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Elevers matematikutveckling riskerar att hindras på grund av språkliga 
svårigheter. Det mest centrala i matematikundervisningen bör därför vara att 
bygga upp ett adekvat språk hos eleverna. Lärares kunskaper gällande språkets 
påverkan på matematikundervisningen är därför avgörande för 
lärandesituationen, framförallt för elever i behov av särskilt stöd i ämnena 
svenska och matematik. Den här studien syftar till att få en förståelse för vilka 
metoder fem verksamma pedagoger använder för att identifiera och stödja 
elever vars språksvårigheter hindrar deras matematiska utveckling. Genom 
semistrukturerade intervjuer samlades data in, transkriberades och 
analyserades. Lärarna använder kartläggningar för att identifiera både språkliga 
och matematiska svårigheter hos eleverna. Konkret material, fysiska aktiviteter, 
gemensamma genomgångar, individuellt arbete och digitala hjälpmedel är de 
metoder som framförallt används för att främja matematikutvecklingen hos 
elever med språksvårigheter.   

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

En grundläggande faktor för allt lärande är att elever besitter goda språkkunskaper 
(Skolverket, 2oo3). Att påstå att språket har en avgörande betydelse för den matematiska 
utvecklingen är inget uppseendeväckande. I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) 
står det att ”Sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse är väl 
belagt såväl i praktiskt arbete som i forskning” (s. 32). Det som framförallt gör att elever 
kommer fram till felaktiga svar i textuppgifter är att de inte förstår innebörden i texten 
(Möllehed, 2001). Lundberg och Sterner (2002) har en likartad uppfattning och hävdar 
mot bakgrund av den internationella mätningen PISA att 70 % av elevernas felaktiga 
matematikresultat i mätningen kunde hänvisas till otillräckliga kunskaper i läsförståelse. 
På motsvarande sätt klarar elever med ett annat modersmål än svenska sig överlag sämre i 
matematik än elever med svenska som modersmål, vilket framförallt kan härledas till 
otillräckliga språkkunskaper (Jess, Skott & Hansen, 2015). Elever måste behärska ett 
adekvat språk för att kunna inhämta och tolka information, resonera med sig själva samt 
kommunicera med sin omgivning. Det mest centrala i matematikundervisningen bör 
därför vara att bygga upp ett fungerande matematiskt språk hos eleverna (Löwing, 2006). 
Lärares kunskaper för hur språket påverkar matematikundervisningen är därmed 
avgörande för lärandesituationen, framförallt för elever i behov av särskilt stöd i ämnena 
svenska och matematik (Malmer, 2002). 

1.1 Problemområde, syfte och frågeställning  

Elever riskerar att hindras i sin matematiska utveckling på grund av otillräckliga 
språkkunskaper. Samtidigt visar forskning att en stor andel lärare upplever sig ha 
alltför bristfälliga kunskaper för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter i 
kombination med matematiksvårigheter (Sterner & Lundberg, 2002). Studien syftar 
därför till att få en förståelse för vilka metoder fem verksamma pedagoger tillämpar 
för att identifiera och hjälpa elever vars språksvårigheter hindrar deras matematiska 
utveckling. Syftet specificeras genom forskningsfrågan;  

Hur arbetar lärare för att främja den matematiska utvecklingen hos elever med 
språkliga svårigheter?  

Forskningsfrågan operationaliseras genom följande analysfrågor:  

1. Vilka kunskaper och erfarenheter har fem verksamma pedagoger för att 
identifiera och hjälpa elever i språksvårigheter så de inte hindras i sin 
matematikutveckling? 

2. Vilka metoder och arbetssätt anser lärarna gynnar dessa elever?  
3. Vilka svårigheter upplever lärarna att elever med ett annat modersmål ställs 

inför i matematikundervisningen?  

Med forskningsfrågan avser vi att titta på hur lärarna använder olika metoder, 
material och arbetssätt i matematikundervisningen för att elever med språkliga 
svårigheter inte ska hindras i sin matematiska utveckling. Ovanstående analysfrågor 
används för att tillsammans besvara forskningsfrågan. 
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1.1 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen introduceras med en inledande del, där studiens syfte och forskningsfråga 
presenteras. I kapitel 2 Bakgrund ges en redogörelse för bakgrunden till studien. I 
kapitel 3 Teoretiskt perspektiv ges en kort redogörelse för det teoretiska perspektiv 
som har legat till grund för studien. Kapitel 4 Metodologi beskriver studiens 
genomförande och hur datainsamlingen blivit analyserad. I kapitel 5 Resultat 
besvaras forskningsfrågan. Kapitel 6 Diskussion sätter studiens resultat i förhållande 
till tidigare forskning inom området samt redogör för vilka slutsatser som kan dras 
utifrån det teoretiska perspektivet. En diskussion kring val av metod samt ett förslag 
på fortsatta studier inom området presenteras avslutningsvis.  

2 Bakgrund  

I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning gällande läs-, skriv- och 
språksvårigheter samt elever med annat modersmål i samband med lärande i 
matematik. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av vad de aktuella 
styrdokumenten säger om matematik samt elever i behov av stöd, i avsnitt 2.1 
Styrdokument med fokus på elever i behov av stöd. I avsnitt 2.2 Språket som 
redskap redogör vi för tidigare forskning med fokus på språket. I avsnitt 2.3 Elever 
med annat modersmål än svenska redogör vi för vilken problematik elever med ett 
annat modersmål än svenska ställs inför i samband med ämnet matematik. Avsnitt 
2.4 Lärares kompetens beskriver lärares betydelse för elevers lärandesituation.  

2.1 Styrdokuments ord om elever i behov av stöd  

Läroplanen (Skolverket, 2017) lyfter fram att kunskaper i matematik är en förutsättning för 
att människan ska kunna göra välgrundade val i vardagslivet, vilket möjliggör en 
delaktighet i samhällets olika beslutsprocesser. Vidare står det att elever ska ges möjlighet 
att utveckla förmågan att kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 
Elever ska klara av att välja strategier för att klara av enkla elevnära 
problemlösningsuppgifter samt kunna värdera om resultaten är rimliga. Elever ska ha 
kunskaper om, samt kunna använda grundläggande matematiska begrepp för att kunna 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska situationer. Elever ska kunna 
beskriva och samtala kring olika tillvägagångssätt genom att använda konkret material, 
bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Elever ska vidare kunna föra och 
följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara situationsanpassade frågor 
(Skolverket, 2017). 

Skollagen (SFS 2010:800) understryker att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika 
behov och bidra med det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt. I Skollagens första kapitel, Syftet med utbildningen inom skolväsendet står 
följande: 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. (SFS 2010:800).  

I kapitel tre, Barns och elevers utveckling mot målen står det att: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 
uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Lag (2014:458). (SFS 2010:800).  

2.2 Språket som redskap 

”Bristen på ett adekvat språk kan vara en bidragande orsak till den kris som råder i dagens 
matematikundervisning” (Löwing, 2006, s. 145). Alla lärare som undervisar i ämnet 
matematik måste därför förstå vilken betydelse språket har för matematikundervisningen 
(Malmer, 2002). Det är viktigt att läraren använder ett matematiskt språk som både 
fungerar för att tydliggöra matematik och problemlösningar samtidigt som det hjälper 
elever att gå från en konkret till en mer abstrakt nivå. Då flera undersökningar visar att 
elever som börjar i förskoleklass har ett bristfälligt språk är det viktigt att läraren 
introducerar matematiska begrepp för eleverna redan i förskoleklass och att begreppen 
sedan används kontinuerligt i undervisningen (Malmer, 2002). Malmer (2002) lyfter 
vidare fram att brister i språket hindrar elever att utveckla matematiska färdigheter, 
exempelvis det logiska tänkandet och begreppskunskap. Löwing (2006) framhåller å andra 
sidan att matematikundervisningen i grundskolans tidiga år bör präglas av ett vardagligt 
språk och att elever succesivt ska tillägna sig nya begrepp och på så sätt bättre förstå det 
matematiska språket, vilket är en förutsättning för att senare kunna fördjupa sina 
matematiska kunskaper. Malmer (1996) menar att alltför många elever missförstår 
lärarens förklaringar och instruktioner just för att de inte förstår vad läraren säger. Språket 
är även av stor vikt för att elever ska kunna bygga upp fungerande strategier för 
problemlösning (Malmer, 1996). Det matematiska språket ställer stora krav på elevers 
uppmärksamhet då det gäller att hinna uppfatta mycket information från ett kortfattat 
språk med många ämnesspecifika termer. Mot den bakgrunden kan svårigheter uppstå vid 
textuppgifter eller problemlösningar, där elever behöver kunna utläsa och uppfatta 
instruktioner och anvisningar. Således kan svårigheter uppstå i matematikundervisningen 
som egentligen inte beror på matematiken i sig, utan att elever inte förstår innehållet eller 
det språk som förmedlar detta (Malmer, 2002). Löwing (2006) liknar detta vid den 
situation som elever med ett annat modersmål än svenska ofta ställs inför.  

2.3 Elever med annat modersmål än svenska  

Elever med annat modersmål än svenska klarar sig generellt sämre i ämnet 
matematik än elever med svenska som modersmål. Med hänsyn till detta skriver Jess 
m.fl. (2015) att det som försvårar matematikutvecklingen för elever med ett annat 
modersmål är att uppgifterna ofta innehåller mycket instruktioner och anvisningar i 
form av text. Då elever måste lägga mycket energi på att avkoda ord hämmas 
förståelsen för innehållet i texten, vilket gör att de lätt går miste om viktig 
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information och missförstår uppgiften. Att läraren tar förgivet att elever förstår enkla 
vardagsord, så som avrunda och avlång, kan vara en orsak till att de inte förstår 
instruktionerna och uppgiftens kontext. Något som också är vanligt förekommande 
hos elever med annat modersmål är missuppfattningar när homonymer används, 
exempelvis ordet volym. När läraren talar om volym under en matematiklektion är 
det lätt hänt att elever blandar ihop ordet med exempelvis ”volym på radion” 
(Grevholm, 2015; Lundberg & Sterner, 2008).  

Matematiklektionerna undervisas i regel på svenska och för elever som har ett annat 
modersmål blir processen och inlärningen svårare, eftersom de måste fokusera på det 
matematiska innehållet och samtidigt språket som förmedlar detta (Grevholm, 2015). 
Trots att elever behärskar matematiska begrepp på sitt modersmål, kan 
matematikundervisningen bli problematiskt då de endast får möjlighet att uttrycka 
sig på svenska, vilket är ett språk som de ännu inte behärskar (Sterner & Lundberg, 
2002). Grevholm (2015) menar att det är viktigt att ta vara på elevers språkbakgrund 
och att en undervisning på deras modersmål i ämnet matematik skulle kunna främja 
inlärningen. Norén (2007) beskriver ett projekt där ett sjuttiotal elever med svenska 
som andraspråk under 1,5 år fick tvåspråkig matematikundervisning. Projektet visar 
på både goda resultat och upplevelser bland eleverna, deras föräldrar och de 
undervisande lärarna. Genom projektet kunde inte bara en resultatmässig förbättring 
utläsas utan elevernas motivation, självkänsla och känsla av tillhörighet ökade också. 
En bidragande orsak till detta är att de tvåspråkiga lärarna många gånger delar 
erfarenheter med sina elever och att dem framförallt ser dessa som en tillgång för 
lärande och inte som ett hinder. Likaså är elevernas kunskaper i det svenska språket 
inte avgörande, utan undervisningstillfällena kan istället fokusera på det 
matematiska innehållet (Norén, 2007). Det är således av stor vikt att ta till vara på de 
flerspråkiga elevernas kompetens, att använda dessa som en språklig resurs där de 
olika språken kompletterar varandra, istället för att hålla språken åtskilda. I 
bakgrund till detta ligger en stor betoning på att lärare tillämpar språkutvecklande 
arbetssätt i praktiken (Lahdenperä & Sundgren, 2016). 

Ett sätt att arbeta för att elever med ett annat modersmål än svenska inte ska bli 
hindrade i sin språkinlärning är grupparbeten. Gibbons (2006) för fram tre goda 
konsekvenser som grupparbeten har på andraspråksinlärningen: 

1. Eleverna får höra språket talas av andra än läraren, variationen och inflödet blir större. 

2. Eleverna integrerar mer med andra och utflödet blir därför också större. De turas om 
mer och känner större eget ansvar för att göra sig förstådda när inte läraren finns till 
hands. Det är med andra ord eleverna själva som sköter språkinlärningen 

3. Det eleverna hör och det de lär sig ingår i ett sammanhang. Språket används på ett 
meningsfullt sätt i ett bestämt syfte. (Gibbons, 2006, s. 39) 

Ovanstående bakgrund kommer att användas för att bättre förstå de 
bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för analysfråga tre; Vilka 
svårigheter upplever lärarna att elever med ett annat modersmål ställs inför i 
matematikundervisningen?  

2.4 Lärares kompetens  

Läraren har en betydande roll för elevers motivation och utveckling. Skolverket (2003) 
skriver att lärares engagemang och förmåga att kunna förmedla kunskapen på ett lustfyllt 
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sätt ses som avgörande för elevers kunskapsinhämtning. Sterner och Lundberg (2002) 
beskriver utifrån en enkät omfattande 75 grundskolelärare som undervisar i svenska och 
matematik, att 2/3 av lärarna upplever sig ha otillräcklig kompetens för att hjälpa elever 
som har en kombination av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Dem 
betonar att ”Resultaten indikerar ett stort behov av kompetensutveckling för lärare med 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd i svenska och matematik” (s. 7).  

Det finns fem huvudsakligen viktiga aspekter som matematiklärare bör grunda sin 
kompetens i: 

1. Kunskap i matematik relaterad till undervisning 

2. Ett professionellt språk 

3. En personlig syn på och uppfattningar om kunskap och lärande 

4. Kunskap om klassrummet i form av ledning, metoder och material 

5. Kompetens att bedöma och diagnosticera elevers lärande i matematik (Grevholm, 2014, 
s. 18)  

Lärare behöver således ha goda ämnesspecifika kunskaper, ha kunskaper om hur elever lär 
sig samt veta hur matematikundervisningen bör utformas. Att använda sig av ett 
professionellt och adekvat språk innebär att lärare har en utvecklad terminologi samt 
kunskap om hur språket ska användas för att kommunicera i och om sitt yrke. Det viktigt 
att läraren utvecklar en egen uppfattning om vad matematik är och hur elever lär sig 
matematik. Här är lärares synsätt kring ämnet matematik i fokus och dennes förmåga att 
förstå att alla individer lär sig på olika sätt. Det är därför viktigt att lärare är medvetna om 
olika teorier för kunskap och lärande samt vet vilken teori hen själv förespråkar. Samtidigt 
är det viktigt att lärare har kunskap om och kan tillämpa olika ledarstilar, metoder, 
material och arbetssätt i klassrummet. Lärare behöver ha kompetens att kunna se vad 
elever lär sig, vilka svårigheter elever har samt vilket stöd elever behöver för att fortsätta 
utveckla sina matematiska färdigheter (Grevholm, 2014). 

Det är mer problematiskt för elever med språksvårigheter att ta till sig matematiska 
begrepp. Den verbala kommunikationen är inte alltid tillräcklig för att elever ska kunna 
tillägna sig en begreppsförståelse utan läraren bör skapa tillfällen där eleverna får använda 
flera sinnen för att kunna utveckla sina kunskaper (Sterner & Lundberg, 2002). En 
individanpassad undervisning innebär däremot inte att elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska få uppgifter där de språkliga kraven är minimerade. Istället bör 
undervisningen innehålla sådana språkliga faktorer som utvecklar elevernas lärande i både 
läsning, skrivning och matematik (Sterner & Lundberg, 2002). 

Många gånger grundar sig matematikundervisningen på tidigare generationers färdiga och 
utprövade modeller och arbetsformer (Löwing, 2006; Malmer, 1996). Detta innebär att 
undervisningen inte alltid överensstämmer med dagens didaktiska tankar. Hur lärare 
väljer att behandla det centrala innehållet i läroplanen, vilka metoder som tillämpas samt 
vilket språk som används är faktorer som påverkar elevens lärandesituation (Löwing, 
2006; Malmer, 1996). Grevholm (2014) poängterar i samband med detta att det är av 
yttersta vikt att läraren reflekterar kring sig egen undervisning och håller sig uppdaterad 
om vilka metoder och arbetssätt som rekommenderas av aktuell forskning.  

Detta kommer vi att använda för att få en bättre förståelse för hur lärares kompetens 
påverkar elevers matematiska utveckling och således tolka analysfrågorna utifrån detta.   
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3 Teoretiskt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet, med Vygotskij som förgrundsgestalt, är en 
psykologisk teori om hur människan med hjälp av språket tolkar och förstår sin 
omgivning (Vygotskij, 2013). Det sociokulturella perspektivet betonar språkets 
betydelse för allt lärande. Språket ses som ett avgörande redskap i barnets utveckling, 
där språk och tanke utvecklas parallellt. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet är mediering. Mediering innebär att människan använder språkliga och 
materiella redskap för att förstå och agera i sin omvärld. Med språklig mediering 
avses olika tecken, bokstäver, räknesystem och begreppsord. Det är i det sociala 
samspelet som människan med hjälp av de språkliga begreppen kan uttrycka sig och 
organisera sin omvärld (Säljö, 2016). Lärandet ses som en social process där 
interaktionen mellan människor anses vara avgörande, både för 
begreppsutvecklingen och för förmågan att utveckla nya tankestrukturer (Sterner & 
Lundberg, 2002).  

Det sociokulturella perspektivet kommer att användas för att tolka, förstå och dra 
slutsatser av studiens resultat.  

4 Metodologi  

Under avsnitt 4.1 Datainsamlingsmetod redogörs det för vilken metod som den insamlade 
empirin grundar sig i. En beskrivning av hur de forskningsetiska aspekterna har hanterats i 
arbetet presenteras därefter i avsnitt 4.2 Etiska överväganden. I avsnitt 4.3 Dataanalys 
beskrivs det hur vi har tolkat och sorterat data. Avslutningsvis redogörs för de intervjusvar 
som analysfrågorna generade. Intervjusvaren presenteras delvis genom citat från 
intervjuerna.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att uppfylla vårt syfte och vår forskningsfråga genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med fyra 1–3 lärare och en specialpedagog. Syftet med intervjuerna var att 
undersöka vilka metoder och arbetssätt som de aktuella lärarna och specialpedagogen 
ansåg fungerar för att språksvårigheter inte ska hindra elevers matematiska utveckling. 
Inför studien tog vi del av aktuell forskning kring sambandet mellan läs-, skriv-, och 
språksvårigheter och lärande i matematik. Utifrån detta utformade vi en intervjuguide, 
innehållande 12 stycken intervjufrågor (Bilaga 1). Följdfrågor uppkom spontant under 
intervjuerna för att utveckla våra egna frågor eller informanternas svar och varierade 
därför mellan intervjutillfällena. Bryman (2011) menar att en fördel med just 
semistrukturerade intervjuer är att informanterna ges utrymme att uttrycka svar som 
speglar deras egna erfarenheter, arbetssätt och tankar. Vi ansåg att denna metod var bäst 
lämpade för vår studie då vi var intresserade av lärares egna upplevelser, metoder och 
synsätt. Ahrne och Svensson (2012) påtalar att ytterligare en fördel med semistrukturerade 
intervjuer är att frågorna och deras ordningsföljd kan anpassas efter situationen, då den 
som intervjuar inte är låst vid ett helt standardiserat frågeformulär.  

Inför intervjuerna kontaktades informanterna via mejl, där vi informerade dem om studien 
samt bestämde tid och plats för intervjuerna. I mejlen bifogades ett informationsbrev där vi 
upplyste informanterna om vilka forskningsetiska aspekter studien följer. Vi valde att inte 
tilldela informanterna frågorna i förväg utifrån att inte ge informanterna möjlighet att i 
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förväg tillrättalägga sina svar och ge ”svar de tror vi ville ha”. Intervjuerna genomfördes i 
respektive lärares klassrum och under samtliga intervjuer närvarade vi båda två. För att 
underlätta den kommande analysprocessen och inte riskera att eventuellt misstolka 
minnesanteckningar togs det ljudupptagningar under intervjuerna, som sedan 
transkriberades.  

4.1.1 Urval  

För att kunna välja ut informanter att tillfråga utgick vi ifrån ett tvåstegsurval som först 
sker i organisationsnivå och sedan i individnivå (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2012). 
Det första steget bestod av ett urval på organisationsnivå, där tre grundskolor i 
Mellansverige valdes ut. Två av skolorna valdes utifrån att vi har haft tidigare kontakt med 
lärare på dessa skolor. Den tredje skolan valdes ut genom personlig anknytning i form av 
att vi har en bekant som arbetar där. I den andra nivån valdes åtta årskurs 1–3 lärare samt 
en specialpedagog ut och tillfrågades om en intervju. Efter de bortfall som uppkom deltog 
slutligen fyra årskurs 1–3 lärare, varav en av lärarna är SVA-lärare (svenska som 
andraspråkslärare). Den femte pedagogen som deltog i studien arbetar som 
specialpedagog.  

Informanterna blev utvalda med kriterierna att de skulle vara aktiva lärare som undervisar 
i ämnet matematik. Ytterligare en faktor som vi tog i beaktning under urvalet var att 
lärarna vid det aktuella tillfället skulle undervisa elever i årskurs 1–3. För att få en större 
inblick i hur skolan arbetar för att elever med språkliga svårigheter inte ska hindras i 
ämnet matematik intervjuade vi en SVA-lärare och en specialpedagog med erfarenhet av 
elever i behov av särskilt stöd i svenska och matematik. För att få en spridning i urvalet 
valde vi informanter med varierande erfarenheter som aktiva lärare.  

4.2 Etiska överväganden  

I studien har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska grundprinciper, 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Innan informanterna 
blev tillfrågade att delta i intervjuerna blev de informerade om studiens syfte, deras roll i 
studien, att deras medverkan är frivillig och att de när som helst har möjligheten att 
avbryta sin medverkan. Likaså talade vi om för informanterna att intervjuerna skulle spelas 
in och att deras bidrag till studien redovisas helt konfidentiellt, enligt informations- och 
samtyckeskravet. Informanterna blev, enligt konfidentialitetskravet garanterade att deras 
personuppgifter och bidrag skulle komma att förvaras och användas på ett sådant sätt att 
ingen utomstående kan identifiera dem. Slutligen blev informanterna försäkrade om att 
deras bidrag till studien endast skulle komma att användas för studiens ändamål, enligt 
nyttjandekravet.  

4.3 Dataanalys   

Det svåra med kvalitativa analyser är att identifiera signifikanta mönster i en stor mängd 
data och på så sätt försöka skapa mening utifrån empirin. För att göra detta behöver 
datainsamlingen aktivt arbetas med, brytas ner till mindre enheter och därefter kodas för 
att slutligen generera ett resultat (Frejs & Thornberg, 2012). Frejs och Thornberg (2012) 
presenterar sex olika analysmetoder som de finner lämpliga för kvalitativ forskning. Vi har 
valt att tolka studiens empiri utifrån kategorisering, vilken var den analysmetod som vi 
ansåg var bäst lämpad för denna studie.  
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Datainsamlingen har analyserats med hjälp av analysfrågorna. Analysprocessen började 
redan under transkriberingsstadiet då vi strukturerade upp materialet och direkt kunde 
urskilja likheter och skillnader mellan informanternas svar (Ahrne & Svensson, 2012). 
Transkriberingarna gjordes av oss tillsammans, genom att vi upprepade gånger gick 
igenom mening för mening för att inte riskera att missa eller feltolka ljudupptagningarna. 
För att verkligen sätta oss in i materialet lästes sedan transkriberingarna igenom flera 
gånger, både enskilt och gemensamt. Ahrne och Svensson (2012) menar att man i analysen 
måste läsa igenom materialet flertalet gånger, som om man inte kände till det, då det inte 
finns någon garanti för en överblick trots att man själv har varit med under 
datainsamlingen och därmed tror att man redan är bekant med materialet.  

Efter att all data blivit transkriberad skapades ett nytt dokument med analysfrågorna som 
kategoriseringsunderlag. Efter varje fråga lästes de transkriberade intervjuerna igenom och 
relevanta delar från transkripten kopierades och infogades under varje fråga. 
Specialpedagogens svar blev kodat som S1 och lärarnas svar som L1-L4. På det här viset 
blev materialet strukturerat och reducerat och kunde därefter bilda kategorier utifrån 
analysfrågorna (Frejs & Thornberg, 2012).  

4.3.1 Lärares kunskaper och erfarenheter   

Det finns en stor variation gällande erfarenheter av läraryrket ute bland skolorna. 
Antal år som verksam pedagog varierar mellan 3–34 år bland de lärare som ingår i 
studien. Majoriteten av lärarna har trots varierade antal år som aktiva pedagoger 
någon form av fortbildning inom matematik, t.ex. matematiklyftet.  

Olika typer av kartläggningar, diagnoser och Skolverkets bedömningsstöd används 
kontinuerligt för att identifiera eventuella svårigheter hos eleverna.  

Kartläggningar gör vi hela tiden, dels görs det tester om eleverna läser SVA eller så gör vi 
bedömningsstöden från Skolverket så fort eleverna börjar i skolan. Man har rätt bra koll i 
klassrummet ändå tycker jag. Man vet ju hur det går för eleverna med språket (L4, 
intervjutillfälle 4, 18 april 2018).  

Genom kartläggningar kan svårigheter inom ämnena matematik och svenska identifieras 
men ett eventuellt samband mellan språkliga svårigheter och matematiksvårigheter går 
inte att utläsa utifrån testerna.  

Testerna identifierar inte hur eller om matematiksvårigheterna hänger ihop med 
språksvårigheter. Man vet däremot vilka elever som behöver hjälp med läsningen eftersom man 
vet att dem är svaga i svenskan (L2, intervjutillfälle 2, 18 april 2018).  

Det finns delade åsikter huruvida det finns ett samband mellan språkliga svårigheter och 
matematiska svårigheter.  

Det tycker jag absolut att det gör. Matte, NO och SO är supersvårt om man inte har språket. I 
svenskan kan man ändå hänga med lite och redovisa på andra sätt, men i matten är det 
supersvårt om man inte kan de krångliga orden (L4, intervjutillfälle 4, 18 april 2018).  

Jag har en tjej som inte har fått någon utredning men som har dyslexi, det är jag säker på. Hon 
blir inte hindrad överhuvudtaget, för hon är så bra på att räcka upp handen och fråga om någon 
kan läsa och förklara för henne. Sen är hon skitduktig på matte, så hon behöver bara ha någon 
som läser uppgifterna för henne (L2, intervjutillfälle 2, 18 april 2018).  

Det finns trots detta en gemensam uppfattning gällande hur en otillräcklig läsförståelse 
hindrar elevers matematikutveckling då de varken förstår instruktionerna eller begreppen.  
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Min erfarenhet är att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt med lästal i matematik, 
framför allt de med mycket text. Får dessa elever hjälp med att läsa uppgiften och diskutera den 
så har de betydligt större möjligheter att lösa talet, lika stora som de utan läs- och 
skrivsvårigheter. Är det ett tal utan så mycket text har de flesta av dessa elever större möjlighet 
att lösa uppgifterna. Så visst kan språksvårigheter medföra att dessa elever får svårare att lösa 
matematiska problem eftersom de inte förstår vad som förväntas (S1, intervjutillfälle 5, 24 april 
2018).  

Sammanfattningsvis varierar lärarnas erfarenheter och kompetens för att hjälpa elever 
med språkliga svårigheter i ämnet matematik. Det finns delade åsikter kring huruvida det 
finns något samband mellan språksvårigheter och matematiksvårigheter. Trots detta är 
lärarna överens om att en otillräcklig läsförståelse hindrar matematikundervisningen. 
Kartläggningar görs kontinuerligt för att identifiera svårigheter hos eleverna. Något 
eventuellt samband mellan språkliga svårigheter och matematiksvårigheter går däremot 
inte att utläsa genom testerna.  

4.3.2 Metoder och arbetssätt i matematikundervisning  

Matematikundervisningen anpassas hela tiden efter elevgruppens olika behov. 
Undervisningen genomsyras av en blandning mellan gemensamma genomgångar, 
individuellt arbete, konkret material, fysiska aktiviteter och digitala hjälpmedel.  

Undervisningen anpassas hela tiden efter elevernas behov. Jag har till exempel en elev nu som 
jobbar både i 2ans och 3ans matteböcker (L1, intervjutillfälle 1, 12 april 2018).  

Konkret material fungerar förtydligande för alla elever men kan vara extra viktiga för att 
elever med språkliga svårigheter ska hänga med i matematikundervisningen. Konkret 
material används både gemensamt under genomgångar och individuellt bland eleverna vid 
enskilt arbete. 

Jag använder mig utav praktiskt material, kuber, trästavar, hundrarutor och plockisar osv och 
visar konkret. Mycket bilder. Vi har även haft mindre grupper för alla elever som behöver extra 
genomgångar och extra förtydligande kring olika begrepp, inte enbart för elever med 
språksvårigheter (L1, intervjutillfälle 1, 12 april 2018).  

Det finns en gemensam syn om att det finns mycket bra digitala hjälpmedel att tillämpa i 
både svenska- och matematikundervisningen. Lärarnas egna kompetens gällande just 
digitala hjälpmedel bidrar däremot till att det inte används i sådan stor utsträckning. 
Smartboarden används nästintill dagligen vid genomgångar av matematikboken och ett 
fåtal Ipads finns att tillgå i varje klass.  

Det finns sjukt många bra digitala hjälpmedel, men jag är dålig på att använda det. Det finns ju 
filmer för vartenda kapitel i favoritmatematikboken som är jättebra. Det är tydligt och eleverna 
får lyssna till en annan röst, bild och allt. Digitala hjälpmedel är bra. Vi har jobbat mycket med 
Ipads och olika appar. Det hjälper ju dem med språkstörning jättemycket. Det hjälper alla. Det 
är också bra att det inte bara är jag som pratar och förklarar hela tiden, utan att det är olika 
röster och på olika sätt (L4, intervjutillfälle 4, 18 april 2018).  

Jag tycker att det är bra med digitala hjälpmedel. Men sen ska man också lära sig att använda 
dem som pedagog och ha tid för det. Vi använder lite olika digitala hjälpmedel men det skulle 
kunna vara mer om man var duktigare själv. Vi behöver få mer tid tror jag, för att sitta själva och 
hålla på (L3, intervjutillfälle 3, 18 april 2018).  

Genom att sammanfatta intervjusvaren från analysfråga två kan vi utläsa att lärare ständigt 
gör olika anpassningar i matematikundervisningen utifrån elevgruppens behov. Lärarna 
tillämpar olika arbetssätt och metoder genom att blanda konkret material, gemensamma 
genomgångar, individuellt arbete med fysiska aktiviteter och digitala hjälpmedel. En 
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bristande kompetens gällande digitala hjälpmedel bidrar dock till att det inte används så 
ofta som lärarna önskar.  

4.3.3 Elever med annat modersmål än svenska i matematikundervisning  

För elever med annat modersmål än svenska tycks just matematik vara det ämne som 
eleverna är särskilt starka i.  

För de elever jag har haft har jag tyckt att matte har varit det starka ämnet. Jag tror det beror på 
att eftersom föräldrarna inte kunnat hjälpa till med språket har fokus legat på matematiken. 
Matten har varit mycket lättare (L4, intervjutillfälle 4, 18 april 2018). 

Trots att lärare har erfarenheter av att elever med annat modersmål än svenska är starka i 
ämnet matematik blir de ofta hindrade i matematikundervisningen av otillräckliga 
språkkunskaper. Textuppgifter innehållande instruktioner, begrepp och anvisningar blir 
särskilt problematiska då lärare varken har tid eller kompetens nog för att ge eleverna det 
stöd som de är i behov av i dessa situationer.  

När det kommer till textuppgifter så blir det jättesvårt. Då är det bättre med bara jobba med 
räkneuppgifter och vänta med textuppgifter. Hans språkutveckling måste komma mycket längre 
innan han kan göra problemlösningsuppgifterna. Jag kan ju inte ens förklara orden för honom. 
Det är jättesynd för jag är helt säker på att han skulle klara uppgifterna (L4, intervjutillfälle 4, 18 
april 2018).  

Lärarna är överens om att en blandning av konkret material, bilder och fysiska aktiviteter 
som stimulerar elevernas sinnen är fördelaktiga arbetssätt, framförallt för elever som ännu 
inte har fungerande språkkunskaper.   

Jag är ju SVA-lärare i grund och botten, så därför använder vi oss av mycket fysiska aktiviteter 
hela tiden. Vi jobbar med kroppen, vi tittar, känner och luktar. Vi är över, under och klättrar på 
varandra. Kroppen är det bästa materialet tycker jag. Vi använder så många sinnen som möjligt 
och kanske tittar på en liten kort film eller använder oss av bilder (L4, intervjutillfälle 4, 18 april, 
2018).  

Det finns inga erfarenheter av specialanpassad matematikundervisning för elever med 
annat modersmål. En av lärarna berättade däremot att hon har erfarenhet av 
matematikundervisningen på engelska då elevens kunskaper i det svenska språket var allt 
för bristfälliga. 

Jag har erfarenhet av matematikundervisning på engelska till det att eleven hade lärt sig 
svenska. Men vi har aldrig använt något annat material eller böcker på andra språk (L1, 
intervjutillfälle 1, 12 april 2018).  

Intervjusvaren från analysfråga tre kan sammanfattas med att lärarna upplever att elever 
med annat modersmål än svenska många gånger har ett intresse för matematik men att 
deras matematikutveckling hindras av otillräckliga språkkunskaper. Tids- och 
kompetensbrist hos lärarna för att hjälpa dessa elever gör att textuppgifter bortprioriteras, 
trots en tilltro till att eleverna skulle klara av uppgifterna om de förstod instruktionerna. 
Konkret material, fysiska aktiviteter, bilder och andra arbetssätt där elevernas sinnen 
stimuleras ses som fördelaktiga.  

4.3.4 Sammanfattning av analysfrågorna  

Intervjusvaren från analysfrågorna visar att det inte finns någon enhetlig syn bland lärarna 
om huruvida språksvårigheter medför matematiksvårigheter. Att en otillräcklig 
läsförståelse har negativa effekter på matematikundervisningen är lärarna däremot 
överens om. Olika kartläggningar görs kontinuerligt för att upptäcka eventuella svårigheter 
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hos eleverna i ämnena svenska och matematik. Lärarna anpassar hela tiden 
matematikundervisningen efter elevernas individuella behov. Gemensamma genomgångar, 
individuellt arbete och konkret material varieras med fysiska aktiviteter och digitala 
hjälpmedel. Det finns däremot en enhetlig syn kring att en kompetensutveckling behövs för 
att digitala hjälpmedel ska kunna användas i högre utsträckning.  

Intervjusvaren indikerar att elever med annat modersmål än svenska ofta har ett intresse 
för matematik men deras otillräckliga språkkunskaper hindrar deras matematiska 
utveckling. Följden av detta blir att textuppgifter bortprioriteras då lärarna upplever att 
deras tid och kunskaper inte räcker till för att stödja eleverna i detta, trots att lärarna är 
övertygande om att eleverna skulle klara av uppgifterna om de förstod innehållet.  

Avslutningsvis är lärarna överens om att arbetssätt som stimulerar elevernas sinnen är 
särskilt fördelaktiga för elever med språkliga svårigheter och elever med annat modersmål i 
matematikundervisningen.  

Analysfrågorna används för att besvara forskningsfrågan genom att intervjusvaren 
från analysfrågorna belyser vilka arbetssätt, metoder och material som lärare 
tillämpar i matematikundervisningen för att främja den matematiska utvecklingen 
hos elever med språkliga svårigheter.  

5 Resultat  

Studiens resultat, svaret på forskningsfrågan (Hur arbetar lärare för att främja den 
matematiska utvecklingen hos elever med språkliga svårigheter?), är genererat av 
den sammantagna förståelsen av svaren på analysfrågorna. I avsnitt 5.1 Tolkning av 
analysfrågorna kommer en kort redogörelse för hur vi har valt att tolka svaren från 
analysfrågorna. Slutligen tolkas resultatet av analysfrågorna och svaret på 
forskningsfrågan presenteras i avsnitt 5.2 Resultatsammanfattning.  

5.1 Tolkning av analysfrågorna  

Kategorierna som presenterades i 4.4 Analysmetod har analyserats i förhållande till den 
tidigare forskningen som legat till grund för studien och tolkats utifrån det sociokulturella 
perspektivet.  

Analysfråga ett: Vilka kunskaper och erfarenheter har fem verksamma pedagoger för att 
kunna identifiera och hjälpa elever i språksvårigheter så de inte hindras i sin 
matematikutveckling? 

Utifrån intervjusvaren som sorterades under denna fråga kan vi utläsa att samtliga 
lärare kontinuerligt använder kartläggningar för att identifiera eventuella svårigheter 
hos eleverna. Svårigheter i ämnena svenska och matematik kan genom testerna 
identifieras var för sig men något eventuellt samband går inte att utläsa. Det tycks 
finnas väldigt varierade erfarenheter och kunskaper gällande hur man som lärare bör 
stödja elever med språksvårigheter eller elever med annat modersmål än svenska i 
ämnet matematik. Tids- och kompetensbrist var återkommande anledningar till 
varför lärarna kände sig oförmögna till att ge eleverna det stöd de är i behov av. 

Analysfråga två: Vilka metoder och arbetssätt anser lärarna gynnar dessa elever?  
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Alla lärare anser att konkret material och fysiska aktiviteter fungerar särskilt bra för 
elever med språkliga svårigheter och tillämpar det i matematikundervisningen 
överlag då det fungerar förtydligande för samtliga elever. Lärarna är överens om att 
det finns många bra digitala hjälpmedel men att det krävs mer tid och kunskap hos 
lärarna för att det ska kunna användas i högre utsträckning. Likaså tycks fysiska 
aktiviteter, där eleverna får använda alla sina sinnen, fungera särskilt bra för elever 
med språksvårigheter.  

Analysfråga tre: Vilka svårigheter upplever lärarna att elever med ett annat 
modersmål ställs inför i matematikundervisningen?  

Svaren från analysfrågorna visar att det är i just ämnet matematik som elever med 
annat modersmål än svenska är som starkast. Det finns en gemensam tanke bland 
lärarna om att dessa elever många gånger har ett intresse för matematik och det är i 
just det ämnet som eleverna kan få stöd i hemifrån. Elevernas matematiska 
utveckling hindras dock av det bristande språket och problemlösningsuppgifter 
innehållande mycket text prioriteras bort helt. Trots att det finns en tilltro om att 
eleverna skulle klara av textuppgifter om de förstod vad som förväntades av dem, 
finns varken tid eller kompetens nog bland lärarna för att stödja dem i detta.  

Utifrån svaren på analysfrågorna ser vi att lärarna upplever att många elever med 
annat modersmål än svenska ofta är intresserade av matematik och kan få hjälp 
hemifrån i detta ämne. Lärarna arbetar kontinuerligt med att kartlägga elevers 
svårigheter, arbetar med konkret material och fysiska aktiviteter för att överbrygga 
språkbarriären i matematiklärandet. Svaren på analysfrågorna visar även att det 
finns en känsla av både tids- och kompetensbrist hos lärarna för att stödja elever med 
språkliga svårigheter i ämnet matematik.  

Vi hävdar i och med det att lärare arbetar med den matematiska utvecklingen hos 
barn med språksvårigheter genom att blanda gemensamma genomgångar, konkret 
material och fysiska aktiviteter med individuellt arbete och digitala hjälpmedel.  

5.2 Resultatsammanfattning  

Resultatet indikerar att lärare gör anpassningar i undervisningen hela tiden genom 
att blanda arbetssätt, metoder och material. Konkret material, fysiska aktiviteter och 
gemensamma genomgångar blandas med individuellt arbete och digitala hjälpmedel. 
Lärarna är överens om att arbetssätt som stimulerar alla sinnen hos eleverna är 
särskilt gynnsamma, speciellt för elever med språkliga svårigheter.  

Ytterligare ett resultat som studien har genererat är att det inte finns någon enhetlig syn 
hos lärarna om ett eventuellt samband mellan språkliga svårigheter och 
matematiksvårigheter. En gemensam tanke är däremot att en otillräcklig läsförståelse 
hindrar den matematiska utvecklingen, då instruktioner, anvisningar och ämnesspecifika 
begrepp blir problematiska.  

Olika kartläggningar och bedömningsstöd genomförs kontinuerligt för att lärarna lättare 
ska identifiera elever i behov av stöd i ämnena svenska och matematik. Något eventuellt 
samband mellan språksvårigheter och matematiska svårigheter går däremot inte att utläsa 
genom testerna.  
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Det tycks finnas ett behov av kompetensutveckling gällande metoder och hjälpmedel för att 
lärarna ska kunna tillgodo se de behov som elever med språksvårigheter eller elever med 
annat modersmål än svenska har gällande matematikundervisningen.    

Detta resultat sätts i nästa kapitel samman med bakgrundslitteraturen och tolkas utifrån 
vårt teoretiska perspektiv, varpå slutledningar kan dras.  

6 Diskussion  

I avsnitt 6.1 Metoddiskussion redovisas en diskussion kring val av 
datainsamlingsmetod, där det presenteras hur reliabilitet och validitet har tagits i 
beaktning under studieprocessen. I avsnitt 6.2 Resultatdiskussion förs en diskussion 
kring studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och det sociokulturella 
perspektivet. Avslutningsvis presenteras vår slutsats och förslag på fortsatt forskning 
inom området i avsnitt 6.3 Slutsats och fortsatt forskning.   

6.1 Metoddiskussion  

Fördelen med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod var att vi genom 
intervjuguiden kunde säkerställa att vi ställde de frågor som vi avsåg att ställa för att kunna 
besvara våra frågeställningar. Detta bidrog till att vi inte riskerade att gå ifrån studiens 
syfte samtidigt som vi fick utrymme till att ställa relevanta följdfrågor för att utveckla våra 
frågor och informanternas svar.   

Genom att ta ljudupptagningar under intervjuerna och sedan transkribera datainsamlingen 
kunde vi vid upprepade tillfällen både lyssna på och läsa igenom materialet, vilket gjorde 
att eventuella missar och feltolkningar kunde minimeras. Att ta ljudupptagningar kan 
dessvärre påverka informanternas svar, så att de svarar vad de tänker att de förväntas 
svara. Genom att transkribera materialet kunde analysen av empirin påbörjas redan under 
transkriberingsprocessen, då vi genom att strukturera upp materialet kunde urskilja 
likheter och skillnader mellan informanternas svar (Ahrne & Svensson, 2012). 

Vi fick ett relativt stort bortfall då de nationella proven i årskurs 3 pågick under perioden 
för intervjuerna. Detta gjorde att fyra tillfrågade lärare valde att tacka nej till en intervju, på 
grund av tidsbrist.   

Att komplettera intervjuerna med klassrumsobservationer hade kunnat bidra till en högre 
kvalitet till studien, eftersom vi på så sätt hade kunnat synliggöra om informanternas svar 
överensstämde med det som sker i praktiken. Vi valde däremot intervjuer framför 
observationer eftersom vi var intresserade av lärares tankar och inte lärares ageranden.  

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i en studie och mäter i vilken utsträckning samma resultat 
skulle kunna fås om studien skulle genomföras på nytt igen (Strömquist, 2006). En studie 
påverkas alltid av ett flertal faktorer, vilket kan försvaga studiens kvalitet (Fejes och 
Thornberg, 2015). I en kvalitativ studie är det problematiskt att uppnå en hög reliabilitet då 
informanternas bidrag påverkas av tillfälligheter, så som olika sinnestillstånd beroende på 
veckodag, tid osv. (Bryman, 2011; Svensson, 1996). I och med att vi träffade samtliga 
informanter personligen kunde vi direkt ställda följdfrågor och reda ut eventuella 
oklarheter på plats, vilket ökar reliabiliteten. Ytterligare en faktor som ökar 
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tillförlitligheten i studien är att det under samtliga intervjuer spelades in ljudupptagningar 
som sedan transkriberades. Detta bidrog till att vi under analysprocessen kunde lyssna på 
och läsa intervjuerna upprepade gånger för att inte missa eller feltolka informanternas 
bidrag. Likaså blev datainsamlingen tolkad av oss båda, var för sig och gemensamt, vilket 
bidrar till en högre reliabilitet.  

Validitet mäter studiens giltighet, vilket innebär att vi i studien mäter det som vi 
ursprungligen avsåg att mäta (Strömquist, 2006). För att försäkra oss om att vi skulle mäta 
det som var avsätt att mäta och därmed öka studiens validitet bildade vi en intervjuguide. 
Frågorna i intervjuguiden granskades, både av oss och vår handledare, för att säkerställa 
att frågorna inte var ledande eller missvisande. Genom att använda fler 
datainsamlingsmetoder, exempelvis kompletterande observationer, kunde studiens 
validitet ha ökat.  

6.2 Resultatdiskussion  

Att lärarna anpassar matematikundervisningen efter elevernas olika behov genom att 
blanda gemensamma genomgångar, individuellt arbete, konkreta material, fysiska 
aktiviteter och digitala hjälpmedel korrelerar med det som står i Läroplanen (Skolverket, 
2017) om att elever ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva och samtala 
kring olika tillvägagångssätt genom att använda olika matematiska uttrycksformer.  

Den oeniga synen om ett eventuellt samband mellan språkliga svårigheter och 
matematiksvårigheter skulle möjligtvis kunna innebära att det är lärares egna kompetenser 
och erfarenheter som avgör om elevers språkliga svårigheter hindrar deras 
matematikutveckling.  

Tidigare forskning påtalar att elever med ett annat modersmål än svenska presterar 
sämre i matematik än vad elever med svenska som modersmål gör. Trots detta visar 
denna studies resultat att det är i just ämnet matematik som elever med ett annat 
modersmål än svenska är som starkast. Resultatet indikerar däremot på otillräckliga 
skunskaper hos lärarna för att kunna stödja elever med ett annat modersmål än 
svenska i matematikundervisningen, vilket gör att problemlösningsuppgifter 
bortprioriteras. Dessa tankar om hur språkliga svårigheter påverkar arbetet med 
problemlösningsuppgifter sammanfallet med den tidigare forskning som Malmer 
(2002) presenterar gällande hur svårigheter i matematikundervisningen kan uppstå 
som egentligen inte beror på matematiken i sig, utan på otillräckliga språkkunskaper. 
Vi tolkar detta som att det Sterner och Lundberg (2002) skriver stämmer, att det 
finns ett stort behov av kompetensutveckling för att lärare ska kunna hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd i svenska och matematik. Likaså menar vi att detta går emot 
det som står i Skollagen (SFS 2010:800) om att utbildningen ska ta hänsyn till 
elevers behov och att elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som 
möjligt. Att ge nyanlända elever tvåspråkig matematikundervisning skulle istället 
kunna innebära att deras kunskapsinhämtning inte behöver begränsas av bristande 
språkkunskap. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi det som att lärares kompetens för att 
identifiera och arbeta med elevers matematiska utveckling trots språksvårigheter är 
av stor vikt.  



 15 

6.3 Slutsats och fortsatt forskning   

Forskningsfrågan är formulerad: Hur arbetar lärare för att främja den matematiska 
utvecklingen hos elever med språkliga svårigheter?  

De slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat och svaret på forskningsfrågan är att 
lärare tillämpar konkreta material och fysiska aktiviteter i hög utsträckning. Lärarna 
anser att arbetssätt där elever får använda alla sina sinnen gynnar samtliga elever, 
men menar att detta fungerar särskilt bra för elever med språkliga svårigheter.  

Resultatet visar att det finns en bristande kompetens och tilltro gällande 
användningen av digitala hjälpmedel i undervisningen, vilket gör att det används i 
mycket mindre utsträckning än vad lärarna önskar. Det finns en enig syn om att 
digitala hjälpmedel med olika ljud, färger och former är särskilt gynnsamt för elever 
med språkliga svårigheter. Vi tänker därför att effekterna av en kompetensutveckling 
hos lärarna gällande digitala hjälpmedel och andra alternativa verktyg skulle vara 
positivt för elever med läs-, skriv och språksvårigheter i både ämnet svenska och 
matematik. 

Utifrån empirin har vi förstått att det finns delade åsikter kring huruvida det finns ett 
samband mellan språkliga svårigheter och matematiska svårigheter. Det finns 
däremot en samstämmig uppfattning om att en otillräcklig läsförståelse påverkar 
matematikundervisningen negativt, eftersom detta gör att elever får svårt att förstå 
instruktioner och ämnesspecifika begrepp. En så enkel insats som att låta elever få 
texten uppläst kan avgöra om dem klarar av att lösa uppgiften eller ej. Vi tolkar detta 
som att matematiklärare i första hand måste ägna sig åt att befästa ett i huvudsak 
fungerande språk hos eleverna och att matematundervisningen därefter kan fokusera 
på att lära ut räknesätt och olika strategier.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi dra slutsatsen att språket påverkar 
matematikundervisningen i hög grad. Textuppgifter med instruktioner, anvisningar 
och begrepp blir problematiska att avkoda och förstå, vilket gör att elevers 
matematiska utveckling hindras.  

Vi har belyst vilka erfarenheter och kunskaper som lärare besitter för att förebygga 
och arbeta med matematikutvecklingen hos elever med språkliga svårigheter. Studien 
har fokuserat på vilka metoder, arbetssätt och material som är gynnsamma för dessa 
elever utifrån ett lärarperspektiv. Under intervjuerna lyfte lärarna bland annat upp 
elevernas självkänsla som en viktig aspekt gällande stöd i undervisningen. Ju mer 
självförtroende eleven har desto mer mottaglig tycks eleven också vara för att ta emot 
stöd i undervisningen. Det finns dessutom forskning som tyder på att flickors 
självförtroende gällande matematik är sämre än pojkars (Wernersson, 1988). Det 
vore därför intressant att forska vidare kring elevers erfarenheter av det stöd som ges 
i undervisningen samt få en förståelse för hur lärare kan arbeta för att stärka elevers 
självförtroende gällande matematik. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Vad har du för utbildning och/eller fortbildning inom matematik? 

2. Hur många år har du arbetat som pedagog?  

3. Vilka åldersgrupper har du arbetat med? 

4. Vad har du för erfarenheter av elever som blivit hindrade i matematikutvecklingen 
som en konsekvens av språksvårigheter?  

5. Hur anser du att språksvårigheter hänger ihop med matematiska svårigheter? 

6. Hur identifierar du att en elev blir hindrad i matematiken på grund av 
språksvårigheter? (kartläggningar, rutiner?)  

7. Vad använder du för metoder i matematikundervisningen när det gäller elever med 
språksvårigheter? 

8. Vilket material använder du i matematikundervisningen när det gäller elever med 
språksvårigheter? Varför just det materialet?  

9. Vad har du för erfarenheter av tvåspråkiga elever och matematikundervisning? 
(språket, annat material, andra metoder?)   

10. Vilka resurser finns det på skolan för elever med matematik- och språksvårigheter? 

11. Hur tänker du kring digitala hjälpmedel i matematikundervisningen när det gäller 
elever med språksvårigheter eller elever med ett annat modersmål än svenska?  

12. Sker några organisatoriska insatser för att främja elevernas lärande i matematik? 
(matematiklyftet, EHT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


