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Abstract	  
	  

This work will focus on teachers' prevention for students with language difficulties so they 

don’t end up in mathematical difficulties. The purpose of this work is to see what methods, 

working methods, tools, skills and knowledge of teachers there is in a school in central 

Sweden. The study is based on qualitative interviews with five active teachers in grades 1-3 

who teach in Swedish and mathematics, one of which is the first teacher of mathematics. A 

special educator who has much knowledge in language difficulties was also interviewed. 

What emerged in my research is that by working with many joint briefings, joint problem 

solving discussions to consolidate concepts and symbols it benefits all pupils not just those 

with late language development.  

 

The usefulness of the study was to provide knowledge on how teachers can help students with 

language difficulties at an early stage, so they do not get into difficulties in mathematics. The 

aim has been to find out what different methods, procedures and working materials there are 

to facilitate for the students in mathematics, despite their late language development.  
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Sammanfattning	  	  
	  

Detta arbete kommer att handla om lärarnas förebyggande arbete för elever med 

språksvårigheter så de inte ska hamna i matematiksvårigheter. Syftet med detta arbete är att se 

vilka metoder, arbetsätt, arbetsmaterial, kompetens och kunskaper det finns hos lärarna på en 

skola i mellersta Sverige. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare 

i åk 1-3 som undervisar i svenska och matematik, varav en är förstelärare i matematik.  

 

En specialpedagog har också intervjuats som har mycket kunskap om språksvårigheter. Det 

som framkommit i min undersökning är att genom att arbeta med många gemensamma 

genomgångar, gemensam problemlösning, diskussioner för att befästa begrepp och symboler 

gynnar det alla elever inte bara de med språksvårigheter.  

 

Nyttan med studien har varit att bidra med kunskap om hur lärare kan hjälpa elever tidigt som 

har språksvårigheter, så de inte hamnar i matematiksvårigheter. Ambitionen har varit att 

komma fram till vilka olika metoder, arbetssätt och arbetsmaterial det finns för att underlätta 

hos eleverna i matematiken trots sina språksvårigheter.  
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1 Inledning 
	  

När jag nu varit ute och arbetat som lärare har jag identifierat ett problem som ställer till det 

för en del elever i matematiken. Det är att elevernas matematikprestationer påverkas av deras 

språkliga förmåga. Lärarna har en viktig uppgift genom att med sin kunskap och erfarenhet 

underlätta för de eleverna med språksvårigheter så de inte behöver hamna i 

matematiksvårigheter och därför är det viktigt att undersöka om lärarna har den kunskap och 

erfarenhet som behövs.  

I min utbildning läste vi kursen kreativ matematik där jag skulle redovisa boken Matematik 

för alla av Gudrun Malmer och insåg då vilken inverkan språket har på elevens kunskap i 

matematik. För att lösa problemlösningsuppgifter med text krävs det att språket är utvecklat 

så eleven förstår vad uppgiften handlar om. Även instruktioner till uppgifterna kräver att 

eleverna har ett utvecklat språk för att förstå. Malmer (2002) menar att det är viktigt och 

möjligt att tidigt förebygga så att dessa problem inte uppstår. 	  	  

Enligt Nilholm (2012) är det lärarens val, omdömen, bedömningar och kunskaper som är 

avgörande för elevernas skolsituation. Han menar att det behövs mer didaktisk forskning i hur 

undervisningen med elever som har olika förutsättningar ska bedrivas. I Skolverkets rapport 

(2009) menar de att lärares kompetens har betydelse för kunskapsutvecklingen hos eleverna. I 

internationella studier som gjorts har det visat sig att ämnesdidaktiska kunskaper har större 

betydelse än lärarens ämneskunskaper. Det kan dras en röd tråd mellan lärares kompetens och 

hur undervisning genomförs. De arbetssätt och arbetsformer som används i ett klassrum har 

betydelse för elevers resultat (Skolverket, 2009).	  

Undersökningen Programme for International Student Assessment (PISA) år 2003 visade att 

Sverige låg topp tio i läsförståelse, även matematiken visade ett fint resultat (Skolverket, 

2003). I PISA undersökningen 2012 hade svenska elevers resultat i genomsnitt försämrats 

mest av de länder som deltog (Skolverket, 2012). Därför anser jag att min undersökning har 

relevans för att underlätta och förebygga så elever med språksvårigheter inte behöver hamna i 

matematiksvårigheter. 
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2 Syfte	  
	  

Syftet med studien är att undersöka lärarnas kunskaper, samt vilka metoder och arbetssätt som 

tillämpas på en skola i Mellansverige för att underlätta elevers matematiklärande.   

 

2.1 Frågeställning	  

För att förtydliga syftet har följande frågeställningar valts 

Ø Vilken kunskap och erfarenhet har lärarna och specialpedagogen på skolan för att 

kunna hjälpa elever med språksvårigheter så de inte hamnar i matematiksvårigheter? 

Ø Hur kan lärare förebygga så elever med språksvårigheter inte hamnar i 

matematiksvårigheter? 

Ø Vilka metoder och arbetssätt gynnar elever med språksvårigheter så de inte hamnar i 

matematiksvårigheter? 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  



	   	  

5	  
	  

3 Bakgrund	  	  
	  

Nedan lyfts det fram vad som skrivs i läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011) för kursplanen i matematik samt skollagen hur utbildningen ska bidra 

till elevens kunskapsutveckling (SFS, 2010:800). Även lärarens kunskaper lyfts fram. 

 

3.1 Läroplan	  för	  grundskolan,	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet	  2011	  
(Lgr11)	  

	  

I läroplanen står det skrivet att eleverna genom undervisningen ska utveckla förmågan att 

argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. De ska också ges möjlighet  genom 

undervisningen att utveckla förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur de kan 

användas för att kunna kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang (Skolverket, 2011). Eleverna ska kunna formulera sig och lösa problem med 

hjälp av matematik och kunna föra och följa matematiska resonemang genom att använda 

matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2011).  

	  

I kunskapskraven i matematik för årskurs 3 ingår att eleven ska kunna samtala och beskriva 

om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt genom använda konkret material, bilder, symboler 

och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till innehållet (Skolverket, 2011). 

Syftet med undervisningen i matematik beskriver att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

3.2 Skollagen	  (SFS	  2010:800)	  
	  

Enligt Skollagen ska utbildningen ta hänsyn till elever och barns olika behov. De ska ges stöd 

och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska syfta till att barn 

och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska även bidra till 

elevernas personliga utveckling (Svensk författningssamling (SFS), 2010). 
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3.3 Lärarens	  kunskaper	  
	  

Det handlar om lärares ämnesdidaktiska kunskaper såväl som deras förhållningssätt till 

undervisning och lärande. Hattie (2012) ser i sin forskningsöversikt att om lärare har ett 

förhållningssätt som leder till att stötta elevens lärande så blir studieresultaten högre. Sterner 

(2015) menar att det finns större möjlighet för barnen i deras lärprocesser om läraren har 

ämnesdidaktiska kunskaper i matematik för att kunna följa upp barns tankar och idéer i deras 

kunskapsutveckling. Det har betydelse om läraren har de kunskaper som behövs. Därför 

menar hon att kompetensutveckling hos lärarna är viktigt och har visat sig positivt i barnens 

framsteg. Även Riesbeck (2008) har visat i sin forskning att lärarens attityd till 

matematikundervisningen också påverkar hur eleverna lär sig. 

 

Johnsen Höines (2000) menar att uppgiften som lärare har är att vara ledare och inspirera 

eleverna till att utveckla det de redan grundat, alltså utgå från barnens begreppsvärld och 

deras kunskapsstoff för att kunna planera undervisningen i klassen. Det viktigaste är att få 

kunskaper om eleverna vilket är betydelsefullt för lärarnas planering. Det får lärarna genom 

kommunikation  med eleverna. Det handlar om att använda ett språk som eleverna förstår 

samtidigt som det ska vara ett matematiskt språk	  (Löwing, 2004). Det viktiga är att 

kommunikationen mellan lärare och elev fungerar. Det handlar om den didaktiska kunskap 

läraren har i sin undervisning för att kunna kommunicera den till sina elever. Det språk som 

kommuniceras på en matematiklektion är mer speciellt eftersom det är ord och uttryck som är 

speciella och inte hör till vardagsspråket, eller används på ett annat sätt än i vardagen. Det är 

lärarens uppgift att utforma undervisningen så eleverna ges möjlighet att förstå. Riesbeck 

(2008) menar att kommunikationen mellan lärare och elev på en lektion är som två olika språk 

som möts. Det ena är vardagligt och det andra vetenskapligt och detta möte är själva kärnan 

mellan lärare och elever. Sterner (2015) menar att om vuxna använder matematiska ord och 

termer när de samtalar med barnen hjälper det till att skapa ett sammanhang mellan tal och 

ord. 

 

När det gäller att tillämpa rätt pedagogik, ställs det höga krav på lärarnas kunskaper om barns 

språkliga utveckling, säger Mats Myrberg som är professor i specialpedagogik och antyder att 

det brister kraftigt i lärarutbildningen. Många gånger får de eleverna undervisning i den 

vanliga klassen när det gäller ämnen som matematik och NO när de egentligen skulle få mer 
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hjälp i form av ett specialpedagogiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling. Detta uttrycker 

han i en artikel i Vetenskapsrådets tidning Forskning och medicin (Myrberg, 2010).  
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4 Forsknings-‐	  och	  litteraturgenomgång	  
	  

Nedan följer en litteraturgenomgång och tidigare forskning inom området. Kapitlet inleds 

med definitioner av några centrala begrepp. 

 

4.1 Centrala	  begrepp	  
	  

När jag använder ordet språksvårigheter innefattar det både skriv- och lässvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2004). Dyslexi är enligt Lundberg (2006) en bestående störning, vilken 

också kan vara ärftligt. När jag använder språksvårigheter innefattar det också dyslexi. 

När jag använder mig av ordet matematiksvårigheter menar jag när eleven är i problem men 

kan hjälpas ur det. Enligt Sjöberg (2006) kan eleven hjälpas ur problemet sett genom ett 

relationellt perspektiv genom förändringar i elevens kontext som kan påverka möjligheter att 

uppnå uppställda krav och mål vilka inte är specifika i form av dyskalkyli, vilket Chinn & 

Ascroft (1998) definierar som inlärningssvårigheter enbart relaterade till matematik. Enligt 

Adler (1996) är det svårigheter i specifika delar av matematiken. Det berör inte andra delar 

som läsning och skrivning.  

 

4.2 Att	  lära	  sig	  matematik	  
	  

I detta avsnitt behandlas några viktiga utgångspunkter för att underlätta för förståelsen i 

matematiken. 

 

4.2.1 Symboler	  
	  

Magnus Österholm (2006) som studerat läsförståelse inom matematiken menar att det kanske 

behövs speciella läsförmågor för att förstå matematiska symboler i texter. Matematiska 

symboler ses kanske som en figur som står för något. För att kunna förstå vad en matematisk 

symbol står för bör eleverna kunna associera till ett ord eller fras till symbolen för att kunna 

utläsa den. Han tar upp + som exempelvis kan uttalas både som plus och addera och som kan  
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jämföras med vanliga ord som byggs upp av bokstavsljud.  Pimm (1995) menar att  symboler 

kan vara svåra att förstå eftersom de inte är fysiska t ex en siffra eller en matematikuppgift. 

Johnsen Höines (2000) däremot menar att skriftspråket är en svår process för eleven som 

skolan lägger stor vikt vid. Det är en uttrycksform som för många elever kan vara svår att 

erövra. 

   

4.2.2 Matematiska	  begrepp	  

	  

Utan att använda sig av begrepp i matematiken kan det vara svårt att förstå och ge 

matematiska förklaringar (Ödmark, 2013). För att eleverna ska få möjlighet att utveckla en så 

god taluppfattning som möjligt, menar Lundberg och Sterner (2006) att det är av största 

betydelse att eleverna förstår ’enkla’ begrepp som färre än, fler än, lika med (Lundberg & 

Sterner, 2006). Andra begrepp som är viktiga att erfara är begrepp som beskriver matematiska 

objekt som cirkel, area, volym; eller räknesätt som subtraktion eller multiplikation. Det 

handlar också om att kunna se samband mellan begrepp som multiplikation av två faktorer för 

att beräkna area. Begrepp är byggstenar i ett gemensamt språk för att få en matematisk 

förståelse. Användningen av begrepp utökar vårt språk och vår tankeförmåga.  I en delrapport 

från ett utvecklingsarbete av Lindekvist (2004) visar hon att det brister vid textförståelse och 

problemlösningsuppgifter i matematiken hos eleverna. Svårigheterna kan, menar Lindekvist, 

även bero på omognad och bristande tankeutveckling där eleverna har svårt att förstå 

allmänna samband. 

   

Ett annat exempel på användning av begrepp för att utveckla elevens förståelse är att använda 

sig av ordet ungefär i matematikundervisningen. Det är ett sätt att få eleverna medvetna om 

sunt förnuft (common sense) (Johnsen Höines 2000). Hon menar att det är genom att uttrycka 

sig: ungefär så här mycket, ungefär så här tungt osv. som eleverna tränas i att utveckla både 

språk och matematikförståelse (Johnsen Höines, 2000). Det här visar också McIntosh (2008) 

är viktigt för den grundläggande taluppfattningen, då vi vardagligen använder oss av det när 

vi gör uppskattningar t ex då vi går och handlar och undrar hur mycket pengar vi behöver ha 

med. Han menar att vi felaktigt kallar det för gissningar.  McIntosh menar att detta moment 
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underskattas i undervisningen, vilket kan bero på att lärare inte insett vilken betydelse det har 

i vardagslivet.   

	  

4.2.3 Problemlösning	  

	  

I Lgr 80 infördes problemlösning som ett moment i matematikundervisningen vilket Löwing 

(2004) menar som gjorde att språket fick en betydande del i matematiken. Detta handlade om 

att kunna konkretisera matematiken till elevens vardag och kommunicera matematik. Sterner 

(2015) pekar på att problemlösning och resonemang är matematikens hjärta, därför är det 

viktigt att undervisningen medför att eleverna kan formulera, lösa problem, representera och 

reflektera över de resonemang som de har haft i processen vid problemlösning. Löwing 

(2004) visar dock att undervisning om problemlösning riskerar att bli ett sätt att fördriva tiden 

än att lära eleverna matematik eftersom det saknas mål som är relevanta. Enligt Johnsen 

Höines (2000) är de erfarenheter barnen har när de kommer till skolan genom vardagslivets 

olika tillfällen sådant som lärare ska ta tillvara och utgå ifrån när de ska planera sin 

undervisning. Eleverna har redan tidigt lärt sig problemlösningsstrategier och andra viktiga 

kunskaper som de har nytta av när de kommer till skolan för första gången. I en delrapport 

från ett utvecklingsarbete av Anna-Lena Lindekvist (2004) menar hon att det brister vid 

textförståelse och problemlösningsuppgifter i matematiken hos eleverna. Svårigheterna kan 

bero på omognad och bristande tankeutveckling där eleverna har svårt att förstå allmänna 

samband.  

 

4.3 Arbetssätt	  och	  metoder	  i	  matematikundervisningen	  
	  

Följande avsnitt kommer att behandla olika arbetssätt och metoder som kan användas i 

matematikundervisningen. 

 

4.3.1 Digitala	  verktyg	  
	  

Myrberg (2007) menar att använda digitala verktyg som ett arbetsredskap underlättar för de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter samtidigt som den är ett pedagogiskt hjäpmedel för 
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att utveckla och stärka förmågorna. I en studie där elever fick använda datorn som stöd visade 

det sig att de fick dubbelt eller till och med fyrdubbelt så mycket bättre läsförmåga än de utan 

datorstöd i kontrollgruppen. Men för att få denna effekt krävdes det insatser av lärare aktivt. 

Kutcher anser att det kan vara gynnsamt att använda sig av ordbehandlingsprogram eftersom 

det då inte behöver fokuseras på utformning av bokstäver. På så sätt går det även lättare att 

rätta om något blir fel och i vissa fall kan även lärare eller föräldrar hjälpa till att skriva om 

eleven talar om vad som ska stå skrivet (Kutcher, 2010 ).  

Även det verbala kan tränas med hjälp av att eleven själv får förklara med egna ord vad de 

förväntas göra för att lösa uppgifter. Kutcher (2010) visar också att hjälpmedel i form av 

miniräknare kan vara effektivt att använda sig av. Det handlar om att fokusera på det som är 

positivt, samtidigt som läraren arbetar med elevens svårigheter.  

 

4.3.2 Olika	  representationsformer 
	  

Enligt Sterner (2004) är det viktigt att eleven får laborera med konkret material och 

kommunicera muntligt för att förståelse för begrepp ska fördjupas. Riesbeck (2008) visar i 

sina studier att läraren har en viktig roll. Den behöver ställa utvecklande frågor och visa på 

kritiska punkter vid laborativa lektioner just för att den ska bli betydelsefull för eleven. 

McIntosh (2008) presenterar olika representationsformer som kan användas i matematiken. 

Det kan vara tiotalsstaven, tiobasmaterial, tallinje, pengar, måttband osv. Han menar att 

laborativt material i sig inte ger någon förståelse utan lärarna måste samtala och använda ett 

strukturerat arbetsätt, där eleverna får berätta både muntligt och skriftligt om sitt arbete. 

Lundberg och Sterner (2004) menar också att det är viktigt att läraren visar med både 

handling och synliga föremål. På så vis ges eleverna möjlighet till fler tolkningar av lärarens 

muntliga instruktioner. Eftersom språket kan ställa till det för en del elever underlättar det för 

dem då språket och kommunikationen i matematiken har en betydande roll.  

För att eleverna ska få möjlighet att lära sig matematikens begrepp och symboler är 

tanketavlan ett effektivt arbetssätt enligt McIntosh (2008). Eleverna lär sig förmågan att 

använda olika representationssätt och få en förståelse för matematiken. Det är symboler, 

bilder, ord och  laborativt material. Eleverna kan arbeta enskilt, i grupp eller gemensamt med 

hela klassen (McIntosh, 2008). Även Lundberg (2006) visar hur eleverna kan arbeta med de 
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olika delarna men där är det tre faser där varje fas namnges. Den första är 

representationsfasen. Där arbetar eleverna med bilder eller ritar egna och får uttrycka 

begreppen med ord; färre än, fler än eller lika med, både muntligt och skriftligt. Den abstrakta 

fasen är där de använder sig av siffersymbolerna och den konkreta fasen där de får använda 

sig av laborativt material. Lundberg (2006) menar att även räknesagor är ett utmärkt sätt att 

träna förståelsen för matematiska symboler, där eleven lär sig förstå kopplingen mellan en 

händelse och att sedan uttrycka sig med matematiska symboler. 

 

4.3.3 En-‐	  till-‐	  en	  undervisning	  
	  

En- till- en undervisning är enligt Lundberg (2006 ) en fungerande metod för elever i 

svårigheter eftersom det stökiga klassrummet kan ställa till det för de som har 

inlärningssvårigheter. Speciellt i matematiken som kräver mycket kraft i form av 

koncentration där läraren har en viktig funktion genom att uppmuntra, stödja och  bekräfta. 

Det handlar om en god kommunikation mellan lärare och elev, där eleven förstår att läraren 

vill väl och  stöttar eleven i sin utveckling. Elever som har inlärningssvårigheter behöver mer 

färdighetsträning än normalpresterande. Time On Task (TOT) vilket är en strategi som 

Lundberg (2006) tar upp och innebär att ju mer eleverna tränar ju bättre blir de. 

 

4.3.4 Tidiga	  insatser	  

	   	  
I Gunnar Sjöbergs avhandling visar han att eleven som kommer till skolan ”med” sitt 

problem, blir att eleven är ”i” problem och att det går att komma ur det genom att hjälpas och 

stöttas med olika kompensatoriska hjälpmedel från skolans håll, där lärarna ser på vilken hjälp 

eleven behöver. Utgår lärarna från undervisningssituationen, då kan de se på vilket sätt 

elevens matematikproblem kan undvikas i form av strukturella eller pedagogiska 

förändringar. Han menar att förändringar i elevens kontext påverkar hur denne uppnår mål 

och krav (Sjöberg, 2006).  

Enligt Kutcher (2010) bör inlärningssvårigheter upptäckas så tidig som möjligt för att 

självkänslan hos personen i fråga inte ska naggas i kanten. Han menar att oftast upptäcks det 

redan i förskolan om något inte stämmer. Höien (1990) menar att det är viktigt att stärka 
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självförtroendet för elever med inlärningsproblem så att de får känna att de lär sig och känna 

lusten till att lära och inte bli passiva. Det är en viktig uppgift för de som arbetar med dessa 

barn. Lundberg, (2006) menar att det kan få svåra följder om elever tidigt misslyckas vilket 

försvagar självbilden och att de då lätt kommer in i onda cirklar. I Skolverkets rapport om 

skolutveckling skrivs det om hur elever kan stöttas i dyslexi eller andra läs-och 

skrivsvårigheter, där de menar att specialpedagogiska insatser ska sättas in i tid innan eleven 

får en negativ självbild, vilket annars kan bidra till att eleven blir passiv och vänjer sig vid att 

inte förstå text, vilket i sin tur medför att ordförrådet minimeras, motivationen försvinner och 

elevens självbild påverkas negativt (Skolverket, 2016).	  Lundberg (2006) menar att lärare kan 

stärka barnets sköra självbild genom att arbeta med ett meningsfullt skolarbete vilket i sin tur 

gör att barnet känner att det lyckas. 

Myrberg menar i en artikel i tidningen Forskning och medicin att om elever ska få ut det 

mesta av specialpedagogiska insatser är att de sätts in tidigt eftersom eleverna då är mest 

formbara och inte hunnit fastna i fel läs- och skrivstrategier. Förebyggande arbete i denna 

form stöttar även elever så de inte hamnar i misslyckanden vilket sätter en negativ prägel på 

deras självbild (Myrberg, 2010).  

	  

4.4 Språk	  och	  matematik	  
	  

Arne Engström (2007) menar att språket och matematiken är två skilda fenomen som inte 

beror på det ena eller det andra. Har en elev problem i matematiken är det taluppfattningen 

som är problemet och inte texten i uppgiften.Vidare påstår han att komorbiditet vilket är när 

eleven har både grava räknesvårigheter och lässvårigheter är en utsatt grupp skilt från 

matematiksvårigheter (Engström, 2007). 

Ljungblad (2003) däremot skiljer  mellan ”svenska” språkproblem och ”matematiska” 

språkproblem i form av symbolspråket. Oftast utgår lärare från att elever med 

språksvårigheter har problem i matematiken. Men om de vänder på det hela och frågar sig hur 

många matematiksvaga elever har språksvårigheter? Detta enligt en forskare vid namn Snorre 

Ostad som forskat kring matematiksvårigheter. Där han kommit fram till att det inte är mer än 

hälften av de matematiksvaga som har språkliga problem (Ostad, 1998). Enligt Wyndhamn 

(1988) har lågpresterande elever ofta svårt att förstå vad som efterfrågas i uppgiften. De är 
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osäkra och går därför oftast efter ord i rubriken för att hitta ledtråden till uppgiften. Medan 

högpresterande elever kan sålla ovidkommande information. 

Lundberg och Sterner (2004) menar att omkastningar av siffror vid skriftliga beräkningar för 

elever med läs- och skrivsvårigher kan hindra elevernas matematiska förståelse och deras 

fortsatta utveckling.  Då är det viktigt att eleverna även får visa sin kunskap genom muntlig 

kommunikation där läraren använder både muntligt och  skriftligt arbetssätt på ett effektivt 

sätt. McIntosh (2008) menar att omkastning av siffror är en övergående fas och behöver inte 

vara missuppfattningar i begrepp, därför är det viktigt att uppmärksamma detta problem 

genom aktiviteter och diskussioner som uppmärksammar hur vi skriver dessa tal (11-19) i vårt 

talsystem och samtidigt förklarar hur vi uttalar dem.  

 

Lunde (2011) menar att om elever ska kunna räkna behövs en utvecklad fonologisk förmåga 

vilket kan vara en orsak till matematiksvårigheter om den inte är utvecklad. Det som är en 

gemensam faktor när det gäller läs- och räknefärdigheter är t ex. när eleverna ska räkna ut en 

uppgift. Då börjar de ofta att transformera matematikuppgiftens symboler till fonologisk 

fakta, för att sedan bearbeta faktan. När de gjort det använder de sig av en lösningsstrategi 

som är viktig för uppgiften så de kan lösa problemet. Även Lundberg, (2006)  menar  att 

fonologisk förmåga är viktig när eleverna ska lära sig att räkna. Eftersom ett tal är ett	  

ordningstal men även ett visst antal, måste eleverna förstå innebörden av av talet. De måste 

alltså ha en god taluppfattning så de vet var i positionssystemet talet är, vilket kräver en 

kognitiv flexibilitet för att utveckla denna förmåga. 

Malmer (1996) visar på ett exempel där dyslektiska problem kan ställa till det i matematiken 

eftersom omkastningar av siffror blir mer förödande än omkastningar av bokstäver.  Om ordet 

bsök är felstavat förstår vi oftast med hjälp av sammanhanget och kan tolka rätt vad som 

menas. Däremot om det skrivs fel i en matematikuppgift, t ex 732 där vi i själva verket 

menade 237 är det inte lika lätt att förstå felskrivningen. Kutcher (2010) däremot menar att 

dyslexi endast är en svårighet vid läsning  och inte som många andra tror vid omkastning av 

bokstäver. Malmer (1996) menar att eftersom barnet ljuder fram tal kan det ställa till det när 

det gäller de så kallade ton-talen då den sista siffran hörs först vilket då lätt kan bli att 

eleverna byter plats på siffrorna.  

 

Nilholm (2012) påvisar olika saker som han anser ska kunna minska andelen elever i 

svårigheter där motivationen hos eleverna är en viktig faktor och en genomtänkt undervisning 
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som når alla elever. Han menar också att elevers svårigheter är pedagogiska utmaningar, att 

de arbetssätt som används är grundade i forskning där arbetssätt och metoder oftast kan 

användas på alla elever, även de i svårigheter. Riesbeck (2008) anser att språket stöttar oss i 

att hålla distans till det vi ser och hör genom att skapa förståelse. Det är en slags bro mellan 

det yttre, det kommunikativa och det inre tänkandet. Den språkliga kommunikationen är alltså 

länken mellan social interaktion och individers tänkande. Enligt Engström (2006) kan en del 

neuropsykiatriska sjukdomar ha vissa samband med räknesvårigheter men är ingen orsak till 

problemet. Forskningen måste fortsätta vidare i detta perspektiv eftersom det är relativt 

outforskat  för att vi ska kunna se de pedagogiska konsekvenserna så småningom när det 

gäller diagnoser eller andra kognitiva aspeketer.  

 

4.5 Anledningar	  till	  matematiksvårigheter	  
	  

Det finns olika skäl till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Jag har valt att fokusera på 

några av dem.  

 

4.5.1 	  Motivation	  
	  

Enligt Grundal (2015) och Sjöberg (2006) kan en låg arbetsinsats från elevens sida vara en 

orsak till matematiksvårigheter. Det beror oftast på att de har låg motivation och på så vis 

hinner de inte med lika många uppgifter som sina klasskamrater. Det bidrar ofta till att de får 

hoppa över uppgifter vilket i sin tur gör att de kan missa viktiga delar. För 

matematikinlärningen behöver hjärnan se och öva på matematikuppgifter så att den 

matematiska förmågan ska utvecklas. Grundal (2015) skriver att elever med allmänna 

matematiksvårigheter ofta har problem i andra ämnen också, medan elever med specifika 

matematiksvårigheter har problem i ämnet. Lunde (2011) anser att språkliga färdigheter har 

stor betydelse i matematiken och oftast förekommer matematiksvårigheter i kombination med 

dem. Men det som också kännetecknar matematiksvårigheter är brister i de matematiska 

färdigheterna.  
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4.5.2 Arbetsminne	  
	  

Har eleven ett nedsatt arbetsminne ställer det till det när de ska läsa textuppgifter eftersom det 

blir mycket information som ska hållas i minnet från början till slut i en längre mening. 

Detsamma gäller i aritmetiken när de snabbt ska få fram talfakta i form av till exempel 

multiplikationstabellen (Lundberg , 2006). Malmer (2002) menar att traditionella algoritmer 

är något som kan vara besvärligt för elever med matematiksvårigheter, vilka ofta har ett 

mycket begränsat arbetsminne. Detta ställer till det eftersom de då måste hålla flera moment i 

minnet samtidigt vilket komplicerar det hela. Sterner (2004) menar också att det är besvärligt 

därför att strategin är omständlig och krävande då de kanske har en minnessiffra att komma 

ihåg. Oavsett om eleven har läs-och skrivsvårigheter så blir det mycket att hålla i minnet 

samtidigt. Det kan vara svårt för en dyslektiker som lätt tappar tråden när det gäller både 

talfakta i matematik och skrivning av texter (Sterner, 2004) 

Elever med räknesvårigheter har svårt för att lära sig talfakta. Arbetsminnet är begränsat 

vilket ställer till det när det ska komma ett svar snabbt. Det handlar alltså om 

automatiseringen av att känna igen en matematikuppgift. En matematikuppgift som  alltså 

finns i långtidsminnet som ska plockas fram. Jämförs det med läsning kan det vara flytet i 

läsningen vilket är automatiserat (Lundberg, 2006).  

 

4.5.3 Dyskalkyli	  
	  

Dyskalkyli är ett begrepp som mer och mer stöts på när det pratas om matematiksvårigheter. I 

tidigare forskning har det beskrivits som att det är svårt att känna igen matematikuppgifter, 

matematikuppgifters relationer och även hur matematiska uppställningar utförs. Däremot är 

det troligen inte orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter (Grundal, 2015). I 

Sjöbergs avhandling (2006) menar han att begreppet dyskalkyli i litteraturen är förvirrande. 

Om dyskalkyli är ärftligt vet vi inte. Det råder delade meningar om det. Forskningen har 

heller inte kommit lika lång som med dyslexi. Däremot när det gäller omfattningen av 

dyskalkyli är enigheten den att 4-6 procent av befolkningen skulle vara drabbad.  

 

Enligt flera forskare vilket Lundberg och Sterner (2009) tar upp, anser de att dyskalkyli 

innebär en ren bristfällig taluppfattning som ger sig till känna när det gäller numeriska 
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färdigheter. Uppfattningen av antal är ett kärnproblem när det gäller forskning om dyskalkyli. 

Gudrun Malmer (1996) skriver att i Nationalencyklopedin tolkas begreppet som specifika 

räknesvårigheter, där problemet innefattar skrivning av siffror i rätt ordning och svårighet att 

avläsa och uppfatta numeriska uttryck eller att utföra enkla räkneoperationer. Enligt Lundberg 

och Sterner (2009) finns det två grupper av dyskalkyli. Den ena är ren dyskalkyli och den 

andra är dyskalkyli med komorbiditet, vilket innebär att det innefattar andra störningar som 

försenat språk, störd uppmärksamhet och brister i exekutiva delar av arbetsminnet.  

 

4.6 Dyslexi	  
	  

Scarborough (1990) menar att det syns tidigt om barn kommer få språksvårigheter eftersom 

det syns redan när barnen är små och innan de börjar skolan. Genom att tidigt, redan i 

femårsåldern kunna se skillnader i den fonologiska medvetenheten och sambandet där dyslexi 

kan vara ärftligt mellan dyslektiska föräldrar och barn med dyslexi.  

Höien (2013) menar att elever som läser sämre i åk 1 och 2 nödvändigtvis inte behöver ha 

dyslexi utan endast behöver mer lästräning, men däremot om problemen kvarstår finns risk att 

det kan bero på dyslexi. Det kan vara ett problem med att sätta diagnosen dyslexi eftersom det 

kan vara övergående lässvårigheter. Samtidigt är det bra om problemet upptäcks i tid så 

eleven får hjälp tidigt. 

Lundberg (2006) menar att oförmågan att uppnå automatisering av ordavkodningen är 

karakterisktiskt för en dyslektiker. Vilket kan bli ett problem vid läsningen eftersom det tar 

mycket energi om det jämfört med en läsare som är duktig och utan ansträngning har 

läsningen automatiserad. Detta är också viktigt i matematiken för att kunna snabbt få fram 

talfakta. En elev som har problem med automatiserade kognitiva operationer kan alltså få 

problem med både läsning och räkning. Däremot menar Ljungblad (2003) att det  inte är 

säkert att dyslexi är orsaken till att elever hamnar i matematiksvårigheter utan vi måste skilja 

mellan dyslektiska problem som berör matematiken och matematiksvårigheter, just för att 

eleverna ska få den hjälp de behöver för att utvecklas inom matematiken.   

Sammanfattningsvis har det i detta kapitel beskrivits vilka arbetsmetoder och arbetssätt som 

kan användas för att underlätta för elever i språksvårigheter så de inte behöver hamna i 

matematiksvårigheter. Det har också behandlat olika representationsformer som lärare kan 
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använda sig av i sin undervisning samt orsaker till att elever kan  hamna i 

matematiksvårigheter.  
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5 Teoriram	  
	  

Pennlert (2009) menar att undervisningen och lärandet i skolan sker i ett socialt sammanhang 

som Vygotskij var grundare av. Hans teori är det sociokulturella perspektivet där människan 

föds i en värld och utvecklas med andra i ett socialt sammanhang. Enligt Vygotskij är 

samspelet en central punkt i undervisningen där språket är det som förmedlar erfarenheter 

som människan fått genom den sociala och mänskliga samvaron. Han menar att utvecklingen 

går från det sociala gemensamma till det enskilda där barnet kan lösa problem gemensamt för 

att senare kunna lösa det ensamt (Jerlang, 2008). Löwing (2004) menar att det är viktigt att 

använda ett språk som eleverna förstår och att kommunikationen mellan lärare och elev 

fungerar. Därför att kommunikationen är en viktig del i samspelet mellan lärare och elev för 

att kunna överföra kunskapen till eleven.  

 

Vygotskij menar att språket är redskapens redskap genom att språket är vår hjälp i allt vi gör. 

Han menar också att barnet är beroende av den vuxne eller den kunnige kamraten som ger 

stöttning i att begreppsliggöra världen, som vid problemlösningsuppgifter vilket Sterner 

(2015) menar är matematikens hjärta, därför att där lär sig eleverna formulera, resonera och 

reflektera över de resonemang  som de har haft vid processen. Utifrån resultaten på 

undersökningen kunde vi också se att lärarna ansåg att genom språket utvecklades eleverna 

mest i matematiken och att det gynnade de med språksvårigheter. När vi människor behärskar 

en färdighet eller ett begrepp är vi nära att nå nästa nivå i vår utveckling. Det är här lärarens 

kunskap spelar in genom att vägleda barnet hur de använder redskapet. Alltså är den som ska 

lära sig beroende av den som är mer kunnig. På så sätt stöttar läraren den lärande vidare för att 

efterhand minska stödet då denne klarar av uppgifterna själva. Detta kallas scaffolding.  

 

I det sociokulturella synsättet är samspel och lärande en viktig grundregel. Det är en viktig del 

i utvecklingen hos barnet att läraren hittar den känsliga utvecklingszonen. Därför är 

kompetensen hos läraren en viktig del i arbetet (Lundgren, 2010). Även i Skolverkets rapport 

hävdas att lärarens kompetens tillsammans med arbtssätt och arbetsformer har betydelse för 

elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2009). 
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6 Metod	  
	  

I detta avsnitt kommer det presenteras vilken datainsamlingsmetod som använts. Beskrivning 

av procedur, urval, databearbetning, metodanalys, den avgränsning som gjorts, vilken 

forskningsdesign och etiska aspekter som det tagits hänsyn till. Studiens reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet kommer också att beskrivas. 

 

6.1 Datainsamlingsmetod	  
	  

För att få svar på mina frågeställningar var valet att intervjua lärare i åk 1-3, en förstelärare i 

matematik och en specialpedagog på en skola i mellersta Sverige för att få fördjupad kunskap 

inom området. Området som valdes var att ta reda på hur lärarna arbetar med elever som har 

språksvårigheter och hur de kan förebygga så eleverna inte hamnar i matematiksvårigheter. 

Valet blev en kvalitativ intervju vilket enligt Bryman (2011) är en intensiv studie av individer 

som har vissa egenskaper gemensamt. Det som eftersträvas i en kvalitativ undersökning är 

djup och är en metod för att förstå och upptäcka sådant som inte är tillfredställande eller inte 

redan kända företeelser. Intervjuaren är medskapare till resultatet av intervjun med den 

intervjuade (Svensson, 1996).  Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få reda på den 

intervjuades egna perspektiv. Det blir som ett vanligt samtal med lite mer struktur (Kvale, 

2014).  

Genom att jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju vilket enligt Bryman 

(2011) kan bestå av en intervjuguide där respondenten kan ha frihet att formulera sig på sitt 

sätt och där intervjuaren inte behöver hålla sig till guiden fullt ut, utan kan ta frågorna i den 

ordningen denne vill.  Jag använde mig av en intervjuguide som hjälpmedel (se bilaga 3 och 

4). I intervjuguiden stod intervjufrågorna som skulle ställas till respondenterna. Frågorna var 

indelade efter de frågeställningar som finns i syftet.  Detta för att hålla mig till syfte och 

frågeställning. Jag använde denna som grund för att sedan låta respondenterna svara på 

frågorna i den ordning det blev, beroende på hur samtalen utvecklade sig. På detta sätt blev 

intervjun mer levande och respondenterna fick friheten att styra samtalet till viss del, men att 

jag hade frågorna som ett stöd för att hålla mig till syftet.  
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6.2 Forskningsdesign	  
	  

Jag valde att använda mig av en fallstudie som enligt Bryman (2011) är en forskningsdesign 

med ingående analys av ett enda fall som i det här fallet en skola. Undersökningen skulle visa 

på vilka kunskaper, arbetsätt och metoder det finns för att underlätta för elever med 

språksvårigheter så att de inte hamnar i matematiksvårigheter. Målet var att genomföra en 

ingående analys och utifrån detta göra en teoretisk analys vilket enligt Bryman (2011) är det 

centrala i det teoretiska tänkandet. 

 

6.3 Urval	  	  
	  

Målstyrda urval som enligt Bryman (2011) är att välja ut enheter som individer, 

organisationer eller avdelningar. För att ta reda på hur lärare och specialpedagog arbetar med 

elever som har språksvårigheter och inte ska hamna i matematiksvårighet, blev därför valet 

fyra lärare som undervisade i matematik och svenska i åk 1-3. Därefter togs kontakt med 

försteläraren i matematik på skolan och även specialpedagogen som är kunnig i 

språksvårigheter. Valet av lärare var några som arbetat länge med lång erfarenhet och några 

som arbetat kortare tid med mindre erfarenhet. Detta för att jag möjligtvis skulle få olika svar 

beträffande vilka arbetsätt de använde sig av. 

 

6.4 Avgränsning	  
	  

Avgränsning har gjorts genom att intervjua lärare i de tidigare årskurserna 1-3 som undervisar 

i både matematik och svenska för att ta reda på hur de arbetar. Valet att bara intervjua fyra 

lärare var på grund av att jag hade för lite med tid. För att få reda på hur arbetet kan underlätta 

för elever i matematiksvårigheter intervjuades försteläraren i matematik och specialpedagogen 

som är specialiserad på språksvårigheter eftersom båda är mycket kunniga inom sina 

områden. 
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6.5 Procedur	  
	  

Inför denna studie har tidigare forskning sammanställts. Därefter formulerades en 

frågeställning för att söka svar på det som var inom mitt intresseområde. En intervjuguide 

med frågor inom det aktuella området utformades där uppdelningen var inom olika områden 

med tillhörande frågor. Frågorna formulerades så det inte skulle gå att kunna svara ja eller nej. 

Det var heller inga ledande frågor. Enligt Johansson (2010) är endast frågeområdena 

bestämda men frågorna kan variera från intervju till intervju. Detta för att få så uttömmande 

svar som möjligt. Respondenterna valdes efter vilka årskurser de arbetar i och efter vilka som 

undervisade i matematik och svenska. För att få en djupare kunskap inom problemområdet 

tog jag även kontakt med en av specialpedagogerna inom kommunen och en av förstelärarna 

på skolan i matematik. De kontaktades i god tid via innan via mail för att hinna fundera lite 

inom området som skulle undersökas. De fick då informationsbrevet (se bilaga1) som innehöll 

information om undersökningen. Datum för intervjun för var och en bestämdes. Lärarna ville 

bli intervjuade i sina respektive klassrum, medan försteläraren valde att komma till ett 

klassrum som för tillfället var ledigt. Specialpedagogen intervjuades på sitt arbetsrum.   

Intervjuerna inleddes på samma sätt med att jag informerade om arbetet. Därefter fick de fylla 

i samtyckesformuläret (se bilaga 2) där de fick skriva under att de samtyckte till medverkan i 

undersökningen. Sedan startades intervjun genom att inspelningen i form av en iPhone 

användes, samtidigt som minnesteckningar fördes vid sidan om. Intervjuguiden användes som 

grund för att hålla ordning på syfte och frågeställning, men beroende på repondenternas svar 

kom frågorna i olika ordning. Vilket enligt Bryman (2011) det gör i en kvalitativ 

semistrukturerad intervju där intervjuaren använder sig av ett frågeschema så kallad 

intervjuguide där frågornas ordningsföljd varierar. Beräkningen av tiden på intervjuerna var 

satta till ca: 45 minuter men för lärarna och försteläraren tog det endast ca: 30 minuter. 

Specialpedagogen tog det längre tid med ca: en timme och 20 minuter. Efter att intervjuerna 

var klara tackade jag för att de var så vänliga och ville ställa upp för att  hjälpa mig i 

examensarbetet. 
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6.6 Databearbetningsmetoder	  
	  

När all data från intervjuerna var insamlad var det dags att bearbeta och analysera den. 

Genom att använda dataprogrammet Word transkriberades inspelningen från intervjuerna där 

jag skrev ned allt som blev sagt för att det skulle bli lättare att använda materialet för det 

fortsatta arbetet.  Minnesanteckningarna var få så data som fanns var från inspelningarna. 

Inspelningarna var en lysande datainsamlingsmetod för att minimera feltolkningar av 

respondentens svar. Där kunde jag gå tillbaka flera gånger för att höra på intervjuerna när jag 

skrev ner dem. Genom att utgå från frågeställningarna i syftet analyserade jag svaren i teman 

utifrån dem. Där samspelet och kommunikationen mellan lärare och elev är viktig så elever 

med språksvårigheter inte ska hamna i matematiksvårigheter. Lärarnas kunskap och 

erfarenheter har också en stor betydelse för att kunna vägleda eleven i sin utveckling för att 

eleven sedan ska kunna utföra uppgifterna på egen hand vilket i teorin kallas scaffolding. 

Detta gjorde jag för att kunna få en helhetsbild av svaren som framkom. Det var också enklast 

att göra så eftersom svaren inte kom i ordning efter intervjuguiden utan efter i vilken ordning 

respondenterna svarade. Innan intervjuerna hade jag redan bestämt att min analys av data 

skulle ske på detta sätt. Undersökningen utgick hela tiden från syftet och kopplades till det. 

Enligt Svensson (1996) ska intervjuerna analyseras i sin helhet för att sedan analyseras i 

beståndsdelar. Resultatet av analysen gör att nya helheter växer fram. När sedan helheten av 

intervjuerna växte fram kunde jag gå in på varje fråga för att sedan analysera dem var för sig. 

 

6.7 Forskningsetiska	  överväganden	  
	  

Etiska överväganden har gjorts genom att respondenten har fått skriva under ett 

samtyckesavtal och fått information om undersökningen genom ett informationsbrev. Detta 

för att det bygger på respekt för de människor som deltar i undersökningen.  

 

Det kommer inte att framgå med namn vilka jag har intervjuat, det är helt anonymt. Enligt 

individskyddskravet ska personer som medverkar i forskningen skyddas från kränkning och 

skada. Forskning är till för att det ska ske förbättringar. Enligt forskningskravet ska det vara 

etiskt motiverat att bedriva forskning. Vi ska utföra forskning av utmärkt kvalitet samtidigt 

som personerna som deltar ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2011). Etikprövningslagen är en 
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lag som syftar till att skydda människors värde och respekten för människor vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Forskning där syftet är uppenbart att det inte skadar försökspersonen 

varken fysist eller psykist, ska inte prövas enligt lag men vi måste fortfarande se till etiska 

aspekter. Då får heller inte identiteten på personen publiceras. Forskaren måste ge samma 

information och ha samtycke till att forskningen genomförs (Vetenskapsrådet, 2011). Det är 

forskaren som bär yttersta ansvaret att se till att forskningen är moraliskt godtagbar och av 

utmärkt kvalitet (http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml). 

 

Forskningens nytta i det i här fallet handlar om förbättrad livskvalitet för elever i svårigheter 

vilket också innebär att forskningsresultaten kommer till nytta (Vetenskapsrådet, 2011). Det 

jag vill med min studie är att visa på vilka kunskaper hos lärarna, vilka arbetsätt och metoder 

som är framgångsrika för att elever ska kunna utveckla matematikkunskaper trots sina 

språksvårigheter. 

 

Det är fyra krav som måste uppfyllas för att få en god forskningsetik. För det första är det 

informationskravet som innebär att genom ett informationsbrev informera de som ska vara 

med i undersökningen och syftet med undersökningen (Engström, 2014). Informationsbrevet 

är med som (bilaga 1). Enligt codex ska personuppgifter enligt personuppgiftslagen informera 

de berörda och hur uppgifterna behandlas (http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml).  

För det andra ska det även finnas med ett samtyckeskrav där den tillfrågade ska ha möjlighet 

att när som helst avbryta deltagandet i  undersökningen. Jag kommer inte att ifrågasätta varför 

den tillfrågade vill avsluta sin medverkan eftersom den tillfrågade inte behöver motivera 

varför den avbryter. Det ska inte heller bli några som helst konsekvenser efteråt (Engström, 

2014). Samtyckeskravet är med som (bilaga 2). Enligt codex gäller endast samtyckeskravet 

om personen i fråga fått ett informationsbrev innan 

(http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml). 

 

För det tredje  är det konfidentialitetskravet, vilket innebär att ingen utomstående ska kunna ta 

del av uppgifterna om forskningspersonerna som är med i undersökningen. Undersökningen 

är helt anonym och ingen enskild person ska kunna identifieras (Engström, 2014). Enligt 

codex (vr.se ägande av forskningsresultat) äger forskaren själv sitt resultat vilket kan hänvisas 

till det fjärde kravet ”Nyttjandekravet”.  Det är bara jag som undersökare som kommer 

använda mig av uppgifterna jag fått fram. De är mina och ingen annan har rätt att kunna tillgå 

dem. 
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För det fjärde är det nyttjandekravet som innebär att de insamlade uppgifterna endast får 

användas för forskningens ändamål och inte i andra sammanhang. Vidare ska vi alltså ha 

tillstånd från de som deltager i undersökningen genom att de fått informationsbrevet och fyllt 

i ett samtyckesformulär (Engström, 2014). Uppgifterna jag kommer få fram genom min 

undersökning kommer endast att användas till mitt resultat av undersökningen. Personerna jag 

intervjuat ska vara trygga med den vetskapen. 

 

6.8 Reliabilitet	  	  
 
Reliabilitet vilket är tillförlitligheten i en undersökning där samma svar skulle fås om 

undersökningen skulle göras på nytt igen. Vilket är svårt i en kvalitativ undersökning där 

svaren påverkas av tillfälligheter (Bryman, 2011). Svensson (1996) pekar på att det i 

kvalitativa intervjuer inte finns något konstant objekt, eftersom personen som intervjuas kan 

ha olika sinnesstämning beroende på vilken dag intervjuaren gör undersökningen. Det skiljer 

min valda metod från en kvantitativ metod där det vid upprepad mätning av ett konstant 

objekt kan nå samma resultat om mätinstrumentet är väl utprovat.  

När jag använder intervju för att samla in data är det omöjligt att frysa en social miljö, och att 

se och höra samma sak för att sedan kunna jämföra det som framkommit. Jag har därför 

strävat efter att i intervjusituationen låtit respondenterna utveckla sina svar och i analysen av 

transkriptionerna vara trogen de svar jag fått. Men jag är inte någon van intervjuare så därför 

utvecklades min förmåga allteftersom intervjuerna genomfördes. Kvale	  (2014)	  menar att det 

även beror på hur intervjupersonerna förändrar sina svar under intervjun och hur uppmärksam 

jag som intervjuare är på nyanser. Detta påverkar kvaliteten i studien, men genom att vara 

tydlig med att beskriva de val jag gjort kan läsaren göra en bedömning av resultatens 

tillförlitlighet.	  

 

6.9 Validitet	  
 

Validitet handlar om studiens trovärdighet – om undersökningen undersöker det som ska 

undersökas (Kvale, 2014). Det är trovärdigheten i undersökningen. För att säkerställa 

validiteten i studien och undersöka det jag ville undersöka utformade jag en intervjuguide, 
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med utgångspunkt i min litteraturgenomgång, som jag utgick ifrån i intervjuerna. De 

intervjuade berättade om deras uppfattning av sig själva, deras kunskaper och erfarenheter. 

Utifrån frågeställningarna och tidigare forskning analyserade jag sedan respondenternas svar. 

Jag kunde även använda min erfarenhet som lärare för att tolka svaren. Det handlar om att 

säkerställa validiteten i tolkningen, vilket sker genom att forskaren väl känner till den kontext 

som respondenterna talar om i intervjuerna och kan använda detta som ett verktyg i den 

kvalitativa analysen (Bryman, 2011; Kvale, 2014). 

 

6.10 Generaliserbarhet	  
	  

Enligt Kvale (2014) är analytisk generalisering att det görs en välöverlagd bedömning av 

resultaten från en studie som vägledning till en annan situation. En vanlig invändning mot 

resultaten i en intervjuforskning är om det går att generalisera resultaten om det är för få 

intervjupersoner. På grund av de ramar som ges för examensarbetet intervjuades sex personer 

i min undersökning. Enligt (Bryman, 2011) är resultaten från en kvalitativ studie 

generaliserbara till teori. De resultat jag kommit fram till kan ses som exempel på lärares 

arbete och användas för att förstå mer om lärares didaktiska val när de utformar sin 

undervisning. 
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7 Resultat	  
	  

Resultatet av det empiriska materialet kommer att redovisas och analyseras utifrån 

frågeställningarna. Det börjar med en presentation av de medverkande i undersökningen som 

består av fyra lärare som arbetar från åk 1-3. De lärarna benämner jag som L1- L4. Därefter 

L5 som är försteläraren på skolan. Specialpedagogen benämner jag som S1för att skilja på det 

i analysen. Jag kommer att visa på vilka olika kunskaper, erfarenheter och utbildningar de har.  

Därefter kommer en sammanslagning av resultaten att redovisas utefter teman i 

intervjufrågorna. 

  

7.1 Lärarnas	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  	  
	  

Ø Vilken kunskap och erfarenhet har lärarna och specialpedagogen på skolan för att 

kunna hjälpa elever med språksvårigheter så de inte hamnar i matematiksvårigheter? 

L1 hade arbetat mindre än fem år och hade inte så mycket erfarenhet av läraryrket. Det 

framgick inte hur L1 värderade sig själv. L1 hade inte studerat matematik- och 

språksvårigheter. Däremot ingick svenska och matematik i utbildningen.  

L2 hade också arbetat mindre än fem år och hade heller inte så mycket erfarenhet av 

läraryrket. L2 värderade inte sig själv som lärare. L2 hade heller inte studerat matematik- och 

språksvårigheter. Svenska och matematik ingick däremot i L2:s utbildning.   

Sammanfattningsvis hade L1 och L2 inte så mycket erfarenhet av läraryrket och inte heller 

utbildning i matematik- och språksvårigheter. Däremot hade de utbildning i svenska och 

matematik. 

L3 hade arbetat i ca 20 år och kände sig trygg i sin lärarroll. L3 tyckte också att det var lättare 

att nå ut till barnen nu än tidigare. Genom att förklara och uttrycka sig på ett enkelt sätt, 

använda rätt ord och att prata sakta och tydligt. Vilket gynnade eleverna som hade 

språksvårigheter. L3 berättade att hon testat många olika arbetssätt och metoder under åren 

hon arbetat och att det är viktigt att sätta sig in i barnens värld så att de får förståelse. Det är 

fortfarande svårt att nå fram även idag men mycket enklare. L3 hade inte läst matematik- och 

språksvårigheter, däremot ingick svenska och matematik i utbildningen. 
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Sammanfattningsvis hade L3 erfarenhet av läraryrket och kunde använda sig av det i sin 

undervisning för att tillmötesgå elever i språksvårigheter. 

L4 hade arbetat mer än 35 år. Hon menade på att efter så många år i yrket har hon mycket 

erfarenhet och hon kände sig också trygg i sin lärarroll. Eftersom hon mött så många barn 

med olika problem hade hon mycket i bagaget att plocka fram när det gäller barn med olika 

sorters problem. Hon tar till det som hon mött tidigare och som fungerat då. Däremot sa hon 

att det inte finns någon patentlösning utan hon får hela tiden hitta på nya lösningar och att vi i 

detta yrke aldrig blir fullärda. L4 är mer avslappnad nu efter så många år och är trygg med att 

veta att det kommer att fixa sig på det ena eller andra sättet. L4 hade heller inte utbildning i 

matematik- och språksvårigheter. Svenska och matematik ingick i L4: as utbildning. 

Sammanfattningsvis hade L4 erfarenhet av läraryrket och kunde på så sätt använda sig av sin 

erfarenhet för att möta olika elever utefter deras behov. 

L5 som var försteläraren i matematik på skolan och hade arbetat som lärare i över 15 år. Hon 

sa att det som är fint med att ha erfarenheter är att hon mött många elever och lärt sig en del 

genom det och att sedan utefter det kunna omarbeta i sitt egna jobb. Hon kände sig också 

trygg i sin lärarroll. Hon hade läst specialpedagogik där både språk- och matematiksvårigheter 

ingick. Hon hade också läst ren matte och matteinlärning. Hon hade även varit med i ett 

matteprojekt som anordnades av Regionalt utvecklingscenter (RUC) vid ett närliggande 

universitet, där matematiksvårigheter ingick. Hon läser också mycket själv om 

matematiksvårigheter. Vilket visade att hon hade mycket kunskap inom sitt ämne.  

Sammanfattningsvis hade L5 erfarenhet av läraryrket och kunskaper i både matematik- och 

språksvårigheter. 

S1 hade arbetat sedan 1975. Hon började som förskollärare och arbetade som det i ca 20 år 

Hon hade även arbetat några år som lärare i grundskolan. Specialpedagog hade hon arbetat 

som i 16 år.  Den forskning som gällde när hon utbildade sig var grundad i Piagets teorier. Nu 

däremot är det Vygotskijs teorier som gäller. Det har gjort mycket för att ifrån att invänta 

barnen, till att istället jobba för att stötta dem i sin utveckling. Hon värderade inte sin 

erfarenhet själv, men hon hade mycket kunskap inom språk och matematik. 

S1 var kunnig inom området matematiksvårigheter men hade specialiserat sig på elevers 

språksvårigheter. Hon utbildade sig till specialpedagog och under tiden arbetade hon som 

speciallärare. När hon läste förskollärarlinjen ingick barns matematikutveckling. Hon har 
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även läst: dyslexi, barn och litteratur 30p, didaktik, läs och skrivsvårigheter dyslexi, och 

specialpedagogik även en påbyggnadskurs på specialpedagogiklinjen (en spetskompetens). 

Även språk och kommunikation, kurser i specialpedagogikutbildningen som hade med 

matematik att göra. De hade en del kurser de fick välja mellan och då valde hon den språkliga. 

Hon var mycket påläst och kunde mycket inom språk och matematik. 

Sammanfattningsvis framkommer att S1 hade mycket kunskap i språksvårigheter men även 

inom matematiksvårigheter. Efter att ha arbetat så många år även erfarenhet av både 

läraryrket och som specialpedagog. 

Det var flera olika utbildningar som lästs, men gemensamt för alla lärarna och även 

specialpedagogen var att det ingick svenska och matematik. Det är alltid fortbildning varje år 

på skolan. Det är oftast i ämnena svenska och matematik. Nya språket lyfter och 

Matematiklyftet är det de har läst under detta läsår. Det är ett sätt att hela tiden utveckla sina 

ämneskunskaper. 

 

7.2 Arbetssätt	  och	  metoder	  	  
	  

Ø Vilka metoder och arbetssätt gynnar elever med språksvårigheter så de inte hamnar i 

matematiksvårigheter? 

De arbetssätt och metoder som gynnade elever med språksvårigheter var att prata matematik 

enligt lärarna. Gemensamma genomgångar på tavlan eller smartboarden var utmärkt för då 

kunde eleverna föra många muntliga diskussioner och på så sätt utvecklades språket mest. På 

det viset fick eleverna höra många ord som var gynnsamt för språkutvecklingen. L1 och L3 

använde sig av läromedlet Eldorado i undervisningen.  Det läromedlet finns även elektronisk 

så eleverna hade möjlighet att följa med på smartboarden samtidigt som de arbetade i sina 

egna böcker. Genom att lärarna berättade utifrån hur de arbetade kunde jag tolka att de 

arbetade först gemensamt på varje lektion för att sedan övergå till att eleverna skulle arbeta 

mer självständigt. L3 berättade att hon brukar låta eleverna arbeta gemensamt i par. På sätt 

blir de mer aktiva och kan inte gömma sig som när de arbetar i grupp. Genom detta arbetssätt 

lär sig eleverna att förklara och resonera för varandra och använda språket. De får på så sätt 

också höra andra barns ord vilket är mycket språkutvecklande för eleverna. Elever som hade 

stora svårigheter i matematiken använde en bok som heter Mattebygget. Den boken är enklare 
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för eleverna där uppgiften på ena sidan finns med bilder av t ex pengar, medan samma uppgift 

står med siffror på andra sidan. 

L2 och L4 berättade att eleverna får arbeta i en mindre grupp viket är gynnsamt för elever 

med språksvårigheter. Då kunde eleverna ha med sig en pedagog som kunde förklara mer 

ingående så eleverna skulle förstå. Detta fungerade två gånger i veckan då de var två lärare i 

klassen samtidigt. Det ska som L4 sa inte vara så att matematikutvecklingen stupar på att 

eleverna inte förstår orden eller dess betydelse, för det är ju ändå matematik de tränar. Lärarna 

berättade också att de ibland delade klassen i två grupper och turades om med grupperna. De 

har olika arbetsuppgifter. En grupp tränar begrepp medan den andra gruppen färdighetstränar. 

På så sätt utnyttjade lärarna tiden på ett effektivt sätt och eleverna tröttnade inte så fort 

eftersom de fick ett varierat arbetssätt. Elever som sitter tysta i en stor klass kan lätt bli 

osynliga och de eleverna är det viktigt att fånga upp i tid så därför är det gynnsamt att också ta 

med dem ut i en mindre grupp. 

En lärare, L3 använder sig av EGA (Eget Gemensamt Alla). Denna metod är effektiv enligt 

läraren eftersom eleverna på så vis får tänka själva först, för att sedan diskutera med 

bänkkamraten eller i en mindre grupp för att på så sätt träna på att kunna uttrycka sig. Det 

handlar om att eleven ska få möjlighet att uttrycka sig, även om det inte är möjligt (dvs. alla 

kan inte prata i helklass varje gång), eller att den inte vill uttrycka sig i den stora gruppen. På 

så sätt tränas eleverna i sin språkutveckling och kan genom diskussion få lära sig hur 

matematiska symboler och begrepp kan användas.  

L1 och L3 berättade att några elever som har språksvårigheter har extra hjälp i form av en- till 

en- undervisning. De har lektioner hos en lärare några gånger i veckan för att utveckla både 

sin läsning och skrivning. Det är gynnsamt för de eleverna vilket visat sig ge effekt. Genom 

att de blir stärkta i språket, törs de prata mer nu än tidigare. En- till- en undervisning är enligt 

dem en effektiv arbetsmetod men kan vara svårt att organisera eftersom de inte alltid är flera 

pedagoger som arbetar i en klass vid en viss tidpunkt. I de här två klasserna berättar lärarna att 

hade de möjlighet till detta eftersom det fanns en särskild lärare att gå till för de eleverna. 

Dock inte utbildad speciallärare. 

L5 arbetade mycket laborativt så eleverna skulle få en förståelse för begrepp, ord och 

symboler innan de själva börjar arbeta med sina uppgifter, vilket enligt henne var en effektiv 

metod. L5 menade att det också är viktigt att ha med laborativt material vid genomgångar för 

att få variation så det passar alla elever. L5 menade också att det är viktigt att repetera 
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begrepp och ord för att på så sätt befästa elevernas kunskaper. Bilder är också något som 

används, då blir det visuellt för eleverna. Speciellt eleverna med språksvårigheter kan behöva 

få matematiken representerat på flera olika sätt menar L5.  

De flesta lärarna lät eleverna arbeta med problemlösningsuppgifter gemensamt. L5 berättade 

att hennes klasser alltid gjorde de uppgifterna tillsammans för det gynnar även de som inte har 

svenska som första språk. L5 menade att det är mycket språkutvecklande att arbeta 

gemensamt med problemlösning eftersom det är många begrepp, ord och symboler som 

används då. Textuppgifter är också sådant som kan göras gemensamt för att få förståelse om 

det är svårt med språket.  

L5 berättade att många gånger kan eleverna stötta varandra. Är hon ensam lärare hinner hon 

inte alltid att hjälpa alla. Då kan ett sätt vara att ha t ex små grupper i klassrummet, för på så 

sätt kan eleverna diskutera, resonera och lära sig att förklara. Samtidigt är de varandras 

resurser. Det handla om att hantera klasserna som många gånger är stora och lärarna ofta är 

ensamma.  

L5 använde sig av tankekartan för att få in många olika representationsformer, text, symboler, 

laborativt, och bilder. Eleverna kan arbeta tillsammans och föra en diskussion, men även 

arbeta enskilt. Läraren berättade också att hon använde sig av eget material i undervisningen. 

Hon hade ingen bok att utgå ifrån utan hon utgick från gruppens behov vid planeringen och 

använde sig av material från olika läromedel. 

Alla lärare framhöll att det sämsta sättet att arbeta på var att eleverna arbetade enskilt och tyst 

i en bok. Det gynnar absolut inte elever med språksvårigheter och inte övriga elever heller. Då 

får de höra varken ord eller begrepp. De får heller inte träna på att uttrycka sig muntligt.  

S1 hade många förslag på hur ett språkutvecklande arbete med elever kan gå till i 

klassrummet. Det hon tyckte var det absolut viktigaste var att problemlösningsuppgifter skulle 

det alltid samtalas om gemensamt. Läraren kan också visa med konkret material och göra 

egna problemlösningsuppgifter för att sedan lösa det muntligt tillsammans med eleverna. Hon 

menade att vissa begrepp kan vara svåra för barn att förstå. Hon tog upp ett exempel med 

”varken eller”. Många elever har svårt att förstå detta begrepp. Om läraren skulle säga att ”jag 

har varken äpplen eller päron”, kan barnet tro att läraren har både äpplen och päron. Hon tog 

upp orden; tillsammans som ofta förknippas med +, och billigare med -. Viktigt att läraren 

förklarar dessa begrepp så eleverna förstår innebörden. Lärarna måste hela tiden arbeta med 
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språket. Enligt henne hänger språk och matematik ihop. Genom att arbeta med begrepp och 

sätta in dem i ett sammanhang är det gynnsamt för förståelsen i matematik. Hon sa att 

matteböcker är en arbetsmetod där vi tappar många elever. Eftersom vi tror att eleverna har 

förstått när de i själva verket memorerar istället, vilket gör att de inte förstår begrepp för 

taluppfattning eller vad de står för. Hon menade att de yngre eleverna behöver mycket 

laborativt material att arbeta med, men att det är viktigt att språket och tanken kopplas till det 

för att eleverna ska få förståelse. Hon höll med lärarna om att de kunde utgå från samma 

material till alla elever men beroende på hur långt eleverna kommit i sin kunskapsutveckling 

kunde de individualisera och sätta olika svårighetsgrad till varje elev. 

 

7.3  Förebyggande	  arbete	  
	  

Ø Hur kan lärare förebygga så elever med språksvårigheter inte hamnar i 

matematiksvårigheter?  

Genom att förebygga tidigt och ge eleverna intensiv hjälp från början är ett sätt när de 

kommer till första klass menade L1. Oftast vet lärarna hur de ligger till språkmässigt vid 

överlämningen från förskoleklassen. Genom att vara förberedd som lärare och att eleven får 

stöd från början minskar risken för att de ska hamna i matematiksvårigheter senare menade 

L1. Det är viktigt att fånga upp dem tidigt menade L2 och även sätta dem i en mindre grupp 

ifrån början om det behövs Det är också viktigt med språkträning redan från förskoleklass 

menade L3. Där jobbar de lite mer med språket än de gjort förut menade hon på. Även L4 

menade på att det är effektivt att träna redan i förskoleklass därför att då är eleverna mer 

mottagliga på ett lekfullt sätt genom leken. Hon menade också på att det är viktigt att de får 

hjälp tidigt och även får den hjälp de är berättigade till. Idag brister det ofta där i skolan 

eftersom det tar alldeles för lång tid. Hon menade på att det är lite det här tänket att det ordnar 

sig, vi väntar och ser men det var inget hon trodde på alls. L5 menade att lärarna ser till att 

eleverna får anpassningar så att inte matematiken blir lidande. Arbetssättet hon arbetade efter 

gör att alla blir inkluderade och får den hjälp de behöver. S1 sa att det är mycket 

förebyggande att arbeta med språket för det gynnar även matematiken. De gör även vissa 

kartläggningar innan eleverna börjar första klass, både i matematik och svenska och på så sätt 

ser lärarna oftast redan då hur eleverna ligger till i utvecklingen och vilka typer av stöd som 

kan behövas. Det förbereder lärarna vilka elever som kommer att behöva stöttning. 
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7.4 	  Slutsatser	  
	  

De slutsatser jag kan dra utifrån det empiriska materialet är att språket har en betydande del i 

matematikundervisningen. Genom att arbeta mycket eller mestadels tillsammans vid 

genomgångar och uppgiftslösning gynnar lärarna de elever som har språksvårigheter. 

Eleverna får på så sätt höra många ord och begrepp för att sedan kunna använda sig av dem 

senare när de ska arbeta mer på egen hand. Att lärarna är förberedda när eleverna kommer 

från förskoleklassen är en fördel, för att kunna sätta in rätt åtgärd i tid. Här pekar dock lärarna 

på organisatoriska brister i skolan. Men det handlar också om en sorts brist som lärarna pekar 

på i skolans inställning- att vänta och se om det inte ordnar sig ändå. Därför tar det ibland 

onödigt lång tid för eleverna att få den hjälp de behöver. 

 

Lärarnas kunskaper varierade beroende på vilka utbildningar de hade gått. Endast en av 

lärarna hade läst språk och matematiksvårigheter vilket också specialpedagogen hade gjort. 

Däremot var det flera som hade som många års erfarenhet av yrket, medan två av dem endast 

hade arbetat som lärare i fem år. 
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8 Diskussion	  
	  

Här kommer en sammanfattning av resultatdelen. Den delas upp i en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer det att framgå vilka tre frågor som besvarats 

utifrån syfte och frågeställningar.  I metoddiskussionen diskuteras valet av metod och hur den 

fungerade. Studiens betydelse för läraryrket, samt förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion	  
	  

8.1.1 Lärarnas	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  
	  

Lärarnas kunskaper har betydelse för undervisningen det kan vi se i forskningslitteraturen 

(Hattie, 2012; Riesbeck, 2008; Sterner, 2015). Har lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i 

matematik är möjligheterna större för elever i sina lärprocesser att utvecklas positivt i sin 

kunskapsutveckling. En av lärarna menade att hennes erfarenhet gjorde det lättare att nå ut till 

eleverna när hon förklarade för dem. Hon hade provat sig fram så många gånger och hade nu 

mycket lättare att förklara för eleverna så de förstod. Det är här lärarnas didaktiska kunskap 

kommer in. Vilket kan styrkas av Löwing (2004) som menar att det är lärarens uppgift att 

kunna förklara så eleverna förstår. Genom att använda matematiska ord och termer när läraren 

pratar med eleven, stöttas elevens lärande i det att det skapas ett sammanhang mellan tal, 

begrepp, symboler och ord (Sterner, 2015).  

Lärarnas kunskaper varierade men frågan vi ställer oss är om kunskaper om elevers 

svårigheter finns tillräckligt hos lärarna. De flesta av de intervjuade hade ingen utbildning i 

språk- och matematiksvårigheter, utan mycket av deras kunskaper var erfarenhetsbaserat. Det 

här kan ha ett samband med det som Myrberg (2010) hävdar: när det gäller barns språkliga 

utveckling i lärarutbildningen finns det brister. Det här ställer lärarna inför en professionell 

utmaning med tanke på vilka höga krav det ställs på lärarna när det gäller att de ska använda 

effektivare undervisningsmetoder. 

För att kunna hjälpa elever så att de kan utvecklas i den mening som läroplan och skollagen 

kräver borde det i lärarutbildningen finnas mer om hur lärare ska lära ut, hur de ska hjälpa 

elever i svårigheter både när det gäller matematik och svenska. Många av de problem som 

följer eleverna högre upp i klasserna och ställer till det för dem kunde många gånger ha 
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förebyggts genom rätt ämnespedagogik och med de rätta kunskaperna hos lärarna. Därför är 

det viktigt enligt Sterner (2015) med kompetensutveckling hos lärarna. Lärare måste hela 

tiden få nya kunskaper i sin progression så eleverna får den hjälp de behöver. En av lärarna 

berättade att de går ett par kurser varje år där det oftast är fokus på matematik och svenska, så 

den fortsatta utbildningen verkar kunna vara en väg för att stötta kunskapsutvecklingen hos 

lärarna. Det handlar även om lärares inställning till sin egen kunskap och medvetenhet om sin 

potential ”för vi blir aldrig fullärda”, som en lärare sa under intervjun. I Skolverkets rapport 

(2009) visade forskningen att lärarens kompetens har betydelse för kunskapsutvecklingen hos 

eleverna. Mer specifikt visar internationella studier att ämnesdidaktiska kunskaper har större 

betydelse än lärarens ämneskunskaper. Vilket då skulle betyda att kompetensutvecklingen 

skulle luta mer åt det didaktiska och specialpedagogiska hållet, just för att utveckla kunskap 

om på hur lärare kan förekomma matematiksvårigheter innan eleverna har tappat tron på sig 

själva på grund av sina språksvårigheter.  

Enligt Höien (1990) är det viktigt att stärka självförtroendet hos elever med 

inlärningssvårigheter så de får känna att de lär sig. Det handlar om att de inte ska tappa lusten 

till att lära och istället blir passiva. Enligt Vygotskijs teori utvecklas människan i ett socialt 

sammanhang (Jerlang, 2008). Då är det av betydelse att lärarna finns där, med sina 

erfarenheter och kunskaperför att stötta dem i deras kunskapsutveckling. Lundberg (2006) 

menar på att det kan få svåra följder om eleverna misslyckas tidigt vilket på så sätt gör att 

självbilden försvagas. Detta lyfter även lärarna fram i intervjuerna. De pekar på att det är 

viktigt att det sätts in resurser i tid innan det gått för långt. En artikel från Skolverket (2016) 

om skolutveckling stödjer detta resonemang eftersom specialpedagogiska insatser behöver 

sättas in i tid så det inte påverkar elevens självbild negativt, eller gör så att den förlorar 

värdefull tid för lärande. På så vis är det viktigt att kunskapen hos lärarna finns redan i de 

tidiga årskurserna vilket i sin tur påverkar så elever inte behöver hamna i svårigheter senare 

där låg självkänsla kan vara en av följderna. Lärarnas kunskaper i den här studien verkar 

användas på detta sätt, men det finns organisatoriska justeringar att göra. 

 

8.1.2 Arbetssätt	  och	  metoder	  
	  

En lärare funderade på om hela hennes undervisning är extra anpassning eftersom hon 

använder samma material och metod till alla elever. Först användningen av konkret material 

för att eleverna ska få förståelsen innan de övergår till det abstrakta där de sedan ska arbeta 
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själva. Arbetar vi så här kan alla vara med och det är ingen som missgynnas av det, som 

läraren sa i intervjun.  Det som är viktigt är att använda ett språk som eleverna förstår och att 

vi repeterar begrepp så de blir befästa. Löwing (2004) menar på att det är viktigt att 

kommunikationen mellan lärare och elever fungerar, det ska vara både ett matematiskt språk 

samtidigt som det är ett språk som eleverna förstår. Det är det som är själva kärnan enligt 

Riesbeck (2008). Det ena är vetenskapligt och det andra är vardagligt.  

För att elever som har språksvårigheter inte ska hamna i matematiksvårigheter menade alla 

lärarna att det var viktigt att prata mycket matematik på lektionerna. Detta för att eleverna ska 

få höra många ord från både lärare och elever. Många lärare kan ha lite svårt med det 

arbetssättet. De vill att det ska vara tyst på lektionerna så eleverna får arbeta i lugn och ro. 

Den erfarenheten har jag med sig från den egna skolgången men även från praktik som jag 

varit på. Nu kan det vara svårt att dra gränsen för vad som är diskussion i en klass och prat, 

och givetvis behöver eleverna även arbeta koncentrerat i lugn och ro på egen hand. EGA- 

arbetssättet som lärarna i studien var förespråkare för är ett förhållningssätt som innehåller 

dessa delar. Om eleverna inte är vana att diskutera kan det vara svårt för dem i början att veta 

vilken ljudnivå det ska vara i klassen. Lärares erfarenhet blir då betydelsefull. Genom att ha 

mycket muntliga genomgångar tillsammans gynnar det alla och inte bara de som har 

språksvårigheter som en lärare sa. Däremot om det är en elev som är tyst och inte säger så 

mycket och har språksvårigheter blir den osynlig i helklass tror en lärare och det kan nog 

stämma. Det är lätt att glömma bort en tyst elev som inte gör så mycket väsen av sig.  Den 

eleven blir bara en i mängden och på så sätt utvecklas inte språket i samma utsträckning. 

Därför verkar lärarna använda olika arbetssätt, t ex att låta eleverna arbeta i lite mindre grupp, 

så blir de mer synliga och kanske har lättare att prata. Några elever behöver extra stöd genom 

att läraren läser uppgifterna för dem och förtydligar så de förstår. Det fungerar också bra i 

mindre grupper. Det handlar som Sjöberg (2006) är inne på, att eleverna inte ska hamna i 

problem. 

En- till- en undervisning är en metod som kan vara svår att få till eftersom det krävs en del 

resurser i form av lärare. Annars är det en effektiv metod enligt Lundberg (2006) eftersom 

klassrummet kan ställa till det för elever med inlärningssvårigheter då det kan vara för många 

intryck. Eftersom det krävs mycket koncentration speciellt i matematiken har läraren en viktig 

roll genom att uppmuntra och stödja eleven. Ofta behöver elever med inlärningssvårigheter 

mer tid än andra i sitt lärande därför kan det vara gynnsamt för eleven att den får gå ut med en 
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lärare i lugn och ro och i sin egen takt utvecklas i matematiken. Lärarna i studien hanterade 

detta genom att samarbeta med andra lärare och skapa tillfälliga mindre grupper. 

Många gånger kan textuppgifter ställa till det för eleverna för att de inte förstår vad uppgiften 

handlar om men att de i själva verket klarar av matematikuppgiften i sig. De kan ha 

taluppfattning men inte avkodningen när det gäller texten i uppgiften (Sterner & Lundberg, 

2004). Är det matematikkunskaper som ska mätas blir det lite konstigt om de inte kan visa sin 

kunskap på grund av sitt sena språk. Likadant är det med problemlösningsuppgifter. Därför 

arbetade lärarna gemensamt med eleverna för att underlätta och utveckla språk och 

lösningsstrategier. Det positiva är att detta gynnar alla elever oavsett om de har 

språksvårigheter eller inte, och problemlösningsuppgifterna blev inte ett’ tidsfördriv’ 

(Löwing, 2004). Specialpedagogen var mycket bestämd på att problemlösningsuppgifter ska 

det arbetas gemensamt med för att kunna föra samtal omkring. Det kan jag hålla med om 

därför att det är mycket språkutvecklande. Då diskuteras många ord och begrepp.  Det kan 

vara begrepp som Lundberg (2006) menar är viktiga som färre än, fler än eller lika med. De  

’enkla’ orden kan vara svåra att förstå matematiskt och blir därför viktiga att sätta in i rätt 

sammanhang. Genom att arbeta gemensamt på detta sätt stöttar lärarna eleverna i deras 

förmåga att resonera.  

Ett arbetssätt som endast en av lärarna uttryckligen använde sig av var tankekartan. Det är en 

arbetsmetod där det arbetas med flera representationsformer på en gång. Det var lite 

förvånande att inte flera använde denna metod eftersom det är en mycket effektiv 

arbetsmetod. I kunskapskraven i matematik för årskurs 3 ska eleven kunna samtala och 

beskriva om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt genom använda konkret material, bilder, 

symboler och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till innehållet (Skolverket, 

2011). Tankekartan får in alla dessa moment på en gång. Vilket kan styrkas av McIntosh 

(2008)  där han menar att eleverna lär sig förmågan att använda olika representationssätt och 

få en förståelse för matematiken. Eleverna kan med detta arbetsätt arbeta enskilt, i grupp eller 

gemensamt med hela klassen. Det är metoden EGA vilket en lärare använde sig av i 

undervisningen vid gemensamma genomgångar. Det är också gynnsamt för språket eftersom 

eleverna genom detta arbetssätt får tänka själva först därefter  diskutera med en bänkkompis 

innan hela klassen går igenom uppgiften. Det blir på så sätt många ord de får höra.  

Enligt lärarna i undersökningen var det sämsta arbetssättet i matematik, som absolut inte 

gynnade språkutvecklingen, elevens eget arbete i matteböckerna. Ändå får jag den känslan vid 
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intervjuerna att det många gånger är just boken som lärarna utgår från. Det stämmer också 

överens med resultat från skolinspektionens studier (Bergqvist, et al. 2010). Lärarna kan 

givetvis känna en viss trygghet i att planera sin undervisning utifrån ett läromedel. Då känner 

de sig säkra på att de får med det innehåll som krävs för att eleverna ska uppnå målen i 

matematik. Försteläraren använde sig inte alls av en bok utan utformade 

undervisningsmaterialet från olika böcker eller annat material och satte ihop ett eget. Som 

nyutbildad kan jag tänka mig att det kan vara svårt för då har vi inte så mycket material att 

utgå ifrån. Jag saknar helt enkelt erfarenhet och kunskap nog för att arbeta helt utan 

läromedel. Då kan det kännas tryggt med en bok som utgångspunkt för planeringen. Däremot 

kan arbetssätten varieras för att möjliggöra en god stöttning för elevernas lärande.   

Specialpedagogen menade att användning av konkret material i undervisningen är ett effektivt 

sätt, genom att modellera och göra egna problem som eleverna sedan skulle få lösa. På så vis 

får de lättare en förståelse i matematiken. När det gällde arbetsmaterialet var det böckerna 

Eldorado och Safari lärarna använde sig av på skolan. Det som var positivt med 

Eldoradoboken var att eleverna kunde följa med i den samtidigt på smartboarden genom att 

den kunde visas elektroniskt. Det är ett utmärkt sätt kan jag tycka. Trots att det är en bok, kan 

det ändå föras diskussioner genom att arbeta gemensamt i den.   

 

Det laborativa materialet de använde sig av på skolan var lite blandat som pengar, tallinjer, 

tiobasmaterial och multilink. Det är viktigt att använda sig av det laborativa för att få det lite 

mer verkligt. Eleverna måste få förståelse för det de gör annars är det svårt att motivera dem 

till att bara skriva siffror och matematikuppgifter. De måste se nyttan med det hela. Vilket 

också Riesbeck (2008) anser. Genom att läraren ställer utvecklande frågor blir förståelsen 

bättre för eleverna. Läraren har alltså en viktig roll vilket också McIntosh (2008) menar därför 

att materialet i sig inte ger någon större förståelse utan genom att samtala om det muntligt ger 

det mest effekt.  

 

8.1.3 Hur	  kan	  lärare	  förebygga	  så	  elever	  med	  språksvårigheter	  inte	  hamnar	  i	  

matematiksvårigheter?	  

 

Genom att lärarna förberedde sig när eleverna börjar åk 1 och tog del av överlämningar för att 

se var i sin utveckling eleven står, är lärarna en bit på väg i det förebyggande arbetet. Det görs 
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kartläggningar innan eleverna börjar grundskolan både i matematik och svenska och på så sätt 

ser lärarna var de är i sin språk- och matematikutveckling och kan utgå från den i sin 

planering. Om lärarna på så sätt är förberedda kan de ge eleverna det stöd de behöver i sin 

språkutveckling och på så sätt minskar risken för att de ska hamna i matematiksvårigheter 

senare på grund av sina språksvårigheter. 

 

Detta är viktigt. Lundberg (2006) menar att det kan få svåra följder för eleverna om de 

misslyckas tidigt i sin skolgång. Arbetas det däremot med ett meningsfullt arbete kan det 

underlätta för eleven eftersom den då känner att den lyckas och på så sätt stärks barnet i sin 

självkänsla. Det är lätt att komma i onda cirklar annars. Lärarna menade också att det var 

viktigt att fånga upp eleverna tidigt och träna mycket i det språkutvecklande arbetet. Genom 

att arbeta i mindre grupper eller en - till- en redan från början med de eleverna som behövde 

det för att fånga upp dem i tid. Det var också viktigt att de tidigt skulle få den hjälp de 

behövde och inte vänta för länge vilket inte på något sätt gynnade eleverna i språksvårigheter. 

Där brister det många gånger nu eftersom det tar alldeles för lång tid. Att vänta och tro att det 

fixar sig nog ändå är ingen lösning. Att eleverna språktränade mycket redan i förskoleklassen 

var positivt ansåg lärarna eftersom barnen är mer mottagliga då genom leken. Det menar 

Myrberg också. För att få det yppersta resultatet av specialpedagogiska insatser bör de sättas 

in tidigt, eftersom eleverna då är mest formbara och inte hunnit fastna i fel läs- och 

skrivstrategier. Förebyggande arbete i denna form stöttar även elever så de inte hamnar i 

misslyckanden vilket sätter en negativ prägel på deras självbild (Myrberg, 2010). 

Specialpedagogen på skolan menade att det är mycket förebyggande att arbeta med språket 

för det gynnar även matematiken. Därför kan vi se hur viktigt språket är för 

matematikutvecklingen på den här skolan. Men man bör även komma ihåg att det inte är 

enkelt. Engström (2007) pekar på att språket och matematiken är skilda åt. Om en elev har 

problem i matematiken har det inget med texten i uppgiften att göra utan det kan t ex vara 

brister i elevens taluppfattningen som är problemet. Det som hittills kommit fram i 

undersökningen är att alla lärare är överrens om att språket och matematiken hänger ihop. Det 

gör det i så måtto att språksvårigheter kan leda till att eleverna hamnar i 

matematiksvårigheter, men det bör med hänvisning till  Engströms studie vara noga att 

undersöka vilken typ av svårigheter eleven faktiskt har, innan det slås fast enkla samband. 
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8.2 	  Sammanfattning  
	  

Som vi redan vet har språket en stor inverkan på matematikutvecklingen hos eleverna. 

Språket kan ställa till det mycket för en elev när det gäller text- och problemlösningsuppgifter 

trots att eleven kan matematik. Lärarna i studien arbetar mycket gemensamt i klassrummet 

med eleverna för att stötta deras språkliga utveckling. Lärarna låter eleverna både prata och 

höra andra uttrycka sig och därmed prova och utveckla sitt matematiska språk. Ett särskilt 

fokus i studien har varit att undersöka hur lärarna stöttar elever med språksvårigheter. Att lösa 

textuppgifter och problemlösningsuppgifter gemensamt gynnar alla elever eftersom det då 

pratas matematik där användningen av symboler och begrepp utvecklar matematikspråket och 

förståelsen för matematiken. I det sociokulturella synsättet är det en viktig grundregel i 

lärandet att utvecklas på detta sätt (Lundgren, 2010). Lärarna menar att det går alldeles 

utmärkt att använda samma material till alla elever, då lärarna först utgår ifrån gruppen de har 

och sedan utifrån den individualisera så det passar alla elever.   

Studier har visat att lärarnas didaktiska kunskaper är mycket viktiga. Det är på så sätt de når 

ut till eleverna så de får förståelse för det de arbetar med. Fortbildningar i matematik och 

svenska läses varje år i den skola som lärarna arbetar på, men de efterlyser mer utbildning i 

hur de ska möjliggöra lärandet för eleverna och speciellt hur de ska stötta elever i svårigheter.   

Jag kan se en viss tendens till att skolan behöver vara mer förberedd för eleverna när det 

gäller deras kunskapsutveckling. Eleverna har många år kvar i skolan när de börjar åk 1 och 

om de får känna redan då att de inte lyckas och får sämre självförtroende är mycket olyckligt. 

Lärarnas kunskaper och erfarenheter verkar här vara av stor betydelse för elevernas 

utveckling. De ska kunna hjälpa eleverna i deras språkutveckling så de inte hamnar i 

matematiksvårigheter. De ska veta vilka arbetsätt och metoder som gynnar eleverna och hur 

de kan förebygga så elever i språksvårigheter inte hamnar i matematiksvårigheter. För att ha 

lyft fram vilka kunskaper, arbetsätt och metoder som underlättade för elever i 

språksvårigheter på den skola jag gjorde min undersökning på hoppas jag att den här 

undersökningen har bidragit till kunskaper för andra lärare i deras yrkesutövning.  
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8.3 Metoddiskussion   	  
 

Metoden jag använde mig av fungerade på ett tillfredställande sätt därför att jag genom 

intervjuerna fick svar på mina frågor och därmed syftet jag hade med studien. Genom att 

utforma en intervjuguide kunde jag hålla mig till syftet och frågeställningarna i studien och 

det jag skulle undersöka, utan att sväva ut för mycket vilket var en bra hjälp för mig som 

intervjuare.   

Många gånger gick intervjufrågorna i varandra och det blev upprepningar. Det var delvis ett 

problem, men även en tillgång. Jag hanterade det i analysen för att bekräfta att det verkligen 

var svaret på frågorna. När jag hade intervjuat lärarna och specialpedagogen på skolan insåg 

jag att jag hade fått svar på det jag behövde. Däremot, om jag hade varit en van intervjuare 

kanske det hade kommit fram ännu mer utvecklande svar om jag hade varit mer uppmärksam 

på respondenternas svar och kunnat se fler skillnader och likheter för att kunna göra en 

djupare analys av svaren. Kvale (2014) menar att det beror på hur uppmärksam den som 

intervjuar är. Detta påverkar naturligtvis kvaliteten i studien. Genom att använda mig av det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij var grundare av, där samspel och kommunikation 

är en viktig del där Vygotskij hävdar att språket är redskapens redskap (Jerlang, 2008). Detta 

är en viktig del i en kvalitativ intervju där språket är avgörande hur utvecklande en intervju  

Urvalet kunde ha varit annorlunda, med fler lärare och även speciallärare på skolan. Men 

tiden var begränsad så därför fick jag utgå från det jag hann få fram. För att kunna bedöma 

relevansen av studien, så att den kan ses som en vägledning för hur vi kan förstå lärares 

kunskap och erfarenheter om den här elevgruppen, så kan det vara för få respondenter 

intervjuade.  Det kan vara en invändning mot resultatet (Kvale, 2014). Men mer troligt är det 

inte antalet intervjuer, utan min kunskap som intervjuare som är mer avgörande. För att 

läsaren ska kunna bedöma relevansen har jag därför vinnlagt mig om att tydligt skriva fram 

alla aspekter av studiens design och genomförande.  

Hade jag haft mer tid skulle jag också ha gjort en klassrumsobservation, som en 

kompletterande empiri. Enligt Johansson (2010) bör en kvalitativ intervju följas upp av till 

exempel en observation för att kunna arbeta in jämförelser i undersökningen.   

Genom att bearbeta och transkribera intervjuerna från inspelningarna och analysera materialet 

ingående, och därefter dela upp det i teman, gjorde att det blev lättare för mig att hantera den 
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data som framkom. Hade jag gjort analysen på ett annat sätt kan det att blivit ett mer levande 

material genom att inte styra upp det till de frågeställningar jag utgått ifrån. På så sätt kan jag 

ha missat en del information på vägen. Men för mig var det viktigt att ha en tydlig struktur i 

dataanalysen för att kunna genomföra studien under de ramar som var.   

 

8.4 Fortsatt	  arbete	  
	  

I en fortsatt studie skulle jag vilja utvidga min nuvarande studie genom att intervjua rektorer 

för att se på deras kunskap av sambandet språksvårigheter och matematiksvårigheter på 

ledningsnivå. För att resurser i form av kunskap hos lärarna, metoder och arbetsätt fördelas 

rätt och kommer till fördel för eleverna, lärarna, skolan och dess utvecklingsmöjligheter. 
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Bilagor	  
	  

Bilaga 1. 

   Informationsbrev 

 

Hej! Jag heter Anna-Maria Björklund och läser Grundlärarprogrammet F-3 på Karlstads 

universitet. Syftet med undersökningen är  att bidra med kunskap om hur lärare kan förebygga 

så elever med språksvårigheter inte hamnar i matematiksvårigheter.  

Min problemformulering blir då: Hur arbetas det med elever som har språksvårigheter så de 

inte hamnar i matematiksvårigheter. Jag skulle därför vilja intervjua några verksamma som 

arbetar inom detta problemområde. Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter och 

genomförs på den skola du arbetar. 

Jag har valt att intervjua verksamma lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer för 

att på så vis få en så rik bild som möjligt.  

Din medverkan är naturligtvis helt frivillig och anonym.  I rapporteringen av studien kommer 

det inte att identifiera dig som respondent. Det ska på intet sätt gå att identifiera dig som 

respondent.  Min undersökning kommer endast att användas i mitt examensarbete. När 

materialet är bearbetat och resultatet  redovisat kommer jag att förstöra materialet jag använt 

mig av i form av inspelningar och annat skriftligt  material. Du kan när som helst under 

undersökningen avbryta din medverkan. Har du några frågor är det bara att höra av sig när 

som helst under studiens gång.  

 

Ansvarig för min undersökning är jag själv.  

Min mailadress är: aja72@hotmail.se 

 

Med vänlig hälsning Anna-Maria Björklund 
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Bilaga 2. 

Samtyckesformulär 
 
Härmed har jag fått information om mitt samtycke till medverkan i undersökningen som 

handlar om hur det arbetas  med elever som har språksvårigheter så de inte hamnar i 

matematiksvårigheter. Syftet med undersökningen är  att bidra med kunskap om hur lärare  

kan förebygga så elever med språksvårigheter inte hamnar i matematiksvårigheter.  

 

Jag har fått information om studiens syfte och hur materialet kommer att bearbetas. Jag vet att 

mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min medverkan. Jag behöver 

inte motivera till varför jag vill avsluta min medverkan och det kommer inte bli några 

konsekvenser för mig efter det.  

 

Härmed samtycker jag till min medverkan i undersökningen: 

Hur arbetas det med elever som har språksvårigheter så de inte hamnar i 

matematiksvårigheter. 

Jag kan närsomhelst avsluta min medverkan utan att motivera till varför. Det kommer inte att 

bli några konsekvenser för mig efter avslutat deltagande. 

 

 

________________________ 

Ort/ datum/ år 

 

_________________________ 

Namnunderskrift 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________ 

Forskarens underskrift 

 

__________________________ 

Namnförtydliga 
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Bilaga 3. 

  Intervjufrågor. 

Till lärare och specialpedagog: 

År i yrket/ erfarenhet: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

På vilket sätt tror du att din erfarenhet stöttar elever med språksvårigheter i 

matematiklärandet? 

Utbildning/kunskaper: 

Berätta vilken utbildning och kunskap du har om barns matematikutveckling. 

Berätta vilken utbildning och kunskap du har om barns språkutveckling. 

Berätta vilken utbildning och kunskap du har när det gäller elever i språksvårigheter och 

matematiksvårigheter. 

Arbetssätt/ metoder: 

Vilket är det mest fördelaktiga arbetssättet du använder dig av i matematiken då du undervisar 

elever med språksvårigheter? 

Vad använder du för metoder i matematiken när du undervisar elever med språksvårigheter? 

Hur kan lärare stödja elever i matematiken som har språksvårigheter? 

Arbetsmaterial: 

Vad använder du dig av för material i matematikundervisningen när det gäller elever med 

språksvårigheter? 

Varför använder du dig av det? 

Elever som har språksvårigheter vad använder de för material i matematikundervisningen? 
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Bilaga 4. 

Fortsättning bilaga 3. 

Rutiner: 

Kan du tala om för mig hur du gör när du upptäcker att en elev som har språksvårigheter inte 

klarar av matematiken.  

Gör ni alltid så? 

Är det en rutin? 

Hur kan lärare förebygga så att elever i språksvårigheter inte hamnar i matematiksvårigheter?  

Vilka åtgärder tar ni till när en elev med språksvårigheter inte klarar av matematiken? 

Brukar ni alltid göra så? Är det en rutin? 

Gör ni screening eller några andra kontroller i vissa årskurser av elever för att förebygga så de 

inte hamnar i matematiksvårigheter på grund av sina språksvårigheter. 

 

 


