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Studien syftar till att beskriva och analysera framgångsfaktorer i matematikundervisningen 
när det gäller elever med språkstörning. Vi synliggör några lärares arbetssätt samt 
betydelsefulla faktorer som kan påverka förutsättningarna för inlärning. 
Källdata har samlats in genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, vilka sedan analyserats 
mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv. Tre lärare på en och samma specialskola med 
inriktning språk har ingått i studien. Intervjuerna har kompletterats med deltagande 
observationer i lärarnas respektive elevgrupper. Observationerna har skett vid flera tillfällen, 
då vi som observatörer deltagit både gemensamt och var för sig. Resultatet visar att det finns 
många faktorer som har betydelse för hur elever med språkstörning lyckas med lärandet i 
matematik. Lärarna reflekterar över språket som grunden till all inlärning. De lyfter fram 
vikten av en undervisning som innehåller stödstrukturer samt som bygger på att repetera flera 
gånger på många olika sätt. De betonar att läraren bör ha ett öppet förhållningssätt och 
reflektera över sin undervisning och effekten av denna. Som lärare bör man vara beredd på att 
förändra sin undervisning utifrån elevernas behov. Studien påvisar att det finns flera 
framgångsfaktorer i matematikundervisningen för elever med språkstörning. 
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Inledning  
Vi är båda utbildade grundskollärare för årskurs 1-7, med lång erfarenhet av arbete i skolan 
både som klasslärare och speciallärare. Vi har främst arbetat i de lägre årskurserna där den 
grundläggande läs- skriv- och matematikinlärningen sker. Under vår tid som lärare har vi mött 
flera elever vars språkliga förmåga varit begränsad, vilket kommit att påverka deras möjlighet 
till inlärning. Eftersom språk både är ett redskap för kommunikation och för tänkande kan 
man förstå att elever som har språkliga svårigheter, ofta får svårt att tillägna sig skolans 
undervisning. Vi ser ett behov av att lyfta fram faktorer som gynnar dessa elevers lärande.    
All undervisning i skolan ska vara språkutvecklande, vilket uttrycks tydligt i läroplanen: 
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Skolverket, Lgr 11, s. 9).  
 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) läggs ett större fokus på språket jämfört med tidigare kursplaner i 
och med kraven både på rena ämneskunskaper och de fem generella kompetenserna; 
kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, analysförmåga, procedurförmåga och 
metakognitiv förmåga. Dessa generella kompetenser ställer stora krav på språklig förmåga, 
något som flera av eleverna som vi möter i våra klassrum tyvärr inte har. Kravet på att 
undervisningen ska vara tillgänglig för alla elever skärptes den 1 januari 2015 då bristande 
tillgänglighet kom att ingå som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen (2008:567). 
Skolan måste alltså se till att språkliga svårigheter inte blir ett hinder i undervisningen. 
Skollagen (2010:800, 3 kap, 3§) uttrycker tydligt att alla ska få det stöd de behöver på det sätt 
och i den omfattning det behövs. Alla ska därtill få möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. 
 
I vår studie beskriver och analyserar vi framgångsfaktorer i matematikundervisningen för 
elever med språkstörning. En pågående statlig utredning (SOU, 2013) visar att omkring 0,7–
0,8 % av alla elever i grundskolan och gymnasiet har generell språkstörning. Det betyder 
drygt 700 elever i varje årskurs. Då majoriteten av dessa elever går i vanlig klass, finns ett 
behov av att lyfta fram goda exempel på arbetssätt, arbetsformer och anpassningar i lärmiljön 
som gynnar dessa elevers lärande. Det är vad vår studie vill bidra till.  
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Bakgrund 
Här ges en kunskapsbakgrund, där relevant litteratur, tidigare empiriska studier, styrdokument 
och teoretisk referensram presenteras. Artiklar och avhandlingar som ligger till grund för 
genomgången har valts med hänsyn till vetenskaplighet samt aktualitet både tidsmässigt och 
kopplat till studiens syfte. Vi har valt att belysa områdena språk och matematik samt 
betydelsefulla faktorer som kan påverka förutsättningarna för inlärning. De olika delarna i 
bakgrunden går ofta in i varandra. På så sätt kan beskrivningar av liknande och angränsande 
ämnen förekomma under flera rubriker.  
 
Tidigare forskning 
När vi fördjupat oss inom ämnesområdet elever med språkstörning och matematiklärande, har 
det slagit oss att detta inte undersökts i så stor utsträckning, särskilt inte här i Sverige. Många 
har beskrivit respektive svårighet för sig, men få har fört samman de svårigheter som det 
innebär att ha en språkstörning, med den problematik som kan uppstå i mötet med 
matematiken. Vi ser ett behov av mer forskning inom det ämnesområdet. 
 
Språkutveckling  
Den språkliga utvecklingen påverkas av många olika faktorer. Barnets anknytning till 
föräldrarna har betydelse för förmågan att våga ta kontakt och kommunicera med andra 
människor.  Att man arbetar språkutvecklande i förskola och skola är exempel på yttre 
faktorer som inverkar. Det finns även biologiska faktorer som t.ex. hörselnedsättning, som 
också har betydelse för hur väl språket utvecklas (Lundberg & Sterner, 2006).  
 
Språket innehåller många komponenter; fonologi, grammatik, semantik samt pragmatik. Till 
det fonologiska området hör förmågan att producera språkljud d.v.s. att tala samt att kunna 
skilja på språkets form respektive innehåll d.v.s. den fonologiska medvetenheten. 
Grammatiken handlar om språkets form. Det semantiska området handlar om förståelse för 
ord och begrepp samt förmåga att använda dessa rätt. Hur språket används i ett socialt 
sammanhang kan kopplas till den pragmatiska förmågan (Carlberg Ericsson, 2009). 
 
Språkinlärningen är som mest intensiv då barnet är mellan 0 och 4 år (Miniscalco, 2009). Det 
börjar med kommunikation i form av vokalljud under de första veckorna, till att vid två 
månaders ålder börja sätta samman vokaler med konsonanter och forma s.k. trivselläten; 
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cooing. Mellan 6-10 månaders ålder förekommer stavelsejoller då en konsonant och en vokal 
kombineras och upprepas i längre kedjor s.k. reduplicerat joller. Kort därefter uttrycker de 
flesta barnen sina första ord. Orden sätts så småningom samman till meningar och vid 3 års 
ålder kan de flesta barn använda treordsmeningar. Vanligtvis blir de flesta barn fonologiskt 
medvetna strax före 6 års ålder. Den grammatiska förmågan utvecklas vidare ända upp i 
puberteteten. Vårt ord- och begreppsförråd samt kunskapen om hur vi kommunicerar med 
andra; den pragmatiska förmågan, fortsätter att utvecklas under hela livet (Ibid. 2009).  
 
Språkstörning 
Hos en del barn utvecklas inte språket som förväntat. De följer inte den typiska utvecklingen 
eller så går utvecklingen av språket avsevärt mycket långsammare än hos jämnåriga barn. En 
logoped genomför olika tester för att få svar på vari svårigheterna ligger samt hur omfattande 
de är (Carlberg Eriksson 2009). Ett diskrepanskriterium används för att ställa diagnosen 
språkstörning. Det betyder att det måste finnas en tydlig skillnad mellan den förväntade 
åldersnivån på barnets språkförmåga och barnets faktiska förmåga. Diagnosen gäller på så sätt 
inte barn som har en generellt långsam utveckling i övrigt. För barn med ett annat modersmål 
än svenska gäller att de ska ha samma svårigheter på båda språken för att diagnosen 
språkstörning ska ställas (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
En språkstörning kan beröra ett eller flera av de olika språkliga områdena (Carlberg Eriksson, 
2009). Fonologiska svårigheter märks i första hand genom att språkljud saknas, byts ut, kastas 
om eller utelämnas helt. Det kan också vara svårt för personen att höra vilka ljud ett ord 
innehåller och dess plats inom ett ord. Att kunna använda korrekt meningsbyggnad och 
böjningsformer av ord berör den grammatiska förmågan. Vid grammatiska svårigheter är det 
vanligt att man tappar många prepositioner och böjningsändelser, blandar en och ett eller 
använder fel ordföljd och mycket korta meningar. Meningsförståelsen kan också vara 
påverkad, detta i första hand p.g.a. begränsningarna i det fonologiska korttidsminnet snarare 
än bristen på grammatisk kunskap. Vid semantiska svårigheter kan det vara svårt att “läsa” 
mellan raderna när budskapet bygger på en inferens. Det kan också vara svårt med 
ordmobilisering, d.v.s. att snabbt och korrekt få fram rätt ord vid rätt tillfälle. Pragmatiska 
svårigheter innebär problem att anpassa språket efter en viss situation. Det kan exempelvis 
vara svårt att hålla sig till turtagning, att anpassa det som sägs till samtalspartnern och 
kontexten, att hålla sig till ämnet eller att förstå idiomatiska uttryck (Ibid, 2009). 
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Det finns olika grader av språkstörning och de benämns på olika sätt, vilket kan skapa 
förvirring. I ICD-10-SE1 under klassificeringen Specifika störningar av tal- och 
språkutvecklingen (F80), finner man de olika varianterna av språkstörning; Fonologisk 
språkstörning, Expressiv språkstörning, Grammatisk språkstörning, Fonologisk och 
grammatisk språkstörning, Semantisk språkstörning, Impressiv språkstörning samt Generell 
språkstörning (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som är vanligare hos pojkar än hos flickor 
(Socialstyrelsen, 2015). Funktionsnedsättningen förändras över tid, men kvarstår hela livet 
(Carlberg Ericsson, 2009). Språkstörning har under de senaste 10 åren fått allt större 
uppmärksamhet både i forskning och i praktiken, men det råder idag delade meningar om hur 
stor denna elevgrupp är. Enligt en statlig utredning som pågår just nu tros omkring 0,7–0,8 
procent av alla elever i grundskolan och gymnasiet ha generell språkstörning (Statens 
offentliga utredningar, 2013) vilket innebär att de både har expressiva och impressiva 
svårigheter. Med det menas att de både har svårigheter att uttrycka sig verbalt samt svårt att 
uppfatta och förstå verbal information. 
 
Carlberg Eriksson (2009) poängterar att själva begreppet språkstörning inom några år 
troligtvis kommer uppfattas omodern. Det är dock den term som för närvarande används i de 
olika styrdokumenten som reglerar skolverksamheten samt i nyutkomna fackböcker (Ibid, 
2009). Vi har därför valt att använda oss av detta begrepp genomgående i vår uppsats. 
 
Matematikutveckling 
Människan föds med en intuitiv förmåga att bara med ett ögonkast direkt kunna uppfatta 
skillnaden mellan en, två, tre och fyra enheter. Processen kallas på svenska för subitisering 
och är grunden för att kunna uppfatta likheter och skillnader mellan antal (McIntosh, 2009). 
Små barn bygger sina matematikkunskaper genom att ”pröva och göra” och tränar detta i den 
dagliga leken. Pedagoger i förskolan har en viktig roll och kan genom att vara medvetna och 
uppmärksamma i den processen bidra till en positiv utveckling (Morin & Franks, 2009). 
Taluppfattning handlar om att ha kunskap, färdighet och erfarenhet av tal, räkning och antal 
och är en grundläggande matematisk förmåga som barn behöver tillägna sig. Det är basen i 
                                                           
1 Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera 
sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen 
heter ICD-10-SE  
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matematiken och utan den blir matematikinlärningen framöver besvärlig med avsaknad av 
hållbara räknestrategier (Devold, 2009). Enligt forskarna Gelman och Gallistel (1978) brukar 
barn i 5-års ålder kunna talraden och ha en grundläggande förståelse för de fem 
räkneprinciperna. Den första är ett-till-ett principen – räkneorden kopplas samman till ett 
föremål/objekt. Den andra är principen om den stabila ordningen - räkneorden sägs alltid i en 
bestämd ordning. Den tredje principen är kardinalprincipen - det sist uttalade räkneordet 
anger antalet föremål i en mängd. Den fjärde är principen om godtycklig ordning - det spelar 
ingen roll i vilken ordning man räknar föremålen och den femte är abstraktionsprincipen - 
föremålen som finns i en mängd kan räknas oavsett hur föremålen ser ut (Ibid, 1978).  
 
Häggblom (2000) visar i sin studie att de flesta barn redan innan de börjar skolan kan använda 
tal inom talområdet 0-10, räkna antal över 30 och analysera delar av talraden upp till 100. De 
visar därmed goda förutsättningar för inlärning av formell matematik. Barns kunskaper i 
matematik vid skolstarten är överlag mycket goda och kunskapsutvecklingen är tydlig under 
det första skolåret för de allra flesta av eleverna. Vid 9-års ålder visar många elever på 
medvetna räknestrategier. Studien visar dock att elevernas kunskaper varierar mycket över 
tid; de resultat som 6-åringarna visade hade väldigt lite prediktionsvärde för fortsatt 
utveckling (Ibid, 2000). 
 
Språk och matematik 
Matematiken innehåller flera delar som bygger på språklig förmåga (Morin & Franks, 2009). 
Språkliga hinder kan därför bidra till hinder i matematikinlärningen. Några exempel på 
områden som ofta skapar svårigheter är att kunna räkna och koppla det muntliga räknandet till 
antal. Namnen på vissa tal kan också upplevas otydliga såsom t.ex. elva och tolv, där själva 
namnet inte säger något om antalet. Talen 13-19 skiljer sig dessutom från alla andra tiotal 
genom att entalen uttalas före tiotalen (Ibid, 2009). I räkneförmågan ingår språket som en del, 
både i form av hörförståelse samt läsförståelse. Även textuppgifter och problemlösning 
bygger på att språkligt kunna avkoda och förstå innehållet i det lästa. Att dessutom kunna 
kommunicera hur man gått tillväga i sin beräkning, kräver språklig kompetens (Stockholms 
läns landsting, 2015). 
 
Matematiken har och använder sig av flera språk; symbolspråk, naturligt språk samt bildspråk 
(Bergqvist & Österholm, 2014). Att som pedagog vara medveten om språkbrukets roll i 
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matematiken är viktigt och kan på olika sätt bidra positivt till barns matematikutveckling. Det 
är viktigt att då inte fastna på ytliga aspekter av språkbruket som att t.ex. alltid använda rätt 
terminologi. Det räcker inte att enbart koppla samman vissa symboler med vissa ord, eftersom 
det finns risk för att eleverna memorerar detta utan djupare förståelse. Fokus bör ligga på 
betydelser och meningsskapande av en helhet, snarare än att betrakta enstaka symboler och 
enstaka ord. Man bör se matematiken som ett sätt att kommunicera och språket som ett sätt att 
vidareutveckla tänkandet. Genom att läraren skapar ett undervisningsklimat där man 
uppmuntrar eleverna att ”prata matematik” och sätta ord på sitt matematiska tänkande stödjer 
man detta (Ibid, 2014).  
 
Elever med språkstörning har svårare att räkna eller prata högt som strategi för att lösa 
matematiska problem (Arvedson, 2002; Ostad, 2014). Fonologisk medvetenhet kan kopplas 
till “private speech internalization”; förmågan att “prata högt för sig själv” (vår översättning), 
vilket man använder sig av när man löser matematikuppgifter (Ostad, 2014). Förmågan att 
fonologiskt processa påverkar förmågan att befästa talfakta. Talfakta sparas i långtidsminnet 
och för att ta fram dessa är man beroende av det fonologiska minnet. En hög nivå av "private 
speech" underlättar tillgången till talfakta och fonologisk förmåga kan på så vis kopplas 
samman med räkneförmåga. Vid problemlösning i matematik ställs krav på att räkna och hålla 
fonologiska representationer i minnet, under tiden som man väljer och använder strategier för 
att lösa problemet (Ibid, 2014). Att träna eleverna på att räkna och prata högt för sig själva 
samt ge strukturerad undervisning i strategier för att lösa matematiska problem är viktigt 
(Arvedson, 2002; Bergqvist & Österholm, 2014; Ostad, 2014). När det gäller elever med 
språkstörning är det betydelsefullt att de ges möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på 
olika sätt. Läraren bör vid bedömningen undvika att ställa krav på det som är deras svårighet; 
att använda det muntliga språket (Arvedson, 2002).  
 
Lundberg och Sterner (2006) lyfter fram arbetsminnets betydelse för både den språkliga och 
matematiska inlärningen. Ett fungerande arbetsminne krävs för att hålla information i 
huvudet. Arbetsminnet används när man löser räkneuppgifter och håller delar av uträkningen i 
huvudet, men också när man läser en text och i efterhand ska minnas innehållet. Att 
automatisera kunskaper är ytterligare en faktor har betydelse för inlärningen. I läsningen krävs 
en automatiserad avkodning, då grafem översätts till fonem. I matematiken behövs de 
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automatiserande funktionerna för att snabbt och automatiskt ta fram talfakta (Carlberg 
Ericsson, 2009; Koponen, Mononen, Räsänen & Ahonen, 2006; Lundberg & Sterner, 2006).  
 
Olika typer av språkliga svårigheter inverkar på matematikinlärningen på skilda sätt (Alt, 
Arizmendi & Beal, 2014). I en amerikansk studie ingick tre grupper av skolbarn; elever med 
engelska som förstaspråk respektive andraspråk samt elever med språkstörning. Det man såg 
var att andraspråkselever fick svårigheter när matematikuppgifterna ställde krav på språket. 
Detta gällde även för elever med språkstörning, som dessutom hade svårt med övriga 
räkneuppgifter. Svårast var uppgifter som gick ut på att jämföra numeriska symboler samt 
använda det visuella arbetsminnet för att komma ihåg mönster. Däremot kunde man inte hitta 
några skillnader i de olika grupperna vad gäller visuellt sifferminne. Deras slutsats var att 
andraspråkselevers matematiksvårigheter berodde på bristande språkkunskaper medan elever 
med språkstörning tycktes få svårigheter i matematik på grund av både språkliga och icke-
språkliga processer (Ibid, 2014). Även Koponen et al. (2006) påvisar det senare, men lyfter 
också att det finns en stor heterogenitet inom gruppen elever med språkstörning.  
 
Språkstörningen får konsekvenser för den framtida skolgången (Harrison et al., 2009). En 
studie gjord i Australien visade att barn som identifierats med språkstörning vid 4-5 års ålder, 
presterade på en avsevärt lägre nivå än jämnåriga kamrater vid en uppföljning två år senare. 
Det som jämfördes var språk och läskunnighet, matematisk förmåga samt allmän 
inlärningsförmåga. Att tidigt upptäcka språkstörningen hjälper främst till att förutse 
kommande svårigheter i skolan. Det finns då en möjlighet att sätta in tidiga interventioner i 
form av stöd av logoped och speciallärare för att förbättra tal- respektive läsförmåga (Ibid, 
2009). 
 
Tidigare forskning om framgångsfaktorer för inlärning 
I den litteratur vi tagit del av framträder faktorer som anses betydelsefulla för inlärning. Dessa 
benämns av både författare och myndigheter som framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer är 
ett brett begrepp som innefattar faktorer på såväl organisations-, grupp- och individnivå, med 
det gemensamma att fokus läggs på det som är positivt för lärande. Vi har valt att beskriva de 
framgångsfaktorer som vi anser har betydelse för vår studie. 
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Delaktighet och inkludering 
Alla ska få det stöd de behöver, på det sätt och i den omfattning det behövs och alla ska få 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Likaså är en 
meningsfull utbildning allas rättighet. Detta slås fast i styrdokumenten för skolan samt i 
internationella konventioner såsom Barnkonventionen (UNICEF, 1989), 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (Förenta Nationerna, 1948).  
 
Nilholm och Göransson (2013) lyfter fram tre olika sätt att se på inkludering. Det första är 
“den gemenskapsorienterade definitionen”, som betonar vikten av att alla elever känner sig 
socialt och pedagogiskt delaktiga. Ett annat sätt att se det på är “den individorienterade 
definitionen” (s. 29), där det är avgörande hur situationen ser ut för den enskilda eleven. 
Slutligen kan inkluderingen ibland kopplas till “den placeringsorienterade definitionen”, där 
det är avgörande att alla elever befinner sig i samma klassrum oavsett svårigheter. Det finns 
enligt Helldin (2007) en fara i att skolan fastnar i ett kompensationstänkande som bara 
kortsiktigt gynnar “de svaga”, vilket hindrar reell inkludering på sikt (Ibid, s. 127).  
 
Känslan av delaktighet och inkludering är beroende av hur det särskilda stödet organiseras. 
Gruppsammansättningen som stödet ges i bör vara så homogen som möjligt vad gäller 
svårigheter. Det är också av betydelse att den lärare som undervisar gruppen har adekvat 
kompetens (Mattson Heimdahl & Roll-Pettersson, 2007). 
 
Det är betydelsefullt att man får träna på olika och meningsfulla sätt i olika miljöer, så tidigt 
som möjligt (Savage, 2006). Elever med språkstörning behöver få möta vuxna som har 
förmågan att anpassa sitt språk. Genom att samla dessa elever i samma klass finns möjlighet 
att i grupp arbeta med språkliga och kommunikativa färdigheter. Samtidigt finns ett behov av 
att möta jämnåriga barn som har god tal- och språkutveckling. Att förlägga tal- och 
språkklasser i anslutning till en ”vanlig” grundskola är därför fördelaktigt. På så sätt 
möjliggörs ett samarbete (Carlberg Ericsson, 2009). 
Lusten att lära är beroende av känslan av delaktighet tillsammans med ett tryggt klimat 
(Ingestad, 2011). Arbetssätt som bygger på elevernas delaktighet i det som sägs i klassrummet 
ger alla elever större förutsättningar att bli intresserade och engagerade i undervisningen, 



 
Sara Karlsson, skn 13008 
Maria Kleimert, mkt 13004  

9  

särskilt elever med inlärningssvårigheter. När det gäller elevernas delaktighet i klassrummet 
har läraren en central roll. Man bör se elevernas erfarenheter som en viktig pedagogisk resurs.  
 
Självförtroende, motivation och tidiga insatser 
Den bild som eleverna utvecklar av sin egen förmåga, kommer påverka motivationen att lära 
samt vilka strategier de använder sig av i sitt lärande (Taube, 2011). Självbilden lärs in via 
erfarenheter och positiva respektive negativa upplevelser. Individer som känner att de ha 
kontroll över sitt liv, ser sig själv som den faktor som påverkar händelser. Känslan av kontroll 
över sitt liv är en förutsättning för välmående. Det motsatta riskerar att motivationen sänks 
och eleven kan bli passiv. Eleven kan då hamna i ett tillstånd som kallas inlärd hjälplöshet. En 
strategi för att skydda sin självbild kan vara att undvika det som upplevs svårt. På så vis får de 
mindre tid att öva, vilket gör att de inte utvecklas i samma utsträckning som de elever som har 
det lätt och då tycker att ämnet är roligt (Ibid, 2011). För att beskriva hur dessa goda och onda 
cirklar uppstår har Stanovich (1986) myntat uttrycket Matteus-effekten.  
 
Ett dåligt självförtroende i matematik kan leda till matematiksvårigheter (Engström, 2003; 
Häggblom, 2000; Wadlington & Wadlington, 2008). Att arbeta med elevernas självförtroende 
i matematik är därför mycket betydelsefullt. Läraren bör leda in eleverna på att se sin egen 
utveckling och uppmuntra till samarbete mellan elever, snarare än tävlan. Att skapa en positiv 
inställning till ämnet är också viktigt (Wadlington & Wadlington, 2008). För den enskilde 
eleven har lärarens bedömning av dennes kunskaper stor betydelse. Antingen leder den framåt 
och bidrar till ökad motivation och utveckling eller så uppfattas den som en “dom” över 
kunskaperna. Det senare riskerar att förstärka ett dåligt självförtroende i matematik (Backlund 
et al., 2013). 
 
Att tidigt identifiera och sätta in stöd för att motverka den nedåtgående spiralen för elever i 
svårigheter är viktigt (Levlin, 2014; Morgan et al., 2011; Stockholms läns landsting, 2015). 
Kunskapsklyftan mellan elever som har svårt med läsning och matematik och övriga, riskerar 
annars att öka över tid (Morgan et al., 2011). Levlin (2014) visar att det är möjligt att 
identifiera elever med svårigheter tidigare än vid de nationella proven i årskurs 3. Elever med 
språkstörning tillhör den grupp elever som får låga resultat på läsförståelseprov och borde 
därför kunna identifieras därigenom.  
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Läraren 
Lärarens undervisningsstrategier, förhållningssätt, kunskap och kompetens är de viktigaste 
faktorerna för hur väl en elev kommer lyckas i skolan (Hattie, 2012; Tjernberg, 2013). Savage 
(2006) menar att ett större fokus bör läggas på att undersöka i vilken utsträckning läraren och 
undervisningen påverkar elevernas förmåga.  
 
Det är viktigt att läraren har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. För att ge rätt 
stöd måste läraren ha kunskap om elevernas svårigheter och orsaken till dessa (Alt et al., 
2014; Wadlington & Wadlington, 2008). Alt et al. (2014) ger exempel på tre olika områden 
som kan orsaka svårigheter; språkspecifika d.v.s. att eleven inte förstår ordens innebörd, 
symbolspecifika d.v.s. att eleven saknar kunskap om matematiksymbolerna respektive 
nedsättningar i det visuospatiala arbetsminnet. Först när man har kunskap om orsaken till 
svårigheterna kan man sätta in rätt åtgärder (Alt et al., 2014).  Läraren måste också ha gedigna 
matematikkunskaper samt vetskap om hur man bäst arbetar med de barn som har 
inlärningssvårigheter. Det gäller att läraren kan förklara på ett sätt så att eleverna förstår. Att 
kunna ge många praktiska exempel som knyter an till elevernas verklighet har betydelse 
(Wadlington & Wadlington, 2008).  
 
Vikten av att se till elevernas starka sidor och det som fungerar väl lyfts fram av Carlberg 
Ericsson (2009). Det bör finnas en förståelse för hur ansträngande det är att hela tiden arbeta 
med det som jobbigt. Det är betydelsefullt att använda det Antonovsky kallat ”ett salutogent 
perspektiv”, d.v.s. att utgå från det som fungerar. I detta ingår även att sträva efter att eleven 
förstår, kan hantera samt uppfatta undervisningen som meningsfull; kallat ”känslan av 
sammanhang”2 (Ibid, s. 47). När det gäller hur väl en elev kommer lyckas i skolan är faktiskt 
lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt gentemot eleven den viktigaste faktorn 
(Hattie, 2012). Även Tjernberg lyfter lärarens kunskap och kompetens som den mest 
betydelsefulla faktorn. Lärarens förmåga att växla mellan att utmana respektive ge stöd när 
det behövs är en framgångsfaktor (Tjernberg, 2013).  
 
Lärarens förmåga att analysera hur eleverna svarar på den undervisning som ges skapar 
möjlighet att anpassa undervisningen, så att den på ett bättre sätt svarar mot elevernas behov 

                                                           
2 Förkortas vanligen KASAM 



 
Sara Karlsson, skn 13008 
Maria Kleimert, mkt 13004  

11  

(Hattie, 2012; Löwing, 2006; Morin & Franks, 2009). Material, undervisningsramar och 
metoder måste väljas med eftertanke (Löwing, 2006).  
 
Det är viktigt att lärandet synliggörs (Hattie, 2012). Att läraren ger eleverna återkoppling på 
sitt lärande har god effekt på lärandet, förutsatt att denna ges på rätt sätt. Eleven behöver få 
information om vilka mål undervisningen har, vetskap om vilken utveckling som redan skett 
och slutligen vad som behövs för att utvecklas ytterligare (Hattie & Timperley, 2007). Det är 
också av betydelse att läraren har höga förväntningar på eleverna och ger varje elev utmaning 
på rätt nivå i en lärandemiljö som bygger på tillit. Valet av metoder bör variera för att på så 
sätt nå så många elever som möjligt (Hattie, 2012). Taube (2011) använder istället uttrycket 
positiva förväntningar, när hon talar om lärarens förhållningssätt till eleverna. Kraven ska 
vara lagom ställda. För högt ställda krav för med sig upplevelser av misslyckanden, medan för 
lågt ställda krav inte leder framåt.  
 
Lärmiljön 
Den psykiska lärmiljön 
Det klimat som råder i klassrummet är ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till. Eleverna 
bör känna att de inte behöver dölja sina svårigheter, utan att dessa istället accepteras. Läraren 
bör lyfta deras starka sidor och undvika att öppet jämföra elever (Fischbein, 2014; Taube, 
2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Ett positivt klassrumsklimat, där det finns en tro på 
eleven är en stark framgångsfaktor (Tjernberg, 2013). 
 
Kamratgruppen har stor betydelse när det gäller att skapa god självkänsla hos barn som möter 
svårigheter i skolan. Kamratrelationer beskrivs i själva verket som den viktigaste 
motivationen för att gå till skolan (Fischbein, 2014). Det finns frisk- respektive riskfaktorer, 
vilka grundar sig på både individuella och sociala aspekter. Friskfaktorer kan exempelvis vara 
den egna förmågan och motivationen, men också stöd från andra såsom lärare eller någon 
man känner. Både det sociala klimatet och den fysiska miljön kan utgöra riskfaktorer. Det kan 
handla om att känna sig utpekad och särbehandlad, men också att inte få stöttning med de 
svårigheter man har. Hur och när skolan organiserar stödet har betydelse för hur det upplevs 
av eleverna. Det är viktigt att inte vänta tills svårigheterna blivit oöverstigliga. 
Sammansättningen av den lilla gruppen som stödet ges i, kan också upplevas som ett problem, 
särskilt då behoven i gruppen skiljer sig mycket (Ibid, 2014). 



 
Sara Karlsson, skn 13008 
Maria Kleimert, mkt 13004  

12  

Den fysiska lärmiljön 
Ljud, ljus och visuella intryck inverkar på förutsättningarna för koncentration (Carlberg 
Ericsson, 2009; Tufvesson & Tufvesson, 2009). Man bör begränsa störande ljud från 
omgivningen samt direkt och för mycket solljus på elevernas arbetsplatser. Flera dörrar i 
klassrummet kan distrahera då personer kan komma och gå under arbetspassen. Dold 
förvaring är att föredra och man bör begränsa materialet som sitter på väggarna (Tufvesson & 
Tufvesson, 2009). Vikten av att skapa undervisningsmiljöer som är så lugna som möjligt 
betonas (Carlberg Ericsson, 2009). Man bör rensa d.v.s. se till att det inte finns några ljud 
runtomkring, rikta; se till att den som talar syns bra samt rama in d.v.s. avgränsa så att inget 
annat stör (Ibid, 2009). Hur stolar, bord och andra möbler placeras i rummet är också viktigt 
att ta hänsyn till. Vissa möbleringar uppmuntrar till samtal, medan andra inte gör det. Det 
underlättar och är positivt om möbleringen är flexibel och lätt kan ändras utifrån olika behov 
och syften (Horne Martin, 2004). 
 
För att kunna ge stöd i lärandet är det viktigt att lärsituationerna anpassas efter elevernas 
specifika behov (Carlberg Ericsson, 2009). Elever med svårigheter bör sitta nära läraren, när 
denna har genomgång (Wadlington & Wadlington, 2008). Det är likaså viktigt att skärma av 
irrelevant information. Genom att tydliggöra ökar förmågan att uppfatta tal, eleverna kan 
fokusera längre, blir mindre trötta, orkar arbeta mer och får ett bättre resultat (Carlberg 
Ericsson, 2009).  
 
Elever med språkstörning har ofta svårt med tidsuppfattningen. För att öka 
vardagsfungerandet samt undvika att detta leder till osäkerhet och stress kan olika 
tidshjälpmedel användas. Att stödja eleverna i att planera arbetet är likaså mycket viktigt 
(Carlberg Ericsson, 2009).  
 
Det kan även behövas stöd för kommunikationen. Alternativ och kompletterande 
Kommunikation (AKK)3 kan användas både i grafisk form som föremål, fotografier, bilder, 
ord, fraser/meddelanden och bokstäver, men även manuellt i form av signaler, gester, 
naturliga reaktioner samt Tecken som AKK4 (Carlberg Ericsson, 2009). 
 
                                                           
3 Samlingsterm för insatser för att förbättra möjligheten att kommunicera 
4 Förkortas TAKK och är ett av de vanligaste AKK-sätten 
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Alternativa verktyg kan göra innehållet i talat och skrivet språk mer tillgängligt och vara ett 
stöd för att förmedla kunskap. Eleverna kan på så sätt få ett visuellt stöd till det talade språket 
(Carlberg Ericsson, 2009). En undervisning där kompensatoriska hjälpmedel är ett naturligt 
inslag är gynnsamt för eleverna (Tjernberg, 2013). 
 
Undervisningen 
Att det finns en underliggande kognitiv sårbarhet i och med nedsättningarna i arbetsminnet 
samt förmågan att processa information är något som är viktigt att hänsyn när undervisningen 
planeras (Alt et al., 2014). All undervisning bör alltid bygga vidare på tidigare kunskap. Vid 
genomgångar bör man gå från att använda konkret material, till att visa bilder/diagram, för att 
därefter gå till en mer abstrakt nivå. Det är oerhört viktigt att kunskapen befästs på en konkret 
nivå innan man går vidare med nya områden. Flera författare betonar vikten av att läraren 
konkretiserar matematiken för eleverna och använder visuellt stöd i undervisningen (Alt et al., 
2014; Carlberg Ericsson, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008).  Det är särskilt viktigt för 
elever med språkstörning som inte lär sig ny kunskap lika snabbt som övriga elever, eftersom 
de har svårt att ta in muntlig information (Alt et al., 2014; Morin & Franks, 2009). Uppgifter 
bör presenteras både visuellt och auditivt så att både syn och hörsel kan användas (Carlberg 
Ericsson, 2009). Eleverna bör få möjlighet att använda så många sinnen som möjligt och 
genomgångarna kan med fördel vara multisensoriska (Wadlington & Wadlington, 2008). 
Även Carlberg Ericsson (2009) menar att det är viktigt att man i undervisningen konkretiserar 
och förstärker på olika sätt. Ofta saknar elever med språkliga svårigheter inre bilder, vilket är 
viktigt för kunskapsinhämtandet i alla ämnen. Att uppleva någonting själv eller ta del av 
konkreta exempel kan göra starkt intryck och leda till att man lättare minns. Det kan 
åstadkommas genom t.ex. utflykter, filmer och bilder (Ibid, 2009).  
 
Att låta eleverna arbeta i mindre grupper är att föredra framför enskild undervisningen, 
eftersom eleverna då får möjlighet att samtala med varandra. Detta är positivt för att befästa 
nya ord och begrepp på en djupare nivå (Steele & Mills, 2011). 
Det är viktigt att eleverna får arbeta med ett ämnesområde tills de verkligen förstår för att 
kunna bygga kunskap på kunskap. Carlberg Ericsson (2009) menar samtidigt att man ibland 
måste göra avkall från detta och låta eleven gå vidare med nya talområden eller andra 
uppgifter fastän eleven inte befäst det område som behandlats. Man bör inte göra mer av 
något som inte fungerar, utan hellre återkomma till detta vid ett senare tillfälle. De olika 
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delarna i matematiken kräver för det mesta olika tankeprocesser, vilket gör att man inte bör 
stoppa eleverna i att arbeta vidare med en högre matematik (Ibid, 2009). 
 
Läraren bör modellera stegen hur man ska gå tillväga många gånger, innan eleverna får göra 
på egen hand. Det arbete som ska göras bör därtill delas upp i hanterbara delmål som skapar 
möjlighet för eleven lyckas (Wadlington & Wadlington, 2008). Undervisningen bör följa en 
tydlig struktur (Tjernberg, 2013). Det är viktigt att mängden information begränsas och att 
inte alltför många uppgifter presenteras samtidigt (Carlberg Ericsson, 2009). Varje 
lektionspass kan med fördel avslutas med att eleverna kort får återberätta vad lektionen 
handlat om och vad de har lärt sig. Nästkommande lektion bör starta med en kort repetition av 
vad föregående lektion handlat om. Läraren får då möjlighet att ge regelbunden återkoppling 
på elevernas arbete, vilket är betydelsefullt för att bekräfta att de verkligen förstått 
(Wadlington & Wadlington, 2008). Behovet av överinlärning lyfts fram (Alt et al., 2014; 
Carlberg Ericsson, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008), då eleven får göra samma sak 
många gånger för att befästa kunskap. Många upprepningar tillsammans med många exempel 
underlättar när kunskapen ska befästas. Carlberg Ericsson (2009) hänvisar till Lundberg och 
Sterner som uppskattat att en elev med dyslexi kan behöva möta ett ord 40 gånger för att 
befästa det, medan det räcker med 10 gånger för en elev utan denna nedsättning. Repetition är 
med andra ord mycket viktigt. 
 
Strategier för problemlösning bör läras ut såsom att stryka under viktig information, ringa in 
frågan, rita en bild samt kontrollera svarets rimlighet (Wadlington & Wadlington, 2008). 
Carlberg Ericsson (2009) menar att det är viktigt att man avgränsar uppgifterna och erbjuder 
eleverna modeller för hur man kan gå tillväga. En strategi kan vara att börja med att läsa och 
markera frågan vid problemlösningsuppgifter innan man läser hela uppgiften. Det gör det 
lättare att förstå innehållet. En annan kan vara att rita uppgiften för att förstå innehållet och 
därefter välja en lösning. 
 
Läraren behöver tänka på att tala tydligt och använda ett lugnare taltempo för att öka 
förståelsen (Carlberg Ericsson, 2009). Dessutom är det viktigt att begränsa ord- och 
meningslängden för att eleverna ska ha möjlighet att processa informationen samt för att inte 
belasta arbetsminnet i alltför hög grad. Att ge eleverna tanketid för att hinna processa är också 
något att ha i åtanke. För att förstärka inlärningen av ord och språkliga konstruktioner bör 
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man låta eleverna upprepa dessa högt. Att dramatisera är ytterligare ett sätt att stärka 
förståelsen och minnet av något som hänt eller något man läst om. Läraren bör ge eleverna 
mycket utrymme att vara aktiva i undervisningen och skapa tillfällen till dialog, gärna i 
mindre grupper (Ibid, 2009). 
 
Wadlington & Wadlington (2008) menar att läraren vid lektionsplaneringen bör prioritera 
praktiska färdigheter, d.v.s. det eleverna har mest nytta av i vardagen. Det kan dock göra att 
man arbetar mer med språket på bekostnad av matematiken, vilket kan leda till att svårigheter 
inom detta ämne uppstår (Arvedson, 2002).   
 
Teoretisk referensram 
Det sociokulturella perspektivets upphovsman Lev S Vygotskij menade att det sociala 
samspelet är den viktigaste drivkraften i barns utveckling och att lärandet startar som en social 
aktivitet hos barnet. Det är främst genom samtal och interaktion som lärandet sker och språket 
- att kommunicera - är avgörande för att lärande ska ske. “Språkets primära funktion är den 
kommunikativa funktionen” uttrycker Vygotskij det (1934, s. 38).   
 
Vygotskij beskriver att tänkandet och språket är nära sammankopplade men att de inte är 
identiska. Sambandet dem emellan etableras och utvecklas under barnets uppväxt genom 
samspel med andra och med omgivningen. Vygotskij menar att det s.k. egocentriska talet 
d.v.s. att små barn talar högt för sig själv, inte alls har med egocentrism att göra utan är ett sätt 
för språket att gå från yttre till inre tal och att det inre talet hör nära ihop med tänkandet. Att 
förstå ords betydelse är både språk och tänkande på samma gång menar han. Ordförståelse 
och begrepp utvecklas successivt genom erfarenheter i socialt samspel:   
 

“Ordet är från början en generalisering av den allra mest elementära typ, och i takt med sin utveckling 
övergår barnet från den elementära generaliseringen till allt högre typer av generaliseringar, och 
fullbordar därmed processen att bilda verkliga och äkta begrepp” (Vygotskij, 1934, s. 256). 

 
Vygotskij skiljer mellan det han kallar vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. 
Vardagsbegrepp utvecklas genom att man hör dem i vardagliga, konkreta situationer. Efter 
hand urskiljer barnet begreppets användningsområde och kan generalisera användandet till 
nya situationer. Lärandeprocessen av vardagliga begrepp går således från det konkreta till det 
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mer abstrakta. De vetenskapliga begreppen är teoretiska och utvecklas i en inlärningsprocess 
som tvärtom går från det abstrakta till konkreta. I denna inlärningsprocess spelar läraren en 
mycket viktig roll. Genom att låta elevens vardagsbegrepp möta de vetenskapliga begreppen i 
medvetna undervisningssituationer vägleds eleven successivt till ett högre vetenskapligt 
tänkande enligt Vygotskij. Lärandet är en interaktiv process där individen får tillgång till 
ytterligare utvecklingsnivåer genom den s.k. proximala utvecklingszonen. De nya 
kunskaperna kan så småningom användas självständigt utan någon annans stöd (Ibid, 1934).  
Man kan uttrycka det som att språket är det viktigaste kulturella redskapet som människor 
använder för att beskriva/förklara, förstå och tänka kring omvärlden (Säljö, 2010).  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språk, kommunikation och interaktion grunden för 
lärande och utveckling. Det är den teoretiska utgångspunkt som vår studie kring elever med 
generell språkstörning och deras matematiklärande präglas av. Det sociokulturella 
perspektivet ligger också till grund för analysen av studiens resultat. För att se hur 
matematikundervisningen för elever med språkstörning kan se ut i praktiken, har vi valt en 
kvalitativ ansats. Vår förhoppning är att resultatet av studien ska komma till användning på 
det praktiska fältet. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera framgångsfaktorer i matematik-
undervisningen för elever med språkstörning. 
 
Frågeställningar 

 Hur beskriver lärarna sin undervisning i matematik för elever med språkstörning?   
 Vad görs i undervisningen för att förebygga, upptäcka och möta hinder i 

matematiklärandet som beror på språkliga svårigheter? 
 

Metod 
Metodval och forskningsansats 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats, eftersom vi vill få en djupare förståelse för hur man 
kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för lärandet i matematik. En kvalitativ ansats kan 
med fördel användas när en komplex förståelse efterfrågas, när man är intresserad av att ta del 
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av individers erfarenheter och upplevelser samt miljön där deltagarna befinner sig (Cresswell, 
2013). Genom öppna, halvt strukturerade intervjuer med undervisande lärare får vi ta del av 
deras praktiska erfarenheter och tankar kring sitt arbete med elever med språkstörning. Det 
som utmärker en halvstrukturerad intervju är att frågorna är öppna och ger intervjupersonen 
möjlighet att tala relativt fritt utifrån det tema som samtalet ska beröra (Kvale & Brinkmann, 
2014). Som underlag för intervjuerna användes en intervjuguide. Denna fungerade som en 
vägledning snarare än styrning, eftersom vi ville behålla en öppenhet för intervjupersonernas 
egna tankar och erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som ett hantverk, 
där strikta metodregler inte räcker för att nå ett tillfredsställande resultat. Intervjuarens 
personliga färdigheter och fingertoppskänsla är också nödvändiga för att i samtalet 
gemensamt konstruera kunskap (Ibid, 2014).  
 
Genom att därefter genomföra deltagande observationer, ges möjlighet att ta del av den 
verklighet som beskrivs i intervjuerna. Att själv närvara i den verksamhet som står i fokus, 
skapar förutsättningar för att på egen hand se och uppfatta vad som sker (Fejes & Thornberg, 
2011). Vår avsikt är inte att redovisa resultat som kan generaliseras till praktiken. Det handlar 
snarare om att presentera ett exempel som kan ge vägledning till hur man kan arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för lärandet i matematik för elever med språkstörning. På så sätt 
hoppas vi på att innehållet ska vara användbart, vilket enligt Larsson (2005) är ett 
kvalitetskriterium för kvalitativa studier. 
 
Deltagare och urval 
Kontakt togs via mejl med rektorn på en kommunal specialskola med inriktning språk för att 
få tillstånd att göra vår studie där. Urvalet är på så sätt strategiskt. Med detta menas enligt 
Neuman (2006) att forskaren på ett strategiskt sätt väljer intervjupersoner utifrån studiens 
syfte och de frågeställningar som ska besvaras. Det strategiska urvalet uppfylldes i denna 
studie genom att vi valde att göra pedagogintervjuer och klassrumsobservationer på en skola 
där samtliga elever har diagnosen generell språkstörning.  
 
I mejlet till rektor beskrevs syftet, tillvägagångssättet och vårt önskemål om målgrupp 
ingående. Den biträdande rektorn gjorde en muntlig förfrågan på skolan för att se vilka 
pedagoger som var intresserade av att delta i vår studie. Hon förmedlade därefter 
kontaktuppgifter till de fyra undervisande lärare som anmält intresse. Dessa kontaktades av 
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oss via mejl med en förfrågan om att delta i vår studie. De lärare som anmälde sin medverkan 
kontaktades sedan återigen per mejl eller telefon för att planera in tid för intervju respektive 
klassrumsbesök. En av de fyra pedagogerna som till en början tackat ja, valde att avbryta 
deltagandet strax före intervjun. De tre pedagoger som deltagit, har mellan 6-13 års praktisk 
erfarenhet av arbete med elever med språkstörning. I studien ingick totalt 3 klasser med 8-9 
elever i respektive klass. Urvalet omfattade elever i årskurs 1-6 eftersom vi var intresserade av 
att belysa det språkliga arbetet i matematiken i olika årskurser. 
 
Genomförande 
Som utgångspunkt för vårt arbete har vi fördjupat oss i litteratur kring språkstörning och 
lärande i matematik. Därefter kontaktades skolan via mejl. Inför studien skrevs ett 
informationsbrev till vårdnadshavarna för berörda elever, som distribuerades av lärarna. En 
intervjuguide formulerades med öppna halvt strukturerade frågor som handlade om 
språkutveckling, arbetssätt, lärmiljö samt kunskapsutveckling kring lärandet i matematik 
(Bilaga 2). Dessa gavs inte ut i förväg till lärarna eftersom vi inte vill styra innehållet i 
intervjuerna i alltför stor utsträckning. Tid och plats för intervjuerna bokades med respektive 
lärare, utifrån dennes önskemål. Samtalen spelades in på iPad och transkriberades av den som 
genomfört intervjun. Samtalens längd varierade mellan 50-80 minuter.  
 
Ett observationsschema skrevs utifrån indelningen: lektionsstart, introduktion, genomförande 
och avslut under rubrikerna “jag ser…” och “jag tänker…” (Bilaga 4). Vi hade ytterligare ett 
observationsschema över lärmiljön. Där gjorde vi anteckningar utifrån möblering, ljus/ljud, 
tidshjälpmedel, strukturstöd, förvaring, visuellt/konkret stöd, arbetsmaterial, alternativa 
verktyg samt övrigt (Bilaga 5). Totalt observerades 10 matematiklektioner och på de flesta 
deltog vi tillsammans. Under varje observation skrevs fältanteckningar av oss båda. I direkt 
anslutning till observationen ställde vi kompletterande frågor till undervisande lärare. Därefter 
diskuterade vi som observatörer vad vi sett och jämförde våra fältanteckningar. 
Fältanteckningarna renskrevs enskilt kort därefter. 
 
Dataanalys 
Dataanalysen skedde i flera steg: Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag från 
utfyllnadsord och ljud, av den som genomfört intervjun. Därefter skedde en första bearbetning 
av materialet. Vi använde oss av Fejes och Thornbergs modell (2015) av kvalitativ analys, för 
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att bearbeta och söka mönster i vårt material. Kärnfulla formuleringar lyftes fram och 
färgkodades. Dessa skapade tillsammans med den litteratur vi läst vår förförståelse inför våra 
observationer. Våra individuella fältanteckningar från observationerna jämfördes och 
bearbetades gemensamt. Det insamlade materialet kategoriserades utifrån teman för vidare 
bearbetning och tolkning. De funderingar som uppstod under och efter observationerna blev 
underlag för uppföljande frågor. Allt material reducerades därefter utifrån studiens syfte och 
frågeställningar.  Analysen skedde mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv, där språk, 
kommunikation och interaktion är grunden för lärande och utveckling. 
 
Tillförlitlighet och giltighet 
De metoder vi valt; intervju samt observation, kompletterar varandra och gör det möjligt för 
oss att få svar på våra frågeställningar. Genom att observera undervisningen och lärmiljön i 
tre olika klasser under flera tillfällen har vi med egna ögon och öron kunnat ta del av det 
praktiska arbetet. I intervjuerna och samtalen med lärarna har vi fått en bredare bild av 
lärarnas tankar och erfarenheter av matematikundervisningen för elever med språkstörning. 
Tekniken har under intervjuerna fungerat väl och resulterat i ljudupptagningar med god 
kvalitet. Vi har utförligt beskrivit den metod samt de steg vi tagit på vägen. Det gör det 
möjligt för läsaren att avgöra resultatens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har 
strävat efter att göra en tydligt strukturerad uppsats, vars olika delar bidrar till att belysa 
ämnet framgångsfaktorer i matematikundervisningen för elever med språkstörning. Att 
resultatet följer en tydlig struktur är enligt Larsson (2005) ett kvalitetskriterium.  
 
Vi gör inte anspråk på att denna studie ska vara giltig för andra platser, människor och tider, 
utan ska istället ses som ett exempel från praktiken. Man kan på så sätt göra det Kvale och 
Brinkmann (2014) kallar en analytisk generalisering. Vår förhoppning är att vår studie ska 
väcka tankar och idéer om hur man kan undervisa i matematik på ett framgångsrikt sätt för 
elever med språkstörning. 
 
Etiska överväganden 
Vår studie bygger delvis på intervjuer, vilket innebär en mängd etiska överväganden (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi har strävat efter att möta intervjupersonerna och hantera studien i 
enlighet med de etiska principer för forskning som finns samlade på www.codex.vr.se 
(Vetenskapsrådet, 2016). Samtliga som medverkat i studien har i förväg informerats om dess 
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syfte och tillvägagångssätt både muntligt och skriftligt. De har fått information om att all 
medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan (Bilaga 1). 
Vårdnadshavare till berörda elever har informerats skriftligt innan studiens genomförande 
(Bilaga 3). Vi har även tydliggjort hur konfidentialiteten d.v.s. anonymiteten och data 
kommer att hanteras (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2001). Informanterna har fått 
information om att datamaterialet endast används för studiens syfte. Alla personnamn, skolans 
namn och kommun kodas och kodlistan förstörs när studien är klar. I vår text förekommer 
inga uppgifter som kan kopplas till var studien är gjord. Detta är extra betydelsefullt eftersom 
antalet skolor med denna specifika inriktning är så få. Fullständig anonymitet kan därför 
utlovas. Intervjupersonerna tillfrågades om tillåtelse till ljudupptagning. Intervjupersonerna 
fick själva välja tid och plats för intervjun, för att dessa faktorer skulle påverka i så liten 
utsträckning som möjligt. Detsamma gällde för de deltagande observationerna. När det gäller 
att göra observationer finns det många faktorer att ta hänsyn till för att uppfylla god kvalitet 
(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Hur data registreras och analyseras har stor betydelse. 
Vi har använt oss av ett observationsschema för att registrera fysisk miljö respektive ett 
observationsschema för att föra anteckningar kring undervisning och kommunikation. Det gör 
att samtliga observationer följt en tydlig struktur. Eftersom vi också vid de flesta tillfällen 
deltagit tillsammans, har vi också kunnat jämföra våra anteckningar. Vi har då sett att vi 
uppfattat och gjort likvärdiga bedömningar i våra observationsscheman, vilket tyder på hög 
reliabilitet (Ibid, 2013).  
 
Anteckningarna har analyserats först av var och en och därefter gemensamt. Deltagarna har 
kontaktats i efterhand för möjlighet att stämma av det som observerats och för möjlighet att 
förklara och komma med synpunkter. Samtycke har på detta sätt givits i två steg; före 
respektive efter att materialet visats, vilket följer de rekommendationer som ges för god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).  

Resultat och analys 
Vår avsikt har varit att beskriva och analysera framgångsfaktorer i matematikundervisningen 
för elever med språkstörning. Studien bygger på intervjuer samt observationer i tre olika 
klasser. Insamlad data från intervjuerna lästes igenom många gånger och har kategoriserats 
utifrån betydelsebärande/kärnfulla ord, uttryck och/eller meningar som därefter sorterats efter 
fem teman; läraren, lärmiljön (fysisk/psykisk), undervisningen, matematikundervisningen 
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samt svårigheter inom matematiken. I texten förekommer citat från alla tre lärare. Dessa 
benämns L1, L2 respektive L3 för att kunna särskiljas. Även fältanteckningar från 
observationerna särskiljs genom benämningarna; observation klass A, B respektive C. 
 
Läraren 
Lärarna i studien 
Lärarna har arbetat mellan 9 och 25 år i yrket. På denna skola har de varit verksamma mellan 
6-13 år. Två av lärarna har utbildningen Sv/So 1-7 och en har utbildningen Ma/No 1-5.  
Dessa tre lärare har med andra ord lång erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning. 
Kunskaperna om elevernas svårigheter är mycket goda, vilket skapar bra förutsättningar för 
att anpassa undervisningen. Dock fanns ett varierat intresse för att undervisa i matematik. En 
lärare uttryckte: “Jag tycker verkligen att det är roligt att undervisa våra elever i matematik, 
för det är så utmanande. Jag får verkligen vända ut och in på mig själv för att få dem att 
förstå” (L2). En annan medgav istället: “Matematik är inte mitt vassaste ämne” (L1). 
 
Lärarna lyfte fram vikten av att ha ett tydligt mål med undervisningen samt att hela tiden 
reflektera och vara beredd på att förändra sin undervisning utifrån elevernas behov. 
 

För att nå fram till de här eleverna krävs det förarbete, alltså tankemöda om hur man ska nå fram, vad 
det är som behövs, vilka verktyg och redskap krävs i den här och den här situationen. Och vid alla 
tillfällen vara tokobservant på vad som händer, vara beredd på att avbryta, det här funkar inte, beredd på 
att ta en annan väg, vara beredd på att göra mer av det här som uppenbarligen fungerar. (L1)  

 
Lärarna beskrev hur de dagligen utvärderade undervisningen och hur denna tagits emot av 
eleverna. Eftersom de ofta var flera vuxna i klassrummet försökte de lägga samman vad de 
tillsammans hunnit se under lektionerna. På så sätt drog man nytta av att man oftast var minst 
två pedagoger som närvarade i undervisningen och hade möjlighet att uppfatta elevernas 
framsteg respektive svårigheter. Utvärderingen bildade ett underlag som styrde hur den 
påföljande lektionen skulle utformas. Lärarna berörde också vikten av att prioritera vad som 
skulle läras ut.  
 

Jag har upplevt att man får ta ett steg i taget. Man får ha den där fingertoppskänslan att det här blir bra, 
det här klarar de och det här utvecklar de sig så mycket som möjligt av, men det blir inte för mycket. 
För blir det för mycket så blir det inte så bra. (L3) 
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Det fanns tydliga mål för varje elev att uppnå, vilka skrevs in i elevens IUP5. Lärarna försökte 
utforma målen så konkret som möjligt och arbetade för att dessa skulle vara utgångspunkten 
för undervisningen.  I de senare årskurserna såg vi att kunskapsmålen sattes upp på elevens 
bord och läraren berättade att eleverna arbetade med dessa regelbundet en gång i veckan, när 
det var IUP-timme. Läraren ansåg att det var ett sätt att göra eleverna delaktiga i sitt eget 
lärande. 
 
Skolan hade flera strategier för att kartlägga elevernas kunskaper. Dels genomfördes 
diagnoser och tester av speciallärarna i början av terminen, dels skedde en bedömning 
löpande i den dagliga undervisningen. Lärarna upplevde att elevernas kunskaper synliggörs 
under lektionerna och att tester och därför inte behövs i så stor utsträckning. 
 

Det upptäcker man under arbetets gång... det är alltså i situationen som det upptäcks för det mesta. /.../ 
Vi vill ju inte ha för mycket tester för då hinner vi inte med matten! För det tar en väldig tid och energi. 
(L3) 

 
Här framkommer också lärarnas vilja att ta vara på undervisningstiden och göra det som i 
störst utsträckning gynnar eleverna. Det viktiga är att veta vad eleverna kan, vilket man kan ta 
reda på i undervisningssituationen. Test i sig är inte ett självändamål och bedömningen kan på 
så sätt ses som formativ. Lärarna förde noggranna anteckningar om hur det gått för varje 
enskild elev, för att veta vilka elever som behövde gå tillbaka och repetera vid ett senare 
tillfälle. Lärarna lät ibland eleverna gå vidare med nya arbetsområden trots att ett område inte 
var befäst. Det fanns en uppfattning om att man inte bör göra mer av något som inte fungerar 
och att det är bättre att istället återkomma till arbetsområdet när man haft en paus. 
 
Lärarna var tydliga ledare i klassrummen vi besökte. Trots att det ibland var flera vuxna som 
befann sig i klassrummet, fanns en tydlighet vem det var som ledde arbetet. Man utnyttjade 
också att man var flera pedagoger, genom att gruppen vid flera observerade lektioner delades 
upp i mindre arbetsgrupper. På så sätt fick varje elev större utrymme. Lärarna var tydliga i 
kommunikationen med sina elever och vi såg exempel på hur de också förtydligade med hjälp 
av tecken. TAKK användes ofta för att förstärka uppmaningar såsom Titta! Lyssna! Sitt ner! 
etc. Fonem svåra att diskriminera tydliggjordes visuellt med handalfabetet.  
                                                           
5 Förkortning av individuell utvecklingsplan för elevens lärande 
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Lärarna uppmuntrade och berömde både enskilda elever och hela gruppen vid flertalet 
tillfällen under arbetspassen. Det fanns tydliga och höga förväntningar på eleverna; att de 
skulle klara av de uppgifter som de fått, ibland på egen hand och andra gånger med stöd av 
pedagog. 
 

Jag har höga förväntningar på mina elever, ‘ge inte upp nu, det här kan du visst’. Höga, men förstås 
rimliga förväntningar ska finnas men aldrig någonsin ta för givet att de ska kunna. (L1) 

 
Det fanns även uppgifter som var riktigt utmanande såsom att gissa antalet kort i talraden 0-
1000 med 10-skutt eller att koppla klockslag till skoldagens händelser. Vi såg att lärarna gav 
eleverna gott om tid att utföra sina uppgifter och att svara på frågor. Lärarna lyfte i 
intervjuerna att det är viktigt att visa tålamod och förståelse för att inlärningen tar tid och att 
det är tillåtet. Man får inte stressa eleverna genom att gå för fort fram.  
 
Lärmiljön 
Den psykiska lärmiljön 
Lärarna i studien beskrev att många av eleverna p.g.a. sina språkliga svårigheter upplevt 
upprepade misslyckanden i sina tidigare skolor. Det handlade dels om svårigheter i 
kamratrelationer, dels om svårigheter att lära. Många av eleverna som börjar på skolan har 
därför svag tilltro till sin egen förmåga. De enskilda elevernas upplevelser av eventuella 
misslyckanden skiljer sig dock, eftersom det ser väldigt olika ut vid vilken ålder eleverna 
börjar på denna skola. En del elever hade gått på skolan sedan förskoleklass, medan andra fått 
plats först senare. Lärarna understryker vikten av tidiga upptäckter och insatser, för att 
svårigheterna inte ska påverka elevernas självförtroende negativt.  
 
Lärarna uttryckte att eleverna ofta upplevt att de varit exkluderade på sina hemskolor. De 
hade ingått i en klass, men inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen p.g.a. sina svårigheter. 
De språkliga svårigheterna hade också inverkat negativt på de sociala relationerna. Lärarna 
såg verksamheten på den här skolan som en möjlighet för dessa elever att känna sig 
inkluderade, både kunskapsmässigt och socialt. Det fanns, enligt dem, en styrka i att alla 
elever här hade samma typ av svårigheter. Mycket tid och arbete lades på att skapa ett positivt 
klassrumsklimat där eleverna kände sig trygga och vågade fråga om hjälp när de tyckte att 
något var svårt. Man jobbade mycket med både grupp- och individstärkande övningar och 
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talade öppet om elevernas språkliga svårigheter och att det var därför som de gick på den här 
skolan. På så sätt fanns en öppenhet och förståelse mellan lärare och elever, men också mellan 
elever.   
 

Att man har ett bra arbetsklimat i gruppen… jag tror att det är a och o. Att de törs fråga, att det är helt 
naturligt att fråga/.../Det är roligt att vara nyfiken och man ska fråga. Det är bra att fråga! (L3) 

 
I de grupper som vi gjorde våra observationer i mötte vi ett mycket tillåtande klimat. Dels 
mellan pedagoger och elever, dels mellan elever. Eleverna gav varandra tid att tänka samt 
utrymme att visa och förklara. Det fanns också en förståelse för att man kan behöva olika 
saker som t.ex. när det gäller konkret material. 
 

Just i den här åldern brukar de ju tycka att det är pinsamt med laborativt material, men det har vi jobbat 
bort en hel del så att de inte tycker att det är något pinsamt, utan att de faktiskt tar en kulram och sätter 
sig och räknar. Det är inget konstigt. Det är ingen som tycker det. (L3) 

 
Lärarna beskrev hur de ofta själva fick fungera som en bro mellan elever. Med 
språkstörningen följer många svårigheter när det gäller möten med andra elever. Lärarna 
trädde ofta in för att förebygga missförstånd och konflikter som annars lätt uppstår då språket 
är bristande. 
 
Lärarna arbetade för att bygga upp ett bra klassrumsklimat, genom att berömma och bekräfta 
gruppen som helhet och se till att alla elever lyftes fram vid samtal och genomgångar. När 
lärarna behövde tillrättavisa någon elev låg fokus på vad eleven skulle göra istället för vad 
eleven inte gjort. En elev som gick ifrån en genomgång uppmanades exempelvis att komma 
och vara med, en annan som tappade fokus fick muntlig instruktion om vad eleverna skulle 
svara på. Lärarna försökte på så sätt tydliggöra vad som förväntades i olika situationer och 
repeterade detta om någon elev tappat fokus.  
 

Så långt det är möjligt vill jag försöka undvika att tillrättavisa eleverna utan istället förebygga. När jag 
måste stoppa i stunden försöker jag använda tecken, bilder… och inte så mycket röststyrka. Man kan 
visa med mimiken också. (L2) 
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Den fysiska lärmiljön 
Skolan var förlagd i direkt anslutning till en kommunal grundskola, vilket gav möjlighet till 
utbyte och samarbete. Alla klassrum var små till ytan, men hade också tillgång till 
angränsande grupprum. I varje klass gick 8-9 elever. Under observationerna mötte vi en 
mycket lugn lärmiljö. Det förekom sällan störande ljud eller annat som tog fokus från 
undervisningen.  
 
Alla klassrum var utrustade med interaktiva skrivtavlor. Vi kunde se många exempel på 
visuellt stöd, såsom dags- och veckoschema med bildstöd, tidslinjer, strukturstöd för olika 
moment (påklädning, gå till matsalen, eget arbete, fråga/svara etc.), begrepp och ord i 
matematiken, tal med tillhörande talblock mm.  
 
Materialet i klassrummen var organiserat utifrån ämnesområden, en plats för engelska, en för 
svenska, en annan för matematik etc. Övriga dekorationer fanns uppsatta i korridoren, för att 
skapa en miljö fri från distraktioner. Detta var något som pedagogerna också lyfte fram i 
intervjuerna. En lärare uttryckte: “Så miljön är så avskalad som det går och det som finns på 
väggarna finns där av en anledning. I övrigt så är allt material väldigt strukturerat, var sak har 
sin plats” (L1). Det var enligt lärarna viktigt att inte förändra så mycket i den fysiska miljön, 
eftersom detta kunde ta fokus från inlärning. 
 
Det fanns också en tanke om att klassrummen och stödstrukturerna skulle vara lika på skolan 
för att underlätta övergångarna mellan lärare och årskurser. På så sätt menade lärarna att fokus 
kunde läggas på inlärning istället för nya sätt att tänka och arbeta på. Klassrummen var av den 
anledningen väldigt lika varandra. Möbleringen var i stort sett densamma och det fanns en 
tanke bakom denna. Alla elever var placerade så att de såg tavlan och läraren bra. De satt i 
grupper om tre utifrån vilka de arbetade bra bredvid. I vissa fall hade läraren placerat elever 
på liknande kunskapsnivå bredvid varandra, så att läraren lätt skulle kunna arbeta med dessa 
samtidigt. I alla klassrum fanns också en matta, för att kunna samlas på golvet. I en av 
klasserna tydliggjordes eleverna platser med sittkuddar. När man bytte arbetsmoment 
förflyttade sig gruppen ofta mellan de olika platserna i klassrummet. På så sätt blev 
övergången tydligare för eleverna och det blev också ett tillfälle att röra sig. Mattan användes 
ofta när man skulle redovisa för varandra. 
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Undervisningen 
När lärarna fick beskriva vad de själva tycker att det innebär att arbeta språkutvecklande, lyfte 
de alla fram att det är ett arbete som ingår i all undervisning. En lärare uttryckte: “I allt man 
gör arbetar man språkutvecklande hos oss. Det sitter liksom i ryggmärgen /.../ Ja språket är 
verkligen närvarande hela tiden!”(L1). En annan konstaterade: “Allting handlar ju om 
språk”(L3). Ytterligare ett sätt att uttrycka detta på var: “Det handlar om att arbeta 
språkinriktat och språkutvecklande i allt. Att ha det i bakhuvudet hela tiden”(L2).  
 
Samtliga lärare betonade betydelsen av att utveckla och befästa elevernas ordförråd. Under 
våra besök kunde vi se att detta gjordes på många olika sätt som exempelvis genom att arbeta 
med bild- och teckenstöd, ge och hjälpa till med associationer och synonymer och framförallt 
repetera orden många gånger i olika sammanhang. En lärare beskrev hur hon när det var 
högläsning hela tiden stannar upp för att förklara och förtydliga ord och begrepp för att 
innehållet ska bli begripligt att.  
 

Så när jag läser stannar jag ofta upp och beskriver ord. /.../Då stannar jag upp och beskriver ordet på en 
gång så de behöver inte fråga så mycket. De vill ju gärna låtsas som att de förstår./.../ Ja, jag använder 
stödtecken, mycket bildstöd, pratar långsamt, använder inte för mycket ord, är väldigt tydlig i 
instruktioner, både säger dem muntligt och även skriftligt på tavlan och då använder jag att jag både 
ritar och skriver. (L2) 

 
Läraren menade på så sätt att man inte kan räkna med att eleverna frågar när de inte förstår. 
Genom att ha för vana att förtydliga ord, undviker läraren att elever blir sittande utan att 
förstå. 
 
I klasserna hade man även specifika språksamlingar, där man på olika sätt arbetade med de 
ord och begrepp som ingick i de teman som var aktuella i undervisningen. I en av klasserna 
samlades orden i lådor utifrån olika arbetsområden. Dessa tog man ofta fram och repeterade 
och använde i olika spel. 
 
Vi såg många exempel på hur lärarna agerade modell för hur olika uppgifter skulle utföras 
och gav konkreta förslag på hur de kunde säga eller svara på en uppgift. Först efter det blev 
det elevernas tur att göra själva. Behövdes stöd så hjälpte läraren till.  
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Eleverna sitter i en grupp om fyra tillsammans med en lärare. De ska öva på att beskriva och benämna 
de geometriska figurer som finns framför dem. Figurerna skiljer sig åt vad gäller färg, storlek och form. 
Tre av eleverna blundar, medan den fjärde väljer ut en av dessa. Eleven beskriver figuren viskandes för 
läraren, som stödjer genom att peka på en mall med ord- och bildstöd samt mimar och fyller i 
begynnelsefonem. Därefter får kamraterna titta igen och eleven beskriver på nytt den figur som valts ut. 
”Jag tänker på en stor tjock cirkel som är blå.” Eleverna får sedan gissa vilken figur som beskrivits. 
(Observation klass A) 
 

Lärarna pratade i ett långsamt tempo, betonade viktiga ord och begrepp och upprepade dem 
flera gånger. I de fall då elever hade svårt att förklara eller beskriva med hela meningar 
hjälpte läraren till att fylla i ord som saknades och förtydligade så att det blev tydligt för alla. 
Vid flera tillfällen bad lärarna var och en av eleverna att upprepa en mening eller ett ord högt 
som de hade svårt att uttala. De gav korta tydliga instruktioner och upprepade sina 
instruktioner för att förvissa sig om att alla förstått vad de skulle göra. De var också 
uppmärksamma på när det fanns elever som behövde en enskild instruktion. I de äldre 
årskurserna gavs instruktionerna både muntligt och skriftligt.  
 
Lärarna lyfte fram vikten av att använda stödstrukturer som fungerar som stöd när språket inte 
bär på egen hand. 

Om man tänker att allt man gör ska ha en stödstruktur... en stötta. /.../ Om det finns, för alla moment, 
stöttor, då hjälper man de här eleverna att släppa den biten, då vet de hur formen ska vara och då kan de 
fokusera mycket mer på innehållet. (L1) 

 
Bilder användes ofta som en stödstruktur för att tydliggöra undervisningen.  
 

Vi använder också mycket bilder. Det behöver de. Många är ju väldigt visuella så det behövs 
förstärkning i bilder. /.../Vi plockar fram bilder när vi ska ge en instruktion eller när vi arbetar med 
problemlösning i matten. Då tar vi fram bilder innan så att det ska bli tydligt. (L3) 
 

Detta såg vi när eleverna skulle arbeta med problemlösning. I en av klasserna tydliggjordes 
den text som beskrev problemet med In Print6, i en annan användes bilder på tavlan för att 
illustrera innehållet i uppgifterna.  
 

                                                           
6 Datorprogram med symboler som används för att tydliggöra ord och begrepp   
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Eleverna är hjälpta av att göra samma sak flera gånger, både på egen hand och tillsammans 
med andra. På hela skolan användes modellen EPA, vilket innebär att man gav eleverna 
tanketid först Enskilt, därefter i Par och slutligen gemensamt; Alla. Modellen följer på så sätt 
en tydlig struktur, som arbetats in, vilket leder till trygghet och förutsägbarhet.  
 

Det handlar också jättemycket om att göra det enligt EPA t.ex. Först själv få prova och tänka, sen gör 
man det en gång till med en kompis för att få klämma och känna en gång till och sen gör man det 
tillsammans med alla och få visa att “det här kom vi fram till”. Att få se det fler än en gång, det är 
viktigt för dem. (L1) 

 
Lärarna lyfte fram att eleverna ofta har kort uthållighet och behöver göra många varierande 
moment under varje arbetspass. Att variera undervisningen under arbetspassen är viktigt för 
att bibehålla elevernas intresse samt också för att lära på flera olika sätt. Under några lektioner 
som vi besökte fick vi se exempel på hur man arbetade med klockan på olika sätt på tre olika 
stationer under samma arbetspass.  
 
Lärarna underströk vikten av att undervisningen bygger vidare på tidigare förvärvad kunskap, 
för att kunskapen ska befästas. Man behöver hjälpa eleverna att kategorisera och upptäcka 
skillnader och likheter. En lärare sade: “Ge dem associationsbanor, ge dem krokar att hänga 
upp nya saker på” (L3). Lärarna var tydliga både med att återkoppla till tidigare lektioner och 
att beskriva vad dagens lektion skulle handla om; “igår jobbade vi med att läsa av klockans 
halva timmar, idag ska vi träna på att ställa klockans halva timmar”(L1). Att skapa varaktiga 
minnen genom att låta eleverna besöka olika platser och uppleva saker så konkret som möjligt 
lyftes fram.  
 
Lärarna beskrev under intervjuerna att en tydlig struktur över lektionsinnehåll och tid är ett 
viktigt stöd för att undervisningen ska bli hanterbar, begriplig och meningsfull. Eleverna har 
svårt med tidsuppfattning och är därför hjälpta av att konkret se hur länge de ska arbeta med 
en uppgift. En av lärarna beskrev att hon framförallt använder Time Timer7 då eleverna ska 
arbeta självständigt med olika uppgifter. När klassen arbetar gemensamt med uppgifter under 
hennes ledning användes sällan Time Timer, eftersom hon inte ansåg att det fyller ett syfte då. 

                                                           
7 Visuellt tidshjälpmedel  
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De två andra lärarna beskrev att de i stort sett alltid konkretiserar arbetstiden med hjälp av 
Time Timer, oavsett om eleverna arbetar enskilt eller gemensamt. 
 

Vi använder Time Timer för att tydliggöra hur länge de ska arbeta. Vi har alltid bildschema så att de 
kan följa vad som händer under dagen. Det är både bilder och klockslag. Det är viktigt för våra elever 
att veta, vad ska jag göra, med vem ska jag vara, hur länge ska jag göra det, vad ska jag göra sen. (L2) 

 
Under våra observationer såg vi att bildschema över hela skoldagens arbetspass och 
aktiviteter fanns uppsatt i alla klasser. Time Timer användes dock bara vid ett par tillfällen.  
 
Matematikundervisningen 
I de lägre åldrarna lägger man mycket tid på att befästa den grundläggande taluppfattningen.  
 

Det handlar om att lägga grunden i matematiken, att jobba med taluppfattningen helt enkelt och ta hjälp 
av alla sinnen och på olika sätt. Känna, höra, se, tala, gå i takt… Att jobba med talraden och använda 
och träna på begreppen. Det handlar om att nöta, nöta, nöta. (L2) 

 
Vi börjar från början… Vi använder då konkret material, alltså att plocka och ta i saker. Vi jobbar då 
mycket enligt EPA.  Först få tänka och prova själv, sen ihop med en kompis och därefter tillsammans 
med alla. Att få se samma sak fler än en gång, det är viktigt för dem. (L1) 

 
I de senare årskurserna fick vi se prov på hur man arbetade för att befästa talraden.  
 

Eleverna är samlade på en matta i klassrummet. Läraren lägger ut kort med talen 0-1000 i 10-skutt 
framför eleverna. Läraren instruerar eleverna att gemensamt lägga dessa i rätt talföljd. Eleverna 
samarbetar och lägger kort efter kort i rätt följd, medan de uttalar talen högt. När uppgiften är färdig 
hämtar flera elever självmant sina iPads eller mobiltelefoner för att dokumentera det färdiga arbetet. 
(Observation klass C) 

 
En lärare beskrev hur hon hela tiden använde dubbla begrepp; det korrekta matematiska 
begreppet och det vardagliga för att på så sätt skapa förståelse. Läraren sa: “Jag använder 
väldigt mycket de rätta matematiska begreppen i kombination med de vardagliga begreppen. 
`Multiplikation-gånger´”(L2). Här låg med andra ord fokus på att skapa förståelse istället för 
att man fastnade vid att det mer ytliga; att använda rätt terminologi. 
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Undervisningen i matematik utgick inte i någon klass från något läromedel. Nivån i de 
läromedel som finns upplevdes ofta vara alldeles för svår, textuppgifterna är språkligt för 
svåra samt antalet uppgifter för många på varje sida. De flesta läromedel innehåller dessutom 
en alltför snabb stegring i svårighetsgrad, särskilt när det gäller problemlösning. Eftersom det 
dessutom var en så stor kunskapsmässig spridning mellan eleverna, behövdes allt förtryckt 
material anpassas efter varje elev och en lärare uttryckte att: “Vi gör alltid om allt material. Vi 
förstorar upp texten, vi tillsätter bilder och ser till att det är luft emellan”(L3). 
 
Att träna på olika sätt och få många repetitioner vid flera tillfällen är mycket viktigt för att 
skapa förståelse och befästa. Att arbeta med samma sak en kort stund varje dag uppges av 
lärarna kunna ge stor effekt. Vid färdighetsträning användes både iPaden och stenciler. 
Konkret material såsom kulramar, plockisar, tiobasmaterial, tallinjer etc. användes i alla 
klasser. Lärarna menade att det ofta blev lättare att förstå när eleverna fått prova konkret först. 
“Ofta är det när de själva fått göra, när de själva fått prova med händerna och bygga upp 
någonting /.../ så förstår de mycket bättre”(L3). 
 
Under observationerna uppmärksammade vi att lektionstiden användes effektivt. Lärarna såg 
till att eleverna hela tiden hölls aktiva. Vid problemlösning uppmanades varje elev att först 
tänka själv, sedan skriva ner sin uträkning på den egna skrivtavlan samt därefter redovisa 
detta. Ett annat sätt att göra eleverna aktiva var att låta dem arbeta parvis eller i mindre 
grupper med stöd av pedagog. Övningarna anpassades där efter elevernas olika behov och 
träningen blev på så sätt effektiv. Större delen av lektionstiden var på olika sätt lärarledd. Man 
arbetade ofta gemensamt i hela gruppen eller i mindre grupper. Eleverna lämnades sällan att 
arbeta på egen hand, mer än kortare stunder. Därigenom hade läraren mycket god insyn i hur 
varje elev arbetade och förstod de olika arbetsmomenten. 
 
Vi mötte ett förhållningssätt där alternativa verktyg sågs som ett naturligt inslag i 
undervisningen. Eleverna uppmuntrades att ta hjälp av t.ex. miniräknare och iPad vid 
beräkningar. Eftersom lärarna såg att det fanns en risk att slå någon siffra fel fick eleverna 
träna på att avgöra rimligheten i svaren. Dessutom användes iPaden som vi exemplifierat 
tidigare, för att dokumentera arbetet och kunna gå tillbaka och repetera.  
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Vi fick ta del av hur lärarna hela tiden hittade sätt att komplettera det muntliga språket. 
Genomgående användes visuellt stöd för att tydliggöra det som sades. Lärarna arbetade 
tillsammans med eleverna fram olika stödstrukturer, som de kunde använda vid 
problemlösning.  
 

Klassen arbetar gemensamt med textuppgifter i multiplikation. Texten visas med bildstöd på den 
interaktiva tavlan. Läraren ber en elev läsa uppgiften högt. Läraren upprepar därefter den strategi som 
de tidigare övat på när det gäller textuppgifter: ”Vad är det första du ska göra när du läst uppgiften? Jo 
titta på frågan igen, vad är det de vill veta, vad är det de frågar efter?” En elev svarar genom att läsa ut 
frågan på nytt. Läraren ber eleven förklara frågan med egna ord. Efter att eleven gjort detta upprepar 
läraren nästa steg; att lyfta ut viktig information från texten. Eleverna får därefter fundera på förslag på 
lösningar. Observation Klass B 
 

Under andra observationer såg vi att läraren uppmanade eleverna att hela tiden fundera över 
vilken hjälp som kunde behövas för att lättare lösa uppgiften som eleverna arbetade med. 
Konkret material eller att rita uppgiften, gavs som förslag. Vi såg att många elever använde 
sig av strategin att rita upp tal vid problemlösning, för att strukturera upp informationen och 
välja rätt räknesätt. 
 
Lärarna uppmuntrade också till att man kan lösa tal på flera olika sätt. En av lärarna uttryckte 
att trots att svaret kanske är fel, kan delar av uträkningen vara rätt och då kan detta lyftas fram 
och byggas vidare på. Under observationerna såg vi flera exempel på att flera elever fick visa 
sina olika sätt att lösa uppgifter. De fick genom att berätta och samtidigt visa på tavlan, träna 
sig i att sätta ord på sina uträkningar. Lärarnas intention var att eleverna skulle ges stort 
talutrymme, men det blev uppenbart för oss hur svårt många av dessa elever hade att uttrycka 
sig och förklara hur de menade. Lärarna trädde ofta in och stöttade eleverna i talet genom att 
exempelvis fylla i ord/meningar, ge första delen av ord eller genom att upprepa det eleven 
sagt. Elevernas stora behov av stöd i den muntliga framställningen gjorde att det främst var 
lärarens röst som hördes i klassrummen.  
 
Lärarna på skolan använde ofta matematikspel som spelades både gemensamt, i mindre 
grupper och parvis. Appar på iPaden användes också för att variera undervisningen och ge 
möjlighet att träna på flera sätt som lockade eleverna.  
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Under observationerna fick vi ta del av hur lärarna på olika sätt försökte knyta matematiken 
till elevernas vardag. Det kunde exempelvis vara genom att välja ett problem som intresserade 
eleverna såsom att köpa fiskar till ett akvarium eller förberedelser inför ett kalas. Det kunde 
också handla om att läraren berättade hur de nya kunskaperna skulle kunna användas i 
vardagen. Vikten av att koppla matematiken till vardagen är något som lyfts fram av en lärare: 
“Det är också viktigt att förmedla till eleverna att matematik inte bara är något man sysslar 
med i skolan, matematik använder vi ju hela tiden!”(L2). 
 
En av lärarna medgav att matematiken ibland får stå tillbaka då det språkliga får företräde.  
Att utveckla språket har företräde framför matematiklärandet, eftersom språket har så stor 
betydelse. 
 

Jag tror inte att det bara är jag utan min känsla är, att de flesta av oss som jobbar på skolan inte 
fokuserar på matematiska mål, därför att det språkliga känns så framträdande att det är där vi måste 
lägga vårt fokus. (L1) 
 

De lektioner som vi tog del av avslutades på lite olika sätt. Ibland bröt man för rast och 
eleverna fick plocka undan sitt material och gå ut allt eftersom. Andra gånger gjorde läraren 
en sammanfattning av vad eleverna lärt sig. En annan gång utvärderade läraren tillsammans 
med eleverna hur arbetet fungerat. Vad hade fungerat bra och vad behövde eleverna träna mer 
på. Ytterligare ett exempel var att lärarna ibland repeterade vad de gjort och hur arbetet skulle 
fortsätta nästa gång. Vi fick på så sätt inte ta del av lektionsavslut där eleverna själva 
repeterade vad de lärt sig, utan det var ofta läraren som kort sammanfattade vad eleverna lärt 
sig. 
 
Svårigheter inom matematiken 
Lärarna lyfte den starka kopplingen mellan språk och matematik och de problem som därmed 
ofta uppstår inom matematiken hos elever med språkstörning.  
 

Innan jag började jobba med elever med språkstörning hade jag aldrig tänkt på, aldrig förstått riktigt hur 
mycket språk det är i matematiken. Att det är så komplext att det kan vara ett ord som de absolut inte 
förstår som man inte ens tänker på att det kan vara det ordet som gör att allting blir jättesvårt, så att det 
nästan låser sig. Det kan handla om ett ord alltså! (L3) 
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De förmågor som alla elever ska utveckla enligt läroplanen, är alla språkliga förmågor och det 
uttrycktes av en lärare som ett orimligt krav: “Förmågorna saknar ju många av våra elever: att 
analysera, reflektera, argumentera... det är ju jättesvårt! Hur ska du kunna göra det när du inte 
har språket?”(L1). Alla lärare lyfte fram sambandet mellan tänkande och språk. En lärare 
menade att språket är nödvändigt för att föra fram hur man tänker: “När de ska förklara hur de 
tänker så fastnar de ju där, för det krävs ju ett språk för att kunna förklara hur man har 
tänkt”(L2). En annan förde på samma sätt fram att: “De har alltid svårt att förklara hur de har 
tänkt när de har räknat ett tal. Det är svårt att hitta rätt ord, rätt uttryck, att sätta ord på sin 
tanke”(L3). 
 
Lärarna såg att trots att de ägnar en så stor del av matematikundervisningen i de första 
årskurserna till att grundlägga taluppfattningen, är det ändå många elever som i mellanstadiet 
trots detta inte har befäst de kunskaperna ordentligt. Kunskapsutvecklingen går långsamt för 
eleverna. Att behöva repetera varje moment så många gånger innan kunskaperna befästs är 
väldigt tidskrävande. Det är enligt lärarna ett dilemma att lägga tillräckligt mycket tid på varje 
moment för att lyckas befästa respektive att hinna med alla områden som ska behandlas. 
 
Svårigheten att lära sig och förstå innebörden av matematiska ord och begrepp har stor 
inverkan på elevernas lärande i matematik. Många ord har därtill dubbel betydelse, vilket 
skapar förvirring. Ibland kan ord som egentligen inte har betydelse för uppgiften, vara det 
som ställer till problem. Detta uttrycktes: “De hakar upp sig på det ordet som de inte förstår 
och de kan ju heller inte avgöra om det är ett viktigt ord eller inte” (L1). 
 
Problemlösning är ett område som alla elever uppgavs ha svårt med. Svårigheten med detta 
visade sig på flera olika sätt och uppgavs bero på flera olika saker. Det kunde dels handla om 
svårigheten att läsa och förstå innehållet i dessa uppgifter, dels om att kunna sålla 
informationen i dem. Att dessutom hålla kvar den viktiga informationen i minnet kan vara 
svårt på grund av bristande arbetsminne. Utifrån en tydlig stödstruktur arbetade man därför 
alltid gemensamt och många gånger i klasserna med problemlösning för att tillsammans träna 
på hur man löser sådana uppgifter. Vikten av att träna på en enkel nivå och många gånger 
lyftes fram. Överinlärning var därmed något som premieras. 
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Att automatisera talfakta, att generalisera kunskaper, att lära sig klockan och att veta om 
svaret på en matematikberäkning är rimligt eller inte är ytterligare områden i matematiken 
som av lärarna uppgavs vara svåra för eleverna med språkstörning.  
 

Våra elever har väldigt svårt att omsätta kunskap till en annan situation. Att helt plötsligt lägga ihop 
3+7 på miniräknaren, och kunna se att det blir rätt, att det är tiokompisar, det ser inte de utan då är det 
plötsligt som att det blir något nytt bara för att man gör det på miniräknaren och inte på ett papper. (L2) 

 
Sammanfattande analys 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språk, kommunikation och interaktion grunden för 
lärande och utveckling (Vygotskij, 1934). Med språket som verktyg kan vi tala, läsa och 
skriva, tänka, samspela med andra, strukturera tillvaron, minnas etc. För alla oss vars 
språkliga förmåga fungerar väl är detta något vi sällan reflekterar över. Språket är en självklar 
“del” av oss. Kommunikation och samvaro med andra är viktigt för utvecklingen, 
självkänslan och för att må bra. Till det behövs språket. Men för alla människor fungerar 
tyvärr inte “språkverktyget” lika enkelt och självklart. Ett barn med generell språkstörning har 
både svårt att förstå vad andra säger och att formulera sig så att andra förstår. Som elev i 
skolan innebär det att eleven har svårt att förstå och ta till sig undervisningen på samma sätt 
som sina jämnåriga kamrater. Undervisningen behöver därför utformas och anpassas utifrån 
dessa elevers behov.  
 
I vår studie både beskriver och visar lärarna tydliga exempel på ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Under observationerna och i intervjuerna framträder en medvetenhet om att 
språket är närvarande i allt som görs. Genom tydlig kommunikation och främjande och 
stödjande interaktion eleverna emellan, skapas och ges goda förutsättningar till lärande och 
utveckling. Undervisningen bygger till stor del på att samtala och arbeta gemensamt. Eleverna 
lämnas sällan att arbeta på egen hand, utan lärandet sker genom interaktion mellan elev-elev, 
elev-lärare och elevgrupp-lärare. Flera pedagoger samarbetar kring gruppen och utvärderar 
arbetet dagligen för att kunna planera den fortsatta undervisningen utifrån detta. På så sätt ges 
förutsättningar att möta varje elev i dess proximala utvecklingszon.  
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera framgångsfaktorer i matematikundervisningen för 
elever med språkstörning. Arbetssätten kan troligtvis appliceras på skolans övriga ämnen. Vi 
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kan dock se en skillnad i hur lärarna på skolan arbetar med begreppsinlärning jämfört med hur 
Vygotskij såg på dess inlärningsprocess. Enligt Vygotskij (1934) går lärandeprocessen av 
vardagsbegrepp hos barn från det konkreta till det abstrakta, medan lärandeprocessen av 
vetenskapliga begrepp går från det abstrakta till det konkreta. Lärarna i vår studie menar dock 
att det är nödvändigt att nya begrepp alltid lärs in från det konkreta till det abstrakta, oavsett 
om det är vardagsbegrepp eller vetenskapliga begrepp. 
 

Diskussion  
Studiens syfte är att beskriva och analysera framgångsfaktorer i matematikundervisningen för 
elever med språkstörning. Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med tre verksamma 
lärare på en kommunal specialskola med inriktning språk. På så sätt har vi fått ta del av hur 
dessa lärare beskriver sin matematikundervisning för elever med språkstörning. De har också 
beskrivit hur de arbetar för att förebygga, upptäcka och möta hinder i matematiklärandet som 
beror på språkliga svårigheter. Genom deltagande observationer under tio matematiklektioner 
i dessa lärares tre olika klasser, gavs möjlighet att studera om det som framkom under 
intervjuerna också synliggjordes och bekräftades i praktiken.   
 
Metoddiskussion  
Informanterna i studien är tre verksamma klasslärare på en kommunal specialskola med 
inriktning språk, som aktivt själva valt att delta efter en förfrågan från oss via rektorn på 
skolan. Vilka klasslärare som deltog i studien har därmed inte specifikt valts ut av vare sig oss 
eller rektorn, utan det är endast på grund av anmält intresse som gjorde att vi intervjuade just 
dem. Anledningen till varför just dessa klasslärare valde att delta i vår studie vet vi inte. Detta 
är inte heller relevant för vår studie. I vårt informationsbrev till skolan beskrev vi vårt syfte 
med studien. Vi informerade om att vi var intresserade av att få ta del av ett antal klasslärares 
erfarenheter av att undervisa elever med språkstörning i matematik. Genom deltagande 
observationer ville vi också se hur matematikundervisningen för dessa elever kan se ut i 
praktiken. Eventuellt kan det ha påverkat vilka som valde att delta i vår studie. Är det kanske 
bara klasslärare som känner sig säkra i att undervisa elever med språkstörning i ämnet 
matematik som har valt att delta? Eftersom det övergripande syftet med studien är att beskriva 
och analysera framgångsfaktorer i undervisningen när det gäller elever med språkstörning och 
matematiklärande, ser vi dock inte att detta skulle vara en nackdel, utan snarare en fördel. Om 
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vi inte hade varit så tydliga med vårt fokus kring matematik hade dock kanske fler och/eller 
andra klasslärare valt att delta? Det är möjligt att studien skulle kunnat få ett annat resultat 
med andra och/eller fler informanter.   
 
Till en början valde fyra klasslärare att delta, men en av dessa valde att avstå precis före den 
första intervjun. Trots ytterligare förfrågningar valde ingen mer att delta. Hur många 
intervjupersoner man ska ha i en studie beror på undersökningens syfte, man ska intervjua så 
många som behövs för att ta reda på det man behöver veta (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 
ville ta del av ett antal klasslärares praktiska erfarenheter och tankar kring arbetet med elever 
med språkstörning för att beskriva framgångsfaktorer i matematikundervisningen. Då 
frågorna var öppna gav det intervjupersonerna möjlighet att tala relativt fritt utifrån vårt valda 
tema (Ibid. 2009). Detta resulterade i uttömmande och beskrivande svar, vilket gav oss ett rikt 
material att arbeta med. Därför anser vi att intervjuerna med dessa tre lärare är ett tillräckligt 
antal för vår studie. 
 
Det var ett medvetet val att endast intervjua klasslärare på skolan, eftersom klassläraren följer 
sina elever under hela skoldagen och har ansvaret för all undervisning i sin klass. 
Speciallärarna på skolan träffar eleverna i klasserna enskilt eller i mindre grupper flera gånger 
varje vecka och har ett nära samarbete med klasslärarna, men delar inte ansvaret för 
matematikundervisningen. Därför valde vi att inte intervjua speciallärarna i den här studien.  
 
Det faktum att vi båda är verksamma lärare och har lång erfarenhet av undervisning inom 
samma ålderskategori som de intervjuade, har troligtvis påverkat intervjuerna på något sätt, 
till exempel vad gäller valet av frågor och följdfrågor. Vi har en helt annan kunskap och 
förståelse för ämnet än andra yrkesgrupper, men att helt bortse från vår bakgrund är omöjligt. 
Genom att intervjua klasslärare som vi inte känner sedan tidigare har dock möjligheten att 
genomföra intervjuerna mer förutsättningslöst ökat jämfört med om vi hade känt 
intervjupersonerna.  
 
Vår intervjuguide med öppna halvstrukturerade frågeställningar användes vid alla intervjuer 
och var ett stöd för oss för att hålla oss till ämnet och få ta del av intervjupersonernas tankar, 
åsikter och uppfattningar. Informanterna gav ofta långa och uttömmande svar på frågorna och 
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många svar gick i varandra. Genom att spela in intervjuerna på iPaden kunde samtalet flyta på 
smidigt då inget fokus gick åt till att föra anteckningar.  
 
Utifrån vad som framkom under intervjuerna och den inlästa litteraturen utformade vi två 
olika observationsscheman; ett som användes vid varje deltagande observation och ett som 
användes till att studera den fysiska lärmiljön i de olika klassrummen. Det första användes 
under själva observationen, det andra efteråt när lektionen var slut. Styrkan med deltagande 
observation är att man som observant samlar in data i autentiska situationer, i sin naturliga 
miljö (Fejes & Thornberg, 2011och Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Eleverna 
informerades i förväg om att vi skulle närvara vid och observera ett antal matematiklektioner i 
deras klasser men inte delta i deras arbete. På så sätt kunde vi öppet föra anteckningar under 
observationerna. Dock måste man som observatör vara väl medveten om att närvaron alltid i 
någon mån påverkar det som sker, hur väl man än försöker att hålla sig “osynlig” (Hammar 
Chiriac & Einarsson, 2013). Att föra anteckningar över det man observerar samtidigt som 
man observerar är svårt. Man hinner inte med att se allt och man hinner inte skriva ner allt. 
Som observant gör man hela tiden ett mer eller mindre aktivt val av vad man väljer att se som 
“något värt att notera” och vad som inte är det. När man väljer något, väljer man samtidigt 
bort något annat. Vi är medvetna om att vi vid de tillfällen då vi båda två observerade samma 
lektion gavs en större möjlighet att få en bredare bild av det som skedde än vid de tillfällen då 
vi var ensamma observanter (Ibid. 2013). Eftersom vår studie är av det mindre slaget och vi 
främst fokuserade på lärarens agerande valde vi att inte använda oss av ljud-och/eller 
bildupptagning vid observationerna. Vi upptäckte att indelningen av observationsschemat i 
rubrikerna lektionsstart, introduktion, genomförande och avslut var svår att följa under själva 
observationerna, men att de fyllde sitt syfte när vi skrev rent anteckningarna efteråt. 
 
Vår studies styrka är att vi har kombinerat intervjuer med deltagande observationer. Därmed 
har vi fått en mer djupgående och bredare insikt i hur matematikundervisningen för elever 
med språkstörning kan se ut i praktiken, jämfört med om vi bara hade valt den ena eller andra 
metoden. Antalet matematiklektioner som vi observerade bestämdes inte i förväg utan vi 
observerade lektioner tills att vi upplevde att vi inte kunde se nya saker utan det vi såg bara 
bekräftade vad vi tidigare observerat.  
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Resultatdiskussion  
Tidiga insatser har stor betydelse för elevernas fortsatta utveckling. Det handlar om att bryta 
en ond cirkel så snart som möjligt, för att minska de negativa effekterna på elevernas fortsatta 
kunskapsutveckling (Harrison et al., 2009; Häggblom, 2000; Levlin, 2014; Morgan et al., 
2011; Stanovich, 1986). På denna skola varierar det dock vid vilken tidpunkt eleverna börjar. 
En del börjar redan i förskoleklass, medan andra får plats först senare. Skolan ligger i 
anslutning till en kommunal grundskola och detta öppnar för ett utbyte, vilket är positivt 
(Carlberg Ericsson, 2009).  
 
De intervjuade lärarna har arbetat som klasslärare mellan 9 och 25 år och en stor del av dessa 
som lärare för elever med generell språkstörning. Detta är en positiv faktor eftersom 
kunskaper om barns utveckling och lärande är viktigt (Alt et al., 2014; Wadlington & 
Wadlington, 2008). Den samlade kunskapen om elevernas svårigheter är också stor på skolan, 
genom att det finns tillgång till talpedagoger och speciallärare i den dagliga verksamheten. 
Detta skapar goda möjligheter till att kunna ge rätt stöd (Alt et al., 2014; Wadlington & 
Wadlington, 2008).  
 
Det resultat vi presenterat ger svar på studiens två frågeställningar: 

 Hur beskriver lärarna sin undervisning i matematik för elever med språkstörning?   
 Vad görs i undervisningen för att förebygga, upptäcka och möta hinder i 

matematiklärandet som beror på språkliga svårigheter? 
 
Hur beskriver lärarna sin undervisning i matematik för elever med språkstörning?   
De intervjuade lärarna beskrev att språket är närvarande i allt man gör och att det är något 
som läraren bör vara medveten om. Lärarna lyfte fram vikten av att ha ett tydligt mål med 
undervisningen, reflektera och vara beredd att tänka om utifrån elevernas behov. Detta 
överensstämmer väl med en undervisning där målet är det som styr lektionsinnehållet, vilket 
Löwing (2006) menar är betydelsefullt. Material, ramar och metoder behöver väljas med detta 
som bakgrund.  
 
I intervjuerna lyftes att läraren bör ha höga men rimliga förväntningar på eleverna. Att ge 
utmaning på rätt nivå har som vi redovisat i forskningsbakgrunden stor betydelse. Lärarna 
analyserade dagligen effekten av sin undervisning, vilket gjorde att de hade en tydlig bild av 
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elevernas kunskapsutveckling. Detta ökar förutsättningarna för en undervisning där läraren 
har förmågan att kunna växla mellan att utmana respektive ge stöd när det behövs, vilket är en 
framgångsfaktor (Tjernberg, 2013). 
 
Lärarna lyfte fram ett salutogent synsätt (Antonovsky, refererad av Carlberg Ericsson, 2009), 
där man bör utgå från det som fungerar och göra mer av detta. De är alla tydliga exempel på 
lärare som kontinuerligt analyserar och reflekterar över sin egen undervisning, vilket enligt 
Hattie (2012) är betydelsefullt. Lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt är den 
viktigaste faktorn för studieframgång (Hattie, 2012; Taube 2011).  
 
Språkets inverkan när det gäller lärandet i matematik, lyftes fram av lärarna. Arbetet med att 
utveckla elevernas ordförråd skedde i all undervisning, men parallellt användes också 
stödstrukturer till hjälp när språket inte räcker till. Det framkom att lärarna upplever att de 
tvingas göra prioriteringar och att matematiken ibland får stå tillbaka till förmån för språket. 
Detta är något som Arvedson (2002) menar är vanligt. Å andra sidan bör man hela tiden se till 
det som eleverna har störst praktisk nytta av (Wadlington & Wadlington, 2008). Lärarna 
betonar språket som ett sätt att utveckla tanken och många paralleller kan på så sätt dras till 
Vygotskij (1934). I det sociokulturella perspektivet betonas språket, kommunikationen och 
interaktionen som grunden till lärande och utveckling. Att arbeta med språket gynnar på så 
sätt också lärandet i matematik.  
 
Lärarna beskrev att stor vikt lades på att skapa ett positivt klassrumsklimat där alla elever fick 
utrymme. De pratade öppet med eleverna om deras olika svårigheter och gjorde mycket för att 
stärka deras självförtroende genom att bekräfta och berömma. Lärarna förde fram att det är 
positivt att eleverna i grupperna har samma typ av svårigheter, eftersom det underlättar vid 
lektionsplaneringen. Eleverna har även lättare att känna igen sig i varandras svårigheter. Det 
är enligt Fischbein (2014) viktigt att behoven i gruppen inte bör skilja sig för mycket, 
eftersom elever då kan uppfatta det som ett problem. Lärarna betonar vikten av att alla elever 
känner sig socialt och pedagogiskt delaktiga och deras syn på inkludering representerar 
därmed den gemenskapsorienterande definitionen (Nilholm & Göransson, 2013). 
 
Lärarna lyfte fram att elever med språkstörning möter många utmaningar inom matematiken, 
eftersom språket är grunden i lärandet. Som ett tydligt exempel lyftes problemlösning, vilket 
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innehåller flera olika moment som var för sig, eller tillsammans kan orsaka hinder. Det 
handlar om att läsa, förstå innehållet, välja ut relevant information samt därefter formulera en 
uträkning och komma fram till ett svar. Bristerna i sekvensminne respektive arbetsminne gör 
det svårt för dessa elever att hålla flera saker i huvudet samtidigt och utföra uppgifter i flera 
steg. Att avgöra rimligheten i det svar som man slutligen kommer fram till är ytterligare något 
som dessa elever ofta har svårt för. Svårigheter att befästa och generalisera kunskaper lyftes 
också fram av lärarna. 
 
Vad görs i undervisningen för att förebygga, upptäcka och möta hinder i 
matematiklärandet som beror på språkliga svårigheter? 
Vi fick under observationerna ta del av hur lärarna gjorde flera anpassningar för att öka 
elevernas förutsättningar att tillägna sig nya kunskaper. Både i den fysiska miljön, men också 
i lektionsinnehållet. Den fysiska miljön var avskalad och utformad utifrån att på bästa sätt 
stödja elevernas lärande. Pedagogerna hade på så sätt utformat en lärmiljö där man rensat, 
riktat och ramat in undervisningen, vilket är viktigt för dessa elever (Carlberg Ericsson, 
2009). Visuellt stöd för grundläggande kunskaper fanns uppsatt på väggarna. Placeringen i 
klassrummen var flexibel och kunde ändras utifrån elevernas behov. Man såg till att alla 
elever hade bra sikt fram till läraren. Förflyttningar i rummet användes ofta för att tydliggöra 
övergång från en aktivitet till en annan. 
 
Lärarna använde flera didaktiska strategier för att stödja sina elever. Under våra observationer 
mötte vi en undervisning som byggde på en tydlig struktur och olika former av stödstrukturer 
för att avlasta språket. Att undervisningen följer en tydlig struktur är enligt Tjernberg (2013) 
framgångsrikt. Strategier lärdes ut när man arbetade med problemlösning. Det kunde 
exempelvis vara att kontrollera frågan en extra gång, eller tänka vilket material eller vilka 
alternativa verktyg man behövde för att lösa uppgiften. I forskningsbakgrunden har vi fått ta 
del av att undervisning i strategier har stor betydelse (Carlberg Ericsson, 2009; Wadlington 
och Wadlington, 2008). Visuellt material användes genomgående i undervisningen, vilket är 
betydelsefullt (Alt et al., 2014; Carlberg Ericsson, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008).  
 
Lärarna arbetade medvetet för att förebygga matematiksvårigheter som beror på 
begränsningar i att ta in muntlig information, vilket Morin och Franks (2009) understryker 
vikten av. Arbetet för att skapa förståelse och befästa kunskap förutsatte att mycket tid lades 
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på repetition, vilket dessa elever behöver (Carlberg Ericsson, 2009). Lärarna försökte också 
göra det Wadlington och Wadlington (2008) menar är viktigt; att knyta matematiken till 
elevernas verklighet. I arbetet med problemlösning valdes vardagsnära problem. Läraren lyfte 
också fram hur eleverna skulle kunna använda de nya kunskaperna i praktiken.  
Lektionstiden användes på ett effektivt sätt och stort fokus låg på moment som aktiverade 
eleverna. Undervisningen syftade till att eleverna skulle få använda flera sinnen, för att på så 
sätt befästa kunskap. Lärarna anpassade sitt taltempo och betonade, lyfte fram och förklarade 
ord. Lärarna försökte skapa utrymme för eleverna, genom att på olika sätt ge möjlighet till 
tanketid. Det är viktigt eftersom elever med språkstörning behöver mer tid för att hinna 
processa (Carlberg Ericsson, 2009). Fokus låg på att skapa förståelse istället för att fastna vid 
att det mer ytliga; att använda rätt terminologi (Bergqvist & Österholm, 2014). Detta syntes 
exempelvis genom att man ofta använde dubbla begrepp; det korrekta matematiska 
tillsammans med det mer vardagliga uttrycket. 
 
Läraren fungerade som en viktig modell för eleverna, genom att stödja eleverna i talet och 
fylla i samt hjälpa till att sätta ord på deras tankar. Det överensstämmer med en lärare som 
modellerar stegen flera gånger såsom Wadlington och Wadlington (2008) menar är viktigt.  
Viljan att låta eleverna uttrycka sig och tala matematik är tydlig, vilket är betydelsefullt. 
Eleverna övades i att tala högt och redovisa sina uträkningar för varandra. Att låta eleverna 
prata högt kring matematiska övningar är ett bra stöd för deras lärande i matematik 
(Arvedson, 2002; Bergqvist & Österholm, 2014; Ostad, 2014). Samarbete i mindre grupper är 
positivt för att befästa och skapa djupare förståelse för nya ord och begrepp (Steele & Mills, 
2011). Lärarna hade en tydlig ambition att ge eleverna stort talutrymme, men deras behov av 
muntligt stöd från lärarna medförde dock att det främst var lärarnas röster som hördes i 
klassrummet. Detta upplevdes av lärarna som ett dilemma.  
Prov och olika test används till viss del som bedömningsunderlag, men det är framförallt i 
undervisningen som elevernas kunskaper blir synliga för lärarna. Bedömningen är på så sätt 
inte något som sker vid ett tillfälle, utan istället något som görs löpande. Lärarens bedömning 
kan få stora konsekvenser för den enskilda elevens självförtroende och fortsatta utveckling 
(Häggblom, 2000). Det är viktigt att den inte upplevs som en dom. Genom att dessa lärare 
utvärderar elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt i den ordinarie undervisningen, 
minskar risken för att bedömningen ska uppfattas som ett statiskt mått på deras förmåga. Tack 
vare att man ofta är flera pedagoger i samma klassrum finns möjlighet att identifiera elevers 
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framsteg respektive kunskapsluckor som behövde fyllas. Det skapade också flera möjligheter 
att individualisera undervisningen. Eleverna arbetade med individuella mål och uppmuntrades 
att använda de verktyg och det material som behövdes. Alternativa verktyg blev på så sätt ett 
naturligt inslag i undervisningen. Detta förhållningssätt till alternativa verktyg är gynnsamt 
för eleverna (Tjernberg, 2013). 
 

Lärarna försökte skapa en positiv inställning till ämnet, vilket är viktigt (Wadlington & 
Wadlington, 2008). Matematik sågs som något man gör gemensamt och som man utvecklar 
större förståelse för genom att arbeta tillsammans. Matematik är inte något eleverna lämnas 
till att lära sig på egen hand. Det är på så sätt kommunikationen som är nyckeln till kunskap. 
Vi kan därmed skönja en sociokulturell syn på lärande, där kommunikationen är grunden till 
att utveckla språket och förståelsen för matematik.  

 

Studiens relevans  
Vår studie visar att det finns flera framgångsfaktorer i matematikundervisningen för elever 
med språkstörning. Vi anser dock att den struktur och tydlighet som utmärker denna 
undervisning är något som hjälper alla elever att nå så långt som möjligt, inte bara elever med 
språkstörning. Att hitta olika vägar att engagera eleverna och göra dem aktiva är något som 
premieras och bör så göras, oavsett skolform. Vi har också studerat hur den fysiska miljön kan 
utformas och anpassas för att stödja elevernas lärande. Genom att studera lärmiljön finns 
möjlighet att hitta faktorer som är möjliga att påverka.  
 

Fortsatt forskning  
I denna studie blir språkets närvaro i matematikämnet framträdande. Studien visar hur lärare 
på en specialskola med inriktning språk arbetar i årskurserna 1-6 för att undanröja hinder i 
matematiken som beror på språkliga svårigheter. Det skulle vara intressant att ta del av hur 
detta ser ut i de senare årskurserna på högstadiet och framåt. Kanske är detta ett ämne för 
fortsatt forskning? Syftet med vår studie var att lyfta fram framgångsfaktorer i 
matematikundervisningen på en skola avsedd för elever med generell språkstörning. Hur ser 
matematikundervisningen ut för denna elevgrupp i en vanlig grundskola? En annan fråga för 
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fortsatt forskning skulle kunna vara om de framgångsfaktorer vi tagit del av kan överföras till 
skolans övriga ämnen?   
 

Avslutande reflektioner 
Som verksamma lärare har vi under åren flera gånger stött på elever vars språkliga förmåga 
varit begränsad, vilket har påverkat deras förmåga till inlärning, inte minst i ämnet matematik. 
Aldrig tidigare har vi haft tid och möjlighet att verkligen fördjupa oss i och reflektera över 
vad dessa svårigheter beror på, vilka konsekvenser det får för eleven och det viktigaste av allt; 
vad lärare praktiskt kan göra för att möta dessa hinder. Den här studien har gett oss den 
möjligheten. Vi har fått ta del av tre mycket kompetenta lärares tankar och erfarenheter kring 
matematikundervisning för elever med generell språkstörning och därefter med egna ögon få 
se hur detta ser ut i praktiken genom flertalet besök i deras klasser. Vi är väldigt tacksamma 
för att dessa lärare varit så öppna och tillmötesgående och tagit sig tid att delta i vår studie. 
Utan dem hade den här studien inte blivit till det den blev.  
 
Studien har gjort att vi har samtalat och reflekterat mycket kring både vår egen undervisning, 
men också kring undervisning utifrån ett större perspektiv. Detta har gett oss kunskaper, 
insikter och erfarenheter som berikat oss och som vi är säkra på kommer avspeglas i arbetet 
med våra elever framöver. Det vi framförallt bär med oss är den djupa insikten och förståelsen 
för språket som verktyg och dess viktiga betydelse för människans inlärning och utveckling. 
Vi instämmer verkligen i det en av lärarna uttryckte: ”Allting handlar ju om språk!” 
 
Vår studie är gjord på en liten specialskola där elevantal och personaltäthet ser annorlunda ut 
mot i en vanlig grundskola. Vi anser dock att många av de framgångsfaktorer i 
matematikundervisningen för elever med språkstörning som lyfts fram i studien, bör kunna 
överföras till grundskolan. Vår förhoppning är därför att läsaren ska inspireras till att göra 
förändringar i sin matematikundervisning. Små, medvetna förändringar kan göra stor skillnad 
för om elever med språkstörning ska hindras eller lyckas i sitt matematiklärande.  
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Bilaga 1 
 
Medgivande 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i en studie kring språkstörning och 
matematikinlärning. Jag samtycker till att delta i en inledande intervju, observationer i min 
klass samt en uppföljande intervju. Syftet med studien är att beskriva framgångsfaktorer när 
det gäller elever med språkstörning och matematiklärande. 
Jag är införstådd med att intervjuerna och fältanteckningarna från observationerna endast 
kommer att användas till denna studie och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Jag som intervjuperson förblir anonym. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. 
Materialet kommer att förstöras efter att studien avslutats.  
Jag är även införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan dra 
mig ur studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift:   ________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  ________________________________________________ 
 
Ort och datum:  ________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Inledande samtal kring utbildning, yrkeserfarenhet samt pedagogisk filosofi. 
 

 Berätta om hur du arbetar språkutvecklande i din klass. 
 

 Beskriv hur du anpassar lärmiljön för att stödja dina elever. 
 

 Berätta om hur ni arbetar med matematik i din klass? 
 

 På vilket sätt upplever du att språkliga hinder kan påverka matematikinlärningen? 
 

 Ge exempel på specifika områden i matematiken som eleverna brukar ha svårigheter 
med? 

 
 Beskriv hur du arbetar för att förebygga matematiska svårigheter som beror på 

språkstörning? 
 

 Hur gör ni för att uppmärksamma elever med matematiska svårigheter? 
 

 Har du några fler tankar som du vill dela med dig av kring språkstörning och 
matematikinlärning? 
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Bilaga 3 
 
Information om klassbesök 
 Västerås 160107 
Hej! 
 Vi är två lärare som går Speciallärarprogrammet på Mälardalens högskola i 
Västerås. Under våren kommer vi att genomföra vårt självständiga 
fördjupningsarbete. Vi kommer då att titta på undervisningen i matematik på ert 
barns skola. Rektor XX har gett sitt tillstånd till detta. 
 Vi kommer att intervjua flera lärare på skolan och delta på vissa 
matematiklektioner i ditt barns klass. Vår avsikt är att titta på undervisningen 
och klassrumsmiljön. Vi kommer alltså inte studera vad enskilda barn gör eller 
föra anteckningar kring några elever. 
 Till vår hjälp har vi vår handledare Gunilla Sandberg på Mälardalens högskola, 
gunilla.sandberg@mdh.se. 
 Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
 Med vänlig hälsning, 
 Maria Kleimert  Sara Karlsson 
mkt13004@student.mdh.se  skn13008@student.mdh.se 
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Bilaga 4 
 
Observationsschema, deltagande observation 
 
Datum:   Klass:   
Lärare:   Tid:   
 
 
 
 

”Jag ser” ”Jag tänker” 
Lektionsstart 
 
 
 
 
 

  

Introduktion 
 
 
 
 
 

  

Genomförande 
 
 
 
 
 

  

Avslut 
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Bilaga 5 
 
Observationsschema, lärmiljö 
 
Datum:  Klass:  Lärare:  
 
Vad: 
 

Anteckning: 
Möblering 

 placering 
 textilier 
 dörrar 
 fönster 
 skärmar 

 

Ljus 
 belysning 
 fönster 

 

Ljud 
 från omgivningen 
 i rummet 

 

Tidshjälpmedel  
Strukturstöd 

 dagsschema 
 arbetsschema 
 färgkoder 

 

Interaktiv skrivtavla  
Whiteboard  
Förvaring  
Väggar (dekoration, visuellt stöd etc.) 
 

 
Konkret material 
 

 
Alternativa verktyg 

 Stöd för kommunikation 
 Bilder 
 iPad 
 datorer 
 program 

 

Arbetsmaterial  
Övrigt  
 


