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Sammanfattning: 

Vi använde oss av en kvalitativ forskningsansats, och som metod använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade tolv lärare/speciallärare i årskursintervallet 1 - 9. 

Syftet var att undersöka hur lärare/speciallärare beskriver undervisningens hinder och 

möjligheter för elever med diagnosen språkstörning, i ämnet matematik, inom 

årskursintervallet 1 - 9. Ytterligare ett syfte var att se hur lärare anpassar undervisningen  för 

elever med diagnosen språkstörning och matematiksvårigheter. Som dataanalys använde vi 

oss av att transkribera intervjuerna, koda och kategorisera nyckelord, för att sedan 

utkristallisera tre huvudteman, Lärarnas undervisningssituation, Svårigheter i undervisningen 

och Lärares arbete med anpassningar. När vi analyserade resultatet utgick vi från två 

teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella och det rationella perspektivet. Resultatet 

visade att de områden lärare/speciallärare pratade mest om var begrepp, tid, tydlighet, brist på 

arbetsminne relationer och anpassningar. De flesta lärare var eniga om att det krävdes en hel 

del anpassningar, när man hade elever med språkstörning i klassrummet. Som slutsats vill vi 

säga att alla pedagoger var överens om, att det fanns en tydlig brist på kunskap om att 

undervisa elever med språkstörning och att mer kunskap önskades. 

Nyckelord: språkstörning, matematik och matematiksvårigheter 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning   

1 Inledning…………………………………………………………………………..…….6 

1.1Problemformulering……………………………………………………………...7  

1.2 Avgränsning……………………………………………………………….…….8 

1.3 Definition av begrepp…………………………………………………………..’.9   

1.3.1 Språkstörning………………………………………………….…….....9  

1.3.2 En språkstörning kan påverka olika områden……………………….…9  

1.3.3 Språkinriktad undervisning…………………………………………...10 

1.4 Syfte och frågeställning…………………………………………………….…...10  

2 Bakgrund………..………...………………………………………………………....…..10 

2.1Relevanta styrdokument och skoldokumentation………………………………..10 

2.2 Aktuell forskning om matematiksvårigheter och språkstörning……………...…11 

 2.2.1 Behovet av en språkinriktad undervisning………………………….…11 

 2.2.2 Språkets roll i matematikundervisning…………………………….…..12 

 2.2.3 Kunskaper och uttrycksformer……………………….………………..14 

2.3 Matematiska inlärningssvårigheter…………… ……………………..16  

2.4 Anpassningar och särskilt stöd…………………………………………………..17   

3 Teoretiska utgångspunkter………………………………………………………….……18  

  3.1 Specialpedagogiska perspektiv..............................................................................18 

   3.1.1 Sociokulturellt perspektiv.........…………………………………….....19  

          3.1.2 Relationellt perspektiv………………………………………………….20  

4 Metod…………………………………………………………………………………...…20  

         4.1 Metodval och forskningsansats……………………………………………….…...20 

          4.1.1 Kvalitativ intervju……………………………………………………....21 



4 

 

         4.2 Deltagare och urval………………………………………………………………..22  

         4.3 Genomförande och bearbetning……………………………………………….…..22 

         4.4 Etiska aspekter och tillförlitlighet………………………………………………....23  

5 Resultat……………………………………………………………………………………24  

         5.1 Lärarnas undervisningssituation………………………………………………......25 

          5.1.1 Tydliga instruktioner i undervisningen……………………...………….25  

          5.1.2 Tidens betydelse i undervisningen…………..………………………….26  

         5.2 Svårigheter i undervisningen..…………………………………………………….27  

          5.2.1 Ord och matematiska begrepp………………………………………….27 

          5.2.2 Matematiska områden, det sociala spelet och brist på motivation  

         och utbildning…………………………………………………………...28       

          5.3 Lärares arbete med anpassningar……………………………………………........30  

           5.3.1 Förberedelser och förståelse för svårigheter…………………………....30 

           5.3.2 Strategier och anpassningar i undervisningen…………………………..31 

          5.4 Resultatanalys……………………………………………………………..……....33 

6 Diskussion……………………………………………………………………………........34 

         6.1 Resultatdiskussion……………………………………………………………...….34 

         6.2 Metoddiskussion…………………………………………………………………...37 

         6.3 Avslutande reflektion………………………………………………………………37 

         6.4 Förslag på fortsatt forskning…………………………………………………….….38 

Referenser………………………………………………………………………………..…...39 

Bilaga 1…………………………………………………………………………………….....43 

Bilaga 2………………………………………………………………………….……….…...44 

Bilaga 3………………………………………………………………………………….…....45 



5 

 

Tack/förord 

Vi vill framföra ett stort tack till alla lärare och speciallärare som ställt upp på våra intervjuer, 

och på ett engagerande och positivt sätt delat med sig av sina erfarenheter kring undervisning 

av elever med språkstörning i matematik. 

Vi vill även tacka kollegor och chefer, för er förståelse och för den tid vi fått för att kunna 

slutföra detta examensarbete. Utan den tiden hade vi aldrig kunnat få vårt arbete klart i tid. 

Ett tack även till våra familjer, som under den här terminen fått stå i bakgrunden. 

Slutligen ett tack till vår handledare, Anna-Lena Andersson, som lagt ner mycket tid på att gå 

igenom vårt arbete och som kommit med förslag på förbättringar under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 INLEDNING  

Vi som skrivit det här examensarbetet heter Charlotte Hassel och Anna-Karin Dahlström. Vi 

arbetar som speciallärare på en högstadieskola och en lågstadieskola i två olika kommuner. Vi 

har under studier vid Mälardalens högskola och speciallärarprogrammet i matematik fått ett 

särskilt intresse för hur undervisningen anpassas för elever med språkstörning i 

årskursintervallet 1 - 9, vilket det här examensarbetet kommer handla om.  

Vi har valt att skriva om hur pedagoger anpassar undervisningen för att underlätta för elever 

med diagnosen språkstörning i ämnet matematik. Eftersom antalet elever med diagnosen 

språkstörning ökar är det viktigt att pedagoger som undervisar dessa elever är eller blir 

medvetna om hur undervisningen kan anpassas för att gynna elever som också har 

matematiksvårigheter. Vi har i vår studie valt att avgränsa och koncentrera oss på 

undervisningen i grundskolan. Vi har intervjuat 12 pedagoger i de tre olika stadierna, 

lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, för att få en bild över hur det ser ut i hela 

grundskolan. Det ligger i vårt intresse som speciallärare i matematik att fortbilda oss inom 

området språkstörning för att kunna stötta elever med språkstörning och handleda pedagoger i 

deras matematikundervisning.  

Vi har som både lärare och speciallärare i grundskolan erfarenhet av skolans svårigheter att 

möta elever med språkstörning och upplever att det finns brister inom undervisning av elever 

med diagnosen språkstörning. Vi behöver inte gå tillbaka särskilt många år, då pratade man 

inte ens om den diagnosen på många skolor. Nu börjar medvetenheten att öka, men vi har 

lång väg att gå. Vi upplever att när det gäller ämnet matematik klarar de flesta elever sig bra 

fram till årskurs fyra, då kommer det mer text i matematiken. Matematiken innehåller många 

svåra ord som inte hör till vardagsspråket samt att problemlösningsuppgifter innehåller mer 

och mer text. Vi har sett att elever med diagnosen språkstörning har svårt att förstå innehållet i 

uppgifterna och klarar inte av att lösa dessa. Med tanke på svårigheten att kunna anpassa 

undervisningen utifrån alla elevers olikheter, är det angeläget att få kunskap om hur lärare 

arbetar i undervisningssituationen omkring elever med språkstörning, i ämnet matematik. Av 

den anledningen handlar den här studien om hur undervisningssituationen ser ut för elever 

med diagnosen språkstörning i ämnet matematik. Arbetsfördelningen mellan oss båda, 

presenteras i en bilaga (Bilaga 3, Arbetsfördelning)  
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1.1 Problemformulering  

 I dagens informationssamhälle ställs ökade krav på språkliga färdigheter, i synnerhet när det 

gäller att läsa och skriva (Nettelbladt & Salameh, 2007). Författarna skriver att 

kommunikation med andra människor är en grundläggande mänsklig förmåga. För de barn 

som har svårigheter med att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga är det av stor 

vikt att få tillgång till anpassade interventioner, det vill säga åtgärder för att möjliggöra en så 

optimal språkutveckling som möjligt hos barnet. Andra förväntningar på barns och elevers 

förmågor är att de ska kunna tala snabbt och hörbart, använda ett varierat ordförråd utan 

pauser och utan att tveka. För att ett samtal ska löpa smidigt är det viktigt, enligt Nettelbladt 

och Salameh, att man ska hitta adekvata ord och uttryck och inte vänta för länge med att 

svara. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018) skriver i ”Vi behöver öka 

kunskapen kring språkstörning” en nationell kartläggning om arbetet med att möta elever med 

språkstörning, att elever med språkstörning uppnår kunskapskraven i begränsad utsträckning. 

De kan även i en rapport “En nationell kartläggning om skolors behov av stöd i arbete med att 

möta elever med språkstörning”, visa att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om 

språkstörning ute i våra skolor och kommuner. Det handlar om att få kunskap om 

språkstörning i allmänhet, som till exempel hur lärmiljöer kan anpassas och läromedel 

användas i undervisningen (ibid.).  

Det är viktigt att alla undervisande pedagoger, som till exempel lärare och 

speciallärare/specialpedagoger, blir medvetna om hur de kan utforma sin undervisning för alla 

elever, det vill säga även för elever som har diagnosen språkstörning, för att få en likvärdig 

undervisning. Med anledning av svårigheten att erbjuda alla elever oavsett olikheter en 

likvärdig undervisning, finns behov av att studera undervisningssituationen i ämnet matematik 

för elever med diagnosen språkstörning. En betydelsefull aspekt när det gäller val av 

forskningsämne är att man klargör behovet av en studie, avhandling eller artikel (Augustsson, 

2012). 

Skolverket redovisar i sin rapport (2013) resultatet från en enkätstudie som visar att lärare är 

den viktigaste resursen inom skolan som påverkar elevers lärande och för att lärare ska kunna 

genomföra en god undervisning är det viktigt att det finns förutsättningar. I resultaten 

redovisas att många svenska skolor har tillgång till stödpersonal som specialpedagoger och 

speciallärare. Trots att resultaten talar sitt tydliga språk finns det många skolor där elever med 

diagnosen språkstörning inte får samma förutsättningar till lärande och rätt stöd (ibid.).  
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Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) 

ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Det 

handlar om att all personal måste kunna samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande. Trots intentionen om en likvärdig utbildning redovisar internationella 

kunskapsmätningar, “Programme for International student Assessment” (PISA, Skolverket, 

2016), fortsatt sjunkande skolresultat i till exempel läsförståelse och matematik. Resultaten 

visar att länder som till exempel Norge och Finland presterar på en högre nivå än Sverige, när 

det gäller läsförståelse. I ämnet matematik har såväl Finland, Danmark som Norge högre 

genomsnittliga resultat än Sverige. En möjlig förklaring till diskrepansen kan vara att 

läraryrket har högre status i alla de nordiska länderna förutom Sverige. Det är till exempel 

mycket svårare att komma in på lärarutbildningen i Finland, där det är många sökande per 

plats.  

I SPSMs rapport (2017) redovisas att språkstörning förekommer i samma utsträckning som 

dyslexi uppskattningsvis hos 5-10 procent av befolkningen. Det finns omkring 10 000 elever 

med språkstörning i Sveriges grund- och gymnasieskolor (SPSM). Det är en hög siffra och 

utifrån SPSMs rapport synliggörs behovet av att pedagoger och skolledare blir medvetna om 

att många elever har en språkstörning. Det är därför viktigt att skolledare ansvarar för att 

pedagogerna som arbetar i skolan får utökad kunskap om hur de kan strukturera sin 

undervisning för att erbjuda en likvärdig undervisning för alla elever.   

En sammantagen bild visar att det saknas kunskap om hur undervisning kan utformas och 

anpassas för att gynna elever med diagnosen språkstörning i matematiksvårigheter. 

 1.2 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa denna småskaliga studie till att undersöka hur 12 pedagoger beskriver 

att de arbetar med anpassningar i ämnet matematik i grundskolan årskurs 1 - 9, med fokus på 

elever med diagnosen språkstörning.   
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1.3 Definition av begrepp   

1.3.1 Språkstörning  

I en rapport (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). redovisas att barn och elever som 

har en språkstörning inte har samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att 

förstå vad andra säger, att själva prata så att andra förstår eller båda delarna. En språkstörning 

kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder, medan svårigheterna visar sig på olika 

sätt i olika åldrar. I förskoleåldern har barn med språkstörning ofta problem med uttal och 

meningsbyggnad, medan det i skolåldern kan visa sig som olika läs- och skrivsvårigheter. En 

språkstörning är inte statisk utan varierar mellan olika individer, från situation till situation 

och ändrar karaktär över tid. Olika problem kan uppstå när barnet eller eleven ställs inför 

olika utmaningar i skolan och i vardagen, men det är den underliggande språkstörningen som 

ställer till det (ibid.).   

1.3.2 En språkstörning kan påverka olika områden  

Ett barn som har en språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av områdena, (SPSM, 

2012). Varje område är viktigt i språkutvecklingen och beskriver både hur barnet förstår och 

uttrycker talat och skrivet språk. Det första området beskriver språkets form. Det handlar 

bland annat om fonologi och grammatik. Svårighet med språkets form är oftast det som märks 

först, till exempel genom att barnet byter ut eller utelämnar språkljud, eller kastar om 

ordföljden i meningar. Så småningom utvecklar barnet en språklig medvetenhet. När barnet 

kommer upp i skolåldern kan svårigheter med språklig medvetenhet visa sig genom 

svårigheter att dela upp ord i stavelser eller att uppfatta vilka språkljud som ingår i ett ord. 

Nästa område beskriver innehåll. Det handlar om språkets semantik, det vill säga de ord, 

uttryck och meningar man förstår och kan. Om ett barn har svårt med språkets innehåll kan 

det till exempel ha ett litet ordförråd, svårt att plocka fram ord ur minnet eller svårt att förstå 

instruktioner. Det tredje området är användning. Där ingår förmågan att kommunicera och 

samspela med andra, pragmatik. Det handlar om hur man använder ögonkontakt, kroppsspråk 

och det talade och skrivna språket för att kommunicera. 

 

1.3.3 Språkinriktad undervisning  

En språkinriktad undervisning innebär enligt Hajer och Meestringa (2010) att eleverna lär sig 

att använda det ämnesspecifika språket muntligt och skriftligt. Undervisningen behöver 



10 

 

erbjuda eleverna den stöttning de behöver. Då krävs att lärarna har insikt i sitt ämnes 

språkliga krav och vet hur elevernas språkutveckling går till.  

 

1.4 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver undervisningens hinder och 

möjligheter för elever med diagnosen språkstörning i ämnet matematik, inom 

årskursintervallet 1 - 9. Ytterligare ett syfte är att se hur lärare anpassar undervisningen för 

elever med diagnosen språkstörning och matematiksvårigheter.  

De frågeställningar vi utgår ifrån är:  

Hur beskriver lärarna undervisningssituationens hinder och möjligheter för elever med 

diagnosen språkstörning i ämnet matematik? 

Hur beskriver lärare att de arbetar för att bemöta och tillrättalägga matematikundervisningen 

för elever med diagnosen språkstörning?  

  

 2 BAKGRUND    

I denna studie väljer vi att titta på forskningar och rapporter som handlar om språkets 

betydelse i matematikutvecklingen. Vi presenterar även relevanta styrdokument som ligger till 

grund för det svenska skolsystemet. Dessutom presenterar vi aktuell forskning om 

matematiksvårigheter och språkstörning. Slutligen skriver vi om matematiska 

inlärningssvårigheter och stödinsatser. Exempel på sökmotorer vi använder oss av är Primo, 

Libris, ERIC och SwePub samt DIVA-portal. De sökord vi använder oss av är språkstörning, 

matematik och matematiksvårigheter.  

2.1 Relevanta styrdokument och skoldokumentation  

I Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014) redovisas bestämmelser kring skolans ansvar 

att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen. Bestämmelserna om ledning och 

stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, det vill säga att man i 

utbildningen tar hänsyn till alla elevers olika behov, med strävan att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar (Skolverket, 2014).  I Lgr11 (Skolverket, 2011) står skrivet att alla som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Detta innebär att skolan ska 
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organisera verksamheten på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Alla elever, oavsett 

svårighet ska erbjudas samma möjligheter som sina klasskamrater att nå kunskapsmålen. 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov och organisera arbetet så att elevens 

kunskapsutveckling går framåt samt handleda elever som har svårigheter att organisera och 

genomföra arbetet (Skolverket, 2014). 

 I Lgr11 (Skolverket, 2011) står att undervisningen i matematik ska syfta till att alla elever 

utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Undervisningen ska bland annat bidra till att elever utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Matematisk 

kunskap ska ge elever möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han 

når de kunskapskrav i matematik som minst ska uppnås (ibid.).  

2.2 Aktuell forskning om matematiksvårigheter och språkstörning 

Under den här rubriken inleder vi med att presentera behovet av en språkinriktad 

undervisning. Sedan presenterar vi språkets roll i matematikundervisning och slutligen 

handlar det om kunskaper och begrepp.  

2.2.1 Behovet av en språkinriktad undervisning 

 Undervisningen i de högre årskurserna ställer ofta för höga krav på elever med språkstörning 

när det gäller språkbruket, det vill säga att undervisningens krav blir för svåra för elever med 

språkstörning att nå eftersom det saknas förutsättningar och anpassningar i tillräckligt hög 

grad (Hajer & Meestringa, 2010).  För att ge elever den stöttning de är i behov av, behöver 

lärare ha insikter i sitt ämnes språkliga krav och ha kännedom om elevers språkutveckling. 

För att elever ska förstå det ämnesspecifika språket fullt ut, behöver lärare planera en 

undervisning som gör det möjligt för elever att överbrygga den klyfta som annars kan uppstå 

mellan elever med och utan språkstörning (ibid.). Forskningen om hur barn med språkstörning 

förvärvar, det vill säga bygger upp, sitt ordförråd är begränsad (Steele & Mills, 2011). 

Författarna studerade hur typiska och atypiska förvärv av ordförråd går till. Resultatet visade 

att barn kan fånga vissa aspekter av ordbetydelser i lek, konversationer och tv-tittande. 

Skolmiljön är en ordrik språkmiljö med upprepade exponeringar för nya ord och en viktig 

källa till ordinlärning för barn med språkstörning. Författarna menade att när undervisningen 

sker genom definitioner och förklaringar får barn med språkstörning en mer djupgående 

kunskap om ords betydelse. Högläsning i tidiga åldrar är en viktig källa för förvärv av 
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ordförråd. Genom högläsning skapas naturliga förutsättningar för barnet att tillhandahålla 

definitioner och förklaringar av nya ord i meningsfulla sammanhang (ibid.).  

Ämnesläraren har en central roll i att bistå med språklig stöttning och att sporra eleverna till 

att bemästra språket (Hajer & Meestringa, 2010). En språkinriktad undervisning gynnar alla 

elever, även de med majoritetsspråket som sitt modersmål. När man arbetar parallellt med 

ämnesinnehåll och språk får ämnet en mer noggrann och ingående behandling. Författarna 

menar att om eleverna ska sporras till prestationer på toppen av sin förmåga är det viktigt att 

ha en helhetssyn på skolans arbete. Lärare ska veta hur man bygger upp inlärning steg för steg 

och genom samarbete i lärarlaget ska skolan arbeta målmedvetet för att bygga upp skolspråket 

(ibid.).  

 

 

2.2.2 Språkets roll i matematikundervisning 

Forskare (Donlan et al., 2006) har med hjälp av ett antal 8-åriga skolbarn studerat deras 

förmåga att räkna högt, hur de utför beräkningar, hur de förstår talets värde och aritmetiska 

principer. Syftet med studien var att undersöka beroendeförhållandet mellan språk och 

matematikutveckling, det vill säga hur språket har betydelse för matematikinlärningen. 

Resultatet visade att barn som saknar en utvecklad språkförmåga har svårt med både räkning 

och beräkning. Många av barnen som inte utvecklar en språklig förmåga kan utveckla de 

logiska principerna som ligger till grund för enkel aritmetik, men har svårt att räkna korrekt 

till ett visst tal. Studien visade att förståelsen av begrepp kan uppnås trots att man inte förstår 

själva processen i räknandet. Sammanfattningsvis visade studien att specifika språkförluster i 

barndomen hämmar uttalande av talsekvenser, utveckling av beräkningsförmåga och i mindre 

utsträckning förvärv av platsvärdesprincipen det vill säga principen för vilket värde en viss 

plats i ett positionssystem har beroende på var i systemet det finns. De språkliga 

begränsningarna som reglerar barns förmåga att producera talade talsekvenser kan påverka 

beräkningskompetensen och förståelsen av siffrors värde. I likhet med Donald et al., har 

Sundström, Thunberg och Vennberg (2014) i sin bok Räkna med språk - verktyg för 

språkinriktad matematikundervisning, studerat språkförståelsens betydelse. Författarna skriver 

att språkförståelse har en avgörande roll i matematikundervisningen. Med ett språkinriktat 

arbetssätt i matematikundervisningen ges alla elever, oavsett kunskapsnivå i svenska språket, 
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goda förutsättningar för att utveckla sina förmågor och klara kunskapskraven enligt 

Sundström et al.. 

I likhet med tidigare författare undersökte även Arvedson (2002) effekten av språkstörning 

inom numeriska resonemang och räkning på barn i södra Kalifornien. Författarna redovisade 

att det inte finns några skillnader mellan elever med och utan språkstörning när det gällde 

prestation och numerisk förståelse. Enligt denna undersökning presterar barnen med 

språkstörning, likvärdigt med barn utan språkstörning. Resultatet visade att barn med 

språkstörning har en likvärdig numerisk förståelse som andra barns förståelse. Skillnader 

framkommer när barnen ska förklara sina beräkningar, samtidigt som de räknar. Resultaten 

visade att barnen utan språkstörning förbättrar sina resultat då de kommunicerar 

beräkningarna, medan resultaten försämras för barnen med språkstörning. Författaren menar 

att resultatet visade att frågan kring språkstörning i matematikundervisning är komplex. 

 I en liknande studie (Nys et al., 2013) tittade man på påverkan av språkförmågor på exakt och 

ungefärlig utveckling av antalfärdigheter. I studien, som genomfördes i Bryssel, deltog 28 

barn. Författarna jämförde barn med språkstörning, med barn i samma ålder utan 

språkstörning, och barn med jämförbart ordförråd som barnen med språkstörning. Resultatet 

visade att när det gäller aritmetiska uppgifter är noggrannheten hos barn med språkstörning 

lägre än i de andra två grupperna, medan i de symboliska uppgifterna är noggrannheten 

mindre hos barn med språkstörning jämfört med gruppen jämnåriga. Skillnaden försvinner 

dock i jämförelse med yngre barn med jämförbart ordförråd. När det gäller de icke-

symboliska uppgifterna, skiljer barnen med språkstörning sig inte nämnvärt från övriga 

grupper. En slutsats som redovisas är att språkstörning är relaterad till minskade färdigheter 

inom aritmetik, men påverkar inte utvecklingen av taluppfattning nämnvärt. 

Olteanu (2016) har skrivit en avhandling där syftet var att undersöka, beskriva och förstå vilka 

möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet, inom 

algebra, och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation. Studien var 

longitudinell och genomfördes under en treårsperiod och var en systematisk studie av design, 

utveckling och utvärdering av didaktiska insatser i undervisningen. Studien omfattade 900 

elever från förskoleklass till gymnasiet. Resultatet visade att det som kännetecknar 

framgångsrik klassrumskommunikation i matematik är strukturen av algebraiska eller 

aritmetiska uttryck. I likhet med Olteanu har Sjöberg (2006) skrivit en 

avhandling. Avhandlingens syfte var att ge en grundläggande och bred bild av 

matematikproblem och att lyfta fram såväl positiva som negativa faktorer som påverkar 
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elevers studieresultat i matematikämnet. Studien riktade sig till elever i skolår 5 till 10. 

Författaren fann i sin studie att kommunikationen mellan lärare och elev inte alltid är 

problemfri, eftersom huvuddelen av eleverna upplever stora problem att förstå lärarnas 

förklaringar och därför använder sina kamrater som bollplank under matematiklektionerna. 

Eleverna beskriver att de känner sig stressade och oroliga inför provsituationerna i matematik, 

då det kan vara svårt att förstå frågeställningen i uppgifterna. Elevernas provresultat blir 

därför inte alltid rättvisande och det finns alltså anledning att utveckla andra 

bedömningsformer än prov, enligt Sjöberg. 

2.2.3 Kunskaper och uttrycksformer 

Det är viktigt att fokusera på språkbruket inom matematikundervisningen, skriver Bergqvist 

och Österholm (2014). Författarna undersökte relationen mellan språk och lärande i 

matematik. Bergqvist och Österholm menar att matematiken har eller använder sig av flera 

språk. Dessa olika språk är de olika uttrycksformer som används inom matematiken, 

symbolspråket, det naturliga språket och bildspråket. I likhet med Bergqvist och Österholm 

undersökte andra forskare (Alt et al., 2014) förhållandet mellan matematik och språk, för att 

få en insikt i svårigheter som kunde associeras med språkstörning. I studien deltog 101 

skolbarn. Författarnas resultat visade att barn med språkstörning, kan ha svårigheter att förstå 

matematikuppgifter med mycket text, när de behöver skilja ut fakta. Studiens resultat visade 

att minskade språkkrav i matematikuppgifter kan underlätta för barn med språkstörning när 

det gäller att redovisa sina kunskaper.  

I kursplanerna för grundskolan (Skolverket, Lgr 11) står det beskrivet att elever ska utveckla 

förmågan att använda matematikens olika uttrycksformer. Språket är nödvändigt för att lära 

sig matematik skriver Sjöberg (2014) i sin bok, Ibland låtsas jag att jag förstår. Författaren 

menar att språket har stor betydelse för att utveckla förmågan att tänka logiskt och i flera led, 

vilket är nödvändigt i matematik. Det finns många symboler och begrepp som man måste 

kunna förstå innebörden av. Eleverna måste förstå allt de läser och kunna skilja på viktig och 

oviktig information. En elev med språkstörning kan ha problem med läsuppgifter. Eftersom 

det går åt så mycket energi till läsandet blir konsekvensen att de inte kommer ihåg vad som 

frågas efter i uppgiften. En annan förklaring till att matematik blir besvärligt kan vara att 

eleven inte kommer ihåg, vilket kan bero på begränsningar i arbetsminnet. Författaren menar 

att när eleven räknar behöver de komma ihåg flera saker på en gång, till exempel vad som är 

frågan, vilka tal det gäller och vad man redan räknat ut, samtidigt som man räknar vidare. 

Eleverna kan även ha svårt att lära sig saker utantill, till exempel multiplikationstabellen, 
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formler och räknemetoder, p g a begränsningar i arbetsminnet. Österholm (2009) liksom 

Sjöberg undersökte sambandet mellan matematik och läsning.  I en artikel skrev författaren att 

undervisning i matematik bygger mycket på läsning och att det finns en större risk att elever 

som har svårigheter med läsning också kommer få svårigheter med matematikämnet. 

Författaren anser att uppgifter man använder i undervisning eller prov i matematik ska i första 

hand utveckla eller pröva kunskaper i matematik och inte elevernas läsförmåga.     

 I en studie (Wintfjäll & Sverker, 2017) studerade forskare lärares syn på undervisning för 

elever med språkstörning och mötet med matematiska ord och begrepp. Författarna anser att 

forskningsfältet är begränsat, speciellt när det gäller didaktiska frågor och hur man borde 

lägga upp och anpassa sin undervisning för att stötta inlärning och kunskapsutveckling för 

elever med språkstörning. Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med ord och 

begrepp, kopplat till ämnet matematik och svenska, i sin undervisning där det finns barn med 

språkstörning. Resultatet visade att samspelet mellan lärare och elev och även mellan elev och 

elev är viktiga delar i undervisningen för att erövra ord och begrepp. Författarna upptäckte 

även att kunskapen om språkstörning brister bland lärare. En liknande studie gjordes med en 

grupp finlandssvenska elever (Häggblom, 2000). Författarens syfte med avhandlingen var att 

följa elevernas utveckling inom taluppfattning, muntliga textuppgifter och räkneoperationer. 

Resultatet visade att textuppgifterna i matematik ger utmärkta möjligheter att utveckla språk, 

tänkande och räknande samtidigt som matematiken blir meningsfull och verklighetsnära. En 

medveten fokusering på specifika ord och uttryck underlättar elevernas lärande (ibid.). En 

annan svårighet för elever med språkstörning kan vara ekvivalensproblem. Forskare (Mainela-

Arnold et al., 2011) fann att barn med språkstörning är mindre exakta när det gällde att lösa 

kompletterings- och ekvivalensproblem än de barn som inte har språkstörning. Studien 

omfattade 34 barn i åldern 8 - 11 år. Resultatet visade att barn med språkstörning visar 

förseningar i sina kunskaper om matematisk ekvivalens det vill säga likheter inom 

matematiken. 

2.3 Matematiska inlärningssvårigheter  

Östergren (2013) ser ett problem i att elever inte lär sig grundläggande matematik. Författaren 

skrev en avhandling där syftet var att prova och jämföra hypoteser angående de intellektuella 

funktioner som stödjer utvecklingen av inlärningssvårigheter i matematik, (MLD, 

mathematical learning disability). I studien deltog totalt 63 elever i åldern 11 - 13 år. I studien 

undersöktes verbalt arbetsminne, talkunskap och aritmetisk förmåga. Författaren nämner två 

vanliga hypoteser till inlärningssvårigheter i matematik. För det första, olika störningar i barns 
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taluppfattning, och för det andra på generella förmågor såsom att arbetsminnet är stört. 

Arbetsminnet ses som en central förmåga vid till exempel språkinlärning, problemlösning och 

matematiska resonerande. Författaren skriver vidare att det är viktigt att förstå mer exakt vad 

inlärningssvårigheter beror på för att kunna utforma åtgärderna i undervisningen på rätt sätt. 

Det handlar om att anpassa och att träna på rätt saker. Resultatet visade att flera störningar 

samtidigt kan ge upphov till inlärningssvårigheter i matematik. Det kan vara svårigheter med 

såväl grundläggande tal- eller antalsuppfattning, som mer generella svårigheter med 

arbetsminnet. I likhet med Östergren har andra forskare (Baird et al., 2010) studerat 

minnesnedsättning hos barn med språkstörning. I studien ingick 152 barn i åldern 6 år till 16 

år och 11 månader. I studien tittade författarna på visuellt och verbalt minne, inlärning och 

bearbetningshastighet. Syftet med studien var att undersöka hur minnesnedsättning som 

uppträder tillsammans med språkstörning påverkar både verbala och visuella domäner. 

Resultatet visade att barn med språkstörning visar nedsättning på verbalt minne jämfört med 

barn utan språkstörning vilket kan medföra svårigheter i att lyssna på, komma ihåg och förstå 

komplexa språk. Lärare måste ta hänsyn till vilken påverkan det har på barnet och använda de 

kompenserande styrkorna i visuellt minne och lärande (ibid.). I likhet med Baird et al. 

genomförde Archibald och Griebeling (2016) en studie där de undersökte kopplingen mellan 

arbetsminne och språkstörning. I studien deltog 60 barn i skolåldern. Resultatet visade att om 

man har en språkstörning har man ett tydligt underskott i den fonologiska lagringen, men inte 

i den centrala verkställande komponenten i arbetsminnet. Detta medför att elever med 

språkstörning har svårare att komma ihåg och befästa kunskap. 

 Det finns flera forskare (Ladánvi & Lukács, 2019) som tittat på problem med ett svagare 

arbetsminne. För att få kunskap om hur svagheter blir synliga när det gäller ordhämtning och 

kognitiv kontroll hos barn med språkstörning, studerade forskarna om funktionsnedsättningar 

inom dessa två områden associerar. I studien deltog 31 barn med genomsnittsålder 8 år och 11 

månader. Resultatet visade att både ordhämtning och kognitiv kontroll är försämrad hos barn 

med språkstörning. Författarna menar att en svagare kognitiv kontroll kan bidra till 

ordhämtningsproblem, även om ett svagare arbetsminne också är ett bidrag till 

ordhämtningssvårigheter. I en ytterligare studie undersökte Baird et al. (2011) om 

nonordrepetition, det vill säga att upprepa påhittade ord, är nedsatt hos barn med 

språkstörning. Författarna anser att sambandet mellan språksvårigheter och nedsatt 

läskunnighet (avkodning av läsning, förståelse och stavning) hos barn är väl etablerad. 

Resultatet visade att barn med språkstörning har brister i verbalt arbetsminne vilket orsakar 
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svårigheter i både skriftlig och talad språkförståelse och även nedsatt läsavkodning, stavning 

och läsförståelse. 

Liljekvist, (2014) tittade också på matematik och inlärningssvårigheter. Författaren tittade på 

hur olika typer av matematikuppgifter påverkar elevers möjligheter till lärande och val av 

lärstrategier. Författaren anser att undervisningen i matematik i alltför stor utsträckning leder 

eleverna i lärandestrategier, som går ut på att lära sig utantill, utan att de egentligen förstår 

vad det handlar om. Det är väsentligt att eleverna får fler tillfällen att använda kreativa 

resonemang för att lära sig lösningsmetoder, exempelvis samband och formler, och först 

därefter mängdträna. Författaren menar att det är mer effektivt att använda kreativa 

matematiska resonemang än undervisningsmetoder som premierar exempelvis repetitiv 

träning av en färdig lösningsmetod. 

2.4 Anpassningar och särskilt stöd  

Skolverket (2014) skriver i sin rapport “Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram”, att det finns två former av stödinsatser, extra anpassningar eller särskilt 

stöd. En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i 

den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen 

eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Extra anpassningar är en stödinsats av 

mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Något formellt beslut behöver inte 

fattas för denna stödinsats. Särskilt stöd handlar, till skillnad från extra anpassningar, om 

insatser av mer ingripande karaktär, som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och 

övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas 

omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt 

stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Genom att sätta in tidiga adekvata 

stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. 

Innan riktade stödinsatser sätts in är det viktigt att skolan ser över hur organisationen runt 

eleven ser ut. Det kan ske genom att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder 

som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är 

organiserade. Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att 

skapa förutsättningar för utveckling. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade 

stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen eller i form av särskilt stöd. Bedömning av stödbehov görs utifrån 
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kunskapsmålen och kunskapskraven. Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en 

elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd (ibid.).   

Lunde (2011) skriver i “När siffrorna skapar kaos”, att insatserna är fokuserade på misstag 

och brister hos eleven i stället för att man granskar felaktigheter och brister i 

undervisningssystemet. De metoder som används för att identifiera elevers behov är inte 

särskilt reliabla, och den grupp av elever som anses ha behov av åtgärder är mycket 

heterogen. Elevernas bakgrund och undervisningsbehov varierar enligt Lund och som Malmer 

(1999) skriver bör undervisningssituationen helt naturligt utformas så, att elevernas 

möjligheter - utifrån individuella förutsättningar - tas tillvara. Detta innebär också att 

upplägget i sig måste inrymma rika tillfällen till nya upptäckter och vidgade erfarenheter. 

Malmer menar att en noggrann och systematisk planering är speciellt viktig för de svagare 

eleverna.  

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv  

Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken. Några av dem är 

det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet, dilemmaperspektivet, det 

relationella perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007) innebär att man ser på särskilda behov som en individuell 

egenskap. I det kritiska perspektivet anser man att specialpedagogik är en verksamhet som 

marginaliserar och pekar ut eleverna och att felet ligger hos skolan. Dilemmaperspektivet 

bygger enligt Nilholm på att det moderna utbildningssystemet står inför ett antal dilemman, 

motsättningar som är omöjliga att lösa. Ett exempel på detta kan vara att undervisa en grupp 

elever med helt olika förutsättningar och samtidigt ha som mål att alla elever ska få en 

likvärdig utbildning (ibid.). När vi tittar på vår studie anser vi att de perspektiv som passar 

bäst är det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) och det relationella perspektivet 

(Nilholm, 2007; Emanuelsson et al., 2001), det vill säga hur lärarna upplever att det är att 

undervisa elever med diagnosen språkstörning och hur skolan gör anpassningar för att dessa 

elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Elever med diagnosen 

språkstörning har svårt att ta till sig nya ord och uttryck, och ju högre upp i årskurserna de 

kommer krävs det högre krav på språklig förmåga och snabbhet. Elever med språkstörning 
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kan känna sig frustrerade och hjälplösa för att de inte hänger med i undervisningen, och 

riskera att tappa både motivation och intresse för undervisningen.   

 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

Enligt Säljö (2000) är det aldrig en individen själv som lär om man ser det ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Individens utveckling är ett resultat av framför allt tre samverkande 

företeelser. Dessa företeelser är människans förmåga att använda intellektuella redskap, 

människans utvecklande och användande av fysiska redskap och kommunikation och 

samverkan i olika kollektiva verksamheter. Exempel på intellektuella redskap är interaktion 

och reflektion som lärare på̊ olika sätt kan försöka aktivera hos studenterna. Utvecklande och 

användande av fysiska redskap kan innebära att man använder datorer i sin undervisning för 

att underlätta lärande. Genom kommunikation och samverkan det vill säga interaktion mellan 

människor kan vi ta del av de kunskaper och färdigheter som byggts upp i vårt samhälle 

(ibid.). Skolverket (2011) skriver att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade med varandra. 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). Det är viktigt att barnet känner sig trygg i att använda språket. Säljö (2000) 

menar att om barnen har en betryggande kunskap om språkets användning så har de ett nära 

samband med kulturella värden och etiska antaganden. Det som kallas kunskap kan utvecklas 

att ge upphov till sociala olikheter och medföra utan- och innanförskap i samhället, det vill 

säga om man passar in i samhället eller inte. Säljö menar att skilda språk- och tankemönster 

avgör hur man passar in i olika grupper i samhället, detta är en följd av kunskapens diskursiva 

karaktär. Kravet på kommunikation kan påverka lärandet i skolan. Säljö skriver om studier 

som visar på att det är inte sällan elever misslyckas med att hantera skolans diskursiva miljö.  

3.1.2 Relationellt perspektiv  

Orsaker till att en elev utvecklar skolproblem, kan förklaras genom att problemen finns i 

skolan, utanför den enskilda eleven, enligt Nilholm (2007). Författaren skriver att i det 

relationella perspektivet söker man orsakerna till att en elev är i problem i skolan, utanför den 

enskilde eleven. Det relationella perspektivet handlar om att man söker efter orsakerna till 

varför en elev har problem i skolan, i skolmiljön. Enligt det relationella perspektivet är det 

skolmiljön, och inte den enskilde eleven, som behöver tillrättaläggas och förändras. Nilholm 

menar att elevers olikheter, utifrån ett relationellt perspektiv, behöver ses som en tillgång och 
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att inkluderande arbetssätt där elevers variationer tas tillvara kan bidra till en bra lärmiljö för 

alla elever. Även Emanuelsson et al. (2001) menar att ett relationellt perspektiv innebär att 

elevers förutsättningar i olika avseenden också ses relationellt, det vill säga förändringar i 

omgivningen förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda 

krav eller mål. Om man synar den pedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv, är 

syftet inte att peka ut en enskild elev som ansvarig för sitt beteende. De vill hellre säga barn i 

svårigheter istället för barn med svårigheter enligt Emanuelsson et al.. 

 

4 METOD  

I detta avsnitt har vi redovisat hur studien lagts upp. I det första avsnittet har vi redovisat 

metodval och forskningsansats, det andra avsnittet handlar om deltagare och urval, sen 

kommer ett avsnitt om genomförande och bearbetning och slutligen ett avsnitt som beskriver 

etiska aspekter och tillförlitlighet.  

  

4.1 Metodval och forskningsansats  

 Vi använde oss av en kvalitativ forskningsansats för att få en inblick i hur lärare beskriver 

undervisningssituationen och hur de arbetar för att bemöta olikheter i 

matematikundervisningen, där elever med diagnosen språkstörning finns (Kvale & Brinkman, 

2014). Fejes och Thornberg (2015) skriver att det i den kvalitativa ansatsen är forskarens 

främsta uppgift att göra en tolkning av all information man samlar in.  Författarna menar att 

fokus ligger mer på att erhålla nyanserade beskrivningar, som återger den kvalitativa 

mångfalden, alla skillnader och variationer hos ett fenomen, än att komma fram till en fast 

kategorisering. Frågan om varför intervjupersonen upplever och handlar som hon gör är 

främst en uppgift för forskaren att söka svar på. Det är beskrivningar av specifika situationer 

och handlingar som dras fram, inte allmänna åsikter. För att få en bild av 

undervisningssituationen där elever med språkstörning finns, valde vi att använda oss av en 

semistrukturerad intervju. Metoden valdes för att få fram så mycket kunskap och tankar som 

möjligt och för att inte styra in intervjun på ett speciellt spår. 

4.1.1 Kvalitativ intervju  

 Kvale och Brinkmann (2014) skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Strukturen är 
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ungefär samma som ett vardagligt samtal, men som professionell intervju för den med sig ett 

angreppssätt och en frågeteknik som är speciell. Man utgår mer från frågeområden, än exakta 

frågeställningar. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld; den arbetar med 

ord inte med siffror. Den kvalitativa intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att så exakt 

som möjligt beskriva vad hon upplever och känner och hur hon handlar samtidigt som 

intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen för att komma med färdiga 

kategorier och tolkningsscheman. Författarna menar att intervjuaren kommer åt helt andra, 

konkreta innebörder om han inte bara ställer allmänna frågor utan begär omfattande 

redogörelser för specifika situationer och händelser. 

Den kvalitativa intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) försöker få fram beskrivningar som är 

så fullständiga och förutsättningslösa som möjligt av viktiga teman i intervjupersonens 

livsvärld. Snarare än att ställa redan formulerade frågor utifrån bestämda analyskategorier, bör 

intervjuaren vara nyfiken och lyhörd inför vad som sägs - och vad som inte sägs - och kritisk 

mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun. Det är intervjupersonens uppdrag att 

ta fram de dimensioner som är av intresse för undersökningsområdet. Intervjuaren leder den 

intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. För att leva 

upp till detta, utformades en intervjuguide. I den här studien formulerades två huvudfrågor, 

och ett antal underfrågor att välja från, för att göra det möjligt att få fram mycket information. 

En intervjuguide (bilaga 2, Intervjuguide) innehåller ett antal teman med frågor som ställs till 

varje informant (Fejes & Thornberg, 2015). Författarna menar att frågorna ska vara tillräckligt 

många så att händelsen blir bra belyst och som intervjuare behöver man vara flexibel. Det 

bästa är när data om ett område kommer spontant från informanten, utan att man som 

intervjuare har frågat (ibid.). Författarna påpekar att man ska ställa öppna frågor, till exempel 

Vilka svårigheter upplever du att elever med språkstörning har i matematik? så att man inte 

lägger svaren i munnen på informanten eller bara får ja eller nej som svar.  

 

4.2 Deltagare och urval  

Urvalsprocessen till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet blev av en mer 

strategisk karaktär, syftet var inte att välja deltagare slumpvis utan att urvalet styrdes 

(Bryman, 2002). Till studien valdes intervjupersoner som överensstämde med studien syfte 

och frågeställningar. Vi valde att intervjua informanter i våra närområden. 
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Skolorna som studien genomfördes på ligger i Mellansverige och inom årskursintervallet 1 - 

9. De 12 lärare, varav 4 speciallärare, som ingick i studien hade mellan 5 och 40 års 

erfarenhet inom läraryrket. Åtta av lärarna var verksamma i årkursintervallet 1 - 6 och fyra av 

lärarna i årskursintervallet 7 - 9. Lärarna som arbetade i årskursintervallet 1 - 6 var klasslärare 

eller arbetade som speciallärare och den som arbetade i årskursintervallet 7 - 9 var 

ämneslärare i matematik eller speciallärare. Vi har valt att benämna lärarna L1-L12. De lärare 

som benämns med L1-L8 var verksamma i årskursintervallet 1 - 6 och lärarna som benämns 

med L9 - L12 i årskursintervallet 7 - 9.   

4.3 Genomförande och bearbetning  

Inledningsvis kontaktades rektorer vid skolor i våra närområden, via informativa mail 

(Missivbrev, Bilaga 1) om studiens syfte och vår önskan om att komma i kontakt med lärare 

som hade erfarenhet av undervisning av elever med språkstörning. Rektorerna förmedlade 

kontaktuppgifter till de lärare som kunde vara aktuella för studien. Av de tillfrågade hade de 

flesta erfarenhet av undervisning av elever med språkstörning och valde att delta i vår studie, 

endast ett fåtal tackade nej till att delta på grund av att de inte hade någon erfarenhet av att 

undervisa elever med språkstörning. Tid för intervju bokades in om det fanns intresse att delta 

i vår studie.  Intervjuerna genomfördes utifrån deltagarnas önskan vid skolorna de 

undervisade vid. Intervjuerna tog mellan 40 - 60 minuter. Vi spelade in alla intervjuer förutom 

en, med respondenternas samtycke. Totalt består det empiriska materialet av 640 minuter. Vi 

lyssnade på intervjuerna flera gånger för att sedan noggrant transkribera dessa. I våra citat 

från transkriberingen, i resultatdelen, har vi använt oss av … som betyder att läraren blir tyst 

och /…/ som betyder att vi tagit bort en del mitt i citatet. Det transkriberade materialet består 

av ca 80 sidor. Därefter analyserade vi intervjuerna.  

Kvale och Brinkman (2014) skriver att den vanligaste formen av dataanalys är att koda, eller 

att kategorisera, intervjuuttalanden. Kodning syftar på den process där man bryter ner, 

undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar data. Fördelarna med kodning är 

uppenbara. En noggrann kodning av insamlat data tvingar forskaren att bekanta sig med varje 

tänkbar detalj i materialet, och särskilt för stora samlingar data ger det en överblick som kan 

vara till nytta. För nya analytiker har kodning den fördelen att vara ett relativt enkel sätt att ta 

sig an texten. Vår dataanalys gjordes därför via flera steg enligt Kvale och Brinkmans modell. 

Vi började med att (1) koda nyckelord. I nästa steg (2) sökte vi efter teman. I det tredje steget 

(3) kodades teman i underkategorier och i det fjärde steget (4) sökte vi efter mönster. Steg 1 

innebar att vi benämnde respondenternas olika svar med ett nyckelord till exempel 
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undervisning, eller anpassning. I steg 2 grupperade vi dessa nyckelord och valde ut 3 

övergripande teman, undervisningssituationen, svårigheter i undervisningen och anpassningar. 

I steg 3 tittade vi på de nyckelord vi hade under varje tema, och av dessa gjorde vi 

underteman, som till exempel förberedelser och instruktioner. I steg 4 försökte vi att hitta 

mönster, för att alla nyckelord skulle hamna under rätt tema. Analysprocessen inspirerades av 

våra teoretiska utgångspunkter, ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt perspektiv, 

där vi utgick från språk, kommunikation och relationer (Säljö, 2000; Nilholm, 2007; 

Emanuelsson et al. 2001). Tre huvudteman utkristalliserades ur vårt empiriska material, 

Lärarnas undervisningssituation, Svårigheter i undervisningen och Lärares arbete med 

anpassningar. 

 

4.4 Etiska aspekter och tillförlitlighet  

Intervjuaren bör vara medveten om de potentiella etiska överträdelserna av intervjupersonens 

personliga gränser och kunna hantera den mellanmänskliga dynamiken i intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  I “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (Vetenskapsrådet, 2002) presenterar Vetenskapsrådet fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen med tillhörande regler: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet informerade vi 

rektorer och de lärare/speciallärare om studiens syfte och hur studien kommer att redovisas. 

Vi har av alla som deltagit i vår studie fått samtycke till att delta och även informerat om att 

det är frivilligt att delta och att man kan välja att hoppa av studien när som helst. Vi 

informerade om konfidentialitetskravet, det vill säga att vi förvarade personuppgifter på ett 

sätt, så att ingen kunde få tillgång till dem. Vi informerade även om att det inspelade 

materialet bara kommer att användas för vår studie och att det skulle förvaras så att ingen 

obehörig får tillgång till det och att det inspelade materialet skulle förstöras när arbetet var 

godkänt. I vår studie nämnde vi varken skolans eller de intervjuades namn.  

Vetenskapsrådet skriver i “God forskningssed” (2017) att olika uppförandekrav som ställs på 

en forskare hör ihop med forskarrollen, så som den uppfattas idag. De ligger inbyggda i 

forskningsprocessen. Men kraven har ändå sin förankring i samhällets vanliga etiska normer 

och värderingar.  I vår studie har vi öppet redovisat metoder och resultat. Vi analyserade det 

insamlade materialet och dokumenterade det noggrant (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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 Våra forskningsfrågor är tillämpliga för den kvalitativa forskningsmetoden och de metoder vi 

använde när vi samlade in data och analyserade materialet, passar ihop med frågeställningar 

och syfte (Thornberg & Fejes 2015). 

 Vi anser att det är svårt att säga om tillförlitligheten i vår studie är god. Vi intervjuade endast 

12 informanter, vilka svarade relativt lika på våra frågeställningar, men underlaget är dock för 

litet för att kunna säga att tillförlitligheten är god. Vi tog även del av en liten del av den 

forskning och litteratur som finns om språkstörning och ämnet matematik, och vi kan se att 

det finns mycket mer att forska om eller studera inom ämnet.  

 

5 RESULTAT  

Studiens syfte var att undersöka hur lärare beskriver undervisningens hinder och möjligheter 

för elever med diagnosen språkstörning i ämnet matematik, inom årskursintervallet 1 - 9. 

Studien handlar om hur 12 lärare arbetar med att anpassa undervisningen och vilka 

anpassningar som görs för elever med språkstörning i ämnet matematik. Tre tematiska fält 

identifierades under analysprocessen, och varje fält med anknytning till analysen av 

intervjuerna. De tematiska fälten är “Lärares undervisningssituation”, “Svårigheter i 

undervisningen” och “Lärares arbete med anpassningar”. I det första temat beskrivs hur 

lärare upplever att undervisningssituationen tar sig uttryck då elever med språkstörning finns 

med i klassrummet, värdet av tydlighet och tidens betydelse för dessa elever. Därefter 

presenteras vilka svårigheter lärare beskriver att elever med språkstörning har i matematik, 

både när det gäller svårigheter inom de matematiska områdena och generella svårigheter. Det 

sista tematiska fältet beskriver vilka anpassningar lärare behöver göra, och vad det betyder i 

förberedelser och konkret i klassrummet.  

 5.1 Lärares undervisningssituation  

Att undervisa elever med diagnosen språkstörning handlar om att i likhet med det relationella 

perspektivet erbjuda en tillrättalagd undervisning utifrån elevers behov (Nilholm, 2007). En 

tillrättalagd undervisning kan handla om att lärares arbete utgörs av tydliga instruktioner som 

blir tillgängliga för alla elever och att elever med språkstörning erbjuds mer tid. Det kan 

handla om att undervisningssituationen förändras enligt fler lärare, när elever med 

språkstörning finns i klassen.  

5.1.1 Tydliga instruktioner i undervisningen  
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De flesta lärarna beskrev vikten av att vara tydlig vid genomgångar och att ta det lite 

långsammare. Lärare berättade att de efter gemensamma genomgångar ofta behöver hjälpa 

elever att repetera innehållet, se till att de förstått och kommit i gång. Tydliga genomgångar 

gynnar hela klassen, enligt fler lärare, och få elever blir sittandes utan att förstå ”Det funkar ju 

bättre för de andra barnen också när man går igenom jättetydligt alltihop, så det handlar ju om 

tydlighet gånger 10. ”(L1) Flera lärare påpekade vikten av att strukturera upp sin genomgång, 

att använda sig av bildstöd samt förklara ord. ”Med de yngre barnen är bildstöd verkligen 

nödvändigt!” (L2) En uppfattning som delades av flera lärare var att elever med språkstörning 

gynnas av ett tydligt kroppsspråk och anpassat taltempo.    

Anpassa sitt taltempo, kanske också förstärka med kroppen för att visa vad man 

vill, peka och synliggöra på olika sätt.  (L11)  

För många elever med språkstörning är svårigheten inte att förstå matematikuppgifter, utan 

instruktionens betydelse. Svårigheter som beskrevs av lärare är till exempel att dela upp och 

sortera när uppgifterna är långa och orden är svåra att definiera. ”Avgränsa, dela upp, sortera 

för att förtydliga uppgifterna.” (L11) Otydliga instruktioner innebär att det är svårt för 

eleverna att förstå uppgifternas innehåll, berättade en lärare.  

Man måste tänka på som lärare, att man gör det synligt för eleverna, vad det 

förväntas att de ska g öra, för det går åt så mycket kraft för en elev med 

språkstörning till att synliggöra allt, då finns det ingen ork kvar till själva uppgiften. 

(L10)  

Vad är hälften av och sen står det A B C, då kan jag behöva läsa: Vad är hälften 

av… fem säger eleven innan man ens hunnit säga alternativen. Det är instruktionen 

som är det svåra, inte att förstå själva uppgiften. (L2)  

5.1.2 Tidens betydelse i undervisningen  

Tiden var något som de flesta lärarna nämnde i relation till undervisning och elever med 

svårigheter i matematik. Lektionstiden går åt till genomgångar och/eller färdighetsträning, 

snarare än att fördjupa sig i de olika matematiska områdena, och få en djupare förståelse för 

matematik. Tid är också viktigt att tänka på när man planerar sina lektioner, berättade flera 

lärare, eftersom elever med språkstörning inte orkar sitta och lyssna längre stunder. ”Mer än 

20 minuter kan man inte stå där framme och prata.” (L10)  
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 Elever med språkstörning behöver oftast mer tid för att ta till sig ny kunskap, för att förstå 

och för att befästa. Flera lärare berättade att det är svårt att få tiden att räcka till för alla elever, 

då eleverna med språkstörning behöver så pass mycket mer stöd under lektionerna. En 

utmaning som lärare beskrev är svårigheten att få utrymme för att repetera under skoldagen, 

utan att eleverna kommer efter i något annat ämne.    

Jag skulle beskriva undervisningen som en aning komplicerad, p g a att 

de behöver mycket mer tid /.../Under mattelektionerna så skulle jag kunna sitta 

med bara den eleven, och då har jag fler elever med språkstörning. /.../ Sen har jag 

ju flera andra elever som har det tufft, och några som behöver utmaningar. /.../ 

Man gör så gott man kan, det är det enda man kan göra.  (L3)  

Arbetstakten för elever med språkstörning kan bli långsammare eftersom det går åt mycket 

mer energi för dem att tillgodogöra sig undervisningen, berättade lärare. ”Att många blir så 

oerhört trötta för att dom får processa så jäkla mycket i huvudet.”(L8)  

 Lärare beskrev att uppgifterna tar så mycket energi från eleverna, att det krävs mer tid för att 

kunna göra uppgifterna. Tiden vid prov har också betydelse för elever med språkstörning, de 

kan behöva längre tid vid provtillfällen och kanske göra proven vid flera tillfällen, berättade 

lärare. ”När vi har prov låter jag oftast eleverna med språkstörning få mer tid. Ibland kan jag 

även dela upp proven på flera tillfällen.” (L9) Lärare ansåg också att det är diskriminerande 

att elever med språkstörning ska klara till exempel lågstadiet på samma tid som sina 

jämnåriga.  

Om jag känner mig stressad, jag som inte behöver lära mig det här. Hur ska då 

eleverna känna som alltid har svårt att hänga med. (L7)  

 Jag kan tycka att det är synd att de ska ha samma tid...alltså lika lång tid som 

alla andra, till exempel att klara av lågstadiet/.../det är ju diskriminering, det är ju 

orättvist helt enkelt, för de har ju inte verktygen. (L3)  

5.2 Svårigheter i undervisningen  

Flera lärare menade att elever med språkstörning kan ha svårt att förstå begrepp både när det 

gäller den matematiska terminologin och i vardagliga situationer och att det är en av de största 

svårigheterna i matematik. Om man har en betryggande kunskap om språkets användning så 

har man också ett nära samband med kulturella värden och etiska antaganden (Säljö, 2002). 

Lärarna ansåg att många elever med språkstörning lätt hamnar i svårigheter i olika sociala 
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sammanhang. Det som kallas kunskap kan utvecklas att ge upphov till sociala olikheter och 

medföra utanförskap i samhället (ibid.). 

 

5.2.1 Ord och matematiska begrepp  

Lärare berättade att språk har en framträdande roll i matematiken. Matematik innehåller 

många nya ord som inte tillhör vardagsspråket. Lärarna berättade att arbetsminnet är en 

förmåga elever med språkstörning har svårt med. Elever som har svårigheter med 

arbetsminnet har svårt att lära sig nya begrepp och behöver höra och repetera begreppen 

många gånger innan de befästs, berättade lärare. Det kan därför vara bra att träna på orden, 

även i andra ämnen. Lärarna beskrev att elever med språkstörning har kunskaperna i huvudet 

men har svårt att sortera och formulera dem. För dessa elever kan det ibland vara en fördel 

med att få arbeta i en mindre grupp för att våga interagera om man känner sig språkligt 

osäker. Flera lärare berättade att de inte får ta för givet att alla elever förstår vardagliga ord, 

och utgår från att alla kan och förstår. En missuppfattning som kan uppstå är att lärare som 

inte har kunskap om språkstörning kan uppfatta elever med språkstörning som mindre 

begåvade.  

De nya matematiska begreppen kan även bli veckans ord då man kan träna orden 

även i andra ämnen. Man behöver också tänka på att elever med diagnosen 

språkstörning kan behöva få en förklaring på vardagliga ord som till exempel 

före och efter/.../viktigt att eleverna lär sig ordens betydelse i stället för att rabbla 

ramsor. (L7)  

Det kan vara lätt att tro att en elev är lågt begåvad för att eleven inte förstår vad 

eleven ska göra eller för att eleven inte får fram det eleven vill säga /.../ För en 

del elever kan det vara bra att ibland få vara i en mindre grupp för att våga 

interagera om man känner sig språkligt osäker. I klassrummet kan det vara så att 

man väljer att inte svara då man inte hittar orden tillräckligt snabbt. (L8)  

Lärarna berättade att man inte ska ha för långa inledningar och instruktioner. Elever med 

språkstörning har ofta svårt att ta in nya uttryck och förklaringar och kan då börja tänka på 

annat, berättade lärare. ”Man bör ha korta genomgångar med interaktion för att få eleverna 

delaktiga i genomgången.” (L12)  
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 Enligt lärare var det viktigt att ha en interaktion med eleverna under lektionen och göra dem 

delaktiga. Lärarna ansåg att det var en fördel om en instruktion är både skriftlig och muntlig 

för att gynna elever med språkstörning.  

Förståelsen för vad man ska göra/…/om man som lärare har en muntlig 

instruktion gäller det att den inte får vara för lång/...skriva den på tavlan och 

även ge individuell instruktion till de som behöver. Vid skriftliga instruktioner 

kan man tillsammans med klassen läsa högt men även ge de elever som behöver 

individuell instruktion/.../vissa elever får personlig genomgång efteråt. (L12)  

 

5.2.2 Matematiska områden, det sociala spelet och brist på motivation och utbildning  

Flera lärare påpekade att det kan vara en utmaning för lärarna att skapa förutsättningar för 

elever att visa sina matematiska kunskaper. De berättade att multiplikationstabellen och 

huvudräkning är svårt att lära sig för elever med språkstörning, eftersom de behöver hålla 

flera led i huvudet. 

Huvudräkning kan vara ett problem/.../då måste du hålla flera led i huvudet och i och 

med att du har kort arbetsminne så kan det vara svårt att hålla ihop allt. (L8)  

När syftet är att eleverna ska lära sig multiplikationstabellen ska lektionen bara 

ägnas åt det, man ska inte blanda in det med problemlösning eftersom det går åt 

så mycket energi till att lösa problemet och då finns det ingen energi kvar till 

multiplikationstabellerna. (L2)   

Lärare ansåg att problemlösning i par eller grupp är en bra undervisningsmetod att använda 

sig av. Arbete i grupp får eleverna att träna på att tänka tillsammans, diskutera svåra ord och 

begrepp och prata matematik, berättade lärare. Enligt fler av lärarna saknar många elever med 

språkstörning grundläggande kunskaper i ämnet matematik. Det är viktigt, enligt lärare, att 

erbjuda uppgifter inom det matematiska området, på en nivå som är lagom för eleven, annars 

finns det risk för att eleven ger upp om det blir för svårt.  

 

Man måste tänka på vilken nivå man lägger uppgifterna på, annars kan det få 

motsatt effekt. (L7)  
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Jag brukar dela in eleverna i par eller grupper när vi arbetar med 

problemlösning. Det tycker jag är en bra undervisningsmetod. (L10). 

En stor utmaning för flera lärare är att lyckas motivera elever med språkstörning och att få 

dem att se nyttan med kunskapen, berättade lärare. En orsak som nämndes av flera lärare, 

varför vissa elever har svårt att få något gjort, är att de saknar intresse och motivation. En 

lärare känner stor frustration över detta.   

Bristen på motor, att få någonting gjort, upplever jag som mest stressande under 

lektionerna, för man har ju en viss deadline liksom, och de kan inte följa samma 

deadline, och då blir det stressande eftersom då måste jag ha någon annan som 

tar vid och det har jag ju inte… (L3)  

Varför ska jag kunna de här sakerna. De har svårt att relatera det till faktiska 

situationer. Där behöver man ofta ha mycket förklaringar till varför de ska kunna 

saker och varför de behöver göra de här sakerna. (L12)  

 För elever med språkstörning är det, enligt lärare, svårt att både tolka allt som händer och att 

på grund av det begränsade språket kunna uttrycka vad de själva tänker och känner. Flera av 

lärarna berättade att elever med språkstörning har svårt att formulera sig, och att missförstånd 

bidrar till svårigheter i det sociala samspelet med andra elever.  

Elever med språkstörning kan hamna i konflikter eftersom de inte förstår vad 

kamraterna menar, eller att man inte kan få fram det man själv vill ha sagt. De 

har inte hittat koderna i det sociala samspelet. (L11)  

Svårigheter i undervisningen är, enligt flera lärare, bristen på utbildning inom området 

språkstörning. Lärare berättade att de hittar på egna lösningar för att anpassa 

undervisningen till elever med språkstörning. Lärare beskrev att de har ett egenintresse 

av att lära sig mer om språkstörning, att de läser på för att anpassa undervisningen och 

arbetet med elever med språkstörning.   

De här erfarenheterna jag har, har jag ju hittat själv, för att jag har haft de här 

eleverna i tre år/.../ det skulle finnas en kurs, att undervisa barn med 

språkstörning inom matematik.  (L3)  

 ...vi har ju gått SPSM:s NPF-utbildning, att alla har en viss... Men där är inte så 

mycket om språkstörning. Det är lite av eget intresse när man har läst lite och 

när man fått en elev i klassen, så har man ju läst på. (L1)  
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5.3 Lärares arbete med anpassningar  

Att undervisa elever med språkstörning innebär att lärare förbereder sin undervisning väl. 

Lärare berättade att anpassningar är en förutsättning för att elever med språkstörning ska 

lyckas. Flera lärare är eniga om att det är viktigt att eleverna får individuella anpassningar i 

matematik eftersom de har olika svårigheter. I det sociokulturella perspektivet lyfter man fram 

betydelsen av att se till miljön där eleven befinner sig, för att få en bild av elevens behov 

(Säljö, 2002). 

5.3.1 Förberedelser och förståelse för svårigheter   

En utmaning för lärare är att erbjuda en undervisning där alla elever inkluderas. Det tar tid att 

förbereda och tillgängliggöra lärmiljöer som gynnade alla elever, berättade lärare. De flesta 

lärare är eniga om behovet av att anpassa sin undervisning så att alla elever kan ta del av 

lektionsinnehållet. Det innebär att lektionerna behövde vara väl förberedda och genomtänkta 

för att gynna alla elever.  En utmaning är, enligt lärare, att innan lektionen fundera på vilka de 

kritiska aspekterna är och vari svårigheterna kan ligga. ”Jag tänker också att man funderar, 

vilka är de kritiska aspekterna, var kan det köra ihop sig.” (L4) Lärarna berättade att det är 

viktigt att fundera på vilka plockmaterial som behöver finnas framme och tillgängliga, allt för 

att underlätta inlärningen för elever.  

...vilka konkreta plockmaterial behöver jag ha framme, vad kan de använda, vad är 

enklast, så man inte krånglar till det för man ska ju inte göra det krångligt. (L1)   

Flera lärare påpekade vikten av att man i sin förberedelse planerar in tid för förklaring av 

svåra och/eller nya ord, både matematiska och vardagliga. Lärare berättade att det är deras 

uppgift att minimera hinder i undervisningen och att förstå elevers svårigheter. De flesta av 

lärarna berättade att det är viktigt att skapa en relation med eleverna, för att kunna fördjupa 

sig i deras svårigheter.   

Det gäller att skapa en relation till eleverna. Först stöttar jag bara utan några som 

helst krav på resultat, sedan när vi etablerat en kontakt kan jag sakta och 

försiktigt utöka kraven, för att sedan framåt nian titta på målen och 

måluppfyllelsen. (L11)  

Fördjupad kunskap personligen av den närmaste läraren tror jag är bäst för då 

vet jag var jag ska fortsätta. Kommer de till mig eller någon annan då har ju inte 

läraren någon aning om det förrän man har haft något samtal någon gång om de 
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här eleverna och det är skört, ett jätteskört system. Det handlar om relationer och 

en massa kunskap som man har som lärare som man kanske inte ens tänker på. 

(L4)  

 För att elever med språkstörning ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, 

berättade lärare att de behöver bli bättre på att informera andra lärare i till exempel idrott och 

slöjd, om elevers behov av anpassningar.   

...information måste ut till de andra lärarna, som också träffar det här barnet. 

Vad ska jag tänka på? /.../...det är något vi måste bli mycket bättre på! (L2)  

Sen kan jag känna att de som har prest-ämnen, som idrott, slöjd och musik, får 

man ju som klasslärare prata med. Den här eleven har det här problemet… (L1)  

 

 

 5.3.2 Strategier och anpassningar i undervisningen  

Lärare beskrev att det är svårt att tillgodose alla elevers olika behov i undervisningen. Lärare 

berättade att de har ansvar gentemot eleverna, att vara tydlig och ha struktur i sin 

undervisning. I ämnet matematik, berättade lärare, gäller det att anpassa undervisningen i 

klassrummet så att den gynnar alla elever. Lärare som undervisade yngre elever med 

diagnosen språkstörning påpekade vikten av att arbeta med ett matematikområde i taget för att 

eleverna ska kunna befästa kunskaperna innan man går vidare till nästa område.  

En elev som behöver det där extra, det räcker inte bara att gå in och hjälpa till 

utan tänka; “var ska jag börja för att eleven ska komma dit. (L6) 

Vikten av struktur och tydlighet var något som lärarna ansåg som mycket viktigt. Lärarna 

menade att anpassningar bör i största mån göras i klassrummet, det bästa är om eleven kan 

vara så mycket som möjligt i klassrummet. Samtliga lärare beskrev olika förslag på 

anpassningar som kan underlätta inlärningen för elever med språkstörning, en av dessa 

anpassningar är bildstöd.  

Bildstöd eller ett individuellt schema eller något som förtydligar det som man 

förväntar    sig att eleven ska göra /…/instruktioner och begreppen skulle jag väl säga 

är väldigt mycket av det som ställer till det för de här eleverna/.../alla former av 

hjälpmedel för att visualisera eller förtydliga. (L11)  
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Google classroom som kan förtydliga instruktioner/.../appar som kan förtydliga 

och hjälpa till när man ska träna och befästa olika saker/.../praktiska hjälpmedel i 

matematiken, att man får jobba med klossar och jobba med kulramar om det 

behövs/.../kortspel på nästan allt tabeller, diagram, tid, geometri, vinklar, 

begrepp, längder, platsvärde mm/.../böckerna på nätet som ett alternativ som 

hjälper till att läsa. (L3)  

En lärare berättade att istället för att elever kommer till henne (speciallärare), tar hon över 

klassrumsundervisningen och låter den ordinarie läraren ta ut elever som är i behov av 

anpassningar. Genom detta får den lärare som har eleven i ordinarie undervisning lära känna 

eleven bättre och se vilka anpassningar som behövs. Flera lärare berättade att de kan låta 

elever med språkstörning redovisa muntligt och det kan underlätta för eleven om man hjälper 

dem att skriva ner lösningar som de kommit fram till. ”Ibland låter jag eleverna med 

språkstörning redovisa muntligt, det blir så mycket lättare för dem! ”(L4) 

 

Jag tycker att det ger så mycket mer för läraren att få sitta med en elev om det 

behövs och få en massa kunskap om hur man ska gå vidare. Man behöver lära 

känna sina elever och se vad de kan istället för att plocka ut dem och lägga över 

ansvaret på någon annan. (L7)  

Elever med diagnosen språkstörning har svårt med läsning och avkodning, enligt lärarna. 

Lärarna berättade att det kan underlätta för elever med språkstörning om man läste 

uppgifterna för dem och är uppmärksam på att de förstår vad som frågas efter. ”Jag brukar 

ofta läsa talen högt för eleverna, då behöver de bara fokusera på det matematiska.” (L5) 

Det kan vara bra att låta eleven själv få sätta ord på sina frågeställningar. ”När eleverna själva 

får sätta ord på frågeställningen kommer de att bli medvetna om matteorden och 

förhoppningsvis befästa dessa.” (L9)  

5.4 Resultatanalys  

I detta avsnitt har studiens analysarbete influerats av det sociokulturella och relationella 

perspektivet. Resultatet i vår studie visar att vikten av att strukturera sina genomgångar och att 

förklara nya ord och begrepp, är av mycket stor betydelse för elever med språkstörning. Det 

betyder att det inte bara är matematiska ord som behöver förklaras, utan ofta handlar det om 

att även vardagliga ord behöver förtydligas. Förtydligande av ord är viktigt för att kunna 
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kommunicera och samverka med andra människor, det vill säga genom interaktion mellan 

människor kan vi ta del av de kunskaper och färdigheter som byggts upp i vårt samhälle 

(Säljö, 2000). Utifrån det sociokulturella perspektivet är det inte bara individen själv som lär, 

individen utvecklas tack vare tre samverkande företeelser, människans förmåga att använda 

intellektuella redskap, människans utvecklande och användande av fysiska redskap och 

kommunikation (ibid.). Det är alltså av stor betydelse att elever med språkstörning får 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, från skolan. 

Utifrån vår studies resultat kan i likhet med det sociokulturella perspektivet även det 

relationella perspektivet (Nilholm, 2007) urskiljas. I likhet med hur författaren söker orsaker 

till att elever är i skolproblem, snarare än att skolan är bärare av problemet, visar resultatet 

från den här studien att förklaringar till elevers problem ligger i skolan. Vi kan i resultatet se 

att anpassningar spelar en stor roll, för att elever med språkstörning ska kunna ta till sig 

kunskaper på ett bra sätt. Enligt Emanuelsson et al. (2001) kan elevers förutsättningar i olika 

avseenden också ses ur ett relationellt perspektiv, det vill säga förändringar i omgivningen 

förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt sammanställer vi delarna till en helhet. Enligt Backman (1998) har vi även 

möjlighet att dra slutsatser, tolka och värdera resultaten. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur lärare beskriver undervisningens hinder och möjligheter för elever med 

diagnosen språkstörning i ämnet matematik, inom årskursintervallet 1 - 9. Med stöd av 

tidigare forskning och vårt insamlade material sammanfattar vi hur undervisningssituationen 

ser ut för dessa elever.  

I relation till det relationella perspektivet blir det tydligt att lärare i den här studien lyfter fram 

hur lärares undervisningssituation blir till en utmaning, när det gäller att få med sig eleverna 

vid gemensamma genomgångar. I likhet med det relationella perspektivet (Nilholm, 2007) 

lyfter lärare fram att skolmiljön utgör ett hinder för den enskilda eleven att utveckla sin 

språkliga förmåga. Tyvärr är det inte alltid så det ser ut i våra skolor, utan många gånger 

fokuseras insatserna på misstag och brister hos eleverna, istället för att man granskar 

felaktigheter och brister i undervisningssystemet (Lunde,2011). Flera av de intervjuade 
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lärarna säger att elever med språkstörning är normalintelligenta men har hinder och att det är 

vår uppgift att hitta dessa hinder och att underlätta inlärningen för eleverna. 

Det blir även tydligt att det är svårt att få tiden att räcka till, när det gäller både genomgångar 

och färdighetsträning och för att befästa kunskaperna. Lärarna menar att många elever har en 

lång startsträcka, när det gäller att komma igång med arbete och även för att befästa 

kunskaper. Det går i linje med författarna (Archibald & Griebeling, 2016) som skriver att om 

man har en språkstörning har man ett tydligt underskott i den fonologiska lagringen, vilket 

medför att elever med språkstörning har svårare att komma ihåg och att befästa kunskaper. En 

orsak till att elever blir sittandes och inte kommer igång med arbetet, är att de inte förstår vad 

de ska göra.  Lärarna i studien berättar att man måste få klart för sig att eleverna förstår den 

instruktion man ger. Därför är tydlighet i undervisningen är en viktig del när man undervisar 

elever med diagnosen språkstörning. Det ligger i linje med att det som kännetecknar 

framgångsrik klassrumskommunikation i matematik, är strukturen och tydligheten, samt att 

man i kommunikativa händelser synliggör helheten (Olteanu, 2016). Att lära sig grunderna i 

matematik är viktigt enligt lärarna, som delar åsikt med Östergren (2013). Det är värdefullt att 

kunna anpassa sin undervisning så att den gynnar alla elever (Säljö, 2000). En annan svårighet 

som framkommer i vår studie, är svårigheter med att se mönster. Det stämmer väl överens 

med det författarna (Mainela-Arnold et al., 2011) skriver om att elever med språkstörning 

visar förseningar i sina kunskaper om likheter inom matematiken. När eleverna inte förstår, är 

risken stor att de tappar motivationen, och ger upp. I läroplanen (Skolverket 2011) står det att 

undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Då är det viktigt att 

eleverna får flera tillfällen att använda kreativa resonemang för att lära sig lösningsmetoder, 

exempelvis samband och formler (Liljekvist, 2014). 

Lärare i den här studien lyfter fram språkets roll som ett centralt begrepp. Det pratades 

mycket om språkets betydelse, när vi intervjuade lärarna. De anser i likhet med Sundström et 

al. (2014) att språkförståelsen har en avgörande roll i matematikundervisningen. För att ge 

eleverna stöttning behöver undervisande lärare ha insikt i sitt ämnes språkliga krav (Hajer & 

Meestrin, 2010) För att tillgodose detta krävs en noggrann planering av lärare (Hajer & 

Meestrin, 2010; Malmer, 1999; Nettelbladt & Salameh, 2007) Minskade språkkrav i 

matematikuppgifter kan underlätta för barn med språkstörning men även ge utmärkta 

möjligheter till att utveckla språk, tänkande och räknande (Alt et al., 2014; Österholm, 2009, 

Häggblom, 2000). Språket är en stor del i matematik, både när det gäller matematiska termer 
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och vardagliga ord. Matematiken använder sig av flera olika språk, symbolspråket, det 

naturliga språket och bildspråket (Bergqvist & Österholm, 2014). Barn kommer att få problem 

med att lyssna på, komma ihåg och förstå komplexa språk, under hela sin skolgång (Baird et 

al., 2010). Språket har också en stor betydelse för att utveckla förmågan att tänka logiskt och i 

flera led vid räkning och beräkning (Sjöberg, 2014; Donlan et al., 2007). Problemlösning är 

ett matematiskt område där svårigheter uppstår, enligt lärarna. Med nedsatt läsförmåga kan 

man ha problem med läsuppgifter enlig Sjöberg. I likhet med Sjöberg kom forskare Ladányi 

& Lukács (2019) i sin studie fram till att barn med språkstörning visar svaghet vad det gäller 

ordhämtning. Även ett svagt arbetsminne kan bidra till ordhämtningssvårigheter, menar 

författarna. Arbetsminnet är också något som är påverkat hos elever med språkstörning, enligt 

flera lärare. Begränsningar i arbetsminnet gör matematiken besvärlig eftersom vid till 

exempel problemlösning måste man komma ihåg flera saker på en gång (Sjöberg, 2014). 

Dessutom lägger eleverna kraft på att läsa talet, vilket tar mycket energi. Det är en fördel om 

de kan få talen upplästa och uppdelade för att förstå vad de ska göra. Ytterligare en svårighet 

inom problemlösning är om eleverna måste sätta ord på hur de räknar. Då försämras 

räkneförmågan avsevärt. Detta går i linje med en studie av Arvedson (2002). Som studien 

visar är problemlösningen är ett problemområde för elever med språkstörning. Däremot 

påverkas inte taluppfattningen nämnvärt (Nys et al., 2013). 

I vår studie blir det tydligt att lärarna ser en stor vinst med att skapa en god relation till sina 

elever. Det går i linje med det relationella perspektivet där Emanuelsson et al. (2001) skriver 

att det är viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. 

Samspelet mellan lärare och elev och även mellan elev och elev är viktiga delar i 

undervisningen för att erövra ord och begrepp (Wintfjäll & Sverker, 2017). Sjöberg (2006) 

kom i sin studie fram till att kommunikation med lärare inte alltid är problemfri, eftersom 

många elever upplever stora problem med att förstå lärares förklaringar. I studien 

framkommer att elever med språkstörning kan ha svårigheter med att sätta ord på eller 

formulera sina kunskaper, då underlättar det om man har en god relation till sin lärare. 

Begrepp är ett återkommande område i vår studie. Om man ska introducera många nya ord, 

får inte de muntliga inledningarna eller genomgångarna vara för långa. Då orkar eleverna med 

språkstörning inte lyssna, utan börjar tänka på annat. Flera lärare förordar att använda sig av 

skriftliga instruktioner. Barn med språkstörning får genom definitioner och förklaringar en 

mer djupgående kunskap om ords betydelse (Steele & Mills, 2011). Många av dessa barn har 
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brister i verbalt arbetsminne vilket orsakar svårigheter i både skriftlig och talad 

språkförståelse (Baird et al., 2011) 

För att ytterligare hjälpa elever med språkstörning visar vår studie att lärarna använder ett 

antal olika hjälpmedel. Exempel på detta är Google classroom som kan förtydliga 

instruktioner, appar som kan förtydliga och hjälpa till när man tränar på och befäster 

kunskaper. Plockmaterial, kortlekar och även en digital matematikbok, är material som kan 

underlätta för elever med språkstörning. För vissa elever är det väldigt energikrävande att 

skriva själv, vilket gör att vissa lärare kan hjälpa till att skriva för att få eleverna att orka 

koncentrera sig på själva uppgiften. Det är viktigt att tänka på att en språkstörning inte är 

statisk utan varierar mellan olika individer (SPSM, 2018). Skolverket (2014) skriver att 

skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att man i utbildningen tar hänsyn till 

alla elevers olika behov samt att skolan ska organisera verksamheten på individ-, grupp- och 

skolnivå så att alla elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Genom att sätta in tidiga adekvata stödinsatser ges alla elever 

förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål enligt Skolverket.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare beskriver undervisningens hinder och 

möjligheter för elever med diagnosen språkstörning i ämnet matematik, inom 

årskursintervallet 1 - 9. Med tanke på att vi var intresserade av språkstörning och matematik 

valde vi en metod med förutsättningar att ge oss djupare förståelse för hur lärare anpassar sin 

undervisning i matematik, för elever med språkstörning. Den metodansats vi använde oss av 

var kvalitativ forskningsintervju där syftet enligt Kvale och Brinkman (2014) är att förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Urvalet till studien 

gjordes ur ett bekvämlighetsperspektiv, det vill säga att vi tillfrågade lärare som vi visste 

arbetade med elever med språkstörning. Vi kontaktade skolor i närliggande områden för att få 

intressenter till vår studie. Vi använde oss av en intervjuguide med öppna halvstrukturerade 

frågeställningar, vilket var ett stöd för oss att hålla oss till ämnet, för att ta del av hur lärarna 

ser på undervisningssituationen och hur de bemöter elever med diagnosen språkstörning i 

ämnet matematik. Vi valde att använda oss av öppna frågor, så att följdfrågor blev en naturlig 

del när det passade. Syftet med intervjuerna var att få fram en rik samling synpunkter för vår 

studie. Som intervjuare introducerade vi vår studie och försökte skapa en atmosfär som tillät 
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respondenterna att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet, vilket är viktigt (ibid.). Vi försökte 

också vara neutrala för att inte påverka respondenternas svar på våra frågeställningar. 

Fördelen med en kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju är att man är öppen för nya 

infallsvinklar som kommer från respondenten. Intervjun är inte helt styrd av färdiga frågor. 

Nackdelen kan vara att man som intervjuare påverkar respondenten och inte får ärliga svar på 

frågeställningarna. För att förstå hur processer påverkar elever med diagnosen språkstörning 

valde vi att titta på resultatet utifrån två teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet 

och det relationella perspektivet. 

6.3 Avslutande reflektion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare beskriver undervisningens hinder och 

möjligheter för elever med diagnosen språkstörning i ämnet matematik, inom 

årskursintervallet 1 - 9. Vi anser att våra frågeställningar hjälpt oss att uppnå syftet med 

studien. De perspektiv vi utgick från var det sociokulturella perspektivet och det relationella 

perspektivet. Resultatet vi kom fram till via intervjuer av 12 lärare samt litteraturstudier var 

att när man har elever med språkstörning i sin undervisning är det viktigt att man skapar en 

bra relation till elever och sätter sig in i elevers svårigheter för att kunna göra anpassningar i 

sin undervisning. Som lärare behöver man tänka på att elever med språkstörning är olika 

individer och behöver individuella anpassningar. Vid genomgångar är det viktigt att man är 

strukturerad och tydlig och uppmärksam på att alla elever förstår. I ämnet matematik är det 

viktigt att man förklarar matematiska begrepp och vardagliga ord då elever med språkstörning 

har svår med begreppsinlärning. Vi har även insett via intervjuer med lärare att det behövs 

mer utbildning bland lärare om språkstörning för att förstå vilka hinder som kan finnas och 

hur man kan anpassa undervisningen för att den ska gynna alla elever och att de ska kunna nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tyvärr säger vår erfarenhet att det inte ser ut så 

här på våra skolor, utan allt för många lärare har inte tillräckligt med kunskap för att förstå att 

elever med språkstörning behöver en hel del anpassningar. Vi kommer att fortsätta följa 

forskningen inom detta område och hoppas på att kunskap om språkstörning och vad för 

anpassningar som behövs, sprids till betydligt fler lärare och skolor. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

I denna studie undersökte vi hur lärare i årskursintervallet 1 - 9 anpassar sin undervisning i 

matematik för elever med språkstörning. Syftet var att undersöka hur lärare beskriver 

undervisningens hinder och möjligheter för elever med diagnosen språkstörning i ämnet 
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matematik, inom årskursintervallet 1 - 9. Det skulle vara intressant att se hur eleverna klarar 

måluppfyllelsen i årskurs 9 samt hur undervisningen anpassas på gymnasiet. Detta kan vara 

ett ämne för fortsatt forskning. Det skulle även vara intressant att intervjua elever med 

språkstörning, för att höra deras syn på matematikundervisningen och de anpassningar som 

görs. Har eleverna samma bild som lärarna, hur undervisningen och anpassningarna ser ut? 
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