekten, kompletteras med en mängd 
synonymer för att inkludera alla typer av begrepp som kan uttrycka stöd, 
anpassning, undervisningsstrategier eller undervisningsmodeller i 
utbildningssammanhang. Sökorden arbetas fram med hjälp av uppslagsverk, 
ämnesordlistor samt provsökningar i Google Scholar. Även denna del i sökkedjan 
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visar sig kräva ett stort antal sökord, dessa kombineras med ”OR” för att säkerställa 
att all relevant forskning fångas in; 

Support* OR Strateg* OR Model* OR Scaffold* OR Help* OR Accommodat* OR 
Adapt* OR Aid* OR Assist* OR Instruct*  

Sökkedjorna som beskrivits ovan kombineras i detta läge med hjälp av 
operatorn ”AND” vilket ger en mycket bred sökning som även inkluderar en stor 
del artiklar som saknar relevans för studien. Många av sökorden som exempelvis 
"migrant" och "bilingual" riktar in sökningen på frågor inom medicinsk forskning 
och integration irrelevanta för denna studie. Detta kräver den typ av emfas på 
utbildningsområdet vilket operatorn ”AND” och ytterligare sökord tillför. Genom 
att infoga sökorden i flera led, avgränsar detta sökningen till att innefatta artiklar 
som innehåller dessa ämnesspecifika ord. Detta tillförde följande sökord i 
sökkedjan; 

Teach* OR Educat* 

AND 

Student* OR Pupil* 

AND 

School* 

I Web of Science finns möjligheten att avgränsa sökningen till ”Educational 
research” men detta väljs bort då det visar sig resultera i ett allt för stort bortfall av 
relevant forskning.    

En systematisk litteraturstudie ska baseras på vetenskapliga artiklar, vilket 
motiverar ytterligare avgränsning av sökningen till att endast innehålla artiklar. 
Artiklar är vanligtvis skrivna på engelska, men kan vara skrivna på andra språk. För 
att säkerställa att alla artiklar är läsbara för oss görs en avgränsning av språk till 
engelska. Detta slutar i en sökkedja (se bilaga 1) som genererar 426 artiklar, vilka 
screenas manuellt då användning av ytterligare sökord bedöms riskera bortfall av 
relevant forskning. Avgränsningar i form av publiceringsår väljs bort då 
forskningen inte bedöms ha förändrad relevans över tid. 

Den manuella avgränsningen resulterar i ett urval av 39 artiklar när den utförs 
enligt dessa inkluderingskriterier samt tillgänglighetsaspekter;  
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- Matematik ska vara det primära eller sekundära skolämnet som studerats. 
Sökordet ”math*” inkluderade till viss del artiklar som saknar relevans för 
området, vilket kräver en andra avgränsning.     

- Artikeln ska primärt eller sekundärt behandla stöd eller anpassning i 
undervisningen.  

- Artikeln ska behandla flerspråkiga aspekter av ovan nämnda kriterier. 
- Artikeln ska finnas i fulltext eller ha en utförlig beskrivning i dess abstract. 

4.3. Metod för analys 

Efter den manuella avgränsningen är de utvalda artiklarna ett antal av 39 stycken, 
dessa utgör forskningsfältet vilket studien baseras på. Nästa steg i studien är 
därmed att genomföra en analys av forskningsmaterialet. 

Att utföra en vetenskaplig analys av det tillgängliga materialet innebär att bryta ner 
det till mindre delar. Inom ramen för denna studie har analysarbetet utförts enligt 
metod beskriven i Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Eriksson 
Barajas et al., 2013) enligt följande vis; 

Genom läsning av rubriker och abstracts tilldelas de utvalda artiklarna koder 
baserat på dess forskningsfokus där den typ av stöd eller anpassning som tillämpas 
utgör huvudfokus. En artikel som handlar om undervisningsstrategier tilldelas 
exempelvis koden "undervisningsstrategier". Med hjälp av dessa koder grupperas 
artiklarna tillsammans med studier med liknande innehåll. Artikeln nämnd ovan 
grupperas exempelvis tillsammans med en artikel som handlar om hur elever och 
lärare utvecklar kommunikationen i klassrummet som tilldelats koden 
"klassrummet". Med utgångspunkt i dessa grupperingar skapas kategorier vilka 
således inte är bestämda i förväg, utan uppkommer baserat på artiklarnas 
forskningsfokus (Eriksson Barajas et al., 2013). De kategorier som framkommer är 
följande;  Prov- och bedömningsanpassning, program och modeller, 
lärarfortbildning, digitala hjälpmedel, undervisningsstrategier, kulturell relevans, 
relationer och nivåanpassning. Dessa kategorier delas in i två övergripande teman 
då det är tydligt att forskningsfokus skiljer sig åt i de olika kategorierna. Det 
förekommer forskning relevant för övergripande anpassningar på högre nivå 
respektive på lägre klassrumsnivå, vilket gör en indelning av kategorierna i teman 
naturlig. De teman som formuleras är skolverksamhetsövergripande anpassningar 
och åtgärder, samt anpassningar för klassrummet.  
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Artiklarnas abstract, nyckelord och i vissa fall fulltext analyseras vidare med avsikt 
att urskilja studiens syfte, forskningsansats och metod, skolformen vilken 
forskningen bedrivits i, land, samt resultat (se Bilaga nr 2-9). I de fall där detta inte 
kan utläsas från abstract och fulltext ej finns tillgänglig, sorteras dessa artiklar bort.  

Ovan nämnda analys skrivs in i tabellform vilket ger en tydlig överblick som 
underlättar urskiljandet av mönster och trender ur materialet. 

Ur ovan nämnda urval av artiklar utförs ett andra urval där ett mindre antal artiklar 
väljs ut som representanter från varje kategori för fördjupande analys. Inom detta 
urval utförs en enklare kvalitetsgranskning. De kriterier för kvalitet som används är 
tydligt utformade frågeställningar, syftesbeskrivningar och resultatbeskrivningar 
där en tydlig slutsats presenteras. Det finns ett behov av ytterligare kvalitetskriterier 
specifika till varje kategori då det finns stora skillnader kategorier emellan orsakad 
av det heterogena forskningsfältet. Dessa kriterier återfinns i det inledande avsnittet 
till varje specifik fördjupningsartikel (se resultat). Viss fokus ligger även i att 
fördjupa studien i artiklar vilka presenterar en nyanserad bild, vilket exempelvis 
kan vara resultat som motsäger annan forskning eller i annan mån unika resultat. 
Antalet artiklar som väljs ut för fördjupning är 7 stycken och kommer från följande 
kategorier; 1 från prov- och bedömningsanpassning, 2 stycken från program och 
modeller, 1 från lärarfortbildning, 1 från digitala hjälpmedel, 1 från 
undervisningsstrategier, 1 från kulturell relevans. Ingen artikel valdes ut från 
föräldraengagemang eller nivåanpassning eftersom dessa inte uppfyller 
kvalitetskriterierna som utformats. 

5. Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras i två övergripande teman med ett antal kategorier 
under respektive tema. Det första temat "Skolverksamhetsövergripande 
anpassningar och åtgärder" behandlar anpassningar och åtgärder av större skala 
såsom exempelvis utbildningsprogram och lärarfortbildning. Det andra temat 
"Anpassningar för klassrummet" behandlar stöd och anpassningar av mindre skala 
som läraren kan tillämpa i klassrummet.  

Forskningsfältet består av en stor majoritet studier från USA samt östra delarna av 
Asien, med ett fåtal europeiska studier samt en afrikansk och en australiensisk 
studie. 
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5.1. Skolverksamhetsövergripande anpassningar och åtgärder  

Detta övergripande tema innefattar 19 artiklar (se bilaga 2-4) vilka behandlar 
anpassningar och åtgärder på större skala och högre nivå, från nationsövergripande 
skolreformer till verksamhetsnivå. Kategorierna som studierna har delats in i är 
följande; Prov- och bedömningsanpassning, program och modeller och 
lärarfortbildning. Då studierna inom detta tema är bedrivna med ett 
verksamhetsövergripande och således ofta ämnesöverskridande fokus, behandlar 
dessa inte matematikundervisning närmare, men övergripande aspekter vilka rör 
matematikundervisning i lika hög grad som andra skolämnen.   

5.1.1. Prov- och bedömningsanpassning 

Kategorin innefattar prov- och bedömningsanpassningar som skolväsendet kan 
göra för att stödja flerspråkiga elever. Det finns prestationsskillnader mellan elever 
som inte undervisas på sitt modersmål och de elever vars modersmål är språket 
undervisningen bedrivs på. Genom åtgärder som stödjer en rättvis bedömning av 
elever som inte undervisas på sitt modersmål skulle dessa skillnader kunna minska. 
En rättvis bedömning bör vara ämnesprövande och inte språkprövande.    
5.1.1.1. Resultat och analys av fältet  

Denna kategori innefattar 6 studier varav 2 studier har en kvalitativa ansats, 1 
studie har en kvantitativ ansats, 2 litteraturstudier och 1 studie som har en mixad 
ansats. Kategorin innehåller en stora majoriteten av forskning bedriven i USA, 
närmare bestämt 5 av 6 studier (se bilaga 2). Dessa studier bedrivs med bakgrund i 
"No child left behind” (NCLB), en amerikansk nationsövergripande lag som 
upprättades 2001. Lagen möjliggör statlig kontroll av elevers resultat inom olika 
skolverksamheter, för att säkerställa att de ger sina elever en likvärdig utbildning. 
Detta sker genom standardprov vilka delstaterna utformar och ger ut årligen, i 
syftet att kontrollera att skolornas elevers resultat når upp till en viss nivå. Om en 
skolas elever presterar under den förväntade nivån, riskerar skolan att mista viktiga 
statliga bidrag. Det finns inga nationella riktlinjer för godtagbar nivå av 
elevprestationer eller tillämpning i verksamheten, vilket leder till stor variation 
stater emellan. I ljuset av detta har ett antal studier gjorts på lärares uppfattningar 
av upprättandet av NCLB, vilket ger en tudelad bild. Studierna är bedrivna med 
några år och policyförändringar mellan sig, och fungerar således som något av en 
historiebeskrivning av arbetet med NCLB i USA.  
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Standardproven formar undervisningen då de kräver att lärarna avsätter tid till 
förberedelse inför proven, något vissa lärare som tillfrågats uppskattar och andra 
inte. Lärarna är generellt positivt inställda till den ansats till ökad statlig styrning av 
skolsystemet som NCLB är,  men negativt inställda till proven i sig på grund av 
dess utformning och dåliga anpassning till elevers olika förutsättningar (Avalos, 
Cuevas, Lee & Shaver, 2007). Den senare studien visar på tillämpning av just 
sådana anpassningar av prov och bedömning till bland annat elever med engelska 
som andraspråk (Chang, Kao, Rivera & Wolf, 2012). Anpassningarna varierar 
mellan och inom stater, och lärare belyser brister på riktlinjer och utförande på 
standardiserat vis (Abedi, Hofstetter & Lord, 2004).  

En studie har undersökt hur, eller om, stater tillhandahåller tolkar för muntlig 
översättning som stöd till andraspråkselever under ovan nämnda delstatsprov. 
Studien visade att endast fem stater erbjöd muntlig översättning av matematikprov. 
Ett stort problem för vissa stater har visat sig vara att ha råd att tillhandahålla tolkar 
för alla nödvändiga språk. En lösning som visat sig effektiv är inspelade muntliga 
översättningar, vilka är logistiskt och resursmässigt praktiska. Inspelade muntliga 
översättningar möjliggör även nivåanpassning genom att de bara används under 
vissa valda delar av proven exempelvis. Inspelade standardöversättningar innebär 
även en större rättssäkerhet, då stödet är mer likvärdigt elever emellan än tolkar 
eftersom dessa kan leda in elever på svar (Stansfield, 2011).   

Vissa stater använder sig av ”one-size-fits-all”-lösningar där alla andraspråkselever 
får samma anpassningar. Detta har kritiserats då andraspråkselever inte är en 
homogen grupp som behöver eller gynnas av samma anpassningar (Chang, et al., 
2012). 

Ovan nämnda prov är ett sätt för staten att bedöma skolors prestationer. Elevernas 
resultat får således representera skolornas effektivitet exempelvis i hur väl de 
lyckas stötta andraspråkselever i behov av stöd.  
5.1.1.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial 		 

Inom denna kategori har en studie valts ut för fördjupning, Linguistic simplification 
of mathematics items: effects for language minority students in Germany (Haag, 
Heppt, Roppelt & Stanat, 2015). Detta är en kvantitativ studie av hög kvalitet som 
sticker ut bland de kvalitativa studierna inom kategorin. Kvantitativa studier kan 
betraktas vara objektiva och neutrala, samt behandlar en stor mängd data. Detta gör 
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de kvantitativa studierna i stor grad generaliserbara, vilket gör studien intressant för 
fördjupning (Eriksson Barajas, et al., 2013). Studien bryter även trenden av studier 
bedrivna i USA, där nationsbundna lagen NCLB färgar forskningen. 

Studien har bedrivits på 17 738 elever i årskurs 4 i Tyskland, varav 17% talar andra 
språk än tyska som modersmål. Studiens fokus var huruvida språkförenklingar på 
matematikprov kan minska skillnaderna i prestationer mellan elever med tyska som 
andraspråk, elever med bakgrund i låg socioekonomisk status samt elever med 
tyska som modersmål. Studien bedrevs med hypotesen att de språkliga 
förenklingarna skulle gynna främst eleverna som inte hade tyska som modersmål. 
Hypotesen grundas i liknande studier från USA vilka visat på sådana resultat. 
Hypotesen innefattade även förväntningar på att förenklingarnas effekter på elevers 
resultat skulle bli lägre i korrelation med högre socioekonomisk status och 
tyskakunskaper. Då dessa elever inte bedöms vara i lika stort behov av förenklingar. 

Studien bedrivs med utgångspunkten att elever med bakgrund av låg 
socioekonomisk status har andra förutsättningar att utveckla det akademiska språk 
som används i skolan. Detta beror ofta på att de inte har föräldrar med akademisk 
bakgrund som använder det akademiska språket i hemmet. Haag et al. (2015) 
understryker att detta är en faktor som generellt inte tas i beaktan i liknande studier, 
vilket motiverar att inkludera elevers socioekonomiska status som en variabel i 
undersökningen.  

Studien inleddes med att elever och deras föräldrar svarade på en enkät som syftade 
till att avgöra elevens språkliga förutsättningar samt socioekonomiska status. 
Elevens språkliga förutsättningar fastställdes delvis genom information från 
enkäten kring hur ofta tyska talas i hemmet, men även genom ett utförligt 
läsförståelsetest i tyska. Elevernas socioekonomiska status baserades på enkätsvar 
kring föräldrarnas sysselsättning, vilket mättes mot internationella standards där 
yrkesgruppers löner och utbildningsnivå gav en tillförlitlig bild. Vidare syftade 
dessa förutsättningar inte utgöra homogena kategorier eftersom sådana inte finns, 
utan ska betraktas som variabler vilka jämförs med elevers prestationer.  

De språkliga förenklingar vilka studien kretsar kring utfördes på de 23 mest 
språkligt utmanande matematikuppgifterna ur ett tyskt nationellt prov av det totala 
antalet 46. Fokus låg på att förenkla det akademiska skolspråk som förekommer till 
mer bekanta uttryck samt reducera längden på meningar, med stor försiktighet 
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kring att behålla det matematiska innehållet intakt. Inga visuella förenklingar eller 
ytterligare bilder lades till. Då proven innehöll både språkligt förenklade uppgifter 
såväl som orginaluppgifter möjliggjorde detta mätning av de individuella effekter 
förenklingen har på varje elevs resultat på respektive frågor. 

Mätningen resulterade i resultat vilka motsäger studiens inledande hypotes. De 
språkliga förenklingarna visade viss effekt på eleverna som inte har tyska som 
modersmåls resultat. De elever som gynnades mest av förenklingarna var elever 
med tyskakunskaper och socioekonomisk bakgrund av medelvärde, vilket delvis 
strider mot studiens hypotes där högre socioekonomisk status förväntades dämpa 
effekterna av förenklingen av provet. I enlighet med studiens utgångspunkt 
presterade elever med bakgrund i högre socioekonomisk status och högre 
tyskakunskaper bättre på provet. Detta gällde både inom gruppen av elever med 
tyska som modersmål och de elever som har tyska som andraspråk. Haag et al. 
(2015) betonar att de sammanlagda effekterna av förenklingarna inte bedöms vara 
tillräckliga för att förespråka metoden som effektiv. Å andra sidan gör inte 
förenklingarna någon skada, då det matematiska innehållet i proven hålls intakt och 
inga negativa effekter av anpassningen kunde påvisas. 

Haag et al. (2015) påpekar avslutningsvis att en begränsande faktor i studien är 
faktumet att antalet förenklade uppgifter är förhållandevis litet, vilket innebär en 
risk att effekterna inte är generaliserbara utan bundna till de specifika uppgifterna.   

5.1.2. Program och Modeller 

Program och modeller kom att bli den mest heterogena kategorin av artiklar i denna 
studie. Kategorin innefattar bland annat artiklar som behandlar olika typer av 
språkförberedande program för nyanlända elever med andra modersmål än språket 
som undervisningen bedrivs på. Kategorin innefattar även studier från 
skolverksamheter som medvetet använder så kallade "imported languages", 
vanligen engelska, i undervisningen. Gemensamt för samtliga artiklar är att det är 
stöd- eller anpassningstillämpningar på verksamhets- eller gruppnivå som utgör 
artiklarnas fokus, vilket stärker relevansen för denna studie.  
5.1.2.1. Resultat och analys av fältet  

Inom detta fält innefattas 9 stycken artiklar, varav 6 stycken har en kvalitativ ansats, 
2 stycken har en kvantitativ ansats och 1 är en litteraturstudie (se bilaga 3).  
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Artiklarna handlar om skolverksamheter i Sydostasien, Afrika och Nordamerika 
där engelska används i undervisningen som nationsspråk eller importerat språk. 
Undervisning med importerat språk kräver unika pedagogiska och didaktiska 
överväganden, då läraren ofta delar modersmål med eleverna men förväntas 
använda det importerade språket i undervisningen. Det har visat sig nödvändigt för 
elevernas lärande att använda modersmålet som stöd i undervisningen, vilket lärare 
har delade uppfattningar om (Halai & Karuku, 2013). En studie har visat att det 
finns ett behov av utbildning av lärare i språkets betydelse inom matematik, för att 
de ska kunna ge eleverna det stöd de behöver. Stödet kan exempelvis vara olika 
representationsformer eller att undervisningen bedrivs på engelska, men att prov 
skrivs på modersmålet eller tvärt om. Språkligt stöd har visat sig gynna elevers 
utveckling inom exempelvis matematik, men förhindrar språkutvecklingen i 
engelska, vilket innebär att det övergripande syftet med importerat språk i 
undervisningen missgynnas (Lan & Tan, 2011). 

Vidare återfinns liknande förutsättningar i en studie där en lärare delar modersmålet 
kantonesiska med en grupp elever i en skola där undervisningen bedrivs på 
engelska. Läraren har således möjlighet att erbjuda endast en del av alla elever stöd 
på modersmålet. Denna artikel kommer att återkomma för fördjupning i avsnittet 
nedan (Goldstein, 1997).  

Ett annat återkommande tema inom denna kategori är ett antal olika varianter av 
förberedelseprogram för nyanlända elever med språkligt fokus i USA. 
Förberedelseprogrammen kan variera i elevuppsättning och tidsomfattning, dessa 
definieras enligt följande;  

• Transitional bilingual (TB), vilket benämner ett förberedande program där 
elever med engelska som andraspråk undervisas separat från elever med 
engelska som modersmål. 	

• Developmental bilingual (DB) är ett program som liknar transitional 
bilingual men bedrivs under en längre tid, ibland flera årskurser.	

• Dual Immersion (DI) liknar developmental bilingual med skillnaden att 
eleverna som omfattas av programmet undervisas tillsammans med elever 
som har engelska som modersmål. 	

• English immersion (EI) syftar till att eleven ska lära sig språket genom att 
utsättas för det så mycket som möjligt, detta kan betraktas vara att placera 
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eleven i ett vanligt allmänklassrum med klasskamrater som har engelska som 
modersmål. 	

På lång sikt innebär tvåspråkiga program (DI) bäst resultat av programmen som 
undersökts. Program som EI ger snabbare språklig utveckling men sämre 
utveckling i andra ämnen som exempelvis matematik. Vidare betonar studier vikten 
av att placera elever i denna typ av program med stor försiktighet. Elever som har 
låga kunskaper, i språket programmen baseras på, har visat sig gynnas av 
programmen om de begränsas tidsmässigt. Elever med högre kunskaper kan 
påverkas negativt oavsett utsträckning på programmet (Reardon & Valentiono, 
2015).  

Vidare konstaterar en studie att tvåspråkighet kan gynna elever i matematiska 
sammanhang, då vanan av att växla mellan två språk liknar den att växla mellan 
aritmetiskt språk och talat språk (Kaplan, McGraw, Rubinstein-Avila & Sox, 2015). 

5.1.2.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Inom denna kategori har två studier valts ut för fördjupning. Den första artikeln 
Academic achievement and course taking among language minority youth in US 
Schools: effects of ESL placement (Callahan, Muller & Wilkinson, 2010). 
Forskarna studerar effekterna av placerande av nyanlända elever i 
förberedelseklasser, i sammanhanget kallat  "ESL placement" där ESL står för 
english as a second language. Studien behandlar liknande innehåll som ett antal 
andra artiklar inom kategorin, och valdes ut som representant för dessa då den gav 
en nyanserad bild av ämnet.  

Studien baseras på en tidigare utförd kvantitativ longitudinell studie som bedrivits 
på 2 352 elever i 523 amerikanska skolor vilket ger en trovärdig och generaliserbar 
bild av fenomenet. Callahan et al. (2010) menar att nyanlända elever som placeras i 
förberedande klasser går miste om undervisning på mer avancerad nivå än 
jämnåriga elever, då kurserna de läser ofta håller en lägre nivå samt tar tid från mer 
avancerade kurser. Detta påverkar i sin tur elevernas möjligheter till och 
förberedelse inför högre utbildning. Lagen NCLB innebär en ökad 
nationsövergripande styrning av skolan i USA, med positiva resultat som 
exempelvis tillskärpt utbildning av andraspråkstalare. Utbildning styrs dock 
fortfarande i viss mån lokalt, där bland annat klassificeringen av elevens behov av 
förberedelseklass utförs enligt lokala standards. Det har visat sig att elever inte 
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alltid gynnas av förberedelseklasser. Elever med något högre språkliga förmågor 
bromsas exempelvis i sin språkutveckling, medan elever med lägre förmågor kan 
gynnas av förberedelseklassens undervisning om den bedrivs inom begränsade 
tidsramar. Detta gör klassificeringen av elevens behov av placering i 
förberedelseklass till ett avgörande moment. 

Callahan et al. (2010) belyser det faktum att de förberedande programmen för 
elever som har engelska som andraspråk inte bara innebär att deras lärande i 
engelska bromsas, utan även hämmar deras professionella och akademiska 
integrering i samhället. I jämförelse med elever som inte undervisas i en 
förberedelseklass presterar förberedelseklasselever generellt sett sämre i matematik, 
vilket tyder på att denna typ av undervisning även missgynnar elevernas utveckling 
i andra ämnen än språk.  

Den andra artikeln som valts ut för en fördjupning är Bilingual life in a multilingual 
high school classroom: Teaching and learning in Cantonese and English (Goldstein, 
1997). Denna kvalitativa studie bygger på 5 veckors observationer, samtal och 
intervjuer från ett kanadensiskt klassrum där läraren har den förhållandevis 
ovanliga möjligheten att stödja andraspråkselever på deras modersmål. Möjligheten 
ligger i att läraren har samma modersmål som eleverna, kantonesiska, ett språk som 
talas i vissa delar av Kina. I klassrummet finns 28 elever, varav 25 är första 
generationens invandrare och resterande 3 är andra generationens invandrare. Av 
dessa är 11 elever av kinesiskt ursprung med kantonesiska som modersmål, vilka 
kom att utgöra studiens fokus. Studiens syfte är att studera hur dessa elever och 
deras lärare använder kantonesiskan i klassrummet, samt vilka möjligheter 
respektive konsekvenser detta medför. 

Inom gruppen av elever med kinesiskt ursprung utmärker sig 9 elever, som 
använder kantonesiska frekvent i klassrummet för att samtala med varandra. 
Engelska används bara för att kommunicera med någon av de elever som inte talar 
språket. Användandet av kantonesiska inom denna förhållandevis stora grupp 
elever förknippas med solidaritet och vänskap. Detta har visat sig vara viktigt för 
elevernas prestationer, eftersom eleverna ger varandra stöd på modersmålet. Men 
det upprätthåller även språkliga gränser till de andra eleverna, och innebär att 
eleverna inte får mycket mängdträning i att tala engelska. Att tala engelska upplevs 
närmast riskfyllt då det bryter solidariteten till de andra eleverna, samt hindrar 
eleverna från att få likvärdigt stöd i undervisningen. 
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Läraren, Mrs Lam, bedriver sin undervisning på engelska men pratar kantonesiska 
med de kinesiska eleverna vid individuella hjälptillfällen och handledning. Mrs 
Lam är positivt inställd till flerspråkiga klassrum då de medför ett antal fördelar, så 
som ömsesidig respekt, utvecklandet av social kompetens och självkänsla hos 
eleverna då de får möjligheten att utrycka sig på sitt modersmål. Elever uppger att 
denna möjlighet påverkar deras studieresultat positivt i exempelvis matematik, då 
översättning av textuppgifter har stor inverkan på deras möjligheter att lyckas lösa 
dem. 

Elever som inte har möjligheten att få stöd på sitt modersmål upplever dock detta 
som favoriserande och uttrycker en frustration över att inte erbjudas samma stöd. 
Detta leder till att många tillfrågade föräldrar och verksamma inom skolan menar 
att lärare som Mrs Lam som har möjligheten att stödja elever på sitt modersmål inte 
bör göra det. Goldstein (1997) menar att det skulle vara ett slöseri på en oumbärlig 
resurs att undvika detta helt och hållet. Men detta behöver dock föregås av 
förhandlingar genom öppna samtal i klassrummet, för att kunna tillämpas på ett 
pedagogiskt fördelaktigt vis. 

5.1.3. Lärarfortbildning 

Inom denna kategori behandlas lärarfortbildning. Kategorin innefattar bland annat 
artiklar som behandlar fortbildningsprojekt, undervisningspaket och externa 
experter som stöd för lärare i arbetet med elever med ett annat modersmål än 
språket undervisningen bedrivs på. Studierna behandlar vad dessa ger för effekter 
på elevernas prestationer och hur lärarna upplever fortbildningen.  
5.1.3.1. Resultat och analys av fältet  

Fältet innefattar 4 studier varav 1 litteraturstudie, 2 studier med kvantitativ ansats 
och 1 med blandad kvantitativ och kvalitativ ansats (se bilaga 4). Lärarfortbildning 
eller andra former av stöd som riktar sig till läraren och undervisningen i stort kan 
ske på ett flertal vis. Exempelvis kan detta ske genom färdiga undervisningspaket 
med lärarhandledning och undervisningsmaterial utformat av experter. En studie 
bedriven i USA visade att detta är en effektiv metod, då användandet av dessa 
undervisningspaket resulterade i att eleverna utvecklade sina förmågor att resonera 
vetenskapligt och presterade högre på nationella prov i matematik (Lee, Leory, 
Maerten-Rivera, Penfield & Secada, 2008). I USA har även lärarstöd från externa 
experter på distans testats med goda resultat, då prestationsskillnader mellan elever 
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med engelska som andraspråk och elever med engelska som modersmål kunde 
minskas (McEachin & Strunk, 2014). 

Skolledningen bör engageras i lärarfortbildningsförloppet för att underlätta och 
säkerställa fortsatt tillämpning av nya undervisningsmetoder eller material. Det är 
även av vikt att ha rimliga förväntningar på lärare vilka fortbildas inom detta. 
Fortbildningen bör tillåtas ta tid och lärarna bör ges lämpligt stöd i form av coacher 
eller mentorer i processen (Short, 2013).  

Lärarfortbildningsprojekt har visat sig effektiva i att förändra lärares synsätt på 
språkets vikt vid exempelvis instruktioner i matematik. Men fortbildningen bör 
bedrivas i tät anslutning till verksamheten för att den ska tillämpas av lärare i större 
utsträckning (Cuevas, Enders, Hart & Lee, 2004). 
5.1.3.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Artikeln som valts ut för fördjupning inom denna kategori är Training and 
sustaining effective teachers of sheltered instruction (Short, 2013), en 
litteraturstudie som presenterar ett antal effektiva metoder och tips inför 
fortbildning av lärare. Många artiklar som behandlas inom ramen för denna studie 
påvisar brister på kunskaper och fortbildning inom undervisning av flerspråkiga 
elever. Denna artikel nyanserar bilden då forskarna belyser svårigheter i 
lärarfortbildning och aspekter kring lärares lärande och arbetsbelastning. 

Inom lärarutbildning i USA är det endast 6 stater som kräver att utbildningen ska 
behandla undervisning av andraspråkselever, vilket innebär att det finns en brist av 
denna kompetens inom den amerikanska skolan. Detta innebär i sin tur att 
utbildning inom denna aspekt behöver ske på redan yrkesverksamma lärare. 
Fortbildning kräver mycket av redan hårt arbetsbelastade lärare, och behöver 
således bedrivas med stöd och engagemang av experter såväl som skolledningar för 
att ge goda resultat. Short (2013) liknar fortbildning av verksamma lärare med att 
lära sig manövrera ett flygplan då det redan är i luften, för att belysa de svårigheter 
detta kan innebära och understryka lärarnas behov av stöd.  

För en lyckad undervisning av andraspråkselever behöver många olika aspekter tas 
i beaktning. Eleverna behöver förstå innehållet språkligt innan ämnesförståelsen 
inom exempelvis matematik är möjlig, vilket kan betraktas som ett "extra steg" i 
lärandet. Vidare är andraspråkselever inte en homogen grupp, vilket innebär att de 
språkliga svårigheterna kan anta olika karaktär elever emellan och kombineras med 
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andra svårigheter på olika vis. Detta gör stöd till andraspråkselever till en särskilt 
mångfacetterad fråga, då det kan vara svårt för läraren att avgöra om en elevs 
svårigheter är språkliga eller ämnesbundna. 

Artikeln behandlar så kallad "sheltered instruction", vilket är en metod som 
möjliggör undervisning av andraspråkselever med både språkliga och 
ämnesinnehållsliga aspekter i åtanke. Vidare förespråkas SIOP, Sheltered 
instruction observation protocol (se figur 1) för både lektionsplanering såväl som 
bedömning av undervisning. SIOP är ett protokoll som innehåller viktiga aspekter 
kring undervisning av andraspråkselever.  
 
Lesson Preparation  

1. Content objectives clearly defined, displayed, and reviewed with students  
2. Language objectives clearly defined, displayed, and reviewed with students  
3. Content concepts appropriate for age and educational background level of students  
4. Supplementary materials used to a high degree, making the lesson clear and meaningful (e.g., computer programs, graphs, models, 

visuals)  
5. Adaptation of content (e.g., text, assignment) to all levels of student proficiency  
6. Meaningful activities that integrate lesson concepts (e.g., interviews, letter writing, simulations, models) with language practice 

opportunities for reading, writing, listening, and/or speaking  
Building Background  

7. Concepts explicitly linked to students’ background experiences 
8. Links explicitly made between past learning and new concepts 
9. Key vocabulary emphasized (e.g., introduced, written, repeated, and highlighted for students to see)  

Comprehensible Input  
10. Speech appropriate for students’ proficiency levels (e.g., slower rate, enunciation, and simple sentence structure for beginners)  
11. Clear explanation of academic tasks  
12. A variety of techniques used to make content concepts clear (e.g., modeling, visuals, hands-on activities, demonstrations, gestures, 

body language)  
Strategies  

13. Ample opportunities provided for students to use learning strategies  
14. Scaffolding techniques consistently used, assisting and supporting student understanding (e.g., think-alouds)  
15. A variety of questions or tasks that promote higher-order thinking skills (e.g., literal, analytical, and interpretive questions)  

Interaction  
16. Frequent opportunities for interaction and discussion between teacher/student and among students, which encourage elaborated 

responses about lesson concepts  
17. Grouping configurations support language and content objectives of the lesson  
18. Sufficient wait time for student responses consistently provided  
19. Ample opportunities for students to clarify key concepts in Ll as needed with aide, peer, or L1 text  

Practice & Application 
 
20. Hands-on materials and/or manipulatives provided for students to practice using new content knowledge  
21. Activities provided forstudents to apply content and language knowledge in the classroom 
22. Activities integrate all language skills (i.e., reading, writing, listening, and speaking) Lesson Delivery 
23. Content objectives clearly supported by lesson delivery 
24. Language objectives clearly supported by lesson delivery 25. Students engaged approximately 90% to 100% of the period 26. Pacing 

of the lesson appropriate to students’ ability levels  
Review & Assessment  

27. Comprehensive review of key vocabulary  
28. Comprehensive review of key content concepts  
29. Regular feedback provided to students on their output (e.g., language, content, work)  
30. Assessment of student comprehension and learning of all lesson objectives (e.g., spot checking, group response) throughout the lesson  
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Figur  1. SIOP (Short, 2013 s. 120) 

SIOP är en del av ett professionellt utbildningsprogram för lärare vilket innehåller 
workshops, coaching i form av observationer, stöd av experter i verksamheten och 
tekniskt stöd digitalt. Vidare förespråkar Short (2013) att lärarfortbildningen bör 
utföras med ett antal steg i åtanke; 

• Genom utvärdering med SIOP (se figur 1) börja med att identifiera de 
utvecklingsområden som finns för lärarna inom deras undervisning av 
andraspråkselever. 	

• Låt det ta tid. Lärare har mycket att göra och behöver tid för att reflektera 
och testa innehållet i undervisningen. 	

• Utforma utbildningsprogrammet till att vara en del av lärarens dagliga arbete. 
Fortbildning behöver bygga på och bedrivas i miljön den är tänkt att 
användas. Annars finns risken att utbildningen inte kopplas till verksamheten 
i tillräcklig mån att läraren ska kunna tillämpa innehållet.	

• Ge lärarna det stöd de behöver. Att även lärare behöver stöd i sin utbildning 
ska inte underskattas. Lärare kan behöva stöd i form av exempelvis en 
mentor eller coach för feedback på sin undervisning, professionella 
läronätverk, studiecirklar eller dylikt. 	

• Erbjud lärarna kunskaper i den evidens som metoden grundar sig i. För att 
lärarna ska kunna tillämpa innehållet som behandlas inom fortbildningen och 
utföra egna didaktiska val, behöver lärarna ha djupare kunskaper. Lärarna 
behöver känna till bakgrunden till varför och i vilka sammanhang dessa 
strategier eller metoder är särskilt lämpade för andraspråkselever. 	

• Involvera skolledningen. Skolledningen har en viktig roll i att upprätthålla de 
undervisningsstandards som presenteras inom lärarfortbildningen, och bör 
således engageras för framtida översikt av undervisningen. 	

• Utforma medel till uppföljning kring hur lärarna använder sig av 
fortbildningen i undervisningen förslagsvis SIOP (se figur 1).	

Vidare påtalar Short (2013) det faktum att lärare under fortbildning bör bemötas på 
liknande sätt som elever i lärande, det vill säga med hänsyn till olika individuella 
förutsättningar att lära sig och ta emot nytt innehåll. 
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5.2. Sammanfattning av Skolverksamhetsövergripande anpassningar och åtgärder  

Sammanfattningsvis har temat behandlat många aspekter kring övergripande 
anpassningar och åtgärder som skolverksamheter kan tillämpa i arbetet med 
flerspråkiga elever. Detta innefattar bland annat lärares uppfattningar av 
standardprov som införts till följd av lagen NCLB i USA, samt muntliga 
översättningar som anpassning för andraspråkselever på tidigare nämnda prov.  

Temat har även behandlat ett flertal studier från olika verksamheter världen över 
där språk och andraspråk används på olika vis för lärande av språk och annat 
ämnesinnehåll. Elever behöver stöd i sitt modersmål för att optimera lärandet i alla 
ämnen, det finns således ett behov av att finna en balans i användandet av olika 
språk inom skolverksamheter. Det har visat sig finnas ett behov av utbildning i 
språkets roll inom exempelvis matematik för lärare världen över, temat har således 
även behandlat aspekter av fortbildning av lärare. Fortbildning kan ske på en 
mängd olika vis, genom exempelvis stöd från externa experter eller 
undervisningspaket. Huvudsaken är att fortbildningen bedrivs inom verksamheten 
för att optimera lärarnas lärande och möjligheter till att testa sina kunskaper i direkt 
anslutning till fortbildningen samt att det tillåts ta tid av hänsyn till lärarna. 

5.3. Anpassningar för klassrummet  

Temat innefattar 20 artiklar (se bilaga 5-9) vilka behandlar stöd och anpassning av 
mindre omfattning för tillämpning på klassrumsnivå. Temat innehåller följande 
kategorier; digitala hjälpmedel, undervisningsstrategier, kulturell relevans, 
relationer och nivåanpassning.  

5.3.1. Digitala hjälpmedel  

Denna kategori innefattar studier som behandlar stöd till andraspråkselever i digital 
form. Detta stöd kan bestå av datorprogram vilka används inom eller utanför 
undervisningen i skolan, matematikspel eller humanoida robotar som 
instruktionsmedium. 
5.3.1.1. Resultat och analys av fältet  

Fältet utgörs av 6 studier, varav 1 randomiserad fallstudie, 3 stycken kvalitativa 
studier och 2 stycken kvantitativa studier (se bilaga 5). Även denna kategori 
innehåller många studier från USA, men har även en östasiatisk prägel med studier 
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från Kina och Taiwan. Gemensamt för studierna är att olika typer av digitala 
hjälpmedel används för att stötta elever som inte undervisas på sitt modersmål i 
matematikundervisningen, med språkutveckling i åtanke. 

Användande av datorprogram särskilt utformade för andraspråkselever har på flera 
håll visat sig effektivt för elevernas lärande i matematik såväl som språk (Boswell, 
Hu, Lai, Qu, Rozelle, Shi & Zhang, 2015; Freeman, 2012; Huang, Lai, Luo, 
Rozelle & Zhang, 2015). Stödet finns ofta tillgängligt via internet vilket möjliggör 
tillgång till stödet även utanför ordinarie skoltid, något som särskilt gynnar elever 
som visat på låga prestationer inom matematik. Freeman (2012) menar att denna 
typ av stöd ökar elevernas självständighet, vilket i sin tur höjer elevernas 
självförtroende. Självständiga elever frigör mer tid hos läraren till individuellt stöd 
av elever, något även humanoida robotar som instruktionsmedium kan göra. 
Humanioda robotar, det vill säga människolika robotar, är dessutom ett effektivt 
hjälpmedel som fångar elevernas intresse och gör dem engagerade i undervisningen 
(Chang, Chao, Chen, Lee, Wang, 2010a). Vidare har matematikspel på dator visat 
sig kunna utveckla andraspråkselevers problemlösningsförmåga (Mayer, Moreon & 
Quilici, 1999).  

För att få de positiva effekter av dessa matematikspel och datorprogram, vilka ovan 
nämnda studier visar, krävs ett kontinuerligt och regelbundet användande. Chang 
och Kim (2010b) understryker även att detta inte är ett stöd som gynnar alla, då det 
visat sig missgynna elever som undervisas på sitt modersmål, men också vara 
särskilt gynnsamt för andraspråkstalande pojkar. 
5.3.1.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Den studie som valts ut för fördjupning inom denna kategori är Using digital 
technologies to redress inequieties for English language learners in the English 
speaking mathematics classroom (Freeman, 2012), en kvalitativ studie bedriven i 
Colorado, USA på 50 elever under totalt 6 månaders tid. Studien valdes ut eftersom 
den betraktas vara en representant för de andra studierna inom kategorin och då den 
beskriver sina resultat på ett utförligt och användbart vis. 

Syftet med studien var att undersöka om datorprogrammet HELP Math kunde vara 
ett bra hjälpmedel för att jämna ut prestationsskillnader mellan andraspråkselever 
och elever med engelska som modersmål samt öka elevernas självständighet inom 
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ämnet. Programmet användes av eleverna under en period på 4 månader, där 
eleverna skulle använda programmet under minst 15 timmar. 

HELP Math är ett interaktivt datorprogram med virtuella verktyg som är speciellt 
utvecklat för andraspråkselever inom åldersspannet 5-18 år. Programmet har goda 
möjligheter till individanpassning och fungerar således inom ett så brett 
åldersspann. Det stöd som programmet erbjuder innefattar bland annat ljud och 
video samt olika representationsformer och förklaringar till matematiskt och annat 
akademiskt språk. Programmet erbjuder även diagnostisk bedömning med direkt 
feedback och formativ bedömning som stödjer eleven i sin utveckling. 

Programmets inverkan på elevernas resultat mättes med hjälp av matematiktest före 
och efter 4-månadersperioden och visade att programmet höjde elevernas 
prestationer och självständighet inom matematikämnet. Detta påverkade elevernas 
självkänsla och deras syn på framtida användning av matematik inom yrken eller 
högre utbildning positivt. Det visade sig att tillgängligheten programmet erbjöd då 
det kunde nås av eleven via internet i hemmet, särskilt gynnade de elever som 
visade på lägst självständighet och de lägsta prestationerna inom matematik. 
Freeman (2012) framhåller att stödets tillgänglighet innebär att effektiviteten inte är 
direkt jämförbar med andra stödstrategier som endast kan användas i skolan, men 
att det å andra sidan är friheten eleverna erbjuds som är styrkan i programmet. 

Freeman (2012) belyser att datorprogram som används inom 
matematikundervisning ofta är utformade för modersmålstalare som presterar på 
medelnivå, men att program speciellt utvecklade för andraspråkselever som HELP 
Math är nödvändiga.  

HELP Math bedöms således inom ramen för studien vara ett effektivt stöd inom 
matematikundervisning för elever med annat modersmål än språket undervisningen 
bedrivs på.  

5.3.2. Undervisningsstrategier 

Kategorin innefattar studier som behandlar olika aspekter av undervisning såsom 
didaktiska val, kommunikation och instruktion i klassrummet samt samarbete 
elever emellan. 
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5.3.2.1. Resultat och analys av fältet  

Fältet utgörs av 8 studier, varav 6 kvalitativa och 2 kvantitativa studier (se bilaga 6). 
Studierna undersöker olika undervisningsstrategier för att identifiera vilka som kan 
betraktas som effektiva och gynnsamma för elever som inte undervisas på sitt 
modersmål. Chang (2008) betonar att dessa elever inte kan betraktas vara en 
homogen grupp, och påvisar i sin studie skillnader i lämplighet rörande 
undervisningsgruppers storlek mellan elever med skilda ursprung. Elever med 
asiatiskt ursprung sades missgynnas av lärarledda aktiviteter i mindre grupper 
medan latinamerikanska elever missgynnades av lärarledda helklassaktiviteter. 
Diaz,  Padron, Valle & Waxmans (2013) studie visade till viss del motsägande 
resultat, då ett antal undervisningsmetoder prövades för att avgöra dess lämplighet i 
klassrum med språklig mångfald, då detta visade att undervisningsmetoderna inte 
skilde sig åt effektmässigt.  

Det finns strategier vilka kan vara lika gynnsamma för andraspråkselever som 
elever som undervisas på sitt modersmål. Det kan bland annat vara goda relationer 
lärare och elever emellan samt tydlig anknytning till elevers tidigare erfarenheter. 
Detta kräver särskilt fokus på kulturell relevans för elever med annat ursprung än 
landet där undervisningen bedrivs (Ahn, Catbagan, Jy, Lopez, Tamayo, Walker, 
2015). Inom ramen för stödstrategier i problemlösning har språkligt stöd baserat på 
elevens nivå av matematisk förståelse visat sig vara effektivt (Orosco, 2014). 

Dominguez, Empson, Maldonado och Turner (2013) framhåller vikten av 
intersubjektivitet, det vill säga gemensam förståelse för olika fenomen, för 
fungerande kommunikation inom matematikundervisningen. Detta kan bli en 
utmaning att uppnå för lärare och elever med olika kulturella bakgrunder.  

Vidare har en studie visat att elevers matematiska ordförråd kan förbättras genom 
att läraren uppmuntrar till samarbete elever emellan, i arbetet med 
matematikuppgifter.  Andraspråkselever som hade svårigheter med att använda sig 
av matematiska begrepp gynnades av detta arbetssätt (Boekaerts, Oortwijn, Vedder, 
2008). 
5.3.2.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Inom denna kategori valdes studien Successful minority pedagogy in mathematics: 
US and Japanese case studies (Ahn, et al., 2015) ut för fördjupning. En kvalitativ 
studie som erbjuder en jämförelse mellan USA och Japan, vilket är särskilt 
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intressant för denna studie då syftet är att identifiera internationell forskning för 
tillämpning i den svenska skolan. En jämförelse mellan två länder betraktas då 
kunna erbjuda en inblick i hur en undervisningsstrategi kan fungera i olika 
sammanhang. Artikeln baseras på två studier vilka till en början inte var tänkta att 
jämföras, och skiljer sig därmed i utförande. Trots skillnaderna i förutsättningar i 
de två länderna, visade studierna på likheter. 

I USA bedrevs studien på en sommarskola i Los Angeles med en stor andel elever 
med lägre socioekonomisk bakgrund och en stor andel elever med engelska som 
andraspråk. På sommarskolan undervisade 15 lärarstudenter, vilka studien 
fokuserar på. 

I Japan studerades en lärare som varit verksam i mindre än 5 år i en skola med en 
stor andel burakuelever i Osaka. Buraku är den historiskt mest stigmatiserade och 
marginaliserade minoriteten i Japan, men kan betraktas vara osynliga som minoritet 
till följd av deras etniskt japanska bakgrund (Ahn et al., 2015). 

Undervisningen i den amerikanska studien baseras på Moses 5-stegsmodell för att 
undervisa algebra, vilken den japanska studien även kom att jämföras mot. 
Modellen ser ut på följande vis (Ahn et al., 2015, s. 89); 

1. Att låta eleverna uppleva en bekant fysisk aktivitet.	
2. Att utforma en illustrerad representation av upplevelsen.	
3. Beskriva händelsen på vardagligt språk.	
4. Beskriva händelsen på akademiskt skolspråk.	
5. Konstruera händelsen med symboler.	

Modellen bygger på en sociokulturell syn på lärande och syftar till att elevernas 
lärande ska stöttas genom att i dessa steg bygga matematik och akademiskt 
skolspråk på bekanta situationer och således skapa mening i lärandet.  

I studien i USA bedrevs hälften av den observerade undervisningen utanför 
klassrummet på en basketplan för att möjliggöra fysisk aktivitet, den andra halvan 
bedrevs i klassrummet med visuella och taktila aktiviteter. Ahn et al. (2015) menar 
att denna typ av aktiviteter som aktiverar många sinnen minskar språkliga krav och 
underlättar således förståelsen för andraspråkselever. Dessa aktiviteter som bedrevs 
under sommarskolan och således utanför undervisningen eleverna var vana vid 
kom att leda till att eleverna höjde sina prestationer, särskilt i bråkräkning vilket 
betraktas vara det främsta hindret till att lära sig algebra i USA. Elevernas förmågor 
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inom områden som kräver mer läsförståelse ökade också till följd av det stöd 
eleverna erbjöds. 

I Japan bedrevs studien inom ramen för den ordinarie matematikundervisningen av 
en klass i årskurs 8, där läraren Mr Katos undervisning observerades. Mr Kato är 
sportintresserad och anknyter till stor del undervisningen till sportsammanhang och 
andra vardagssammanhang bekanta även för eleverna. Nya koncept presenteras för 
eleverna genom konkreta upplevelser och att låta eleverna förstå dem genom att 
beskriva dessa med egna ord innan läraren presenterar dessa i symboler. Mr Katos 
undervisning bedöms som framgångsrik då hans elever presterar något bättre än 
resterande elever i samma skola. 

Trots olikheterna i de båda studierna såväl som olikheter inom skolsystem USA 
och Japan emellan visade undervisningen av minoritetselever många likheter. 

De likheter som observerats var (Ahn et al., 2015 s. 98-100);  

• En tydlig koppling mellan matematiska koncept och elevernas tidigare 
erfarenheter genom multisensoriska konkreta aktiviteter, vilket relateras till 
steg 1 i Moses 5-stegsmodell.	

• Användandet av vardagliga ord innan akademiska matematikord introduceras, 
vilket relateras till steg 3 i Moses 5-stegsmodell.	

• Integrerandet av språklig förståelse inom undervisningen, vilket relateras till 
steg 4 i Moses 5-stegsmodell.	

• Eleverna guidas mot att bli kritiska tänkare genom en uttänkt process, vilket 
relateras till Moses 5-stegsmodell i sin helhet.	

• Lärarna utvecklar goda relationer med eleverna och arbetar även för att 
bygga goda relationer eleverna emellan.	

Sammanfattningsvis visar studien att USA och Japan trots ländernas olikheter 
utvecklat mycket likartade framgångsrika strategier för att undervisa etniska- 
och/eller språkliga minoritetselever i matematik.  

5.3.3. Kulturell relevans  

Elever med olika ursprung bär med sig olika kulturella identiteter och erfarenheter, 
inom ramen för denna kategori behandlas kulturens innebörder för undervisningen 
och elevers framgångar. 
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5.3.3.1. Resultat och analys av fältet  

Fältet utgörs av 2 amerikanska studier med kvalitativ forskningsansats. Miller 
(2015) studerade yrkesverksamma afro-karibiska kvinnor inom yrkesverksamheter 
där etniska minoriteter och kvinnor är underrepresenterade, exempelvis inom 
matematik och ingenjörsarbete. Syftet var att identifiera avgörande 
framgångsfaktorer inom undervisningen de tog del av som unga. Studien kom fram 
till att kvinnornas kulturella identitet spelade en stor roll i deras framgångar, vilket 
talar för vikten av att värdesätta och lyfta elevers olika kulturella bakgrunder i 
undervisningen. Campbell-Whatley, Lo och Shumate (2012) har i sin tur undersökt 
effekterna av kulturellt anpassad undervisning inom matematikämnet, vilket visade 
på positiva resultat för andraspråkstalares prestationer inom ämnet. 

5.3.3.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  

Studien som valts ut för fördjupning är Effective teachers: Culturally relevant 
teaching from the voices of Afro-Caribbean immigrant females in STEM (Miller, 
2015), en studie som behandlar "culturally responsive pedagogy" från ett inom 
ramen för denna studie unikt perspektiv. Studien har bedrivits kring 5 kvinnor av 
Afro-Karibiskt ursprung som är yrkesverksamma inom STEM-yrken, med 
bakgrund i etniska minoriteter och kvinnors underrepresentation inom dessa. 
STEM står för yrken och utbildning inom naturvetenskap (science), teknik 
(technology), ingenjörsarbete (engineering), och matematik (mathematics). 

Miller (2015) påpekar att det begränsade antalet deltagare och studiens begränsning 
avsett deltagarnas kön innebär att resultaten inte är omedelbart generaliserbara, 
men det faktum att dessa kvinnor representerar två minoriteter inom STEM-fältet 
berättigar valet av deltagare. 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i kvinnornas yrkesframgångar och 
tidigare skolerfarenheter identifiera effektiva undervisningsstrategier för 
minoritetselever. Studien bedrevs i New York, USA, och baseras på intervjuer, 
enkäter och observationer kring ovan nämnda kvinnor. Kvinnornas afro-karibiska 
kulturella identitet visade sig vara en betydande faktor som gav kvinnorna stöd i 
motgångar inom yrket. I ljuset av detta poängteras relevansen i att bevara 
minoritetselevers kulturella identiteter inom ramen för undervisningen. Miller 
(2015) talar om "culturally relevant pedagogy" och "culturally responsive teaching", 
viket syftar till undervisning utformad för att stödja minoritetselever. Genom att 
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använda kulturella referenser relevanta för eleverna inom undervisningen kan dessa 
stödja och utveckla eleverna intellektuellt, socialt, emotionellt och politiskt. 
Culturally relevant pedagogy har uppkommit ur den marginalisering av 
minoritetselever som tidigare skett inom den amerikanska skolan, och strävar efter 
att eleverna ska få lyckas akademiskt, utveckla och behålla sin kulturella identitet 
samt utveckla ett kritiskt tänkande (Miller, 2015, s. 2).  

Studien resulterade i ett antal faktorer vilka betraktas vara avgörande i kvinnornas 
skolgång, och därmed viktiga att poängtera för verksamma lärare (Miller, 2015, s. 
6-9); 

• En tro på alla elevers förmåga att lyckas. Minoritetselever kan prestera sämre 
än sina klasskamrater av ett flertal anledningar så som språkliga svårigheter. 
Om läraren till följd av detta har lägre förväntningar på dessa elever är 
förväntningarna i sig en begränsande faktor för elevernas prestationer. De 
studerade kvinnorna har alla erfarenheter av positiva stöttande lärare som 
trott på deras förmåga att lyckas, men även av rasistiska stereotyper vilka 
styr lärares förväntningar på eleverna. Studien tar exempelvis upp 
stereotyper koppade till elever av kinesiskt ursprung vilka förväntas vara 
begåvade och i motsats till elever av afrikanskt ursprung vilka förväntas 
prestera sämre.	

• Kontakter mellan hemmet och skolan. Kvinnorna belyser vikten i lärarens 
roll som kontakt mellan hemmet och skolan.	

• Variation i undervisningen. Alla kvinnorna påtalar vikten av varierande 
undervisningsstrategier då en och samma lösning sällan är gynnsam för 
samtliga elever. Utöver den variation som finns elever emellan kan elever 
som undervisats i andra länder tidigare vara vana vid undervisning skild från 
de vanligaste strategierna i USA.	

• Öppna och reflekterande lärare. Läraren lär själv under hela sin 
yrkesverksamma tid och behöver kontinuerligt anta ett självrannsakande och 
reflekterande grepp om sina egna föreställningar och sin undervisning.	

Med detta i åtanke har studien kommit fram till ett antal utmaningar lärare står 
inför (Miller, 2015, s. 10-11); 

• Att förmedla omsorg för eleverna som uttrycker en tro på deras förmåga att 
lyckas.	
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• Att vara länken som binder samman hem, kultur och skola. Läraren behöver 
ha en förståelse för elevernas kulturella bakgrunder för att skapa en 
meningsfull undervisning för alla elever, och således bygga broar mellan 
hemmet, elevers tidigare erfarenheter och skolan.	

• Att skapa klassrumspraktiker som fungerar samt att utvecklas inom konsten 
att undervisa.	

5.3.4. Relationer  

Denna kategori innefattar studier som handlar om elevers relationer till lärare och 
föräldrar samt om föräldrasamarbete kan påverka elevernas prestationer i 
matematik. Inom denna kategori har ingen studie valt ut till fördjupning då de inte 
presterarar särskilt stark eller relevant evidens. 
5.3.4.1. Resultat och analys av fältet  

Kategorin behandlar 3 kvantitativa studier vilka syftar till att undersöka samarbete 
mellan skolan och föräldrar samt elevers relationer till vuxna, och hur dessa 
aspekter påverkar elevernas resultat. Det har visat sig att det inte gick att mäta 
någon särskild effekt på elevernas prestationer till följd av föräldraengagemang 
inom ramen för den ena studien (Driessen, Sleegers & Smit, 2006). Den andra 
studien visade att elevens relation till läraren påverkar deras prestationer inom 
matematikämnet (Gregory & Weinstein, 2004). Vidare kartlade Lopez (2001) 
stödet gymnasieelever får från exempelvis familj, klasskamrater och lärare till två 
modeller baserat på stödets karaktär. Den första modellen kallas Assisted 
performance model (AP) och baseras på en sociokulturell syn på stöd och lärande 
och den andra modellen, individuaion model (IM), syftar till elevernas 
matematikprestationer och framtidsvisioner. Syftet var att undersöka hur eleverna 
upplever och presterar inom respektive modeller. Det visade sig att AP innebar 
högre matematiska prestationer hos elever inom den collage-förberedande 
gymnasielinjen, men i motsats till studiens hypotes medförde modellen lägre 
prestationer hos elever inom en gymnasielinje med extra stöd. IM innebar högre 
ambitioner hos de elever som hade goda erfarenheter av AP-modellen (Lopez, 
2001).  



Jennifer Hultman & Josefin Engman  

 38 

5.3.5. Nivåanpassning 

Inom ramen för tidigare kategorier har nivåanpassning behandlats inom program 
och modeller för flerspråkiga elever. I denna kategori återfinns en studie vilken 
behandlar nivåanpassning och nivågruppering inom allmänklassrummet. I denna 
kategori har ingen artikel valts ut för fördjupning, då ämnet redan behandlats i 
tidigare avsnitt där studier visat likvärdiga resultat som denna artikel. Artikeln har 
inte placerats under samma kategori som dessa artiklar då den skiljer sig åt från 
dessa i flera aspekter. Studien behandlar exempelvis anpassningar i klassrummet 
till skillnad från de andra studierna som handlar om anpassningar på högre nivåer. 
5.3.5.1. Resultat och analys av fältet  

Studien vilken ensam får representera fältet inom denna kategori är av kvantitativ 
ansats (se bilaga 9). Nivågruppering och nivåanpassning är ett återkommande 
kritiserat ämne i undervisningsforskning.  I USA är så kallad "ability grouping" där 
elever grupperas tillsammans med likpresterande elever och ges 
undervisningsmaterial anpassat för nivån vanligt. I den lägre nivån av 
nivågrupperingar är andraspråkselever och etniska minoriteter överrepresenterade. 
Det har visat sig att lågpresterande elever missgynnas både av att grupperas 
tillsammans med elever av liknande prestationsnivå såväl som att ges undervisning 
anpassad till lägre nivå. Burris, Murphy, Welner och Wileys (2008) studie visar att 
bemöta samtliga elever som högpresterande och tilldela dem utbildningsmaterial på 
högre nivå gynnar samtliga elever, i synnerhet andraspråkselever. 
Andraspråkseleverna höjde sina prestationer när högre krav ställdes, och 
missgynnas således av den nivåanpassning som vanligen sker.  

5.4. Sammanfattning av Anpassningar för klassrummet   

Sammanfattningsvis har detta tema behandlat ett antal olika anpassningar för 
klassrummet. Digitala hjälpmedel som datorprogram och spel har visat sig ge 
positiva effekter på flerspråkiga elevers matematikprestationer, om de används 
kontinuerligt. Datorprogram som kan nås via internet har visat sig öka elevers 
självständighet i matematik, då eleverna får fri tillgång till individanpassat stöd 
både i skolan och hemmet vid behov.  

Vidare har det visat sig att relationen elever och lärare emellan är av vikt för 
elevernas prestationer, och att lärarens förväntningar på elevens prestationer 
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påverkar elevens resultat. Höga förväntningar har visat sig särskilt gynnsamma för 
flerspråkiga elever. Undervisning av flerspråkiga elever kräver intersubjektiva 
förståelser och kunskaper kring olika kulturella aspekter, detta för att kunna knyta 
an till flerspråkiga elevers tidigare erfarenheter och således underlätta deras 
förståelse inom matematikämnet. Kulturella referenser kan även bidraga till 
bevarandet av elevernas kulturella identitet, något som visat sig viktigt för deras 
personliga utveckling och självförtroende.  

6. Diskussion 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare kunskaper som 
presenterats i studiens bakgrundsavsnitt. Den internationella forskningen diskuteras 
därmed ur ett svenskt perspektiv, för tillämpning inom den svenska skolan samt 
förslag till vidare forskning.  

6.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Denna systematiska litteraturstudie har bedrivits med utgångspunkt i 
frågeställningen "Vad säger forskning om hur skolväsenden kan arbeta stödjande 
för elever med annat modersmål än språket matematikundervisningen bedrivs på?". 
Studien har behandlat forskning som bedrivits på en mängd olika nivåer, från 
beslutsfattare på hög nivå ner till det enskilda klassrummet. Engagemang från 
samtliga nivåer har visat sig nödvändiga för den svåra uppgiften att bedriva 
framgångsrik undervisning av elever som har annat modersmål än språket 
undervisningen bedrivs på. Nationella riktlinjer för utbildning och bedömning av 
flerspråkiga elever är av vikt för att säkerställa att eleverna får en likvärdig 
utbildning och bedöms rättvist. Skolledningar behöver engageras i fortbildning av 
lärare för att säkerställa att kunskaper kring de unika behov som finns i utbildning 
av flerspråkiga elever, såväl som att ge stöd till lärarna i processen. På flera håll i 
världen är så kallade förberedelseklasser av olika varianter vanliga, vilka kan ge 
goda resultat om eleven ingår i dessa inom begränsade tidsramar. Elevernas 
språkliga utveckling behöver oavsett skolform eller elevuppsättning ingå i samtlig 
ämnesundervisning, vilket gör språkliga aspekter en angelägenhet för samtliga 
ämneslärare. Inom matematikundervisningen kan detta med fördel ske genom att 
anknyta till elevernas tidigare erfarenheter, med kulturella aspekter i åtanke. 
Elevernas vardagliga språk såväl som formella skolspråk kan utvecklas genom väl 
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genomtänkta stödstrategier som exempelvis Moses 5-stegsmodell. Även 
datorprogram och spel har visat sig vara goda hjälpmedel för individanpassad 
undervisning i matematik för flerspråkiga elever, vilket kan användas både i 
klassrummet och efter skoltid. Lärarens bör bilda goda relationer till eleven såväl 
som elevens föräldrar och ha höga förväntningar kring elevens prestationer, då 
detta visat sig gynnsamt för flerspråkiga elever.  

6.2. Resultatdiskussion   

Nedan kommer resultatet diskuteras i relation till en svensk kontext och de 
svårigheter som identifierats inom ramen för studiens bakgrund. 

6.2.1. Stöd inom flerspråkiga aspekter internationellt för tillämpning i Sverige  

Denna studie behandlar en mängd olika typer av stöd och anpassningar att tillämpa 
för flerspråkiga elever i undervisningen, såväl som inom bedömning. Studien har 
behandlat forskning bedriven i en mängd olika undervisningstyper och 
språkförutsättningar, som exempelvis undervisning med engelska som importerat 
språk. Detta skulle kunna betraktas vara helt skilt från de förutsättningar 
flerspråkiga elever har i den svenska skolan, men vi bedömer att dessa skolformer 
erbjuder viktiga lärdomar för den svenska skolan trots detta. Eftersom eleverna 
undervisas på ett annat språk än sitt modersmål, i syftet att utveckla ett andraspråk, 
liknar detta flerspråkiga elevers situation i Sverige. Exempelvis kan elevers 
situationer inom förberedelseklasser och undervisning med importerat språk eller så 
kallade "language immersion programs" jämföras som motsatser. 
Förberedelseklasser kan betraktas minimera elevens exponering av andraspråket, 
medan language immersion eller importerat språk avser maximera den. Studier 
visar att maximera elevens kontakt med andraspråket innebär en snabbare 
språkinlärning, men missgynnar elevens utveckling inom matematik och andra 
ämnesområden (Callahan et al., 2010; Dodd, Hemsley & Holm, 2014; Frawley, Lee 
& Watt, 2015; Goldstein, 1997; Halai et al., 2013; Mulligan & Verzosa, 2013; 
Reardon et al., 2015).  

Vidare har det visat sig riskfyllt att placera elever i förberedelseklasser då detta kan 
missgynna elever på sikt (Callahan et al., 2010), dessa kunskaper tycks också 
påverkat nya bestämmelser kring förberedelseklasser i Sverige. De nya 
bestämmelserna innebär att elever inte får undervisas på heltid i förberedelseklass 
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efter årsskiftet 2016, utan ska undervisas inom ramen för ordinarie 
ämnesundervisning i så stor utsträckning som det är möjligt (Skolverket, 2016a).  

En ideal utveckling av språk såväl som av matematiska förmågor sker i en balans 
mellan de båda, vilket är en utmaning för läraren i planeringen av undervisningen. 
Matematiklärare behöver således vara utbildade inom språkutveckling i 
matematikämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2008), detta visar även studier 
som behandlas inom ramen för denna studies resultat, exempelvis Lan et al. (2011).  

Lärare brister i kunskaper kring undervisning av flerspråkiga elever i Sverige 
(Jällhage, 2016, maj; Skolinspektionen, 2010) studiens resultat visar att detta även 
är gällande på många håll internationellt (Lan et al., 2011; Short, 2013). Detta gör 
lärarfortbildning till en mycket aktuell fråga. En studie visar att fortbildning bör 
med fördel ske i direkt anslutning till verksamheten för att ge lärarna möjligheten 
att pröva och utvärdera sina nya kunskaper inom undervisningen (Short, 2013). 
Lärarfortbildning är således en tidkrävande men långsiktig process medan stöd från 
externa experter, som nämnts ovan, i olika former kan vara en snabb lösning möjlig 
på stor skala på kort sikt.  

6.2.2. Kommunikation i klassrummet  

Reflektion och djupare förståelse sker enligt Myndigheten för skolutveckling 
(2008) i kommunikation individer emellan då tankar formuleras språkligt. Detta 
stödjs av en studie som visar att kommunikation och relationer elever och lärare 
emellan är av stor vikt för en framgångsrik undervisning i matematik (Gregory et 
al., 2004). Inom undervisning av flerspråkiga elever av olika ursprung kan det 
finnas ett flertal hinder som kan väcka frustration hos både lärare och elever. Det 
mest konkreta hindret är förstås det språkliga, när lärare och elev inte lyckas uppnå 
fungerande kommunikation, om de inte delar modersmål eller inte har tillräckliga 
kunskaper för att förstå och uttrycka sig på det språk undervisningen bedrivs på. 
Att lära sig kommunicera vardagligt på ett språk kan ta 2 år, medan att lära sig det 
mer formella och akademiska språk som förekommer i skolan kan ta upp till 10 år 
(Grevholm, 2014). Detta innebär att kommunicera i skolan kan vara särskilt svårt 
för andraspråkselever.  

I en del klassrum kan lärarens modersmål också skilja sig från språket 
undervisningen bedrivs på, och i vissa fall vara samma modersmål som vissa 
elevers. Studier har visat att detta kan innebära både fördelar och nackdelar 
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didaktiskt, då det kan vara ett ovärderligt stöd för vissa elever, men kan å andra 
sidan uppfattas som favoriserande från andra elever (Goldstein, 1997). Detta kan 
således även påverka relationsbygget elever och lärare emellan, då vissa elever får 
möjligheten att kommunicera med läraren på ett familjärt vis via ett gemensamt 
modersmål medan andra elever som inte ges samma möjlighet kan känna sig 
marginaliserade av detta. Med bakgrund i den stora ökningen av asylsökande som 
pågått sedan hösten 2015 till följd av bland annat konflikter i Syrien 
(Migrationsverket, 2016), är det inte alltför spekulerande att förutspå att detta kan 
komma att bli ett allt vanligare dilemma i den svenska skolan. Bland de nyanlända 
återfinns både utbildade lärare såväl som framtida lärare som kommer att tala 
svenska som andraspråk. Goldstein (1997) menar att det stöd en lärare som har 
samma modersmål som elever i behov av stöd kan erbjuda är för värdefullt för att 
slösas bort, men att detta behöver förhandlas fram i klassrummet för att det ska 
kunna fungera. Detta kan komma att bli en aspekt lärarutbildningen i Sverige 
behöver behandla i större utsträckning i framtiden. 

6.2.3. Svårigheter med språket och kulturell relevans 

Alla elever gynnas av att undervisning sker med stöd i kända kontexter. 
Matematikuppgifter som uttrycks inom situationer bekanta för eleven möjliggör ett 
stöd då eleven resonerar sig fram till lösningen av uppgiften samt 
rimlighetsprövning av svaret (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Kända 
kontexter skulle kunna betraktas vara mer lättillgängliga för elever som undervisas 
inom sin hemkultur och dessutom i många fall delar denna med läraren. Inom 
mångkulturella klassrum, där en mängd olika kulturella bakgrunder och ursprung 
återfinns, kan det således innebära en utmaning för läraren att förmedla kulturellt 
relevant undervisning som passar alla elever (Skolinspektionen, 2010). En studie 
har visat att intersubjektivitet, det vill säga gemensam förståelse för olika fenomen, 
är en viktig förutsättning för en lyckad undervisning i matematik. Men detta kan 
vara en utmaning att uppnå om lärare och elever har olika kulturella bakgrunder 
(Dominguez, et al., 2013). Miller (2015) betonar med bakgrund i detta att läraren 
behöver kunskap om elevernas bakgrunder för att kunna skapa en undervisning 
som är meningsfull och för att underlätta elevernas förståelse. Då kulturell 
anpassning av matematikundervisning studerats har det visat sig ge positiva 
effekter på elevernas matematiska prestationer (Campbell-Whatley, et al., 2012). 
Bekanta kontexter skulle kunna betraktas vara en väg in till att nå elevernas 
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faktiska matematiska förståelse, som i annat fall kanske inte uttrycks på ett rättvist 
sätt.  

Skolinspektionen (2010) menar att använda sig av ett interkulturellt perspektiv i 
matematikundervisningen inte bara påverkar elevernas prestationer inom 
matematiken positivt, utan även deras självförtroende och identitet. En studie har 
visat att den kulturella identiteten spelar en betydande roll i elevens framtida 
karriärutveckling (Miller, 2015) då den kan erbjuda en inre trygghet och stöd vid 
motgångar. Vidare kan svårigheter med språket inom ämnesundervisning påverka 
elevens självkänsla negativt och leda till en så kallad inlärd hjälplöshet, där eleven 
förlorar sin tro på sin egen förmåga och därmed sänker sina prestationer 
(Fredriksson et al., 2010; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Läraren kan 
stödja elevens tro på sin egen förmåga genom att erbjuda hjälpmedel som stödjer 
elevens självständighet. Freeman (2012) menar exempelvis att datorprogram med 
inbyggt språkligt stöd kan vara ett alternativ för detta, då det sig vara ett effektivt 
hjälpmedel för att både höja elevers prestationer och självständighet inom 
matematikämnet (Freeman, 2012).   

6.2.4. Informellt vardagsspråk och formellt matematiksspråk  

Att lära sig det akademiska och formella språk som används inom skolan är en 
utmaning för alla elever. Särskilt svårt är det för elever som inte undervisas på sitt 
modersmål, då de saknar den grund i vardagsspråket som elever som talat språket 
sedan barnsben har. Eleverna står således inför en riktig utmaning då de behöver 
lära sig det vardagliga språket parallellt med skolspråket och dessutom lära sig 
ämnesinnehållet som behandlas (Axelsson, 2010; Lindberg, 2007). Det formella 
skolspråket spelar en viktig roll i elevernas lärande och utveckling inom 
matematikämnet, då det inte går att uppnå tillräcklig tydlighet inom 
matematikundervisningen genom vardagligt språk. Det förekommer dock att 
läraren undviker att utsätta eleverna för akademiskt språk av hänsyn, då detta 
betraktas vara för avancerat (Grevholm, 2014). Med bakgrund i akademiskt språks 
betydelse är det således tydligt att detta snarare är att göra eleverna en otjänst. 
Elever som kommer från andra språkliga bakgrunder än den svenska talar ofta inte 
svenska i hemmet, och är således beroende av läraren som språklig förebild. En 
studie visar att det formella skolspråket behövs för professionell och akademisk 
integrering i samhället, och är således viktig för elevernas framtid (Callahan et al. 
2010). Vidare visar studier att lärarens förväntningar på elevens prestationer har 
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stor inverkan på hur eleverna faktiskt presterar (Miller, 2015), läraren ska därmed 
inte vara rädd att ställa höga krav på sina elever, då detta visat sig mer gynnsamt 
för elevernas prestationer än att ge dem material på lägre nivå (Burris et al., 2008).  

Inom ramen för denna studie har ett antal strategier och hjälpmedel vilka kan stödja 
elevens utveckling av det akademiska språket på ett fördelaktigt vis framkommit. 
Som nämnt ovan kan datorprogram med språkligt stöd vara en effektiv lösning, 
men även Moses 5-stegsmodell (Ahn et al., 2015). Modellen går ut på att 
matematiskt innehåll stegvis representeras i mer avancerad form genom att utgå 
från en bekant fysisk aktivitet till att formulera denna på vardagligt språk, 
akademiskt språk och slutligen aritmetiskt.  

Tvåspråkighet innebär ett flertal hinder inom lärande av matematik, men också 
kognitiva fördelar. Studier har visat att vanan att koda om innehåll från ett språk till 
ett annat gynnar elevens lärande av matematik, då denna process liknar att koda 
aritmetiskt innehåll till språk. För att ge eleverna möjligheten att utnyttja denna 
fördel behöver de få använda sitt modersmål i undervisningen till viss utsträckning 
(Kaplan et al., 2015). Detta kan ske elever emellan eller med stöd av 
modersmålslärare eller andra resurspersoner inom undervisningen som talar 
elevernas modersmål. 

6.2.5. Övergripande stödåtgärder i Sverige 

I likhet med situationen i Sverige styrs i USA många anpassningar för 
andraspråkselever lokalt. Nationella riktlinjer kan saknas och beslut tas i många fall 
av rektor på aktuell skola. Detta kan potentiellt innebära att elevernas utbildning 
inte är likvärdig inom en nation, eller att de bedöms efter olika standards, vilket 
inte kan betraktas som rättvist inom nationella bedömningssituationer som 
nationella prov. Men andraspråkstalare är inte en homogen grupp som alla gynnas 
av samma anpassningar, vilket gör standardiserade anpassningar till en svår fråga. 

I Sverige finns i vissa fall personer som talar elevens modersmål till hands för 
översättning av vissa delar av nationella prov, men denna möjlighet finns inte för 
alla elever (Skolverket, 2016b). Detta kan innebära att personen oavsiktligt leder in 
eleven på lösningar, vilket således inte kan betraktas vara en optimal lösning i 
aspekter av rättssäkerhet. I USA har inspelade muntliga översättningar som stöd 
vid provtillfällets provats med goda resultat, men trots detta inte använts i någon 
större utsträckning (Stansfield, 2011). Detta kan betraktas som ett rättssäkert stöd, 
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då detta skulle innebära att många elever kan få ta del av samma stöd under 
godkända former. Det kan även betraktas vara en effektiv användning av resurser 
då fler elever kan få tillgång till stöd på sitt specifika modersmål av en och samma 
tolk. 

6.3. Konsekvenser för undervisningen  

Det finns brister i kunskaper kring utbildning av elever som inte undervisas på sitt 
modersmål hos svenska lärare, därmed har denna studie sökt evidens i 
internationella studier kring stöd och anpassning för dessa elever. Med 
evidensbaserade kunskaper kring såväl undervisning av andraspråkselever som 
fortbildning av lärare ges skolverksamheter goda möjligheter till att förbättra 
undervisningen av dessa elever. Studien har kartlagt anpassningar på individnivå 
såväl som på större skala och presenterar exempelvis undervisningsstrategier och 
hjälpmedel av nytta för såväl den verksamma läraren som beslutsfattaren på 
nationell nivå. 

6.4. Metoddiskussion  

En god vetenskaplig studie bör bedrivas med ett genomgående självreflekterande 
och kritiskt förhållningssätt till den egna metoden och arbetsgången för att 
identifiera eventuella fel och brister (Eriksson Barajas et al., 2013). Nedan följer de 
brister som identifierats genom denna studie. 

Studiens tidsbegränsning har inneburit att det inte funnits utrymme att grundligt 
utprova fler söksträngar i sökandet efter den mest optimala. I mån av mer tid hade 
sökningen kunnat arbetats fram till att bli smalare och mer precis, genom 
uteslutande av överflödiga sökord exempelvis. Sökkedjan denna studie baseras på 
innehåller som nämnt under metodavsnittet en stor mängd synonymer och begrepp 
för att täcka ett brett forskningsfält, vilket leder till en mycket bred sökning med 
många träffar. För att erhålla ett för studien rimligt antal träffar samt för att utesluta 
forskning irrelevant för studien blev ytterligare avgränsningar i form av sökorden 
teach*, educat*, pupil* och student* nödvändiga, vilket potentiellt exkluderar även 
relevanta artiklar från sökningen.  

Vidare påbörjades denna studie med förhoppningen att finna forskning med 
varierande geografiskt ursprung för att få ett så brett internationellt perspektiv som 
möjligt. Det visade sig att en stor majoritet av forskningen inom ämnet var 
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bedriven i USA, vilket ger en mer ensidig bild av fältet än förväntat. Detta innebär 
att en stor del av forskningen är färgad av den prov- och bedömningskultur som 
råder i USA. Prov har en mycket mer central del i skolverksamheten i USA än i 
exempelvis Sverige, och utgör således ofta forskningens fokus.  

I ett sent skede insåg vi att begreppsanvändningen till viss del tycks skilja sig åt 
inom forskningstraditioner mellan kontinenter, vilket innebär att olika begrepp 
används i exempelvis Afrika och Nordamerika. Detta skulle potentiellt kunna 
förklara varför så stor andel av artiklarna sökningen fann kom från USA, då 
begrepp som exempelvis "language learner" och "language immersion" är vanligt 
förekommande i amerikanska sammanhang. Vid analys av artiklarna stötte vi på ett 
nytt begrepp i en artikel från Tanzania; "language-in-education". Efter en 
provsökning i Web of Science verkar detta vara ett vanligt förekommande begrepp 
i Afrikansk forskning, vilket eventuellt skulle kunna innebära att det finns fler 
centrala begrepp att finna. I detta läge var det dock för sent att leta fler begrepp och 
göra om sökningen med nya sökord, så frågan kring huruvida detta skulle ge andra 
sökresultat eller om fältet vår sökning fångat är den faktiska representationen av 
fältet kvarstår.  

Då artiklar valdes ut för fördjupning utfördes detta urval genom läsning av 
abstracts samt till viss del kompletterande läsning i artikeln. Detta arbetssätt var 
tidseffektivt men inte tillräckligt ingående för att fullständigt försäkra sig om att 
artikeln var lämplig för fördjupning. I många fall skulle detta kräva läsning av hela 
artikeln, vilket skulle innebära läsning av 39 artiklar inom ramen för denna studie. 
Detta bedömdes inte vara rimligt inom studiens tidsram. Vilket medförde att 
exempelvis artikeln som valdes ut för fördjupning inom kategorin 
undervisningsstrategier inte levde upp till våra förväntningar. 

Som nämnt ovan medförde det breda fältet problem i sökningen då det å ena sidan 
krävde ett nästintill för stort antal synonymer och å andra sidan potentiellt inte 
omfattar tillräckligt många synonymer. Detta resulterade i ett stort antal sökträffar 
och ett behov av avgränsningar i form av fler sökled. Om vi hade använt en annan 
databas skulle en annan metod för avgränsning kunnat användas. Web of Science 
tillhandahåller exempelvis inte operatorn ”NOT” vilket med användandet av annan 
databas hade hjälpt begränsa sökningen på ett annat vis än fler sökord. Sökkedjan 
inkluderar ett antal irrelevanta artiklar inom exempelvis medicin vilka med hjälp 
av ”NOT” kunnat uteslutas ur sökningen och underlättat arbetet. Skulle sökningen 
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genomförts i en databas inriktad på utbildningsforskning som ERIC (EBSCO), 
hade detta möjligtvis underlättat sökningen ytterligare.  

Vidare har Örebro universitetsbiblioteks tillgång till artiklar i ett fåtal fall inneburit 
ett hinder, eftersom artiklar valts bort då de inte funnits att tillgå i fulltext.  

6.5. Fortsatta studier  

Forskningsfältet har visat sig mycket brett, men fokuserar trots detta till stor del på 
övergripande åtgärder och generella anpassningar på större skala. Detta lämnar 
området klassrumsforskning inom ämnet relativt outforskat. Inom ramen för vår 
studie har vi stött på viss forskning från klassrummet, men då detta var tänkt att 
utgöra studiens huvudfokus lämnar det mycket att önska. Nuvarande forskning 
inom ämnet är inte inriktad på matematik till den utsträckning vi hoppades på, 
vilket lämnar utrymme för vidare forskning. 
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8. Bilagor   

Nedan följer ett antal bilagor, bilaga 1 är sökschemat som använts för denna studie, 
som beskriver hur sökningen genomfördes i Web of Science. Bilaga 2-9 innehåller 
tabeller som redovisar de artiklar som beskriver fältet som denna systematiska 
litteraturstudie bygger på. De aspekter som lyfts i tabellen är följande;  

1. Den berörda artikelns författare, titel, år och land.  
2. Studiens syfte.  
3. Vilken forskningsansats den aktuella studien har och vilken metod forskarna 

har använt sig av.  
4. Vilken typ av stöd för eleverna som studien berör, samt vilken skolform som 

forskning är genomförd inom.  
5. Studiens resultat.  

De artiklar som valts ut för fördjupning är markerade med fetstil i respektive 
matriser. 
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8.1.  Bilaga 1: Sökschema   

Databas och datum  Sökord/Kombination av 
sökord  

Avgränsningar  Sökträffar  

Web of Science  

21/4-16 

#1: Math*   2, 109 070 

Web of Science  

21/4-16 

#2: Bilingual* OR ”second 
language” OR L2 OR ELL* 
Multilingual* OR EFL* 
OR ”language learner” OR 
Linguistic* OR Multilingual OR 
EFL* OR “Foregin language” 
OR Multicultural* OR Diverse 
OR Minorit* OR Immigrant* 
OR Migrant* OR Refugee*  

 21 604 262 

Web of Science  

21/4-16 

#3: support OR strateg* OR 
model* OR scaffold* OR help* 
OR accommodat* OR adapt* 
OR aid* OR assist* OR 
instruct* 

 21 606 355 

Web of Science  

21/4-16 

#4: teach* OR educat*  2 191 607 

Web of Science  

21/4-16 

#5: Student* OR Pupil*   912 805 

Web of Science  

21/4-16 

#6: school*  794 723 

Web of Science  

21/4-16 

#7: #1 AND #2 AND #3 AND 
#4 AND #5 AND #6  

  670 

Web of Science  #8: #7 Document types: Article 426 
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21/4-16 Language: English  

Web of Science  

21/4-16 

#9: #8 Manuell avgränsning  39 



8.2. Bilaga 2: Prov- och bedömningsanpassning 

Författare, år, titel & land  Syfte  Forskningsansats 
& metod 

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Abedi, J; Hofstetter, CH; Lord, C.  

(2004): 

Assessment accommodations for 
English language learners: 
implications for policy-based 
empirical research. 

USA  

Syftet är att undersöka två 
delstaters tillämpning av 
provanpassnings och 
bedömningspolicies för 
andraspråkselever samt lärares 
uppfattningar och användning av 
dessa. 

Kvalitativ fallstudie. 
Intervjuer, enkäter. 

Anpassning av 
prov/bedömning. 

Grundskola. 

Studien visade på stor 
variation av anpassning av 
prov och bedömning lärare 
och stater emellan. 

Avalos, M; Cuevas, P; Lee, O; 
Shaver, A. 

(2007): 

Teachers´ perceptions of policy 
influence on science instructions 
with culturally and linguistically 
diverse elementary students. 

USA 

Med bakgrund i USA's förstärkta 
lagstiftning kring skolors ansvar 
att erbjuda andraspråkselever en 
likvärdig utbildning, är syftet att 
undersöka lärares erfarenheter och 
uppfattningar av denna skärpta 
lagstiftning och dess innebörder. 
Detta inkluderar bl.a. delstatsprov 
för att mäta läsförståelse, 
skrivande samt matematik.  

Kvalitativ och 
kvantitativ blandad 
metod. Del av större 
studie. 

Fokusgrupper. 

Enkäter. 

Standardprov och skärpt 
lagstiftning. 

Grundskola. 

Studien visar att lärarna är 
positivt inställda till delstats- 
och nationsövergripande 
standards men negativt 
inställda till delstatsproven. 

Chang, SM; Kao, JC; Rivera, NM; 
Wolf, MK  

(2012): 

Accommodation practices for 

Syftet är att överse de 
anpassningar av delstatsprov 
andraspråkselever får.  

Litteraturstudie. Anpassning och stöd 
under delstatsprov. 

Studien resulterar i kritik mot 
att alla andraspråkstalare får 
samma anpassning av prov, 
då dessa inte är en homogen 
grupp med samma 
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English language learners in states´ 
mathematics assessments. 

USA  

förutsättningar. 

Clark-Gareca, B.  

(2016): 

Classroom assessment and English 
language learner: Teachers´ 
accommodations implementation on 
routine math and science tests 

USA 

Syftet är att undersöka lärares 
tillämpning av 
bedömningsanpassning av 
andraspråkstalares prov i 
matematik och naturvetenskapliga 
ämnen. 

Mixad ansats. 
Kvantitativa enkäter 
och kvalitativa 
intervjuer 

Anpassade prov: Längre 
tid, översättning, ordlista 
på andraspråk eller 
modersmål, stöd från 
läraren.  

Allmän grundskola. 

 

Haag, N; Heppt, B; Roppelt, A; 
Stanat, P.  

(2015): 

Linguistic simplification of 
mathematics items: effects for 
language minority students in 
Germany. 

Tyskland  

Syftet är att undersöka om 
språkliga förenklingar av 
matematikprov med särskild fokus 
på akademiskt språk kan jämna ut 
skillnader i prestationer mellan 
språkminoritetselever och 
modersmålstalare. 

Kvantitativ. 
Experimentell, 
enkäter. 

Språklig förenkling av 
prov. 

Grundskola  

Studien visar att 
anpassningen gav vissa 
positiva  resultat, vilka inte 
bedöms vara tillräckliga för 
att kunna kalla metoden 
effektiv. 

Stansfield, CW. 

(2011): 

Oral translation as a test 
accommodation for ELLs. 

USA 

Syftet är att belysa bristen på 
forskning kring och tillämpande 
av muntlig översättning av prov 
som anpassning för 
andraspråkstalare. 

Litteraturstudie 
baserad till stor del 
på författarens egna 
erfarenheter då 
forskning på området 
saknas. 

Översättning av prov. Studien visar att muntlig 
översättning av prov är 
nödvändig för rättvis 
bedömning av 
andraspråkselever, men 
tillämpas inte ofta i 
amerikanska skolor. 
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8.3. Bilaga 3: Program och modeller  

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats 
& metod  

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Callahan, R; Muller, C; 
Wilkinson, L 

(2010): 

Academic achievement and 
course taking among language 
minority youth in US Schools: 
effects of ESL placement. 
USA 

Syftet är att undersöka effekter av 
placering av andraspråkstalare i 
andraspråksprogram. 

Kvantitativ ansats som 
baserar på en  
Longitudinell studie.  

Anpassat program 
för 
andraspråkstalare. 

Studien visar att nyanlända elever 
som visar låga kunskaper i engelska 
gynnas av programmen under en 
begränsad tid. Elever med större 
engelskkunskaper som bott i landet 
en tid påverkas negativt av 
programmet.  
Elever bör placeras i denna typ av 
program med stor försiktighet. 

 

Dodd, B; Hemsley, G; Holm, A.  

(2014): 

Better in both? Bilingual 
intervention in an Australian school 
context. 
Australien 

Syftet är att jämföra lärandet i två 
grupper av tvåspråkiga elever 
som får matematikundervisning 
på andraspråket respektive 
andraspråket samt modersmålet. 
Andraspråkseleverna som 
undervisades på engelska 
användes som kontrollgrupp. 

 

Kvalitativ 
experimentell 
fallstudie. 

Undervisning på 
andraspråket samt 
modersmålet. 
Grundskola. 

Studien visar att inlärningsmönstren 
hos kontrollgruppen och eleverna 
som undervisades på sitt modersmål 
och andraspråket skilde sig åt. 
Grupperna lärde sig samma innehåll, 
men kontrollgruppen hade mer 
svårigheter. 

Frawley, J; Lee, S; Watt, R. Syftet är att undersöka Kvalitativ fallstudie. Undervisning på Studien visar att instruktion på 
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(2015): 

Effectiveness of bilingual education 
in Cambodia: a longitudinal 
comparative case study of ethnic 
minority children in bilingual and 
monolingual schools  

Kambodja 

 

effektiviteten av ett tvåspråkigt 
program där minoritetselever 
undervisas på sitt modersmål. 

elevens 
modersmål. 

modersmålet kan innebära en fördel 
för elevens matematikprestationer. 

Goldstein, T. 

(1997):  

Bilingual life in a multilingual 
high school classroom: Teaching 
and learning in Cantonese and 
English. 
Kanada  

Syftet är att undersöka hur 
tvåspråkiga lärare och elever 
använder språken för att lyckas i 
undervisningen. 

Kvalitativ fallstudie. 
Klassrumsobservationer 
samt ostrukturerade 
intervjuer.  

Flerspråkiga 
lärare. 
Gymnasiet. 

Studien diskuterar huruvida 
flerspråkigalärare som har 
möjligheten att använda andra språk i 
undervisningen bör göra det, den 
stora majoriteten av lärare och 
föräldrar svarar nej på frågan då detta 
kan upplevas som favorisering av 
elever som talar samma språk. Å 
andra sidan är detta en oumbärlig 
resurs för dessa elever som bör 
utnyttjas. 

 

Halai, A; Karuku, S.  

(2013): 

Implementing language-in-
education policy in multilingual 
mathematics classroom: 

Syftet är att undersöka hur lärare 
och elever förhandlar fram 
användandet av språk när 
undervisningen bedrivs på ett 
främmandespråk och dess 
pedagogiska innebörder. 

Litteraturstudie. Skolor där 
undervisning 
bedrivs på 
engelska som 
främmandespråk, 
där både lärare 

Studien visar att det finns 
meningsskiljaktigheter huruvida 
modersmålet ska användas inom 
ramen för denna typ av undervisning, 
vilket har visat sig nödvändigt för 
elevernas lärande.  
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pedagogical implications.  

Tanzania   
och elever talar 
annat och ofta 
samma 
modersmål. 

 

Kaplan, S; McGraw, R; Rubinstein-
Avila, E; Sox, AA.  

(2015): 

Does Biliteracy plus Mathematical 
Discourse = Binumerate 
Development? Language Use in a 
Middle School Dual-Language 
Mathematics Classroom 

USA 

 

Syftet är att undersöka om 
tvåspråkighet kan främja 
förståelsen av det matematiska 
språket. 

Kvalitativ fallstudie, 
etnografisk metod, 
deltagande 
observationer,  

enkäter med 24 elevers 
perspektiv, elevarbeten 
och videoinspelning.  

 

Strategier för 
instruktion som 
uppmuntrar 
matematisk 
diskurs och 
tvåspråkig 
utveckling. 

Grundskola. 

Studien visar att eleverna använder 
sig av sitt första och andraspråk för 
att förstå avancerande matematiska 
innehållsområden. 

Lan, OS; Tan, M. 

(2011): 

Teaching mathematics and science 
in English in Malaysian classroom: 
The impact of teacher beliefs on 
classroom practices and students 
learning   

Malaysia  

Syftet är att undersöka hur 
lärarens erfarenheter påverkar 
undervisningen och användandet 
av modersmålet i 
naturvetenskapliga ämnen och 
matematiks utformning i 
Malaysiska klassrum där språket 
undervisningen bedrivs på är 
engelska. 

 

Kvalitativ ansats. 
Surveys, intervjuer och 
klassrumsobservationer. 

Prov på 
modersmålet. 
Gymnasiet. 

Studien visar att metoderna lärarna 
tillämpar har positiv effekt på 
högpresterande elever men negativ 
effekt på de lågpresterande eleverna. 
Lärare behöver utbildas i språkets 
roll i lärandet av matematik. 
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Mulligan, J; Verzosa, DB. 

(2013): 

Learning to solve addition and 
subtraction word problems in 
English as an imported language. 
Filippinerna.  

Syftet med studien är att 
identifiera de hinder lärandet 
genom engelska som 
främmandespråk innebär inom 
matematikämnet samt vad som 
kan vara effektiva strategier för 
att stödja lärandet av 
problemlösning genom engelska 
som främmandespråk. 
 

Kvalitativ ansats. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med elever 
och lärare 
observationer. 

Extraundervisning 
efter ordinarie 
skoltid i mindre 
elevgrupper  

Studien visar att andra 
representationsformer än bara 
översättning av 
problemlösningsuppgifter till 
modersmålet krävs. 

Reardon, SF; Valentiono, RA.  

(2015): 

Effectiveness of four instructional 
programs designed to serve English 
learners: variation by ethnicity and 
English proficiency. 

USA 
 

Syftet är att undersöka elever med 
liknande bakgrunds 
utvecklingsbanor inom fyra olika 
utbildningsprogram: English 
immersion, Transitional bilingual, 
developmental bilingual, dual 
immersion. 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande av 
provresultat. 

Anpassade 
program för 
elever med 
engelska som 
andraspråk. 
Grundskola, olika 
program. 

Studien visar att samtliga program 
visade liknande utvecklingskurvor 
med visa undantag. 

 

8.4. Bilaga 4: Lärarfortbildning  

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats 
& metod  

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Cuevas, P; Enders, C; Hart, JE; Lee, Syftet är att undersöka effekter Kvantitativ och Lärarfortbildning, Studien visar att lärare förändrade 
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O. 

(2004): 

Professional development in 
inquiry-based science for 
elementary teachers of diverse 
student groups.  
USA 

och lärares uppfattningar av ett 
större fortbildningsprojekt av 
lärare. 

kvalitativ blandad 
ansats. 
Fokusgrupper, enkäter 
och 
klassrumsobservationer. 

"inquiry based 
learning". 
Grundskola. 

sin uppfattning om vikten av 
instruktioner från läraren i språkligt 
heterogena klassrum, i kontrast till 
det fria elevstyrda arbetssättet som 
"inquiry based learning" är. 

Lee, O; Leory, K; Maerten-Rivera, 
J; Penfield, RD; Secada, WG.  

(2008): 

Science achievement of English 
language learners in urban 
elementary schools: Results of a 
first-year professional development 
intervention. 
USA  

Syftet är att undersöka de 
framarbetade 
"undervisningspaketens" 
inverkan på elevernas resultat. 

Kvantitativ ansats, 
mätningar av resultat på 
prov av elever som 
undervisats med hjälp 
av 
undervisningspaketen 
samt de som inte gjort 
det. 

Undervisningspaket 
med 
utbildningsplan, 
workshops och 
lärarhandledning 
där språkligt stöd 
och utveckling tas i 
beaktning. 
Grundskola. 

 

Studien visar att åtgärden 
resulterade i att eleverna blev bättre 
på att resonera vetenskapligt, och 
presterade bättre på nationella 
matematikprov. 

McEachin, A; Strunk, KO. 

(2014): 

More than sanctions: closing 
achievement gaps through 
California´s use of intensive 
technical assistance. 
USA  

Syftet är att undersöka om 
skillnader i prestationer mellan 
andraspråkselever eller elever 
med bakgrund i låg 
socioekonomisk status och 
modersmålstalare av högre 
socioekonomisk status kan 
minska med hjälp av insatser av 
externa experter.  

Kvantitativ ansats. Tekniskt stöd av 
externa experter för 
skolor. 

Studien visar att åtgärden minskade 
prestationsskillnaderna mellan 
eleverna. 
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Short, D. 

(2013): 

Training and sustaining effective 
teachers of sheltered instruction.  
USA 

Syftet med studien är att erbjuda 
riktlinjer för proffessionell 
fortbildning av lärare som 
undervisar andraspråkselever. 

Litteraturstudie. "Sheltered 
instruction"- att 
bedriva 
ämnesundervsining 
med hänsyn till 
andraspråkliga 
aspekter. 

Studien visar att hela skolor och 
skolledningen behöver engageras i 
fortbildning av lärare, att lärarna 
behöver stöd och tid för att lyckas. 

 

8.5. Bilaga 5: Digitala hjälpmedel  

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats 
& metod 

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Boswell, M; Hu, X; Lai, F; Qu, QH; 
Rozelle, S; Shi, YJ; Zhang, LX.  

(2015): 

Teaching the language of wider 
communication, minority students, 
and overall educational 
performance: evidence from a 
randomized experiment in Qinghai 
province China.  

Kina 

 

Syftet är att undersöka ett 
datorprogram vilket utvecklar 
minoritetselevers kunskaper i 
språket undervisningen bedrivs på 
och dess inverkan på elevernas 
resultat.  

Randomiserad 
fältstudie. 

Datorprogram 
designat att lära 
minoritetselever 
mandarin. 

Studien visar användning av 
programmet i fråga höjer elevernas 
prestationer i språk såväl som 
matematik. 
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Chang, CW; Chao, PY; Chen, GD; 
Lee, JH; Wang, CY.  

(2010): 

Exploring the possibility of using 
humanoid robots as instructional 
tools for teaching a second 
language in primary school.  
Taiwan 

 

Syftet är att undersöka 
möjligheten att använda 
humanoida robotar som 
instruktionsverktyg inom ramen 
för språkinlärning. 

Kvalitativ ansats. 
Experimentell 
fallstudie. 

Humanoida robotar. 

 

Studien visar att humanoida robotar 
har potential att vara användbara i 
språkundervisning. Roboten 
frigjorde tid till läraren att lägga på 
att stödja enskilda elever samt 
engagerade eleverna i 
undervisningen. 

Chang, MD; Kim, S. 

(2010): 

Computer games for the math 
achievement of diverse students. 
USA 

Syftet är att undersöka 
matematikspels effekter på 
andraspråkselevers lärande. 

Kvantitativ. Matematikspel. 
Grundskola. 

Studien visar att modersmålstalare 
presterande sämre inom ramen för 
matematik av en daglig användning 
av matematikspel. Manliga 
andraspråkstalare höjde sina 
prestationer inom matematik 
genom daglig användning av 
matematikspel. 

 

Freeman, B. 

(2012): 

Using digital technologies to 
redress inequities for English 
language learners in the English 
speaking mathematics classroom. 

USA  

Syftet är att undersöka effekten av 
tillämpning av digitala 
matematikinsatser i form av 
elevers prestationer och framtida 
möjligheter. 

Kvalitativ studie. Digitala 
matematikinsatser. 

Grundskola. 

Studien visar att det digitala stödet 
höjde elevernas 
matematikprestationer och ökade 
deras självständighet över tid. 
Studien visar även på vikten av 
konsekvent och meningsfylld 
tillämpning av stödet. 
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Huang, XZ; Lai, F; Luo, RF; 
Rozelle, S; Zhang.  

(2015): 

Does computer-assisted learning 
improve outcomes? Evidence from 
a randomized experiment in 
migrant schools in Beijing  

Kina 

 

Syftet är att undersöka effekterna 
av datorbaserat stöd i lärandet. 

Kvalitativ ansats. 

Randomiserad 
experimentell studie  

Datorbaserat stöd i 
form av 
övningsprogram 
efter ordinarie 
skoltid. 
Migrantskola. 

Studien visar att datorbaserat stöd  
höjer elevernas provresultat i 
matematik, särskilt hos elever med 
bakgrund i låg socioekonomisk 
status.  

 

Mayer, RE; Moreon, R; Quilici, JL 

(1999): 

What is learned in an after-school 
computer club?  
USA  

Syftet är att undersöka om  
språkminoritetselever utvecklar 
problemlösningsförmågor av 
matematikspel under en 
datorklubb efter ordinarie skoltid. 

 

Kvantitativ fallstudie. Matematikspel efter 
ordinarie skoltid. 
Grundskola. 

Studien visar att eleverna utvecklad 
sofistikerade 
problemlösningsstrategier efter 
användande av matematikspel. 

 

 

8.6. Bilaga 6: Undervisningsstrategier  

Författare, år, titel & land  Syfte  Forskningsansats 
& metod 

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  
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Ahn, R; Catbagan, P; I, JY; 
Lopez, M; Tamayo, K; Walker, P.  

(2015): 

Successful minority pedagogy in 
mathematics: US and Japanese 
case studies.  
USA/Japan  

 

Syftet är att identifiera 
effektiva 
undervisningsstrategier för 
minoritetselever i USA och 
Japan. 

Kvalitativ fallstudie, 
observationer, 
intervjuer. 

Allmänna 
undervisningsstrategier 
vilka kan gynna alla 
elever, minoritetselever i 
synnerhet.  
Grundskola. 

Studien visar ett flertal 
gemensamma strategier i USA 
och Japan vilka visade sig 
gynna minoritetselever. 

Boekaerts, M; Oortwijn, MB; 
Vedder, P.  

(2008): 

The effects of stimulating immigrant 
and national pupils´ helping behavior 
during cooperative learning in 
classroom on their maths-related 
talk.  

Nederländerna   

 

Syftet är att undersöka om 
uppmuntrandet av samarbete i 
klassrummet gynnar elevers 
matematiska samtal. 

Kvalitativ 
experimentell fallstudie. 
Inspelade 
klassrumsobservationer. 

Samarbete elever 
emellan. 
Grundskola. 

Studien visar att 
uppmuntrande av samarbete 
resulterade i att eleverna 
använde sig av matematiska 
samtal av högre kvalitet. 
Andraspråkstalare hade 
svårigheter med att använda 
matematiska begrepp. 

Chang, M. 

(2008): 

Teacher instructional practices and 
language minority students: A 
longitudinal model. 

Syftet är att undersöka effekten 
av olika undervisningsgrupper 
av andraspråkselever i den 
tidiga 
matematikundervisningen. 

Kvantitativ ansats Anpassade grupper av 
elever. 
Grundskola. 

Studien visar att elevers 
kulturella såväl som språkliga 
bakgrund avgör grupperingars 
lämplighet: 

A. Lärarstyrda 
helklassaktiviteter 
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USA  missgynnade 
andraspråkselever från 
latinamerikanskt 
ursprung. 	

B. Andrasspråkstalare 
med asiatisk bakgrund 
missgynnades av 
lärarledda aktiviteter i 
mindre grupper.	

C. Latinamerikanska 
tvåspråkiga elever 
gynnas av lärarledda 
individuella aktiviteter.	
 

Chien, NN; Hair, E; Halle, T; 
McNamara, M; Wandner, L.  

(2012): 

Predictors and outcomes of early 
versus later English language 
proficiency among English language 
learners. 
USA  

Syftet är att undersöka elevers 
lärande från förskola till 
årskurs åtta i förhållande till 
deras bemästrande av språket 
undervisningen bedrivs på.  

Kvantitativ ansats 
baserad på test. 
Longitudinell studie. 

Studien slutar i en 
rekommendation att 
utveckla elevernas 
färdigheter i språket som 
undervisningen bedrivs 
på, inom skolans tidigare 
år för att undvika att 
hindra elevernas 
utveckling. 
Förskola-grundskola. 

 

Studien visar att elever vilka 
visade goda kunskaper i 
språket undervisningen bedrivs 
på låg i linje med 
modersmålstalarna i 
utvecklingen, samt att eleverna 
vilka visade senare utveckling 
i språket även utvecklade 
svårigheter inom 
matematikämnet.  

Diaz, Z; Padron, YN; Valle, MS; 
Waxman, HC.  

Syftet är att undersöka hur 
olika instruktionsmetoder 

Kvalitativ. Icke-
experimentell 

Eventuell tillämpning av 
olika 

Studien visar att 
undervisningsmetoderna för att 
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(2013): 

Classroom instruction and the 
mathematics achievement of Non-
English Learners and English 
Learners. 
USA  

påverkar elever med olika 
språkförutsättningars resultat. 

randomiserad studie.  undervisningsstrategier. 
Grundskola. 

undervisa elever med olika 
språkförutsättningar inte skilde 
sig mycket åt. 
Forskarnas hypotes stämde 
inte överens med resultatet. 

Dominguez, H; Empson, S; 
Maldonado, LA; Turner, EE. 

(2013): 

Latino/s bilinguals and their teachers 
developing a shared communicative 
space.  

USA 

Syftet är att undersöka hur 
lärare och andraspråkselever 
förhandlar fram fungerande 
kommunikation inom ramen 
för matematikundervisning. 

Kvalitativ ansats. 
Experimentell 
fallstudie. 

Konstruerande av ett 
matematikprogram med 
extra stöd efter skoltid 
med erfarna lärare som 
talar elevernas 
modersmål.  
Grundskola. 

Studien visar att 
intersubjektivitet är viktigt 
inom ramen för 
matematikundervisning, men 
kan vara svårare att uppnå för 
lärare och elever med olika 
kulturella bakgrunder. 

Hansen-Thomas, H. 

(2009): 

Reform-Oriented mathematics in 
three 6th grade classes: How 
teachers draw in ELLs to academic 
discourse. 
USA  

Syftet är att jämföra hur lärare 
inom en undervisningsreform 
använder språk för att inkludera 
andraspråkselever.  

Kvalitativ fallstudie. Användandet av strategier 
för att uppmuntra elever 
till att delta i muntlig 
matematik.  
Grundskola. 

 

Orosco, MJ. 

(2014): 

A math intervention for third grade 
Latino English language learners at 

Syftet är att undersöka om 
problemlösningsstrategin EDM 
är effektiv för elever med 
engelska som andraspråk 

Kvantitativ fallstudie. 
Pre- och posttest. 

Språkligt stöd baserat på 
elevens nivå av 
matematisk förståelse. 

Grundskola. 

Studien visar att 
problemlösningsstrategin gav 
positiva resultat på elevernas 
problemlösningsförmåga. 
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Risk for math disabilities  

USA 

 

8.7. Bilaga 7: Kulturell relevans  

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats 
& metod  

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Campbell-Whatley, GD; Lo, YY; 
Shumate, L.  

(2012): 

Infusing Culturally responsive 
instruction to improve Mathematics 
performance pf Latino students 
with specific learning disabilities.  
USA 

Syftet är att undersöka 
effekterna av kulturellt anpassad 
undervisning av 
andraspråkstalare med 
inlärningssvårigheter. 

Kvalitativ ansats. 
Experimentell 
fallstudie. 

Kulturellt anpassad 
undervisning. 
Extraundervisning i 
grundskolan. 

Studien visar att kulturellt 
anpassad 
matematikundervisning 
visade positiva resultat på 
andraspråkselevernas prov. 

Miller, BAK. 

(2015): 

Effective teachers: Culturally 
relevant teaching from the voices 
of Afro-Caribbean immigrant 
females in STEM  

USA 

 

Syftet är att identifiera kulturellt 
relevanta undervisningsstrategier 
i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen för att 
gynna tjejer av Afro-Karibisk 
härkomst. 

Kvalitativ fallstudie. Anpassade 
undervisningsstrategier. 

Studien visar ett antal 
effektiva strategier inom 
undervisningen. Bland annat 
att lärarens förväntningar har 
inverkan på elevernas resultat 
samt att stöttande av elevers 
kulturella identiteter gynnar 
deras självkänsla. 
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8.8.  Bilaga 8: Relationer 

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats & 
metod  

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Driessen, G; Sleegers, P; Smit, F.  

(2006): 

Parental involvement and 
educational achievement. 

Nederländerna  

Syftet är att undersöka om 
skolor samarbetar med föräldrar 
och om detta har någon 
inverkan på elevers 
prestationer. 

Kvantitativ ansats med 
data från en större 
kohortstudie. 

Föräldrasamarbete. 

Grundskola. 
Studien visar att skolor med 
en stor andel elever från 
etniska minoriteter arbetar 
med föräldrasamarbete i stor 
utsträckning, men att det inte 
går att utläsa någon effekt på 
elevers prestationer av detta 
föräldraengagemang. 

 

Gregory, A; Weinstein, RS.  

(2004): 

Connection and regulation at home 
and in school: Predicting growth in 
achievement for adolescents. 

USA  
 

Syftet är att undersöka om 
elevers relationer till vuxna, dvs 
lärare såväl som föräldrar 
påverkar deras prestationer i 
matematik. 

Kvantitativ och 
kvalitativ blandad 
ansats. 

Enkäter, prov. 

Relation till läraren. 

Grundskola till 
eftergymnasial utbildning. 

Studien visar att särskilt 
elevens relation till läraren 
påverkar deras prestationer i 
matematik. 

Lopez, EM;  

(2001): 

Syftet är att undersöka elevers 
upplevelser och prestationer 
inom två olika 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter. 

Assisted performance 
model och individuation 
model. 

Studien visar att assisted 
performance-modellen 
innebar högre matematiska 
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Guidance of Latino high school 
students in mathematics and career 
identity development. 
USA  

stöttningsmodeller; assisted 
performance model och 
individuation model. 

Gymnasiet. prestationer hos elever inom 
en college-förberedande 
gymnasielinje, men lägre 
prestationer hos elever inom 
linjer med extra stöd. 
Individuationmodellen 
innebar högre ambitioner 
inför framtiden hos elever 
vilka hade positiva 
upplevelser av assisted 
performace-modellen.  
 

 

8.9.  Bilaga 9: Nivåanpassning 

Författare, år, titel & land  Syfte Forskningsansats & 
metod  

Typ av stöd & 
skolform  

Resultat  

Burris, CC; Murphy, J; Welner, K; 
Wiley, E.  

(2008): 

Accountability, rigor and 
detracking: achievement effects of 
embracing a challenging curriculum 
as a universal good for all students.  
USA 

Syftet är att med bakgrund i 
USA's utbredda nivågruppering 
undersöka effekterna av att 
undervisa alla elever som 
högpresterande och ställa högre 
krav. 

Kvantitativ ansats. 
Longitudinell studie. 
Experimentell 
kohortstudie. 

Högre förväntningar på 
elevernas prestationer. 
Grundskola. 

Studien visar att ställa högre 
krav gynnar alla elever samt 
att nivågruppera missgynnar 
lågpresterande elever. 



 


