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Förord  
Efter tre års studier är vi snart färdiga speciallärare inom matematikutveckling. Tre år av              

studier som lett till fördjupad kunskap inte bara inom matematikområdet utan även inom             

andra områden som hör specialpedagogiken till. Det har varit en process att skriva vårt              

specialarbete som har lett fram till det färdiga arbetet ni nu håller i era händer. 

 

I processen har vi läst och skrivit utkast om olika delar av studien. Petra läste in sig på                  

litteratur om språkstörning, didaktiska teorier, kategoriska och relationella teorier samt          

speciallärarens uppdrag. Anita läste litteratur om barns utveckling i matematik,          

sociokulturella teorier, medierande verktyg och styrdokument. Därefter har vi bearbetat          

alla texter gemensamt eftersom att vi båda två då får inblick i vad alla delar i studien                 

handlar om. Forskningsrapporterna läste vi några var, sammanfattade var för sig och sen             

delgav vi varandra.  

 

När vi letade respondenter gjorde vi det på olika håll, men i stort sett alla intervjuerna                

gjorde vi tillsammans. Transkriberingarna gjorde vi hälften var. Därefter skrev vi fram            

resultat, sammanfattning och analys och diskussionen tillsammans. Mer utförlig         

beskrivning om hur vi skrivit fram det finns i metoddelen.  

 

Vi vill tacka alla speciallärare och specialpedagoger som ställde upp i våra intervjuer. Vi              

vill tacka vår handledare Lotta Leden för handledningen genom hela studien, både            

handledningstillfällena och mailkontakt. Vi vill även tacka våra familjer som stöttat oss            

på olika vis. 

 

Kristianstad, maj 2020 
Anita Carlsson och Petra Mathiasson 
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1. Inledning 
Språkstörning är en diagnos som har börjat uppmärksammas mer i skolan under senare             

tid. Vi har som lärare mött några elever med språkstörning under våra verksamma år,              

och känt en ökning under senare år. Vårt intresse väcktes för att undersöka hur dessa               

elever har det i matematikundervisningen. Prestationer i andra skolämnen kan påverkas           

om en elev får svårigheter i matematik. Det kan också ge negativa attityder till              

matematiken och matematikångest (Dowker, 2004). Vi ska, som speciallärare i          

matematik, ha en fördjupad kunskap om lärandet i matematik och vi ska bidra till att               

goda lärmiljöer skapas och att svårigheter och hinder undanröjs (SFS 2011:186). Med            

denna studie vill vi ge speciallärare i matematik ytterligare en kunskap att använda i sin               

verksamhet. I vår kommande profession som speciallärare inom matematik känner vi att            

detta är viktigt att ta med sig in i yrket. Då alla elever ska få utvecklas utifrån sin egen                   

personliga nivå, kan det behövas extra anpassningar som kan göras inom ordinarie            

undervisning (Skolverket, 2014).  

En elev med språkstörning har en språklig sårbarhet (Hallin, 2019). Den språkliga            

förmågan är viktig när barnen lär sig matematik och när de ska använda sin matematik               

(Grevholm, 2014). I läroplanen står att elever ska bli trygga med matematikens            

uttrycksformer för att kunna kommunicera matematik (Skolverket, 2019). Matematiken         

består av både ett talspråk och skriftspråk och förekommer i olika sammanhang som vid              

instruktioner och problemlösning. Det innehåller många ämnesspecifika begrepp och         

symboler och för eleverna är det en stor uppgift att lära sig dem och förstå innebörden                

av dem (Grevholm, 2014).  

Forskning som handlar om både matematik och språkstörning är begränsad. Det finns            

väldigt lite kunskap om kopplingen mellan språksvårigheter och prestationer i          

matematik (Fazio, 1999). Det är också vår uppfattning när vi har sökt efter forskning.              

Litteraturen vi har läst har handlat om språkstörning och matematik var för sig, någon              

litteratur som tar upp dem ihop har vi inte hittat. Detta gör att vi känner att vi vill                  
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uppmärksamma detta område och bidra med kunskap för att elever med språkstörning            

ska få en bättre anpassad undervisning när det gäller matematiken.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka svårigheter som kan uppstå och hur           

matematikundervisningen kan utformas för elever med språkstörning, på lågstadiet och          

mellanstadiet. 

 Frågeställningar 

Vad beskrivs som problematiskt för elever med språkstörning inom ramen för           

matematikundervisning på lågstadiet och mellanstadiet? 

Vilka anpassningar och åtgärder gör specialläraren för elever på lågstadiet och           

mellanstadiet med språkstörning i matematik? 

3. Centrala begrepp 
Medierande verktyg Verktyg som gör det möjligt att utföra en handling som inte är              

möjlig enbart med kroppen. Det kan vara fysiska medierande verktyg som till exempel             

konkret material, eller intellektuella medierande verktyg som till exempel språket. 

Språkstörning Forskningen vi läst benämner det med SLI (Specific Language          

Impairment). SLI översätts med specifik språkstörning. Den nyare termen är DLD           

(Development Language Disorder). DLD översätts med utvecklingsrelaterad       

språkstörning och termen har precis börjat användas i Sverige enligt Hallin (2019). I             

forskningsdelen benämner vi språkstörning på samma sätt som forskarna gjort i           

respektive studier, medan i resten av arbetet använder vi elever med språkstörning. 

Speciallärare De flesta av våra respondenter är speciallärare i matematik, men två var             

specialpedagoger. Då båda specialpedagogerna arbetade som speciallärare i matematik         

så använder vi begreppet speciallärare i vår studie. 
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Anpassningar För att underlätta för eleverna att delta i sin skolgång används            

anpassningar. Det kan vara anpassningar i lärmiljön men även individuella anpassningar           

för en specifik elev. 

Åtgärder Utförs för att förbättra eller förebygga för eleven. Åtgärder kan utföras med             

olika anpassningar.  

4. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras kort om några styrdokument och litteratur som kan kopplas till             

vår studie. Styrdokumenten vi tar upp är skollagen, läroplanen, barnkonventionen och           

examensordningen. Litteratur vi presenterar behandlar speciallärarens uppdrag med        

anknytning till studien, barns utveckling inom den tidiga matematiken och en inblick i             

språkstörning, dess innebörd för eleverna och rekommenderad utformning av         

undervisningen. 

4.1 Styrdokument 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges                

stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att               

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig          

utbildningen (Skolverket, 2011). 

I Skollagen står följande som är viktiga att ta upp i vårt sammanhang: 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets                

bästa vara utgångspunkt.  

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning                

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de               

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt            

utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla             

de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt                

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS: 2010:800). 
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 Läroplanen 

I läroplanen väljer vi att sätta fokus på följande som är viktiga i sammanhanget och               

syftet med vår studie.  

Undervisning i matematik ska bidra till att elever kan tolka matematiska situationer och             

utveckla intresse och tilltro till sina förmågor. För att främja detta behöver elever             

undervisas på olika sätt där hänsyn tas till individerna. Alla på skolan behöver samverka              

för en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2019).  

Det är alltså tydligt att inte bara klassläraren eller undervisande lärare i matematik ska              

vara den som har all information om en elev. Utan alla som arbetar på en skola behöver                 

veta om elevens problematik för att kunna bemöta eleven och anpassa miljön på bästa              

sätt.  

Skolan ska visa omsorg och förståelse för varje elev. När det kommer till anpassningar              

säger läroplanen att man ska anpassa undervisningen till elevens behov och           

förutsättningar. Undervisningen kan inte utformas på samma sätt för alla elever           

eftersom alla individer är olika. Skolan ansvarar särskilt för de elever som har svårt att               

nå målen. När och hur undervisningen ska organiseras, är det lärarens ansvar att se till               

att eleven går framåt i sin kunskapsutveckling. Arbetet ska läggas upp så att eleven              

utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2019). 

 Barnkonventionen 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag och är därmed ett viktigt styrdokument             

som vi i skolan ska rätta oss efter. Den består av 54 artiklar men det är fyra                 

grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.  

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.            

(https://unicef.se/barnkonventionen) 

10 

 

https://unicef.se/barnkonventionen


 

 Examensordningen 

I examensordningen för speciallärare och specialpedagoger står det vad de båda           

professionerna ska kunna utföra för arbetsuppgifter efter avlagd examen. Skillnaden kan           

uttryckas i att specialpedagoger arbetar för eleverna medan speciallärare arbetar med           

eleverna (von Ahlefeldt Nisser, 2014). I skolans specialpedagogiska verksamhet ska          

yrkena komplettera varandra. Specialläraren och specialpedagogen ska inte ersätta         

varandra (Gerrbo, 2012). 

I examensordningen, under rubriken färdighet och förmåga, står att specialläraren ska           

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor utifrån sin specialisering.           

Specialläraren ingår i elevhälsan som förutom specialpedagogiska insatser omfattar         

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska först och främst          

verka förebyggande och hälsofrämjande och stötta elevernas utveckling mot målen för           

utbildningen (SFS 2017:1111). På en skola ska det finnas personal med kompetens att             

ge specialpedagogiska insatser så att elevernas behov kan tillgodoses (SFS 2010:800).  

Specialläraren kan genom sin kompetens analysera och medverka i förebyggande arbete           

genom att ta bort de hinder som identifieras i olika lärmiljöer samt utveckla             

lärmiljöerna. Specialläraren ska genomföra pedagogiska utredningar för att sedan delta i           

arbetet med att utforma åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammen ska specialläraren ta          

hänsyn till individens behov, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet.          

Specialläraren ska kunna bedöma vilka arbetssätt som passar den enskilda individen           

(SFS 2017:1111). 

4.2 Speciallärarens uppdrag 
Vi beskriver uppdraget för en speciallärare med inriktning mot matematikutveckling.          

Uppdraget berör språk, matematik och kartläggning, anpassningar och särskilt stöd. 

En speciallärare arbetar för och med elever (Byström, 2018). Specialläraren behöver           

vara insatt i språk och begreppsutveckling för att minska risken att svårigheter uppstår             

(Byström, 2018). En speciallärare i matematik behöver ha en fördjupad kunskap i            

matematik och kring missuppfattningar och missförstånd (Holgersson & Wästerlid,         

2018). Med sin kunskap kan specialläraren göra detaljerade kartläggningar. Det          
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förespråkas ett samarbete med klassläraren för då kan de planera anpassningar och            

särskilt stöd tillsammans. Vid genomförandet av anpassningar och särskilt stöd kan           

specialläraren arbeta både i klassen och individuellt med elever. På både individ och             

gruppnivå bör resultaten av anpassningar och särskilt stöd analyseras, både styrkor och            

utvecklingsbehov. Genom att arbeta på organisationsnivå låter specialläraren lärare         

diskutera utformandet av god lärmiljö (Holgersson & Wästerlid, 2018). För att kunna            

utföra uppdraget på bästa sätt måste en speciallärare följa med i aktuell forskning, och              

hålla sig uppdaterad i arbetsverktyg och pedagogiska metoder (Byström, 2018).          

Förutom att arbeta med elever kan en speciallärare finnas där för att ge handledning i               

form av samtal till klasslärare (Holgersson & Wästerlid, 2018). 

4.3 Barns utveckling inom matematik 
För att få en inblick i hur barn lär sig matematik beskriver vi barnens möjligheter att                

utvecklas inom matematiken i denna del.  

 

När yngre barn lär sig matematik behöver de upptäcka matematiken i meningsfulla            

sammanhang, i deras vardag som de är bekanta med. Barnen känner inte alla gånger              

igen talens namn och vad de betyder, men kan ändå ha utvecklat ett matematiskt              

tänkande. Matematik handlar om jämförelser, bedömningar, beskrivningar om hur saker          

och ting, tid och rum förhåller sig till varandra. För att barnet ska utveckla sin förmåga                

till detta behöver barnet först ha en egen förmåga att uppfatta den tid och det rum som                 

barnet befinner sig i (Grevholm, 2014).  

 

Språk och ordförråd har en stor betydelse för barnets möjligheter att lära sig matematik.              

Det är i lek och samtal som de matematiska begreppen får en innebörd. Om barnet inte                

har ord och inte kan säga det som barnet upplever, blir det svårt att synliggöra olika                

nyanser i begreppen. Vid 18 månaders ålder har de flesta barn några räkneord i sitt               

ordförråd och det ordförrådet ökar hela tiden. Vid 2,5 års ålder har barnen i genomsnitt               

14 räkneord. Detta varierar mycket beroende på hur barnet stimuleras. Hemmiljön och            

förskolan har en inverkan på vilken bas av kunskaper i matematik barnet har med sig               
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vid skolstarten. I skolan är det läraren som är den viktigaste faktorn som påverkar              

barnets resultat i matematik (Grevholm, 2014). 

 

För att kunna lära sig mer avancerade färdigheter i matematik är en god grund inom               

matematikens olika områden en förutsättning. De områden som främst är viktiga att ha             

en god grund inom är taluppfattning och aritmetik. Har barnet goda kunskaper inom de              

två områdena har de en bra grund inför sin fortsatta matematikutveckling (Dowker,            

2012). Matematikutvecklingen som helhet är komplex. Helheten stöttar de olika          

områdena och kompletterar utvecklingen för att barnet ska få en mer fördjupad            

förståelse. Det finns en viss gång i barnets matematikutveckling. När vi tittar på de fem               

principerna nedanför är den första principen, ett till ett korrespondens, grundläggande.           

Den ska barnet kunna använda innan de övriga principerna kan förstås och användas.             

Övriga principer behöver inte följas exakt utan de stödjer varandra och utvecklas            

samtidigt (Grevholm, 2014). 

 

Gelman och Gallistel har spaltat ner fem principer som barn behöver kunna tillämpa för              

att räkna och utveckla sina aritmetiska färdigheter. 

 

Ett till ett korrespondens: Ett talord tilldelas varje objekt som räknas. 

Principen om stabil ordning: Räkneorden bildar en ramsa som är alltid likadan. 

Kardinalitetsprincipen: Att barnet förstår att räkneorden beskriver ett avgränsat antal          

objekt, antalet i en mängd. 

Abstraktionsprincipen: Att barnet har förstått möjligheten att kunna räkna vad som           

helst. Det går att att räkna stenar, bilar, kottar och allt möjligt.  

Principen om irrelevant ordning: Att barnet har förstått att det har ingen betydelse från              

vilket objekt hen börjar uppräknandet (Gelman & Gallistel, 1978).  

 

Inom barns matematikutveckling finns det tre kognitiva områden som har stor           

betydelse. De kognitiva områdena är antalsuppfattning, spatial uppmärksamhet och         

språklig förmåga. Antalsuppfattning är en känsla för mängder, om någonting är mer            

eller mindre. Den är förutsättningen för att kunna beskriva, benämna och tolka            

representationer till exempel symboler och verbala uttryck. Den spatiala         
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uppmärksamheten innefattar rum och riktning, att kunna organisera och strukturera,          

fysiskt och mentalt. Den språkliga förmågan innefattar både muntligt och skriftligt           

språk (Grevholm, 2014). I nästa del, språkstörning, kommer språklig sårbarhet att           

diskuteras vidare. 

4.4 Språkstörning 
Vi ger här en kort inblick av språkstörningens innebörd för eleverna och            

rekommenderad utformning av undervisningen. 

Språkstörning kan påverka skolarbetet och innebära en risk för eleverna att halka efter i              

sin kunskapsutveckling, och risken ökar i takt med att de språkliga kraven ökar. Elever              

kan få en känsla av misslyckande och undviker därmed språkliga utmaningar. Det är             

viktigt att skolan skapar situationer som gör det spännande att utforska språket, genom             

lek och nyfikenhet (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). 

 

En språkstörning syns inte. Språkstörning är medfödd och det finns en ärftlighet för             

språkliga svårigheter. Den har ingen tydlig orsak som till exempel hjärnskada eller            

intellektuell funktionsnedsättning. En språkstörning har inte heller med bristande         

föräldraskap att göra och den orsakas inte heller av brister i de exekutiva funktionerna.              

Några exempel på exekutiva funktioner är uppmärksamhet, initiativförmåga, kunna         

planera och organisera (Hallin, 2019), aktivitetskontroll och bearbetningsförmåga        

(Bruce et al., 2016). 

Alla kan drabbas av språklig sårbarhet, men barn med språkstörning har större risk.             

“Språka innefattar både att förstå och uttrycka sig med muntligt och skriftligt språk”             

(Hallin, 2019, s.5). Språklig sårbarhet innebär förmåga att språka. Det är en förmåga             

som förändras över tid och beroende på krav i sammanhanget och förmågan kan             

utvecklas. Barn med språkstörning har störst svårighet med språkets form, vilket gör att             

det kan bli svårt att uttrycka och förstå språkligt innehåll både muntligt och skriftligt              

(Hallin, 2019). 

I USA finns flera tongivande forskare som förespråkar att skolorna ser till individuella             

svårigheter, det kategoriska perspektivet, i kombination med lärmiljöns svårigheter, det          
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relationella perspektivet. Skolorna arbetar utefter ett material för att kartlägga och           

planera insatser för individer. Hallin (2019) föreslår att materialet används på grupp och             

organisationsnivå för att skolor ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för alla           

elever. Frågorna är hämtade ur Hallins bok (2019) och citeras från sidorna enligt nedan:  

● “Vilka språkliga krav ställs på eleverna i skolan?” (s.39) 

● “Vilka inre resurser har eleverna för att möta dessa språkliga krav?” (s.43) 

● “Vad skulle kunna göra elevernas språkliga bearbetning och kunskapsinhämtning mer          

effektiv?” (s.49) 

● “Hur kan vi anpassa lärmiljön för att öka inlärning och språklig tillgänglighet?” (s.61)  

Först behöver en medvetenhet om skolans och fritidshemmens miljöer, uppgifter och           

dess språkliga krav finnas, eftersom språket är skolans viktigaste verktyg. Ett skolspråk            

är mer informationstätt jämfört med ett vardagsspråk. Det innehåller färre ord i uttryck,             

fler abstrakta och komplexa ord (Hallin, 2019).  

En kartläggning utgår från elevens styrkor och begränsningar, i detta fall de språkliga.             

Då bör en diagnostisk logopedutredning vara utgångspunkt. De vuxna behöver en           

grundläggande kunskap om hur språkinlärning och språklig bearbetning fungerar hos          

alla elever (Hallin, 2019). I en rapport från SPSM redogörs slutsaten av en             

enkätundersökning kring nuläget av skolor och språkstörning. Det framkommer att det           

fattas både kompetens och resurser för dessa elever med språkstörning i skolan            

(Andersson, Fröding & Lundgren, 2018). Även Bruce et al. (2016) anser att det är              

viktigt att vuxna kring barnet får kunskap i hur de kan samtala med barnen när de                

utforskar språket och kommunikationen.  

En elev med språkstörning behöver höra och läsa ord och text många fler gånger än               

andra elever. De behöver få mer repetition och variation eftersom de har svårare att              

befästa nya kunskap i långtidsminnet (Hallin, 2019). Många elever med språkstörning           

har få ord och begrepp. De behöver hjälp med att bygga upp ordförrådet. För att               

utveckla ett djupare ordförråd behöver de bygga fakta kring ordet. Det innebär form av              

uttal, stavning, olika betydelser och att kunna kategorisera ord och begrepp (Bruce et             
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al., 2016; Hallin, 2019). Att förstå och kunna tolka språk bygger på förmågan till              

abstrakt tänkande och symbolspråk (Bruce et al., 2016). 

För att öka inlärning och språklig tillgänglighet i lärmiljön kan visuellt stöd användas             

för frigörande av bearbetningskapacitet. Det kan vara bildstöd, skriven text, foto och            

tankekartor. Det är viktigt att tänka på att endast använda aktuellt visuellt stöd för den               

uppgift som eleven arbetar med för tillfället för att undvika visuellt buller (Hallin,             

2019). 

5. Tidigare forskning  
I avsnittet tidigare forskning beskriver vi resultat och slutsatser på de           

forskningsrapporter och studier vi valt utifrån att de berör elever med språkstörning och             

matematik. Vi börjar med att redogöra för vad forskningen säger om vilka svårigheter             

som är kopplade till språkstörning och matematik. Därefter beskriver vi vad           

forskningsrapporterna tar upp om insatser, anpassningar och framgångsfaktorer kopplat         

till matematikundervisning. I centrala begrepp beskriver vi hur de olika begreppen för            

språkstörning används. 

5.1 Svårigheter kopplade till språkstörning och matematik  
Dowker (2004) har skrivit en forskningsrapport där hon studerat olika böcker, papers            

och forskningsrapporter som handlar om barns svårigheter i matematik och vilka           

interventionstekniker som används för att träna barnen. Dowker (2004) menar att           

svårigheter matematik sammanfaller ofta med dyslexi eller andra former av          

språksvårigheter däribland DLD, developmental language disorder. Elever med        

svårigheter med språket tenderar att ha särskilt svårt med symbolförståelse, organisering           

i tid och rum och minnet. Både kort och långtidsminnet påverkar när barnet ska lära sig                

räkna, att komma ihåg nummerfakta och hålla reda på de olika stegen i en              

räknehändelse. Språksvårigheter ger direkt påverkan på ett barns förmåga att ta till sig             

muntliga eller skriftliga instruktioner och förstå språket i matematiken (Dowker, 2004). 

I en amerikansk studie av Alt, Arizmendi och Beal (2014) deltog barn med SLI, specific               

language impairment, och barn med engelska som modersmål. De undersöker          
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förhållandet mellan språk och matematik för att få en bättre bild av vad som ligger till                

grund för svårigheterna som kan associeras med SLI. Alt et al. (2014) upptäcker i sin               

studie att elever med SLI presterar på samma nivå i jämförelse med övriga deltagare i               

studien, under förutsättning att uppgiften både är språklätt och symbollätt. Det vill säga             

uppgiften är lätt att läsa och innehåller inte många symboler. I en uppgift som är               

liknande de uppgifter som förekommer i ett matematikprov får eleverna med SLI sitt             

lägsta resultat. Uppgiften är både språktung och symboltung. Det betyder att det är             

mycket språklig information och mycket symboler.  (Alt et al, 2014). 

I en grekisk studie av Asimina och Aikaterini (2015) inleder de med att beskriva              

forskningsläget kring barn med SLI och deras prestationer i matematik. Forskarna           

menar att forskningen inte har kommit långt utan är fortfarande i sin början. Vissa              

studier ser en relation mellan språkutveckling och matematiska färdigheter, medan          

andra studier inte ser några samband. Deras studie omfattar elever i 7-8 års ålder, en SLI                

grupp och en jämförelsegrupp i vanlig skola, som alla fick göra matematikuppgifter            

enskilt. Asimina och Aikaterini (2015) slutsatser är att de språkliga faktorerna spelar en             

avgörande roll i början av den matematiska utvecklingen. Brister i språkförståelse kan            

hämma problemlösning och förståelse av begrepp vid beräkningar. Denna studie visar           

att barn med SLI presterar sämre i alla matematikuppgifter jämfört med           

normalpresterande. Specifikt kommer de fram till att talraden, beräkningsuppgifter,         

problemlösning och principen om platsvärde var svårt (Asimina & Aikaterini, 2015). 

Fazio (1999) har gjort en studie i USA som undersöker språk, minne och förmåga till att                

räkna ut tal i matematik. De tre grupperna, som deltar i studien, kommer alla från               

låginkomstområden. En grupp barn har diagnosen SLI, den andra gruppen utvecklas           

typiskt för åldersgruppen och den tredje gruppen är ett år yngre barn som också              

utvecklas typiskt utifrån deras ålder. Studien utförs med tester, som barnen fick göra.             

Testerna består av dels standardiserade matematikuppgifter och dels experimentella         

matematikuppgifter. De experimentella matematikuppgifterna är framtagna speciellt för        

att undersöka skriftlig huvudräkning. Barnen med SLI presterar generellt lägre på de            

flesta testerna. De använder sig även av räknestrategier, till exempel fingerräkning, för            
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att lösa räkneuppgifterna istället för att använda fakta från minnet. Barn med SLI kan ha               

svårt med utantillinlärning (Fazio, 1999). 

En tysk studie av Schröder och Ritterfeld (2015) bygger på observationer i sju veckor              

där de videofilmar tre klasser i årskurs ett och deras matematiklärare på tre             

specialutbildningsskolor för barn med språkstörning. Videofilmandet av       

observationerna sker både i helklass och av tre elever per klass, där ett barn har SLI                

(specifik språkstörning) och de andra har icke-specifika språkstörningar. Studien vill          

undersöka interaktionen mellan matematikläraren och eleverna. De kommer fram till att           

språkliga svårigheter, arbetsminne och förmågan att hämta kunskap ställer till det.           

Eleverna har ofta lägre kunskap inom olika aritmetiska färdighetsområden som verbal           

räkning, hämta lagrad grundläggande talfakta (5+2=7), använda avancerade strategier         

och skriftliga beräkningar. Svårigheter som de uppvisar i tidiga aritmetiska färdigheter           

kvarstår ofta flera skolår (Schröder och Ritterfeld, 2015).  

Dowker (2004) tar också upp att vissa områden i matematiken skapar mer svårigheter             

för elever med DLD och elever med andra svårigheter i matematik än andra. Ett av de                

mest vanliga områdena är att eleverna har svårt för att minnas regler för hur de ska                

räkna. Andra vanliga områden är problemlösning, platsvärden och förmågan att lösa           

räkneuppgifter i flera led (Dowker, 2004).  

Innan begreppet språkstörning fanns så var man medveten om att det fanns en koppling              

mellan svårigheter i matematik med språket. Sterner och Lundberg (2002) har skrivit            

om detta i en rapport för NCM, Nationellt centrum för matematik. I rapporten             

uppmärksammar man att om barn känner att de misslyckas i sin läsinlärning eller             

matematikinlärning är det stor risk att de tappar sin motivation. De kan då undvika              

läsning och matematik. Därför är det viktigt med kompetenta och kunniga lärare som             

kan anpassa verksamheten på ett bra sätt. I rapporten beskrivs att elever i läs och               

skrivsvårigheter har svårt med symbolhanteringen. De språkliga svårigheterna påverkar         

förståelsen för symbolers innebörd och symbolernas relation till matematiska begrepp.          

Förmågan att förstå information både muntliga förklaringar och instruktioner är en           

annan svårighet vid språkliga svårigheter. I matematiska textuppgifter finns det ofta           

målande beskrivningar som gör det svårt för eleven att se det matematiska innehållet.             
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Målande beskrivningar är en tillgång i skönlitterära texter för att eleven ska förstå, men              

i matematiska texter vållar det istället problem (Sterner & Lundberg, 2002). 

5.2 Insatser, anpassningar och framgångsfaktorer kopplade till 

matematikundervisning  
För att kunna göra anpassningar förespråkar både Fazio (1999) och Alt et al., (2014) i               

sina amerikanska studier att det är oerhört viktigt att elever med språkstörning kartläggs.             

Det finns inga generella lösningar för den här elevgruppen. Kartläggningarna ska utgöra            

en grund för att kunna ta fram individuella planer för de specifika eleverna. Där ska det                

framgå hur interventionerna ska utformas för elever med språkstörning i matematiken.           

Även Sterner & Lundberg (2002) förespråkar att elevens svårigheter ska kartläggas för            

att kunna individanpassa undervisningen. De betonar även att en god lärmiljö ska            

skapas och för att anpassa elevens situation.  

Interventioner för elever med språkstörning i matematik kan vara framgångsrika oavsett           

när de genomförs. Tiden som avsätts för insatsen behöver inte vara omfattande för att              

var effektiv. Individanpassat arbete med elever som hamnat på efterkälken i sin            

matematikundervisning har en märkbar effekt på deras prestation. Det är ändå önskvärt            

att man gör interventioner i ett tidigt skede, då svårigheter i matematik kan påverka              

prestationer i andra skolämnen. Svårigheter i matematik kan även ge negativa attityder            

till matematiken och matematikångest. En form av interventioner kan vara digitalt           

baserade. De interventionerna har vanligtvis ett lägre resultat än interventioner som           

utförs av en lärare. Att tillsätta en resurslärare, som intervention, som anpassning för             

elever med språkstörning i matematik och ge resursläraren handledning och stöd i sin             

roll kan det ha positiva effekter för eleven (Dowker, 2004). Fazio (1999) beskriver tiden              

i en annan aspekt och menar att det som ger ett bättre resultat är när eleverna får ta den                   

tid de behöver till att lösa uppgifterna.  

Schröder och Ritterfeld (2015) beskriver interaktioner som en lösning för att hjälpa barn             

med SLI att lära sig aritmetik. Aritmetiska problem som ska lösas innehåller sociala             

interaktioner och dessa interaktioner sker i den vanliga undervisningen. Schröder och           

Ritterfeld (2015) menar att det är speciellt viktigt för elever med språkstörning att             
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läraren har en framgångsrik anpassad interaktionsprocess i samarbetet med de eleverna.           

Detta för att dessa elever ska hålla igång sin inlärning och kunna utvidga sina              

matematiska kunskaper. Lärarens interaktiva stöd kan hjälpa en elev att få sammanhang            

i lärandeprocessen. Forskarna ger som exempel att en elev som ger rätt svar på en               

uppgift, ska beskriva sin metod för läraren och får därmed reflektera över sin lösning              

(Schröder & Ritterfeld, 2015). De menar att ett matematiskt lärande skulle aldrig kunna             

uppnås utan språkanvändning, därför föreslås det att språk ska ingå i elevernas            

matematikutbildning och även inkludera språkbegrepp i matematikinstruktionerna.  

Sterner och Lundberg (2002) anser att om elever ska utveckla förståelse för begreppen i              

matematik ska de börja med att arbeta muntligt. I undervisningen behöver eleverna            

laborera med konkret material. När eleverna använder konkret material tränar de på att             

sätta ord på sina handlingar genom att samtala om vad de gör och tänker. Det sker i ett                  

sammanhang med tydlig struktur tillsammans med en lärare eller kamrater. Vidare           

förespråkar rapporten att det i lästräningen ska övas på lässtrategier för att kunna förstå              

och ta till sig matematiska texter. Eleven kan ha matematisk förståelse men sakna             

lässtrategier. Det underlättar för eleven att förstå och lösa matematiska uppgifter som            

utan utan träning skulle kunna vara alldeles för svåra för elever med språkliga             

svårigheter (Sterner & Lundberg,  2002).  

6. Teorier 
Vi ville få en inblick i vilka svårigheter som kan uppstå och hur             

matematikundervisningen kan utformas för elever med språkstörning på lågstadiet och          

mellanstadiet. I det här avsnittet kommer vi att presentera de teorier vi har valt att utgå                

ifrån och hur de är kopplade till varandra. De didaktiska teorierna har vi valt för att de                 

handlar om undervisningslära och samspelet mellan lärare, elev och innehåll. Samspel           

återfinns i kommunikation och leder vidare till de sociokulturella teorierna med           

kommunikation, språk och dess betydelse för inlärning i matematik. Inom de           

sociokulturella teorierna återfinns medierande verktyg som är verktyg som hjälper          

eleverna med inlärningen. Det specialpedagogiska perspektivet är intressant ur det          
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kategoriska och relationella perspektivet för att undersöka hur speciallärarna i          

matematik gör anpassningar för elever med språkstörning. 

6.1 Didaktiska teorier 

De didaktiska teorierna handlar om hur undervisning och relationer kan byggas och            

utvärderas i undervisningssituationer (Hopmann, 1997). Eftersom vi undersöker vilka         

svårigheter som kan uppstå och hur matematikundervisningen kan utformas för elever           

med språkstörning fyller de didaktiska teorierna den funktionen. Vi beskriver de           

didaktiska frågorna vad, hur och varför. I resultatdelen används vad och hur för att de               

ger svar på våra forskningsfrågor, och varför frågan ingår i dem.  

Ordet didaktik kommer från grekiska ordet ”visa” och betyder visa vägen till det någon              

inte kan upptäcka eller utveckla själv (Hopmann, 1997). Didaktiken handlar om hur            

man går tillväga i undervisningen eller vilka metoder som används vid undervisning.            

Didaktiken kan ses som en metod som hjälper till att organisera och genomföra             

undervisningen (Kansanen, Hansén, Sjöberg, & Kroksmark, 2017). Didaktiken        

härstammar från Tyskland. Efter reformationen ökade behovet av den didaktiska läran.           

Undervisningen hade organiserats och det behövdes förklaras för lärarna hur inlärning           

organiseras och vad man måste lära ut (Hopmann, 1997). 

Hur undervisningen bedrivs på bästa sätt besvaras av de didaktiska frågorna.  

Vad ska undervisningen handla om, vad ska eleven lära sig, vad är meningen med det? 

Hur ska undervisningen gå till och hur ska eleven lära sig? 

Varför detta innehåll och varför ska eleven lära sig? (Nilholm, 2016; Wahlström, 2019). 

 

Didaktiken delas in i allmän didaktik och ämnesdidaktik. Allmändidaktik är mer           

generell och kan fungera i all undervisning (Nilholm, 2016). Den riktar in sig på              

helheten för undervisningen. Ämnesdidaktiken är kopplad till ett visst innehåll, ett           

speciellt område i undervisningen (Kansanen et al., 2017; Nilholm, 2016) 
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Den didaktiska triangeln (Figur 1) visar de tre grundpelarna, innehåll, läraren och            

eleverna och relationen mellan dem. Relationerna visas genom interaktion,         

framställning och erfarenhet  (Hopmann, 1997). 

   

Figur 1: Didaktiska triangeln avritad från Hopmann (1997).  

Interaktionen handlar om relationen mellan lärare och elev. För att eleven ska lära sig              

och utvecklas behövs den pedagogiska relationen mellan dem. Läraren ansvarar för           

undervisningen. Läraren ska vara mer kunnig än eleverna om innehållet som undervisas.            

Erfarenheten är relationen mellan innehåll och elev. Innehållet i undervisningen varierar           

beroende på vad målet är med det som eleverna ska lära sig. Framställningen betonar              

både elevens förståelse och relationen mellan läraren och eleven (Kansanen et al.,            

2017). 

6.2 Sociokulturella teorier 
Ett av de mest framstående namnen inom sociokulturellt perspektiv är den ryske            

forskaren Lev Vygotskij (Phillips & Soltis, 2014). Vygotskij hade insett att lärandet var             

av social natur, i bestämda sociala sammanhang med både vuxna och kamrater där             

barnet får stöttning och ledning. Barnet lär sig genom att iaktta och härma/imitera             

(Phillips & Soltis, 2014). Det anser Nilholm (2016) också, men Nilholm menar att ett              

barns utveckling utgår även från de biologiska förändringar som sker hos individen. För             
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att tolka och förstå barnets utveckling behöver man studera sociala och kulturella            

förändringar (Nilholm, 2016).  

En stor del av det sociokulturella perspektivet handlar om kommunikation och språk.            

Vygotskij benämner språket som redskapens redskap - “the tool of tools” (Säljö, s. 93,              

2015). Språket är i första hand ett kommunikationsmedel. Det talade språket har varit av              

stor betydelse för att utveckla kunskap ända sedan människan skapades (Säljö, 2014).            

Språket gör det möjligt för lärande på högre nivåer som att lösa problem och              

tillgodogöra sig andra färdigheter (Phillips & Soltis, 2014). Kommunikation kan ske på            

många sätt både språkligt och ickespråkligt (Säljö, 2014). Våra upplevelser i vardagen            

tillgodogör vi oss genom flera olika kommunikationsvägar. Vi lär oss genom syn,            

hörsel, lukt, smak och rörelse. Lärandet sker genom att vi pekar, ritar, skriver, samt              

använder vår mimik och kroppspråk (Grevholm, 2014). Grevholm (2014) anser att           

människan kan ses som en hybridvarelse. Det betyder en varelse som har stöd av              

artefakter när den lär, tänker, arbetar, leker och lever (Grevholm, 2014). Artefakter är             

verktyg som utvecklar och förändrar livsvillkoren för människan på olika sätt till            

exempel en penna och ett block så att man kan skriva och dokumentera, en spade för att                 

gräva, hammare och spik för att snickra och en kniv för att hacka och skära (Säljö,                

2015).  

 6.2.1 Medierande verktyg 

Inom det sociokulturella perspektivet utgör användandet av verktyg, som vi berättade           

om i förra stycket, ett eget kunskapsområde som kallas medierande verktyg. Samspelet            

mellan människan och verktygen är centralt och har stor betydelse (Säljö, 2014). Penna             

och papper är artefakter som gör det möjligt att skiva. Skriften gör det möjligt att               

dokumentera det som berättas, så att man kan minnas det berättade. Det kan utgöra en               

resurs för en grupp eller ett samhälle (Säljö, 2015).  

För att människan ska kunna hantera problem som ligger utanför människans förmåga,            

fysiskt och psykiskt, har verktyg utvecklats. Människan gör sina erfarenheter med           

medierande verktyg till hjälp. De medierande verktygen tydliggör verkligheten i          

konkreta situationer. De hjälper människan att göra erfarenheter och gör det möjligt att             

flytta gränsen för vad människan kan och förmår förbi kroppen. Tar man bort de              
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medierande verktygen blir människan hjälplös. Med de medierande verktygen blir det           

möjligt att göra saker som inte skulle vara möjliga med bara kroppens egna förmågor              

(Säljö, 2014; Säljö, 2015). 

Laborativt och konkret material är fysiska medierande verktyg inom matematiken.          

Materialet gör det möjligt för eleven att se, känna och få stöttning för tanken. Utöver               

laborativt och konkret material kan listan göras lång över medierande verktyg och den             

utökas hela tiden för det kommer nya material som skapar möjligheter att förstå. Några              

fler exempel på fysiska medierande verktyg är matematikboken men även digitala           

resurser som datorer och Ipads. Medierande verktyg kan delas upp som tidigare nämnts             

i fysiska och psykiska verktyg. De psykiska verktygen kallas även intellektuella           

verktyg. Det är verktyg som fungerar medierande men till skillnad från de fysiska kan              

man inte ta på dem med händerna. Exempel på intellektuella medierande verktyg är             

språket och pedagoger. Ahlberg (2013) framhåller att språket är det viktigaste           

medierande verktyget och är grundvillkoret för att lärande kan ske. I matematiken är             

exempel på intellektuella medierande verktyg symbolerna, siffrorna och olika enheter          

(Säljö, 2014; Säljö, 2015). De medierande verktygen är inte bara språkliga utan det kan              

exempelvis vara olika estetiska uttrycksformer, undervisningsmaterial och tekniska        

hjälpmedel (Ahlberg, 2013). 

Vi har tidigare skrivit att det viktigaste medierande verktyget återfinns i våra språk             

(Säljö, 2014). När vi använder händerna och praktiska redskap har språket en avgörande             

roll. När man ska skapa någonting är språket en resurs. Det går inte att skilja               

kommunikation och praktisk verksamhet åt. Utan de är beroende av varandra (Säljö,            

2014). För att eleven ska kunna vara med i samtalen i klassrummet och vara en del av                 

gemenskapen och lärandet så behöver pedagogen kombinera intellektuella och fysiska          

verktyg när undervisningen planeras (Säljö, 2014). Att organisationen av de medierande           

verktygen är genomtänkta så att de kan ge en bra lärandemiljö. Det är viktigt för alla                

elever, men extra viktigt för elever i behov av särskilt stöd, att deras undervisning              

organiseras så att eleven får använda ett språk som eleven förstår (Ahlberg, 2013). 
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6.3 Specialpedagogiskt perspektiv, kategoriskt och relationellt 

Det kategoriska perspektivet innebär att orsaker till elevers svårigheter söks oftast hos            

eleven i form av diagnoser och funktionsnedsättningar, i elevernas egenskaper eller           

brister (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Aspelin (2013)          

uttrycker det elever med svårigheter. När svårigheter utreds med kategoriskt perspektiv           

tittar man på elevens egenskaper, skolbakgrund och skolsituation (Ahlberg, 2013). När           

åtgärder beslutas för en elev med svårigheter riktas åtgärderna mot den enskilda            

individen i form av speciella metoder eller specialundervisning (Palla, 2013). Det finns            

en kritik mot det kategoriska perspektivet, att man ser till individen och bortser från              

miljön runt omkring. När hänsyn tas till miljön runt eleven blir perspektivet relationellt             

(Göransson et al., 2015). 

I det relationella perspektivet anses att eleven hamnar i svårigheter (Aspelin, 2013). Då             

tittar specialläraren på i omgivningens krav, relationer och interaktioner mellan          

omgivningen och individen. Specialläraren tittar på flera nivåer individ, grupp, skola           

och samhälle och samspelet mellan dem och hur man organiserar inom nivåerna och på              

de sociala omständigheter runt omkring (Ahlberg, 2013). Vid åtgärder med det            

relationella perspektivet tas hänsyn till det specialpedagogiska sättet för att det ska            

samverka med pedagoger i verksamheten (Palla, 2013). Det professionella stödet          

planeras för att nå alla elever och att elevers olikheter formar undervisningen.            

Följaktligen riktas också fokus på olika typer av specialpedagogiska stödinsatser som           

verkningsfulla för att förhindra, minska eller undanröja skolsvårigheter (Göransson et          

al., 2015). 

7. Metodavsnitt. 
I detta avsnitt presenteras val av metod, urval, genomförande, bearbetning och etiska            

överväganden, samt studiens tillförlitlighet och giltighet.  
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7.1 Val av metod  

Vi valde att använda den kvalitativa forskningen som vår metod. I en kvalitativ             

forskning fokuserar man på vad som sägs och det behövs inte så många respondenter.              

Det gör det däremot i en kvantitativ studie och där genomförs mätningar till exempel              

genom enkätundersökningar (Bryman, 2011). För att samla empiri till vår studie           

använde vi oss av kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade. I en           

semistrukturerad intervju kan man ställa följdfrågor till frågorna i intervjuguiden och           

deltagarna får stor frihet att utforma sina svar. Intervjuguiden, se bilaga 1, utformades             

efter en tablå av olika typer av intervjufrågor som inspirerades från Kvale och             

Brinkmann (2014) frågeställningar. Frågorna var formulerade så att respondenterna         

hade möjlighet att reflektera och formulera sina egna svar. Vi ville undvika svar med              

bara ja eller nej. Vi ville även undvika ledande frågor. Vi ställde 21 frågor som var                

uppdelade i fyra områden. Områdena var bakgrund, undervisning, specialpedagogiskt         

perspektiv och medierande verktyg.  

7.2 Urval 
Vårt urval var först tänkt att bestå av endast speciallärare i matematik som undervisar              

elever med språkstörning i matematik på lågstadiet. Det var svårt att hitta respondenter             

och vi kände snabbt att vi behövde utöka vårt sökområde för att få ett större antal                

respondenter till studien. Vi inkluderade även specialpedagoger som undervisade elever          

med språkstörning i matematik och vi utökade med mellanstadiet. Även om vi fick             

utöka vårt sökområde så var vårt urval av respondenter målinriktat. Det betyder att vi              

gjorde vårt urval utifrån vår önskan att intervjua personer som var relevanta för             

forskningsfrågorna (Bryman, 2011).  

 

När vi började söka efter respondenter, började vi utifrån bekvämlighetsurvalet          

(Bryman, 2011), och frågade nuvarande kollegor och kontakter i form av vänner och             

bekanta som arbetar inom skola och före detta kollegor. Samtidigt skrev vi en förfrågan              

på två facebookgrupper inom specialpedagogik. Det gav några få svar, men inte            

tillräckligt och dessutom ångrade sig någon respondent innan vi hann bestämma tid för             

intervju. Detta resulterade till slut i fyra respondenter. Då utökade vi sökfältet. Vi             
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skickade en förfrågan om hjälp med att skicka ut vårt brev till speciallärare och              

specialpedagoger i en större kommun i södra Sverige, vilket resulterade i att vi fick tio               

mailadresser att skicka ut till. Dessutom fick vi tips om två nätverk, ett inom dyskalkyli               

och ett inom dyslexi, som skickade ut vårt brev i sina maillistor. Samtidigt letade vi upp                

mailadresser och skickade ut förfrågningar till alla skolors speciallärare och          

specialpedagoger och elevhälsan i fem kommuner i södra Sverige. Det resulterade i fyra             

respondenter från kommunerna och en från nätverken. Av totalt 150 förfrågningar fick            

vi ihop nio respondenter. Respondenterna samlade vi i en tabell (tabell 1), som ger              

information om yrkestitel, antal år i yrket, bakgrund utbildning, bakgrund arbete/år och            

information om utbildning och föreläsningar om språkstörning. Erfarenhet och         

utbildning sammanfattas kort under tabell 1. Vi benämner dem som speciallärare 1-9            

när vi skriver i resultatdelen. I tabell 1 kan man utläsa vilken speciallärare som har               

vilken siffra. 

 

Tabell 1 Tabell över våra respondenter 
 

 Yrkestitel Antal år i yrket Bakgrund 
utbildning 

Bakgrund 
arbete/år 

1 Speciallärare i 
ma 

2 år Lärare 1-6 ma/sv I f klass och 
år 1 

2 Speciallärare i 
ma  

5 år Lärare 1-7 ma/no 
+ sv 

Klass 1-5 

3 Speciallärare i 
ma  

2 år Lärare 1-7 ma/no Lågstadiet 

4 Speciallärare i 
ma 

8 år Lärare 1-7 ma/no Lågstadiet 
(ma, no) 

5 Speciallärare i 
ma 

3 år Lärare 1-7 Låg och 
mellanstadie 
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6 Speciallärare i sv 1 år Förskollärare, 
Lärare sv 

Förskola, 
klasslärare 

7 Speciallärare i 
ma 

6 år Lärare 1-7 ma/no Lärare, 
speciallärare 

8 Specialpedagog 4 år Förskollärare Förskola 

9 Specialpedagog 14 år Förskollärare Förskola, 
förskoleklass  

 

Alla speciallärarna beskrev att deras erfarenhet kom från arbetet med elever med            

språkstörning. Endast tre speciallärare (2, 6 och 8) hade någon utbildning på            

högskolenivå och då begränsat och ej inom matematik. Hälften av speciallärarna (3, 4, 5              

och 6) sade att de läser på själva om de behöver mer kunskap, men den enda bok som                  

nämndes var Bruces bok “Språklig sårbarhet i skola och förskola” (Bruce et al,. 2016)              

eller SPSM:s litteratur. En speciallärare (5) berättade att deras kommun hade en central             

elevhälsa att vända sig till, en speciallärare (2) hade en kollega inom språk och hälften               

av speciallärarna (1, 4, 5 och  9) hänvisade till SPSM. 

7.3 Genomförande 

Deltagarna i studien intervjuades en och en tillsammans med oss. En av oss hade              

huvuduppdrag att vara frågeställare. Den andra lyssnade för att stötta och kunna            

komplettera med frågor som uppstod under intervjun eller efteråt. Detta kan vara en             

fördel både under intervjun och efter. Efteråt kunde intervjuarna diskutera de           

uppfattningar och tolkningar de hade från intervjutillfället (Repstad, 2007). Alla          

deltagare fick samma frågor ställda enligt intervjuguiden. Men olika samtal uppstod i            

samband med frågorna. Vår tanke var att vi skulle träffa alla deltagare och genomföra              

intervjuerna ostört på olika orter och rum. När vi hittat alla våra respondenter visade det               

sig att två av deltagarna bodde långt bort och dessa skulle vi intervjua i det digitala                
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verktyget Zoom, en deltagare kunde ställa upp om det blev en skriftlig intervju och              

resten av respondenterna skulle vi träffa. 

Vi hann genomföra en fysisk intervju och våra två planerade Zoom Intervjuer innan det              

uppstod hinder i vårt arbete. Det började spridas ett virus, Covid 19, i samhället vilket               

gjorde att fysiska möten inte lämpade sig. Det resulterade i följande, tre av de              

återstående intervjuerna blev omplanerade att ha på Zoom, varav en av dem hastigt fick              

ske per telefon då Zoom låg nere vid intervjutillfället. Av de två sista intervjuerna              

skedde den skriftliga enligt planen. Den sista intervjun blev skriftlig då situationen på             

deltagarens skola var hårt ansträngd och hen tyckte att ett Zoom möte blev svårt att               

hinna med. Ytterligare en respondent tillkom och blev intervjuad via Zoom.  

Den första intervjun spelades in på Iphone, Zoomintevjuerna spelades in på Zoom,            

telefonsamtalet spelades in på Ipad. Detta för att sedan skulle kunna transkribera            

intervjuerna när intervjuerna var över. Varje intervju tog mellan 40 och 50 minuter att              

genomföra. Det var ingen skillnad att ha intervjuerna på Zoom och telefon, men de              

skriftliga intervjuerna skiljde sig åt eftersom vi inte kunde ställa följdfrågor eller            

förtydliga våra frågor. Fördelen att ha skriftliga intervjuer var att vi inte behövde lägga              

tid på att transkribera.  

7.4 Bearbetning 

Efterhand som en intervju var genomförd satte vi oss ner och transkriberade den. Den              

som hade intervjuat tog ansvaret att transkribera. Vi skrev inte ner skratt, hummanden,             

suckar och andra ljud. Det som var bra med att ha gjort inspelningen på Iphone, Ipad                

och datorn, var att vi kunde sakta ner hastigheten, men även pausa och backa när vi                

behövde. Det var tidskrävande att genomföra transkriberingarna av intervjuerna. Varje          

intervju varade 40 - 50 minuter men de tog betydligt längre tid att transkribera. Det blev                

totalt sju stycken att transkribera.  

 7.4.1 Analysverktyg 

Vi använde en kvalitativt inriktad innehållsanalys för att kvalitativt analysera våra           

dokument (Bryman, 2011). En kvalitativt inriktad innehållsanalys är enligt Bryman          
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(2011) det vanligaste sättet att gå tillväga när det kommer till att göra en kvalitativ               

analys av dokument. Det innebär bland annat att söka efter bakomliggande teman i             

materialet som analyseras (Bryman, 2011). I vårt fall utgjordes materialet av våra            

transkriberingar. För vår studie innebar den kvalitativa innehållsanalysen att vi skrev           

fram vårt resultat genom att vi bestämde teman utifrån att titta på våra teorier. Från               

början utgick vi från tre teman utifrån den didaktiska teorin och de didaktiska frågorna,              

vad, hur och varför. Vi satt var för sig och läste igenom transkriberingarna och de               

skriftliga intervjuerna och markerade det vi tyckte stämde in på varje tema, varje tema              

kodades men en färg. När vi var klara satte vi oss och började diskutera, sortera och                

skriva in det vi funnit under varje tema från varje transkribering. Vi tog ett tema åt                

gången. Vi var lika i våra tankar kring många saker, men det blev också en del                

diskussioner där vi förklarade och motiverade hur vi tänkte för varandra. I            

diskussionerna förändrade vi våra teman och valde i stället två teman, vad- och             

hur-frågor och i dessa inkluderade vi varför-frågan. Det gjorde vi för att vi kom fram till                

att varför-frågan återkom kontinuerligt i vad och hur frågorna och var svår att särskilja.              

Här använde vi den didaktiska teorin med de didaktiska frågorna: Vad, hur och varför              

för att analysera i vårt resultat (Nilholm, 2016; Wahlström, 2019). 

Inom våra teman utläste vi flera kategorier som vi använde när vi skrev fram resultatet.               

Kategorierna hänger samman med våra övriga teorier, sociokulturella teorier,         

medierande verktyg och specialpedagogiskt perspektiv. Den kategori som hänger         

samman med de sociokulturella teorierna och analyserades i resultatdelen utifrån dem är            

språklig påverkan med underrubrikerna begrepp, abstrakt och kommunikation. Detta för          

att vi redovisar vad eleverna med språkstörning inom matematik påverkas av inom            

språket som är en betydande del av de sociokulturella teorierna (Säljö, 2015). Teorin om              

medierande verktyg (Säljö, 2015) användes och analyserades i resultatdelen till          

kategorin anpassningar med medierande verktyg som har underrubrikerna konkret         

material och tydliggörande material. Slutligen använde och analyserade vi med hjälp av            

det specialpedagogiska perspektivet när vi skrev fram resultatet kring kategorierna          

främjande, förebyggande anpassningar och arbetssätt och hur anpassningarna        

organiseras av speciallärarna. Vi såg på speciallärarna utifrån kategoriskt och          
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relationellt perspektiv (Göransson et al. 2015). Det var intressant att skriva fram            

resultatet, men krävande och det tog flera tillfällen. 

7.5 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien arbetade på låg- och mellanstadiet som speciallärare eller som            

specialpedagoger. Alla deltagare informerades via missivbrev i god tid före          

intervjutillfället, att vi arbetade enligt de forskningsetiska principer inom         

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.).   

De forskningsetiska principerna innehåller de fyra kraven, informationskravet,        

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

I missivbrevet informerades om vårt syfte och berättades om vårt genomförande. Det            

framgick att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. Det              

innehöll en samtyckesblankett som återlämnades underskriven innan intervjun startade         

(Bryman, 2011). Vi informerade även rektorerna på de skolor som speciallärarna           

arbetade på genom att skicka vårt missivbrev via mail. Vi berättade också att materialet              

skulle avidentifieras och förstöras när studien var klar (Bryman, 2011). Två av de             

potentiella respondenterna valde samtyckeskravet och drog tillbaka sitt intresse att delta           

i studien innan vi hann börja skicka ut missivbrev. Övriga deltagare hade inte några              

invändningar och valde att genomföra intervjuerna. Vid intervjuernas början påminde vi           

om att vi kom att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Vi               

informerade om att deltagandet när som helst kunde avbrytas (Bryman, 2011).  

När resultatet skrevs fram avidentifierade vi alla respondenter för att ingen skulle gå att              

känna igen. Vi benämnde alla respondenter som speciallärare och såg till att alla röster              

blev hörda genom att deras svar fanns med i resultatets text och några i citat.  

7.6 Tillförlitlighet och giltighet 

För att analysera kvaliteten på vår kvalitativa studie utgick vi från Tracys (2010) åtta              

kriterier för utmärkt kvalitativ forskning. Dessa kriterier kan appliceras på vilken           

kvalitativ forskning oavsett ämne och sammanhang. De åtta kriterierna är: Worthy           

topic, rich rigor, sincerity, credibility, resonance, significant contribution, ethics, and          
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meaningful coherence (Tracy, 2010). Vi använde sex av kriterierna för att analysera vår             

text. De kriterier som inte återfinns här, credibility och ethics, förekommer i andra delar              

av arbetet för att vi inte ska presentera samma information på två ställen. 

Worthy topic, här undersökte vi om ämnet för vår studie var relevant. Ämnet för vår               

studie var språkstörning och matematik. Dessa ämnen i kombination har ej tagit så stor              

plats inom forskningen förut och därför är det någonting som vi verkligen kände att vi               

kunde göra ett bidrag inom. I vår inledning till arbetet lade vi fram argument till varför                

språkstörning och matematik är ett viktigt område att utforska. Vi ville uppmärksamma            

elever med språkstörning i matematik för att de ska få en bra skolgång trots sina               

svårigheter och bli rättvist bedömda. Vi fann det intressant att undersöka hur åtgärder             

och anpassningar gjordes för elever med språkstörning i matematik. Vi undrade om            

åtgärder och anpassningar var adekvata och låg i fas med den forskning som finns att               

tillgå. 

Rich rigor, här undersökte vi om studien hade tillräckligt med data för att stötta syfte               

och frågeställningar. Mängden data säger Tracy (2010) är inte alltid likställt med att en              

studie blir bra. Om datan ger ett värdefullt bidrag kan en liten mängd data vara               

tillräckligt. Om forskarna som utförde studien ägnade tillräckligt med tid för att samla             

intressant och signifikant data. Var kontexten lämplig för syftet med studien? Använde            

forskarna lämpliga procedurer vid intervjuerna och analysen?  

I vår studie hade vi svårt att finna respondenter trots att vi skickade ut över 150                

förfrågningar. Vi sökte på flera olika sätt som vi har beskrivit tidigare i metoddelen. Vi               

upplevde att de som ställde upp för intervju hade ett genuint intresse av att dela med sig                 

av sina erfarenheter med elever som har språkstörning och kopplingen till matematik.            

En anledning till att vi inte fick så många respondenter kan bero på att speciallärare i                

matematik inte kände att de har den kompetens och erfarenhet som vi sökte. Några              

svarade så. Det blev till slut sju intervjuer som resulterade i åtskilliga sidor transkriberat              

material och två skriftliga intervjuer. Materialet var tillräckligt för att sammanställa ett            

resultat som svarar till våra frågeställningar. Vi upptäckte under tiden vi sammanställde            
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resultatet att om vi preciserat vissa frågor mer så tror vi att vi hade fått ännu mer                 

detaljerade svar.  

Sincerity, kan översättas till uppriktighet som uppnås bland annat genom självreflektion,           

transparens och sårbarhet. Självreflektion får man genom att ställa följande frågor till            

sig själv: Varför gjorde vi den här studien? Varför nu? Och var jag redo för den? (Tracy,                 

2010). 

Vi gjorde den här studien för att vi tyckte det var viktigt inför vår framtida profession                

som speciallärare med inriktning mot matematik. Det här är en elevgrupp som lätt kan              

förväxlas med andra diagnoser och det kan vara svårt att se deras fulla kapacitet i               

matematiken. Det är inte alltid matematiken som är en svårighet. Eleverna kan ha stora              

matematiska kunskaper men deras språkstörning gör att de inte kan visa vad de faktiskt              

kan. Där är vi som blivande speciallärare enormt viktiga för att identifiera och kartlägga              

så elever med språkstörning får rätt stöttning i matematik. 

Transparens behandlar hur forskaren sätter sig in i kontexten och förmedlar en tydlig             

bild av genomförandet. Vid genomförandet återges respondenternas svar och citat av           

det som uppfattats som viktigt för läsaren. Det handlar också om hur detaljerat             

transkriberingen utförts. Transperansforskning innehåller även frågor kring studiens        

utmaningar, oförutsägbara vändningar, händelser och på vilket vis fokus ändras med           

tiden.  

Vi satte oss in i vårt forskningsområdes kontext dels genom att vi fördjupade oss i               

litteratur kopplat till vårt ämne och dels genom de forskningsartiklar vi hittade på             

området. När vi hade tillräckligt med kunskaper om det vi skulle studera kunde vi              

författa intervjufrågor. Vi kände att respondenterna skulle kunna ge oss djupgående och            

reflekterande svar utifrån intervjufrågorna. När vi transkriberade intervjuerna var vi          

noggranna men vi uteslöt hummanden, skratt och andra utfyllnadsljud. Efter          

transkriberingen valde vi ut citat från intervjuerna som kunde förtydliga i resultatdelen. 

En förändring som visade hur sårbar en planering kan vara, var införandet av             

restriktionerna för Covid -19. Det blev en utmaning för oss. Från början var vi inställda               
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på att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte i samma fysiska rum med undantag             

från ett par respondenter som bodde långt bort. Det blev bara en intervju i samma               

fysiska rum, resten fick genomföras genom det digitala verktyget Zoom. Det gjorde            

även att arbetsformen för oss två studenter ändrades till att träffas och skriva över              

Zoom. Vilket vi upptäckte var mycket effektivt både för vårt skrivande och för             

intervjuerna för att vi sparade in tid när vi inte behövde köra för att träffas. Fokus för                 

studien ändrades inte under tiden vi hade hela tiden vårt syfte och våra forskningsfrågor              

med oss för att hålla oss till dem. 

Resonance om hur studien kan påverka läsekretsen. Bland annat om hur studien tilltalar             

läsaren rent estetiskt. Om det har gått att överföra de som deltagit i studien deras röster                

(Tracy, 2010). När vi skrev vår studie har vi strävat efter att skriva tydligt för läsarna.                

Både språkligt för att leda läsaren genom texten men också hur texten disponerades på              

sidorna för att man lätt ska kunna ta sig an och läsa. För att läsarna ska kunna känna                  

igen sig och kunna dra slutsatser som rör den egna verksamheten skrev vi fram              

respondenternas röster i text och citat.  

Significant contribution behandlar området om forskarna ger ett avsevärt bidrag med sin            

studie (Tracy, 2010). Vår intention var att göra ett bidrag inom ett område som är               

relativt outforskat.  

Meaningful coherence detta området handlar om ifall studien uppnår sitt syfte, om            

metoderna som används är rätt i sammanhanget och om litteratur, forskning, metoder            

och upptäckter knyts ihop (Tracy, 2010). Vi anser att vi uppnådde vårt syfte med              

studien och att våra metoder fungerade för att undersöka det som vi ansåg ta reda på. Vi                 

knöt ihop litteratur, forskning och empirisk data. 

8. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån våra frågeställningar i följande två teman som handlar om            

elever med språkstörning och matematik, vad i matematikundervisningen beskrivs som          

problematiskt för elever med språkstörning och hur gör speciallärarna anpassningar för           

elever med språkstörning i matematik. Vi utgår från de tre didaktiska frågorna vad, hur              
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och varför. Varför-frågan har vi valt att inkludera i vad- och hur-frågorna, eftersom             

varför-frågan inkluderas i vad och hur. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning           

och analys där vi använder alla våra teorier, den didaktiska teorin, sociokulturella teorin             

med medierande verktyg och de specialpedagogiska perspektiven. 

8.1 Vad i matematikundervisningen beskrivs som problematiskt 

för elever med språkstörning? 
Vi ställde flera olika frågor, se bilaga 1 frågorna 7, 9 och 10, relaterade till vad som är                  

problematiskt för elever med språkstörning i matematik för att speciallärarna skulle           

beskriva svårigheterna. Det vi kom fram till presenteras i kategorierna språklig påverkan            

och påverkan på matematikkunskaperna.  

 8.1.1 Språklig påverkan 

Här redovisar vi vad respondenterna berättade om hur språket påverkar förståelsen för 

eleverna med språkstörning när det gäller matematik och delade upp svaren i olika 

teman, begrepp, det abstrakta samt kommunikation.  

 Begrepp 

Samtliga av speciallärarna nämnde svårigheter med begrepp i sina intervjuer. Hälften av            

speciallärarna (speciallärarna 1, 2, 5, 7 och 8) nämnde det flera gånger. Samma             

speciallärare menar att redan i den tidiga begreppsbildningen används väldigt många           

begrepp. Begreppen återfinns i många områden och det är ju i regel språket som ställer               

till det för eleverna med språkstörning när de ska bilda sig en uppfattning om              

begreppen. Två av speciallärarna uttryckte sig så här: 

 

Begreppen alltså matematiska begrepp i och med det är språkstörningen som ligger och             

lurar. Så är det oerhört svårt att nå dem där (speciallärare 1). 

 

Så fort matematiken blir mer språklig stöter eleverna ofta på problem (speciallärare 8). 
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Andra svårigheter inom språket, som två speciallärare (1 och 6) berättade om var             

begränsat ordförråd, svårigheter med vanliga ord, ord som har flera betydelser, lägesord            

och prepositioner 

 

Småord och prepositioner kan vara lite mer svårt och utmanande och när det är ord som                

är släkt, nåt så när lika då kan det vara svårt att skilja på saker (speciallärare 6). 

 

Språket blir komplicerat för eleverna med språkstörning. En speciallärare uttrycker sig           

nedan angående svårigheter med begreppsbildningen:  

 

Nya begrepp som kommer men även gamla som hon tappat och behöver repetera. Det är               

mycket i matematiken upplever jag, vad är frågan, vad frågar de efter? Hon kan bli               

bortkollrad på detta för att hon inte förstår dem (speciallärare 6). 

 

En annan speciallärare (2) uttryckte också att elevernas arbetsminne inte räcker till för             

att minnas vad lärt in. Arbetsminnet hos en del elever upplevs som otroligt kort.              

Begrepp de har lärt in kommer de ihåg ena stunden och har glömt bort nästa stund.  

 

Det är ofta svårt med arbetsminnet att hålla kvar i huvudet det är ofta svårt med                

automatiseringen och just mycket repetition behövs (speciallärare 2).  

 

När speciallärarna upptäckte att begreppsbildningen inte fungerar då tog två av           

speciallärarna (speciallärare 1 och 4) fram material för att träna begreppen. Det            

handlade om matematiska begrepp som hälften/dubbelt, fler/färre och jämnt/udda. 

 

Så kommer lärarna till mig och säger att den här eleven har inte begreppsbildningen,              

hur kan vi då ta fram material utifrån att träna med begrepp och vad kan vi göra?                 

(speciallärare 4). 

 

Tre av speciallärarna (speciallärare 1, 4 och 9) tog sig tiden att sitta och förklara               

begrepp i individuell undervisning eller gruppundervisning och en av dem sade: 
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Undervisning inom gruppen, i mindre grupp eller individuell undervisning, oftast          

handlar det om att få grundläggande begrepp befästa (speciallärare 8). 

 

Sammanfattning av resultat: Speciallärarna upplevde att det oftast handlar om svårighet           

för eleverna med språkstörning att förstå begrepp som är vanliga inom matematiken,            

både matematiska men även vardagliga begrepp som läraren använder sig av när den             

ska förklara ett ämnesområde i matematiken. Även arbetsminnet påverkar elevens          

inlärning av begrepp. Åtgärder som nämns är repetition, individuell och          

gruppundervisning för träning av begrepp. 

 Abstrakt 

Några av speciallärarna (speciallärare 1, 2, 3 och 4) beskrev att det blev svårt för               

eleverna med språkstörning när matematiken blir abstrakt och en av dem sade: 

 

Det här med det  abstrakta är svårare än det konkreta (speciallärare 1). 

 

Något som samtliga speciallärare nämnde var hur viktigt det var att arbeta med konkret              

material, för att tydliggöra det som eleverna upplever som abstrakt. Två av            

speciallärarna uttrycker sig så här: 

 

Vi jobbar mycket med konkret material i matematiken. Vi konkretiserar det abstrakta            

med olika typer av stödmaterial när vi ska lära oss olika moment (speciallärare 2). 

 

Genom att använda konkret material får eleverna hjälp med kopplingen till det            

abstrakta. Det blir konkret för dem. Eleverna ser det abstrakta med siffror och tal              

(speciallärare 1). 

 

De flesta av speciallärarna förutom (speciallärare 7 och 8) tyckte sig ha sett att eleverna               

behövde det konkreta materialet högre upp i årskurserna. På en skola hade de sett              

vinsten med konkret material på alla stadier. När det blev mer abstrakt särskilt vid              

stadieövergångar så tappade speciallärarna många av de här eleverna. Där uttrycker sig            

specialläraren på följande sätt:  
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På högstadiet är det extra tufft men där har ju lärarna gjort ett mattelabb nu med mycket                 

konkret material de får känna, de får klämma och lite så (speciallärare 1). 

 

Att man hela tiden går där emellan. Så fort det kommer ett nytt område så behöver man                 

vara i det konkreta och det behöver man vara i alla stadier (speciallärare 4). 

 

Respondenterna uttryckte att det är bra för elever med språkstörning att utgå från det              

konkreta för att sedan leda över till det abstrakta.  

 

Det grundläggande är att koppla till verkligheten och sedan till mattespråket som är             

komplicerat (speciallärare 3). 

 

Sammanfattning av resultat: Det är svårt för eleverna med språkstörning när           

matematiken blir abstrakt och det är svårt för eleverna att relatera till verkligheten. För              

att göra åtgärder utgår speciallärarna från det konkreta för att leda över till det abstrakta.  

 Kommunikation 

När matematiken blir mer språklig stöter eleverna ofta på problem. Två speciallärare            

(speciallärare 2 och 4) upplever att uttrycksförmågan hos elever kan vara svårt, att             

kunna uttrycka sig och att hitta tillräckligt med ord och begrepp. Ett par av              

speciallärarna (speciallärare 2 och 8) ansåg att förståelsen hos eleverna kunde vara svårt             

vid muntlig kommunikation. Det blir svårt för eleverna när någon pratar länge, fort och              

otydligt. 

 

De flesta elever med språkstörning måste anstränga sig extra för att förstå och de kan               

lätt tappa fokus efter en stund. Pedagogen bör regelbundet uppmuntra och stötta eleven i              

genomförandet av skolarbetet (speciallärare 9). 

 

En av speciallärarna (1) arbetar med observationer och tyckte att det gick att se hur               

barnet kommunicerar och samspelar med sina klasskamrater i matematik. När          

specialläraren (1) är nära barnet blir det möjligt att få en överblick av vad barnet förstår.  
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En annan svårighet som nämndes av två speciallärare (speciallärare 3 och 5) kring             

elever med språkstörning var instruktioner. Eleverna kunde ha svårt för att komma ihåg             

instruktioner i flera led särskilt vid muntliga instruktioner. Där beskriver dessa           

speciallärare (speciallärare 3 och 5) att de upplever att elever med språkstörning har             

svårt för att hänga med.  

 

Det kan vara att man inte har möjlighet att ta till sig en instruktion som kan vara hur lätt                   

som helst för andra barn (speciallärare 5). 

 

Flera av speciallärarna (speciallärare 1, 2, 4, 6 7, 8 och 9) nämnde olika åtgärder för att                 

stötta eleverna med språkstörning i matematik. En speciallärare (1) använde sig av            

stödtecken av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att           

förtydliga instruktionerna som en förstärkning av språket för elever med språkstörning           

och uttryckte sig:  

 

TAKK genomsyrar hela tiden det är en naturlig del av mig jag tecknar mycket              

(speciallärare 1). 

 

När det handlar om skriftliga instruktioner i flera led stöttade en speciallärare genom att              

läsa en mening i taget för eleven:  

 

Eleven har svårt med instruktioner så man får läsa en mening i taget och konstatera vad                

den handlade om och sedan tar man nästa och nästa (speciallärare 2) . 

 

En annan sak som framkom bland flera av speciallärarna (speciallärare 2, 4 och 8) var               

tidsaspekter. Samma speciallärare sa att vid många skriftliga uppgifter kan det innebära            

att de här eleverna inte kommer så långt, de hinner inte med uppgifterna.  

 

När det blir väldigt mycket skriftliga uppgifter kommer man kanske inte så långt             

(speciallärare 4) 
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Tre av speciallärarna (speciallärarna 2, 4 och 8) sa att även långa textuppgifter var svårt               

för den här elevgruppen. De menade att textuppgifter redan på lågstadiet kan innehålla             

mycket information vilket gör att det kan vara svårt för elever att se vad i texten som är                  

viktigt. Några speciallärare (speciallärare 2, 4 och 6) sa att elever kunde ha svårt att se                

vad det frågas efter, dessutom kunde de ha svårt att sortera bort onödig information som               

inte har med uppgiften att göra. En speciallärare uttryckte: 

 

Det är ofta svårt för dem att förstå problemformuleringar i text och behöver hjälp med               

att utläsa vad det är de ska ta reda på och på vilket sätt (speciallärare 9). 

 

När det gäller uppgifternas kontext tyckte hälften av speciallärarna (speciallärare 2, 5, 6             

och 7) att det var ännu viktigare för eleverna med språkstörning att kunna förankra              

uppgifterna i sina erfarenheter.  

 

Absolut har kontexten betydelse. Ju mer de kan ta till sig och se från sitt verkliga liv                 

desto bättre kan de förstå på ett helt annat sätt (speciallärare 5). 

 

Sammanfattning av resultat: Det är svårt när matematiken blir mer språklig och eleverna             

med språkstörning har svårare än andra att orka följa med under matematiklektionerna.            

Eleverna har svårt att uttrycka sig, men även att förstå både vid muntliga och skriftliga               

instruktioner. Åtgärder som speciallärarna gör är att de förstärker språket genom till            

exempel använda TAKK, dela upp instruktioner och stötta i textuppgifter genom att            

hjälpa till att sortera informationen. 

 8.1.2 Påverkan på matematikkunskaperna 

Här presenterar vi speciallärarnas erfarenheter om vad inom matematiken som kan vara            

problematiskt kunskapsmässigt för elever med språkstörning. Många av svårigheterna         

som nämns i detta stycke kan finnas hos elever oberoende av språkstörning, men för              

elever med språkstörning ansåg flera av speciallärarna att det kunde vara extra svårt. Vi              

har kategoriserat respondenternas svar i automatisering, aritmetik och taluppfattning.         

Svårigheterna de nämnde skrivs nedan utan att någon svårighet är mer framträdande än             

en annan. Speciallärarna som benämns vid en kategori tycker något inom kategorin. 
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● Automatisera, och använda automatiserad talfakta. En del kunskap blir 

mekaniskt inlärd, en utantillinlärning utan förståelse, vilket gör att det är svårt 

att generalisera (speciallärare 2 och 3). 

 

Det kan vara svårt att automatisera, svårigheter att använda automatisera 

talfakta (speciallärare 2). 

 

● Aritmetiska svårigheter som nämndes var dubblor, tiokamrater, likhetstecknets 

betydelse och öppna utsagor, tiotalsövergångar och multiplikationstabeller 

(speciallärare 1, 2, 3, 5 och 8). 

 

Svåra uppgifter upplever jag handlar om likhetstecknets betydelse, öppna 

utsagor (speciallärare 8) 

 

● Inom taluppfattningen framkom skriva och forma siffror, ramsräkning, tallinjen, 

tontalen 13, 14, 15 …  och att elever vänder på talen och läser på fel håll. Elever 

kan säga tal rätt muntligt, men det kan bli fel skriftligt. Positionssystemet med 

ental och tiotal kan vara svårt att få rätt på, särskilt när det finns nollor som ska 

skrivas på rätt plats (speciallärare 2, 4, 5, 6 och 8). Exempel på uttalande: 

 

Positionssystemet kan absolut klura till det (speciallärare 4). 

 

● Andra kunskapsmässiga svårigheter i matematiken som elever med        

språkstörning kan ha svårigheter med symboler, klockan och tidsskillnad         

(speciallärare 2, 4 och 5). En av speciallärarna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Klockan brukar vara svår för eleverna, räkna med tid kan vara abstrakt på nåt              

sätt (speciallärare 4).  

 

Sammanfattning av resultatet: Elever med språkstörning kan ha extra svårt          

kunskapsmässigt men svårigheterna i matematik varierar mycket och är egentligen          
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oberoende av språkstörningen. Vi kan inte utläsa att något område är svårare än något              

annat för eleverna med språkstörning. Speciallärarna uttalar inte några specifika          

åtgärder, utan tränar eleverna med samma anpassningar som vi nämnt under begrepp,            

abstrakt och kommunikation.  

8.2 Hur gör speciallärarna anpassningar för elever med 

språkstörning i matematik? 
Våra frågor, se bilaga 1 frågorna , handlade om hur undervisningen ser ut, hur eleverna               

lärde sig bäst, vilka hjälpmedel som användes och hur de arbetade förebyggande på             

skolorna. Under den här rubriken kommer vi att redovisa resultatet i anpassningar med             

medierande verktyg, främjande, förebyggande anpassningar och arbetssätt och        

avslutningsvis hur anpassningarna organiseras av speciallärarna.  

 8.2.1 Anpassningar med medierande verktyg 

Vi frågade speciallärarna vilka hjälpmedel de använder? Vi fick många svar, som vi har              

delat in i kategorierna konkret material, tydliggörande material inom matematiken och           

digitala verktyg. 

 Konkret material 

Begreppen konkret material och laborativt material används båda men vi väljer här att             

benämna dem som konkret då vi i intervjuerna kunde utläsa att speciallärarna menade             

samma sak. Alla speciallärarna arbetade med konkret material. De ansåg att det var mer              

nödvändigt för elever med språkstörning än för andra. Det konkreta materialet gjorde            

det abstrakta konkret och var en väg till förståelse för eleven. Så här uttryckte sig en av                 

speciallärarna: 

 

Just i det abstrakta i det glappet mellan konkret och abstrakt. Där brukar det bli svårt.                 

Specifikt med en språkstörning, där behöver de det konkreta längre upp i åldrarna             

(speciallärare 1). 
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Vi kunde höra av både denna speciallärare (1) och av ytterligare två speciallärare             

(speciallärare 4 och 7) att de ansåg att montessorimaterial var en bra bro från det               

abstrakta till det konkreta. En annan av speciallärarna underströk vikten av att lära             

eleven använda materialet innan eleven kunde börja arbeta med det:  

 

Ja det räcker ju inte att sätta hjälpmedel i händerna på dem så löser det allt. Men om vi                   

inte lär dem hur de ska göra så hjälper ingenting. Det ska användas på ett vettigt sätt                 

(speciallärare 3).  

 

Alla speciallärarna berättade att eleverna tog med sig det konkreta materialet in i             

klassrummet, för att kunna arbeta med matematiken på ett sätt de var självgående och              

säkra i. Det konkreta material som nämndes i intervjuerna var numicon, 10 -             

basmaterial, pengar, tallinje, klossar, stavar, kulor på snöre, talvåg och klockor. En            

speciallärare (5) använde ett material som var avsett för synskadade med sin elev med              

språkstörning. Det fungerade mycket bra eftersom materialet var taktilt. Det gav eleven            

med språkstörning ännu en väg till att förstå. En speciallärare (6) samlade eget material              

från vardagen till exempel skruvkorkar. En speciallärare uttryckte sig på följande vis om             

verklighetsanknytning:  

 

Det är ju det som är svårt att koppla matten till någon verklighet att det finns något 

bakom siffrorna och symbolerna och gör man det på ett roligt sätt så lockar det ju dem. 

Vi jobbar mest med frukter och godis det tycker de är kul! (speciallärare 3) 

 Tydliggörande material inom matematiken. 

Samtliga speciallärare arbetade med olika material för att visa eleverna visuellt och för             

att ge dem olika strategier som fungerade tydliggörande. Ett sätt som alla speciallärarna             

arbetade med var att använda bildstöd. Bildstödet kunde vara, checklistor, punktlistor           

och vilka moment som lektionen innehöll, men också filmer egengjorda eller från SLI,             

(digital tjänst med ljudfiler och filmer). En elev fotograferade för att dokumentera vad             

de arbetade med i skolan för att kunna arbeta med samma sak i hemmet. Alla               

speciallärarna använde Widgit Online (program för att skapa bildstöd), egentagna          
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fotografier eller ritade själva, alla dessa för att förtydliga matematikuppgifter och           

instruktioner. Angående Widgit Online sa en speciallärare:  

 

Intervjuare: - Det här med bildstöd du nämnde Widgit Online till exempel. 

Respondent: -Ja det är min bästa kompis! (speciallärare 1) 

 

Alla speciallärarna använde digitala verktyg i arbetet med eleverna. De använde datorer,            

chromebooks och/eller Ipads. De program som speciallärarna använde inom         

matematiken var: Bingel, Widgit Online, NOMP, Klockgården, Vektor, Skolplus,         

Digital mattebok, Interaktiva tavlor, Miniräknare, Inläsningstjänst, Claroread och        

Powerpoint. Speciallärarna använde digitala verktyg till färdighetsträning, för att         

eleverna skulle kunna skriva i en digital mattebok eller lyssna på texten i matteboken.              

Även här liksom med konkret material underströk en av speciallärarna vikten av att lära              

eleverna att använda de digitala verktygen:  

 

Dessa hjälpmedel är oftast ett stöd för elever med språkstörning men de måste få              

vägledning i hur de ska användas på bästa sätt (speciallärare 3). 

 

En annan tydliggörande anpassning kunde vara att använda lathundar, som eleverna           

kunde ha nytta av när de arbetade självständigt i klassrummet. Lathundar användes till             

exempel när elever hade svårt att automatisera olika moment i matematiken. En av             

speciallärarna sa följande:  

 

Man får göra en avvägning om hur mycket tid man ska lägga på att automatisera det                

beror lite på hur stora svårigheter eleven har (speciallärare 2). 

 

Speciallärarna tog upp hundrarutor, lathundar med de strategier som eleven behöver och            

signalord i matematiken. Signalord berättar vilken strategi och vilket räknesätt som ska            

användas. På följande vis uttryckte sig en av speciallärarna: 

 

Att hitta, att koppla signalorden till räknesätten. Så att eleven kan hitta ord som tar               

honom in i problemet (speciallärare 3). 
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Ytterligare en anpassning som en av speciallärarna (4) gjorde för att tydliggöra var att              

korta ner meningar i matematikboken så att innehållet i uppgiften blev lättare att förstå.              

Specialläraren uttryckte följande:  

 

Utmana elever på deras nivå, inte sänka matematiken då det inte behöver vara den som               

är svår utan det kan vara språkligt för de här eleverna (speciallärare 4).  

 

En av speciallärarna (4) poängterade att det matematiska innehållet inte skulle           

förenklas, utan det var språket som behövde förenklas. Ett sätt var att använda anpassat              

läromedel, varav en speciallärare beskrev att hen drog ut sidor ur matematikboken.  

 

Att förenkla och korta ner genom att riva ut de sidor ur matteboken med bra innehåll för                 

matten och använda som arbetsblad (Speciallärare 4). 

 
Sammanfattning av resultat: Speciallärarna var noga med att framhålla att det var            

språket i matematiken som behövde anpassas inte det matematiska innehållet. De           

anpassningar som speciallärarna använde när de gjorde åtgärder för eleverna med           

språkstörning var olika medierande verktyg som konkret material, tydliggörande         

material och digitala verktyg. Vid användning av konkret material och digitala verktyg            

poängterade speciallärarna att eleverna behöver lära sig att använda dem, och att de             

sedan kan ha nytta av det i klassrummet. Tydliggörande material gav eleverna ett             

visuellt stöd i form av bildstöd och lathundar. 

 8.2.2 Främjande, förebyggande anpassningar och arbetssätt 

Vi ställde frågor, bilaga 1, om hur speciallärarna arbetar förebyggande och hur            

undervisningen utformas för elever med språkstörning. Vi kategoriserade svaren i          

kartläggning, anpassningar och arbetssätt. 

 Kartläggning 

Fem av speciallärarna (speciallärare 1, 2, 7, 8 och 9) beskrev att allt arbete kring elever                

med språkstörning utgick från den pedagogiska utredningen. Samma speciallärare sa att           
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de kartlägger elevers matematiska kunskaper, både styrkor och utvecklingsområden.         

Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) var ett kartläggningsmaterial som nämndes. En            

speciallärare uttryckte sig på följande vis: 

 

Kartläggning är såklart superviktigt och det är viktigt att man tänker på de eleverna,              

individerna med det de egentligen behöver hjälp med (speciallärare 4).  

 

I samband med kartläggningen nämnde en av speciallärarna (1) att observation gjordes,            

men förklarade inte ytterligare. Samtliga speciallärare sa att de som har beslutat om hur              

undervisningen för eleverna med språkstörning ska se ut är i de flesta fallen elevhälsan              

som specialläraren är en del av. Innan arbetet med elever och anpassningar börjar,             

informerade två av speciallärarna (speciallärare 1 och 3), på sina skolor, all berörd             

personal hur de bäst kan möta eleven i undervisningen. Mer än hälften av speciallärarna              

(speciallärare 3, 5, 6, 7 och 9) hade ingen schemalagd planering med lärarna utan såg till                

att skapa tillfällen att samtala. Det kunde vara vid kafferasten, i korridoren eller när              

tillfälle gavs.  

 

Det är inte mycket, sanningen är det är en egen tid vi hittar, det är olika former via mail,                   

via kaffekoppen på rasten, att vi träffas 20 minuter ibland (speciallärare 6) 

 

Fyra av speciallärarna (speciallärare 1, 2, 4 och 8) nämnde att efter en kartläggning var               

kontinuerlig återkoppling viktig för att få en rättvis bild av utvecklingen. Därför gjordes             

uppföljningar för att se om anpassningar och arbetssätt gav effekt.  

 

Själva arbetet återkopplas hela tiden mellan speciallärare och klasslärare för att få så             

rättvis bild av utvecklingen som möjligt. Går arbetet framåt, är det något som inte              

fungerar, vilka kunskaper upplevs eleven ha befäst, vilka anpassningar kan stötta eleven            

ytterligare (speciallärare 4). 

 Anpassningar 

Fyra av speciallärarna (speciallärare 1, 3, 6 och 7) berättade att lärmiljön var viktig och               

att anpassningar görs i elevernas klassrum. Anpassningar kan vara skärmar, hörselkåpor           
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och lugna hörn. Tre speciallärare (speciallärare 2, 5 och 6) berättade att de hade tillgång               

till grupprum. Därefter tittar speciallärarna på individuella anpassningar.  

 

Hörlurar ibland för att ha det lite tyst och lugnt. Hen tar lite pauser och promenerar lite i                  

klassrum och korridorer och så (speciallärare 3). 

 

En speciallärare (9) tar upp placeringen i klassrummet som viktigt, att eleven får sitta              

långt fram: 

 

Så att läraren ska kunna förtydliga genomgångar och kontrollera att eleven förstått            

instruktioner. Eleven har också lättare att ställa frågor om den sitter långt fram             

(speciallärare 9) 

 

I undervisningen kan det vara att förbereda och ge eleverna med språkstörning            

förförståelse innan genomgångar i helklass och innan ett område presenteras. Andra           

anpassningar som speciallärare sa var att de kan hålla på med ett moment en längre               

period. Men det kan också vara att byta aktivitet under en lektion för att eleverna inte                

ska jobba med samma uppgifter för länge, alternativt låta eleven vila en stund.  

 

De flesta tycker det är roligt att spela spel. Jag använder konkret material och variation               

är väldigt viktigt. Att man byter aktivitet så det inte blir samma för länge (speciallärare               

2). 

 

En av speciallärarna (5) berättade att en elev började arbeta direkt med aktivitet istället              

för att vara med och resonera och samtala i klassen. Tid kan vara avgörande för dessa                

elever. En speciallärare (2) lyfter att det som fungerar under enskild undervisning för en              

elev, kan användas som en anpassning i klassrummet. 

 

Tre av speciallärarna (speciallärare 2, 3 och 5) gör anpassningar för att eleverna ska              

orka med i skolan, för att helheten ska fungera och ge bästa möjliga förutsättning för               

inlärning. De ger eleverna förutbestämda pauser, små promenader, även grundläggande          

behov som mat, tid på dagen och toalettbesök försöker man tillgodose. En av             
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speciallärarna berättar att hen hade en elev som påverkades av om eleven hade ätit eller               

inte när de skulle arbeta tillsammans: 

 

Den här eleven är högst beroende av mat så jag tänker att jag måste kolla av att hen har                   

ätit. Så ibland börjar vi lektionen med att äta (Speciallärare 5). 

 Arbetssätt 

Flera av speciallärarna (speciallärare 1, 3, 4 och 9) arbetade på skolor som hade              

särskilda arbetssätt. Inom de arbetssätten gjordes anpassningar för hela klassen och           

därefter individuellt för de som behöver. Speciallärarna (speciallärare 1, 3, 4 och 9)             

menade att arbetssätten särskilt gynnade eleverna med språkstörning. De arbetssätt som           

nämndes var språkutvecklande arbetssätt, kooperativt lärande, upplevelsebaserat lärande        

samt montessoripedagogik. I samtliga klasser arbetades det aktivt med         

lektionsstrukturen. En av speciallärarna sa följande:  

 

Vi jobbar mycket med lektionsstruktur för alla. Lektionsstrukturen är gemensam för alla            

(Speciallärare 3). 

 

Repetition är bra för arbetsminnet, ansåg alla speciallärarna. Att upprepa samma           

moment om och om igen för att kunskapen ska sätta sig i långtidsminnet. Tre av               

speciallärarna (speciallärare 2, 5 och 6) uppgav att ibland kändes det som om eleverna              

glömde vad de arbetat med från en gång till en annan. Att det var som de aldrig hade                  

arbetat med momentet tidigare. Därför använde de repetition som en anpassning. Ett sätt             

att repetera var att spela in filmer av genomgångar så att eleven ska kunna repetera flera                

gånger även i hemmiljö. 

 

Ett barn med språkstörning behöver i regel samma upplägg hela tiden de ska kunna              

känna igen sig. De tycker att jag är ganska tråkig emellanåt när jag har jobbat bort mig                 

själv. När de börjar säga det här är tråkigt då är jag färdig (Speciallärare 1).  

 

En speciallärare (3) beskriver att de arbetar för att helheten ska fungera för eleven.              

Samtliga speciallärare säger att de ska arbeta bort sig själva för att eleven ska kunna               
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arbeta vidare på egen hand. Eleverna ska kunna ta fram material själva och bli              

självgående. En av speciallärarna (2) förespråkar att eleven ska bli delaktig i sin             

inlärning. Samma speciallärare förespråkar också att eleven ska bli medveten om sina            

svårigheter. Att arbeta med dessa elever ska mynna ut i att deras skolgång blir lättare.               

En speciallärare uttrycker sig så här:  

 

Det går inte att bara jobba med det som är jobbigt, eleverna ska få känna flyt också                 

(Speciallärare 4).  

 

Avslutningsvis framhöll en speciallärare (6) att de fungerade som språkrör för eleverna.            

För att elever med språkstörning har inte lika lätt att formulera sig just på grund av sina                 

svårigheter. 

 

Sammanfattning av resultatet: Kartläggningen av elevernas matematiska kunskaper för         

att se styrkor och utvecklingsområden ansågs viktigt för att veta vad eleven behöver             

hjälp med. Personalen kring eleven informerades om anpassningarna innan de sattes i            

bruk. Anpassningarna utvärderades för att se om de var adekvata och gav effekt för              

eleven. Anpassningarna kan beröra lärmiljön, både på grupp och individnivå. Andra           

anpassningar kunde vara att ge förförståelse, individuella åtgärder, arbetssätt och          

lektionsstruktur. Målet för speciallärarna var att arbeta bort sig själva att eleverna skulle             

bli självgående. 

 8.2.3 Hur anpassningarna organiseras av speciallärarna?  

För att undersöka hur speciallärarna organiserar anpassningarna för elever med          

språkstörning i matematik ställde vi frågor, se bilaga 1, om detta. Frågorna handlade om              

var och hur eleven får undervisning samt när.  

Arbetet med eleverna skedde när det fanns utrymme på schemat och sammanföll inte             

alltid med att övriga klassen hade matte. En av speciallärarna (1) träffar alltid eleven i               

klassrummet där enskild träning sker. Ibland bjuder specialläraren in andra elever så att             

eleverna tränar tillsammans. De tränar olika moment efter överenskommelse med          

mentor. Specialläraren arbetar med eleverna i perioder.  
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Vi pratar om hur barn, som Vygotskij sa, lär sig i relation med andra. Alltså det är inget                  

konstigt att två stycken sitter på en matta och funderar tillsammans (speciallärare 1).  

 

Några speciallärare (speciallärare 2 och 3) träffar sina elever enskilt ett par gånger i              

veckan. Övrig tid är eleverna i klassen där de får stöttning av klassläraren eller en               

resursperson.  

 

Och så samarbetar jag med resurspedagog och med lärare och så gör vi individspecifika              

anpassningar och vi gör anpassningar på gruppnivå som görs i klassen och dom utförs              

av resurspedagog sen träffar jag de här eleverna själv så har de undervisning med mig               

på ett eller två tillfällen i veckan (speciallärare 2). 

 

Flera elever får med sig material från specialläraren förutom från (1) för att kunna följa               

med i undervisningen i klassrummet. En av eleverna arbetar med eget material i             

klassrummet men deltar ej i klassens undervisning. En annan elev arbetade enskilt med             

speciallärare två gånger i veckan efter att eleven varit med på genomgången för             

lektionen i klassen:  

 

Man ska inte bara plocka ut men man behöver också enskilt för att man ska ha en chans                  

att förstå (speciallärare 9). 

 

Det tycker flera av speciallärarna (2, 4, 5, 7 och 8) som träffar sina elever både enskilt                 

och i små grupper. I de grupperna deltar elever med andra matematiksvårigheter än de              

svårigheter som elever med språkstörning har. De får då stöttning i matematik            

tillsammans. En speciallärare (5) har enskilda genomgångar och därefter bjuder          

specialläraren i några fler elever för att arbeta i lugn och ro. Specialläraren säger: 

 

Är det enskilt så är vi i grupprummet som tillhör klassen och då känner sig eleven nära                 

klassen och det tycker jag är viktigt. Om vi har en genomgång så har vi det enskilt men                  

sedan bjuder vi in andra elever till oss (speciallärare 5). 
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En speciallärare (2) gör anpassningar på gruppnivå för hela klassen. Specialläraren           

träffar sedan eleverna med språkstörning enskilt eller i grupp 2 ggr/vecka utifrån vilket             

syftet med matematikundervisningen är. En av speciallärarna (6) träffar enbart eleven i            

grupp ett par gånger i veckan, då tillsammans med elever från olika klasser.  

 

Sammanfattning av resultat: Eleverna med språkstörning deltog i klassrummet, men fick           

enskilda stödinsatser av sin speciallärare i olika former. Flera speciallärare arbetar även            

med dessa elever i grupper tillsammans med elever som har svårigheter i matematik             

eller med klasskamrater. Majoriteten av eleverna fick med sig material från           

speciallärarna för att kunna arbeta i klassrummet. 

8.3 Analys  
Vi analyserar resultatdelen utifrån våra olika teorier, didaktiska teorier, sociokulturella          

teorier med medierande verktyg och de specialpedagogiska perspektiven. Vi återkopplar          

även till våra problemformuleringar, Vad beskrivs som problematiskt hos elever med           

språkstörning inom ramen för matematikundervisning och Vilka anpassningar och         

åtgärder gör specialläraren för elever på lågstadiet och mellanstadiet med språkstörning           

i matematik? 

8.3.1 Vad beskrivs som problematiskt hos elever med språkstörning inom           

ramen för matematikundervisning 
 
När vi tolkar respondenternas svar från intervjuerna utläser vi att många matematiska            

svårigheter påverkas av elevernas språkstörningar. Speciallärarna menar att de         

matematiska svårigheterna hade varit mindre omfattande om eleverna inte haft          

svårigheter i språket. Det språkliga genomsyrar alla delar i matematiken. När vi ser på              

vår studie genom de sociokulturella teorierna ser vi att det som är genomgående             

problematiskt, enligt speciallärarna för eleverna med språkstörning i matematik,         

återfinns i språket. Mycket i matematiken utgår från kommunikationen det talade           

språket är av stor betydelse för att utveckla kunskap (Säljö, 2017). Speciallärarna lyfte             

att språket krävs för att kommunicera både muntligt och i skrift. Ahlberg (2013)             
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framhåller att språket är det viktigaste medierande verktyget. En sak som speciallärarna            

berättade som var problematiskt för eleverna med språkstörning var när de arbetade med             

matematik och fick muntliga instruktioner. När instruktionerna var i för många led hade             

eleverna svårt att förstå. De orkade inte fokusera för att ta till sig hela instruktioner.  

 

Elever med språkstörning kan ha svårt för att uttrycka sig och förstå i samspelet med               

andra, enligt speciallärarna. I kommunikationen med specialläraren eller med kamrater          

tränar eleverna sig i att förklara och utveckla språket i matematiken. Enligt den             

sociokulturella teorin menar Säljö (2014) att samspel mellan människan och verktygen           

är centralt. De intellektuella medierande verktyg som speciallärarna använde sig av var            

sitt muntliga språk men även sig själva när de samtalade med eleverna. När en elev               

skulle uttrycka sig kunde eleven ha svårt att hitta ord och begrepp. Om någon pratade               

länge eller fort och otydligt kunde det vara svårt att förstå för eleven och det var lätt att                  

tappa fokus. Även vid skriftlig kommunikation berättar speciallärarna att det är svårt            

för eleverna med språkstörning i matematik när uppgifterna blir för långa. Eleverna har             

svårt att veta vad som efterfrågas och redan från lågstadiet finns det mycket information              

i textuppgifterna. 

 

Speciallärarna kom in på begrepp många gånger. Det som är särskilt svårt för den här               

elevgruppen är mängden av begrepp. Att förstå innebörden av dem och att komma ihåg              

vad begreppen betyder. Speciallärarna sade också att matematiken är abstrakt för den            

här elevgruppen så det blir svårare att förstå. Då är det viktigt att koppla det abstrakta                

till konkret material. Materialet gör det möjligt för eleven att få se, känna och få               

stöttning för tanken (Ahlberg, 2013).  

 

När det gäller påverkan på matematikkunskaper svarade speciallärarna olika saker inom           

automatisering, aritmetik och taluppfattning. Det går inte att peka ut något speciellt,            

som är mer problematiskt än något annat inom matematikkunskaper för elever med            

språkstörning. Det finns att läsa mer om detta i resultatdelen. 
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8.3.2 Vilka anpassningar och åtgärder gör specialläraren för elever på          

lågstadiet och mellanstadiet med språkstörning i matematik? 
 
Speciallärarna beskrev hur de arbetade med elever med språkstörning i          

matematikundervisningen. Den didaktiska teorin handlar om hur undervisningen ser ut          

och vilka metoder som används i undervisningen (Kansanen et al., 2017).  

Alla speciallärarna använde fysiska medierande verktyg i form av konkret material till            

eleverna med språkstörning i matematikundervisningen. De arbetade med konkret         

material för att skapa förståelse för det abstrakta. Alla framhöll att det var enormt viktigt               

för denna elevgrupp att använda konkret material och det var det även längre upp i               

åldrarna. Enligt den sociokulturella teorin med medierande verktyg används de          

medierande verktygen för att tydliggöra verkligheten när eleverna ska skapa sina           

erfarenheter (Säljö, 2014; Säljö, 2015). Speciallärarna låter eleverna iaktta, härma och           

samtala om vad de gör när de lär sig använda det konkreta materialet. För att de ska                 

kunna använda det på egen hand i klassrummet, precis som Phillips och Soltis (2014)              

skriver.  

Bildstöd var någonting annat som alla speciallärarna såg till att eleverna fick tillgång             

till. Vanligast var genom att göra förtydligande material till eleverna till exempel            

punktlistor för instruktioner eller vad en lektion innehöll. Många elever hade tillgång till             

lathundar för att minnas strategier.  

Den syn som speciallärarna hade på de elever med språkstörning som de undervisade i              

matematik var kategorisk. De såg på eleven som symptombärare, eftersom eleven hade            

sin diagnos. Det var elevens diagnos som utgjorde grunden till problematiken. Utifrån            

kartläggningar av elevernas starka sidor och utvecklingsområden planerades innehållet i          

undervisningen. Vid kartläggning bör det tas hänsyn både till individuella svårigheter           

och lärmiljön. Kartläggningsmaterialet som beskrivs under rubriken språkstörning        

kombinerar dem, det kategoriska och relationella perspektiven (Hallin, 2019).         

Planeringen av undervisningen för eleverna med språkstörning var av allmändidaktisk          

karaktär. Det var inte det matematiska innehållet som behövde anpassas utan orsakerna            

var generella och kunde fungera i all undervisning (Nilholm, 2016). Ett par av             
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speciallärarna planerade elevens matematikundervisning tillsammans med klassläraren.       

Andra hade ingen gemensam planering. Samverkan med pedagoger i verksamheten          

förespråkas i det relationella perspektivet (Palla, 2013). Det är viktigt att organisera            

undervisningen för elever som är i behov av särskilt stöd så att eleven får använda ett                

språk som den förstår (Ahlberg, 2013). Didaktiken kan användas som en metod som             

hjälper till att organisera och genomföra undervisningen (Kansanen et al., 2017). De            

didaktiska frågorna, vad, hur och varför, kan vara en hjälp vid planeringen av             

undervisningen (Nilholm, 2016; Wahlström, 2019). 

Samtidigt som eleven ansågs bärare av problemet såg de flesta av speciallärarna till             

lärmiljön runt omkring elever med språkstörning när anpassningar utformas. Att ta           

hänsyn till miljön runt omkring är viktigt när elever utreds (Göransson et al. 2015).              

Även relationen mellan omgivningen och individen undersöks (Ahlberg, 2013). I den           

didaktiska triangeln visas förhållandet mellan läraren och eleven och deras relation           

(Hopmann, 1997). Speciallärarna var de som hade kunskapen om vad och hur            

matematik skulle läras in och gav förslag på individuella anpassningar samt var flexibla             

och lyhörda för elevers behov. Det som var målet för speciallärarnas undervisning var             

att eleverna skulle bli självgående. Det var tanken med alla åtgärder och anpassningar,             

att eleverna skulle kunna få strategier så att de kunde klara av att följa med i                

matematikundervisningen i gruppen. För att uppnå det arbetade speciallärarna på olika           

sätt. Det som fungerar enskilt kan även följa med som en anpassning in i klassrummet.               

Speciallärarnas mål var att eleverna genom att ha enskild undervisning skulle förberedas            

för att kunna delta inom klassens ram och på sina villkor i undervisningen.  

En speciallärare arbetade enbart med sin elev i klassrummet. Övriga speciallärare           

arbetade både individuellt och i grupper. I det kategoriska perspektivet riktas åtgärder            

mot den enskilda individen med specialundervisning (Palla, 2013), men i det           

relationella perspektivet planeras det professionella stödet för att nå alla elever och            

olikheter i undervisningen (Göransson et al. 2015). Vi kunde se att de att de åtgärder               

och insatser som speciallärarna gjorde för eleverna var utifrån både kategoriskt och            

relationellt synsätt, med tyngdpunkt på det relationella då det var målet med deras             

arbetssätt. 
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Detta ansåg speciallärarna var extra viktigt för elever med språkstörning           

matematikundervisningen: 

● Konkret material är mer nödvändigt för den här gruppen och längre upp i             

åldrarna. 

● Det är oerhört svårt att nå eleverna i det abstrakta. 

● Vid kommunikation måste eleverna anstränga sig extra mycket för att förstå och            

för att inte tappa fokus.  

● Det är viktigt med förförståelse. 

● Uppgifternas kontext är ännu viktigare. 

9. Diskussion 
Vi har delat in vårt diskussionsavsnitt i resultatdiskussion, metoddiskussion,         

specialpedagogiska implikationer och framtida forskning.  

9.1 Resultatdiskussion 
Vi presenterade resultatet utifrån två teman som handlar om elever med språkstörning            

och matematik. Våra teman var: Vad beskrivs som problematiskt för elever med            

språkstörning inom ramen för matematikundervisningen och hur gör speciallärarna         

anpassningar för elever med språkstörning i matematik. Vår resultatdiskussion         

presenteras utifrån våra frågeställningar. 

9.1.1 Vad beskrivs som problematiskt för elever med språkstörning inom ramen 

för matematikundervisning  

Det vi kunde se utifrån resultatet var att språket är en stor faktor som spelar in för                 

elevens inlärning i matematik. I den grekiska studien (Asimina & Aikaterini, 2015)            

menar forskarna att språkliga faktorer har stor betydelse för elever med språkstörning i             

början av deras matematikinlärning. Även Sterner och Lundberg (2002)         

uppmärksammar att det finns en koppling mellan svårigheter i matematik och språket. I             

vår studie framkom att det speciallärarna framför allt ser är svårt inom språket är främst               

begrepp och kommunikation. Vi lade märke till att speciallärarna gick mer in på detaljer              
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på vad de språkliga svårigheterna innebar för eleverna med språkstörning i matematiken            

än vad forskningen gjorde. De språkliga svårigheterna innebar svårigheter med begrepp           

och kommunikation. I samband med att speciallärarna pratade om begrepp berättade de            

att elever med språkstörning ofta har få begrepp och ord att använda. Detta stämmer              

med vad Hallin (2019) skriver och hon menar att eleven behöver hjälp med att bygga               

upp sitt ordförråd, för att det ska bli djupare. Detta gör speciallärarna genom att de               

arbetar med själva begreppsbildningen, de tar sig tid att arbeta med begrepp. De satt              

enskilt med elever och förklarade begreppen och de använder konkret material när            

eleverna tränar. Det stämmer överens med den tidigare forskning som Sterner och            

Lundberg (2002) presenterar. När eleven ska utveckla förståelse för begreppen samtalar           

eleven och specialläraren och använder konkret material. De menar att eleven ska träna             

att sätta ord på vad de gör (Sterner och Lundberg, 2002). Denna metod använde en               

speciallärare, som lyssnade samtidigt när eleverna arbetade och förklarade begreppen.          

Ibland berättade eleven för specialläraren och ibland för en annan elev. Det är i leken               

och samtalet som begreppen i matematik får en mening (Grevholm, 2014). 

 

En annan aspekt som speciallärarna tog upp i samband med begreppen var att eleverna              

ofta glömde begrepp de hade lärt in. Speciallärarna upplevde att eleverna hade kort             

arbetsminne och var frustrerande att det som elever hade kämpat med för att lära in               

kunde vara borta nästa gång. Av forskningen vi har läst är det bara Dowker som nämner                

det, men vi kunde se att flera av speciallärarna upplevde det som problematiskt. Dowker              

skriver att både kort och långtidsminnet påverkar när barnet ska lära sig räkna (Dowker,              

2004). 

 

Speciallärarna berättade att när elever med språkstörning ska uttrycka sig kan de ha             

svårt för att hitta ord och begrepp. Det påverkar både den muntliga och skriftliga              

kommunikationen i matematiken. Språksvårigheter ger direkt påverkan på ett barns          

förmåga att ta till sig muntliga eller skriftliga instruktioner och förstå språket i             

matematiken (Dowker, 2004). Vid muntliga instruktioner tappar eleverna lätt fokus,          

speciellt om det är för långa instruktioner. De har ofta svårt för att komma ihåg dem.                

Det stämmer överens med det som Sterner och Lundberg (2002) uppmärksammat i sin             
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rapport nämligen förmågan att förstå information både muntliga förklaringar och          

instruktioner är låg vid språkliga svårigheter. Det var inte bara muntliga instruktioner            

som var problematiska utan även skriftliga instruktioner i flera led ansåg speciallärarna.  

 

I intervjuerna framkom att det redan på lågstadiet kan finnas textuppgifter med mycket             

information. Den sortens textuppgifter, särskilt uppgifter med målande beskrivningar, är          

ofta ett hinder för att eleverna ska se det matematiska innehållet (Sterner och Lundberg,              

2002). Sådana hinder ger även speciallärarna i vår studie uttryck för när de berättar att               

eleverna har svårt att sortera viktig information och tolka frågan. Detta i sin tur gör att                

de många gånger inte hinner göra så många uppgifter. Liknande resultat har Alt et al               

(2014) samt Asimina och Aikaterini (2015) sett i sina studier där elever med             

språkstörning presterade sämre än andra elever när det gäller språktunga uppgifter.  

 

När det gäller matematikkunskaper insåg vi att matematiksvårigheterna inte skiljer sig           

mellan grupperna, elever med språkstörning och andra elever med         

matematiksvårigheter. Däremot ansågs elever med språkstörning ha extra svårt. Det          

tolkar vi som att det beror på deras språkliga svårigheter. Matematiksvårigheterna           

speciallärarna berättade om var olika och det gick inte att dra slutsatser om speciella              

svårigheter inom matematikkunskaperna. Inte heller i forskningen kan vi dra några           

slutsatser om speciella matematiksvårigheter. Därför förespråkar forskningen och        

speciallärare att en noggrann kartläggning viktig eftersom svårigheterna är individuella          

(Dowker, 2004). 

9.1.2 Vilka anpassningar och åtgärder gör specialläraren för elever på 

lågstadiet och mellanstadiet med språkstörning i matematik? 

I intervjuerna framkom att det medierande verktyget som användes mest av           

speciallärarna i matematikundervisningen var konkret material. Speciallärarna tyckte att         

det konkreta materialet fungerade som en bro till det abstrakta för eleverna. När nya              

områden presenteras och när gamla områden kommer tillbaka i         

matematikundervisningen ansåg speciallärarna att det konkreta ska användas. Alla         

speciallärarna ansåg att det var mer nödvändigt för den här elevgruppen jämfört med             
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andra elevgrupper. Det konkreta materialets betydelse styrks av Sterner och Lundbergs           

(2002) rapport som skrevs före begreppet språkstörning fanns och som handlar om            

elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med svårigheter i matematik. Sterner            

och Lundberg (2002) menar att eleverna behöver laborera med konkret material. I de             

andra forskningsrapporterna vi läste nämndes inget om konkret material. En synvinkel           

speciallärarna tog upp som sina intentioner, var att det är viktigt att lära eleverna att               

arbeta självständigt med det konkreta materialet innan de kan förväntas använda det i             

klassrummet. Ahlberg (2013) beskriver att det medierande verktyget, konkreta         

materialet, ger stöttning för tanken när eleven får se och känna och Säljö (2014; 2015)               

att det konkreta materialet tydliggör verkligheten i konkreta situationer.  

Alla speciallärarna använde digitala verktyg i arbetet med eleverna. Även här liksom            

med konkret material underströk en speciallärare vikten av att lära eleverna att använda             

de digitala verktygen. Det som förvånade oss var att speciallärarna inte framhöll de             

digitala verktygen som de använde som någonting de valde i första hand. Kanske hade              

de dragit en likadan slutsats, som Dowker (2004), när det kommer till digitala verktyg,              

att digitalt baserade interventioner har vanligtvis ett lägre resultat än interventioner som            

utförs av en lärare.  

Både Fazio (1999) och Alt et al. (2014) förespråkar i sina studier att en kartläggning               

utgör starten vid svårigheter. Detta har vi läst i vår utbildning och även speciallärarna              

berättade att de utgår från utredningar och kartläggningar när de gör anpassningar.            

Speciallärarna pratade om vikten att kartlägga elevens styrkor och utvecklingsområden.          

Det är en förutsättning med utbildad speciallärare med fördjupade kunskaper i           

matematik för att kunna kartlägga inom matematiken (Holgersson & Wästerlid, 2018).           

Även inom språkstörning utgår man från styrkor och begränsningar och kartläggningen           

ska utgå från en logopedutredning (Hallin, 2019).  

Speciallärarna nämnde olika anpassningar och det visar att varje elev med språkstörning            

har behov av olika anpassningar till sina svårigheter. Individuella anpassningar kunde           

vara placering i klassrummet och anpassningar som förtydligande genomgångar,         

kontrollera om elev förstått, tydlig lektionsstruktur, anpassade lektionsaktiviteter och         
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tillräckligt med tid. Det professionella stödet planeras för att nå alla elever och att              

elevers olikheter formar undervisningen (Göransson et al., 2015; Palla, 2013).  

Varken speciallärarna eller vi har hittat litteratur som handlar om matematik och            

språkstörning i kombination och forskningen är begränsad. Det gör att utbudet för att             

hämta kunskap från är snävt när vi stöter på olika svårigheter inom språkstörning och              

matematik. Den grekiska studien (Asimina & Aikaterini, 2015) uppmärksammade också          

att forskningen fortfarande är begränsad. Därför behöver varje speciallärare själv leda           

arbetet framåt. Någon speciallärare hade ett team att rådfråga men de flesta fick själv ta               

reda på kunskap och lösningar. Några skolor hade arbetssätt som speciallärarna ansåg            

gynna elever med språkstörning. Arbetssätten handlade om att på olika sätt arbeta med             

språket, och förtydligande material. Eftersom det är i språket många av problemen            

uppstår, anser vi att det gynnar elever med språkstörning att arbeta språkutvecklande.  

Vi såg att enskild undervisning användes som förberedelse för eleverna att klara av             

klassrumsundervisningen. Då får eleven förförståelse och har möjlighet att känna sig           

delaktig i matematikundervisningen. Vi såg att speciallärarna använde olika arbetssätt          

och hade undervisning med eleverna både enskilt och i grupp. Vi skrev i vår analys att                

speciallärarna hade ett relationellt perspektiv genom att deras elever i förlängningen           

skulle kunna delta i matematikundervisningen i sin klass. Även om det kunde tolkas att              

speciallärarna hade ett kategoriskt perspektiv eftersom de arbetade med eleverna utifrån           

att de hade sin diagnos. I läroplanen skrivs att undervisning i matematik ska bidra till att                

elever kan tolka matematiska situationer och utveckla intresse och tilltro till sina            

förmågor. För att främja detta behöver elever undervisas på olika sätt där hänsyn tas till               

individerna (Skolverket, 2019). Vi tänker att för att eleven ska ha en möjlighet att              

utveckla tilltro till sin egen förmåga är det lättare att göra det enskilt utan att vara                

betraktad av klasskamraterna för att eleven kan känna att den lyckas i klassrummet.             

Sterner och Lundberg (2002) skriver att om barn känner att de misslyckas i sin              

matematikinlärning är det stor risk att de tappar motivationen. En speciallärare berättade            

att de hade en resurs i klassen. Precis samma sak lyfter Dowker (2004), att använda en                

resurslärare är en metod för att eleven ska kunna stanna kvar i klassrummet.  
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9.2 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie för att vi ansåg att det passade vårt syfte med                 

studien. En kvalitativ studie fokuserar på vad som sägs för att vi ville vara öppna för                

respondenternas röster. Det visade sig att en kvalitativ studie var ett bra val, jämfört              

med en kvantitativ studie som kräver ett större antal respondenter. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för i dem ges det mer utrymme till att               

tala fritt kring ämnet. Det hade fördelar såsom att vi även fick oförutsägbara svar men               

också nackdelen med att i vissa områden fick vi stor spridning och då var svaren svårare                

att samla i kategorier. Det syntes tydligast kring vilka svårigheter elever med            

språkstörning kunde ha inom matematikkunskaperna. Vi gjorde ingen pilotstudie på          

frågorna före intervjutillfällena eftersom vi inte hade så många respondenter. Vi ville ta             

vara på de respondenter vi hade. Hade vi haft möjlighet att genomföra pilotstudier             

kanske vissa frågor kunde formulerats om och svaren blivit mer samlade. Vi fick fram              

tillräckligt mycket material från respondenternas svar för att kunna sammanställa ett           

resultat.  

Antalet respondenter var inte tillräckligt många när vi sökte i första skedet. Vi blev              

tvungna att lägga till speciallärare på mellanstadiet samt specialpedagoger i vårt urval.  

Vid större delen av intervjutillfällena var vi båda två närvarande. Fördelen med det var              

att en av oss styrde intervjun och ställde frågor. Den andre såg till att alla frågor blev                 

besvarade och ställde även kompletterande frågor vid behov. När vi gjorde intervjuerna            

via Zoom kunde det vara svårare eftersom det är lättare att flika in och ställa               

kompletterande frågor när man träffas i verkligheten. På Zoom försvann möjligheten att            

läsa av varandra och två kunde börja prata samtidigt. Mot slutet av intervjutillfällena             

blev vi mer rutinerade och vårt samspel i intervjuerna flöt bättre. De skriftliga             

intervjuerna fungerade bra vi fick svar på våra frågor och respondenterna kunde            

fördjupa sig i det som de ansåg viktigt. Det man tappade med de skriftliga intervjuerna               

var möjligheten för oss att ställa följdfrågor och det blev inte någon dialog. 

För transkriberingarna av intervjuerna ansvarade den som hade ställt frågor under           

intervjutillfället. Det var en fördel då vi kände igen det som sades. Två av intervjuerna               
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var på samma dag, vilket i efterhand var en nackdel, för att den av oss som skulle                 

transkribera den första intervjun blev distraherad av den andra intervjun. Om vi gör om              

det kommer vi att ha en dag emellan intervjuer. Transkriberingarna utgjorde sedan en             

viktig resurs när vi skulle söka efter mönster och kategorisera svaren samt söka efter              

citat. Detta underlättade när vi skrev resultatet. 

Tillförlitligheten är relativt hög men i och med de semistrukturerade intervjuerna finns            

visst tolkningsutrymme. Det vi känner vi kunde tillfört vår studie är observationer för             

att se hur undervisningen av elevgruppen gick till. Det som gjorde att vi inte              

genomförde observationer var att det fanns inte tillräckligt med tid för att kunna göra              

det. Det vi också kunde gjort var att kompletterat våra frågor med en lista som vi kunde                 

läst upp ja och nej frågor för att ytterligare precisera intervjusvaren när det gällde              

matematikkunskaperna.  

9.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vår förhoppning är att studien kan ge vägledning till pedagoger på fältet vilka             

svårigheter i matematik elever med språkstörning kan hamna i och hur det kan             

förebyggas och stöttas. Där spelar specialläraren en viktig roll genom att vara en             

kvalificerad samtalspartner inom matematiken och genom att arbeta förebyggande och          

främjande på skolor (SFS 2017:1111). Specialläraren ska titta på lärmiljön runt omkring            

och forma undervisningen för eleverna. Det är viktigt att skolorna schemalägger           

regelbundna tider där specialläraren i matematik träffar pedagoger för att planera,           

analysera och handleda. Det är en förutsättning att specialläraren samtalar och handleder            

pedagogerna för att undervisningen ska vara utvecklande och hålla god kvalité för            

eleven. 

När det gäller elever med språkstörning i matematik behöver specialläraren i sin            

profession ha grundläggande kunskap om språkutveckling, både hur språkinlärning och          

bearbetning av språket fungerar (Hallin, 2019). Detta för att matematiken innehåller           

mycket språk, både skriftligt och muntligt. Vid muntlig kommunikation behöver          

specialläraren tänka på att anpassa instruktioner både vad gäller längden på dem,            

talhastigheten och visuellt stöd, men även att ha koll på att eleven förstår. För att eleven                
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ska förstå muntlig och skriftlig kommunikation behöver specialläraren ägna mycket tid           

för att träna begrepp och begreppsbildning, det vill säga vad begrepp betyder och hur de               

kan användas. Vid skriftliga textuppgifter krävs stöttning i att lära sig strategier, men             

också för att förstå vad det frågas efter. 

I vårt arbete lyfter flera av speciallärarna bristen på personal med adekvat kunskap inom              

området att vända sig till. Vårt arbete ger en indikation om hur viktigt det är med att                 

kommuner har logopeder som kan ge speciallärarna stöttning och handledning i deras            

arbete med elever med språkstörning i matematik. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har kurser och material kring        

språkstörning. I vårt arbete kan vi se att detta används av en del speciallärare och skolor.                

Vi anser att det är viktigt att det finns kvar, men föreslår att Specialpedagogiska              

skolmyndigheten utvecklar material och kurser där matematiken och språkstörning         

kombineras. 

Speciallärarutbildningen med inriktning mot matematik behöver i högre utsträckning         

innehålla språkliga moment. Det är viktigt att det finns undervisning som lyfter fram             

språkets utveckling och även i kombination då språket är en stor del i matematiken.  

9.4 Framtida forskning 
Eftersom forskningsutbudet är begränsat ser vi att det finns många möjligheter till            

utveckling. Området är inte mättat utan det finns flera olika riktningar att arbeta vidare              

på från vår studie.  

En annan utgångspunkt på vårt område är att fråga sig vad eleverna säger. Vi har               

undersökt vad speciallärarna i skolan anser är bra för eleverna med språkstörning. Det är              

intressant att fråga eleverna vad de själva anser är bra för dem när det kommer till                

åtgärder och anpassningar.  

Vi har utgått ifrån speciallärare och specialpedagoger det hade varit intressant att            

undersöka vad klassföreståndare eller undervisande lärare hade svarat. Den kategorin av           

lärare har inte den specialpedagogiska fördjupningen. Vilka anpassningar och åtgärder          
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anser de är nödvändiga för elever med språkstörning i matematik och framför allt             

genomförbara inom klassens ram. 

En möjlighet till framtida forskning är att genom en enkätundersökning med fördjupade            

frågor undersöka och fördjupa förståelsen av matematikkunskapernas påverkan för         

elever med språkstörning. En annan möjlighet är att genomföra observationer som           

komplement till semistrukturerade intervjuer för att få en fördjupad inblick inom           

området. 

Vi hoppas att andra blir intresserade och fortsätter forska inom området. För oss har det               

varit enormt givande och våra kunskaper har ökat och ändå känns det som om vi precis                

bara skrapat på ytan på ett stort och viktigt område. 

10. Slutord 
Syftet med vår studie var att bidra med en inblick i vilka svårigheter som kan uppstå                

och hur matematikundervisningen kan utformas för elever med språkstörning, på          

lågstadiet och mellanstadiet. De frågor som vi ställde oss var: Vad beskrivs som             

problematiskt för elever med språkstörning inom ramen för matematikundervisning på          

lågstadiet och mellanstadiet? Vilka anpassningar och åtgärder gör specialläraren för          

elever på lågstadiet och mellanstadiet med språkstörning i matematik? 

För att undersöka detta bestämde vi oss för att genomföra en kvalitativ studie baserad              

på semistrukturerade intervjuer med speciallärare med inriktning mot        

matematikutveckling. Forskningen som tidigare utförts på vårt område var inte          

omfattande och det var mest forskning på internationell nivå.  

Vi har valt att utgå från olika teorier. Eftersom att språket är det som utgör störst                

inflytande på inlärningen för eleverna valde vi att använda de sociokulturella teorierna            

med medierande verktyg. De didaktiska teorierna och de didaktiska frågorna vad, hur            

och varför använde vi för att redovisa vårt resultat. Slutligen använde vi de kategoriska              

och relationella perspektiven för att analysera vårt resultat.  

Urvalet blev trots många förfrågningar totalt endast nio respondenter, vilket ändå var            

fullt tillräckligt för att utgöra grunden för ett resultat. Det blev sju muntliga intervjuer              
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och två av respondenterna gjorde intervjun skriftligt. De muntliga intervjuerna          

genomfördes mestadels digitalt eftersom restriktionerna för covid-19 infördes. Alla         

intervjuerna transkriberades och utgjorde grunden när vi skulle sammanställa ett          

resultat. 

Vårt resultat visar att samtliga speciallärare upplever att det är språket som ställer till det               

för elever med språkstörning i matematik. Det är begrepp och kommunikationen inom            

matematikundervisningen som beskrivs som problematiskt. Därav visar resultatet att det          

inte är det matematiska innehållet som är svårigheten. Vi kunde utläsa i både forskning              

och speciallärarnas intervjuer att kartläggning av eleverna utgör grunden för          

individuella anpassningar. En del av speciallärarna hade enskild undervisning för att           

eleverna skulle kunna delta i klassrumsundervisningen.  

De specialpedagogiska implikationer vi kan se är att vår studies bidrag riktas mot flera              

nivåer, skolnivå, kommunnivå och statlig nivå. Framför allt finns det mycket för            

speciallärare och övriga pedagoger i skolan att ta till sig av. De kan fördjupa sin               

kunskap om vad som kan vara problematiskt för en elev med språkstörning i matematik              

och hur det kan anpassas. Det finns även implikationer för kommunerna att ta i              

beaktande i form av vikten av adekvat kompetent personal att vända sig till för mer               

kunskap. Eftersom SPSM är en statlig myndighet rekommenderar vi en utbildning om            

matematik med språkstörning i kombination. 

Vi såg att det behövs framtida forskning på området och ser att vår studie går att                

applicera på klasslärare eller andra undervisande lärare och framför allt elever med            

språkstörning. Andra områden var att fördjupa kunskapen om hur         

matematikkunskaperna påverkas eller att observera för att få en fördjupad inblick inom            

området. 

Efter vi genomfört vår studie har vi en kompletterande kunskap om språkstörning och             

matematik med oss ut som färdiga speciallärare. En kunskap som vi kan ha stor nytta av                

i vår profession i samband med att diagnosen språkstörning uppmärksammas mer. 
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Intervjufrågor 
Inledning - att det handlar om språkstörning inom matematiken. 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som speciallärare?  
hur ser din bakgrund inom skola ut innan dess? 
 
Vilken utbildning har du? 
Var har du fått din information/lärdom om språkstörning? 
utbildning 
föreläsningar 
kurser 
 
Vad är din erfarenhet av elever med språkstörning? 
Matematik erfarenhet? 
 
Hur skiljer sig din kunskap från en klasslärares kunskap? 
 
Hur får klasslärare kunskap om språkstörning? 
 
Undervisning 
Vi tänker att du ska utgå från den eller de elever som du undervisar i matematik som 
har språkstörning. Att du har den/de för din inre blick under intervjun. Vid flera tar vi A, 
B … en fråga i taget. 
 
Hur ser undervisningen ut för den här eleven? 
hur ser en vecka ut i matematiken för den här eleven? 

(var befinner sig eleven? i klassrummet, enskilt, grupp) 
(perioder? intensiv) 

Beskriv hur ni arbetar under en vanlig lektion. 
( I klassrummet, enskilt, grupp) 

            (vilka moment , laborativt, arbetssätt, repetition) 
Vilka anpassningar görs för eleven? 
 
 
Vad tar du hänsyn till i planeringsstadiet för att undervisningen ska bli så bra som 
möjligt för eleven? 
tid på dagen 
arbetspassens längd 
undervisning, enskilt, grupp, helklass 
 
I vilka undervisningssituationer kan eleven hamna i svårigheter?  
Hur löser man det? 
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Vilka är involverade i utformningen av elevens matematikundervisning?  
Vilka står för planeringen för undervisningens utformning?  
Vem/vilka tar beslut i särskilt stöd /kring undervisningsbehov /beslut i undervisningen 
för eleven?  
Är spec inblandad? Finns det ett samarbete med klassläraren i arbetet kring eleven? 
Hur ser det ut? Har ni olika roller/arbetsuppgifter? Hur ofta har ni planering, uppföljning, 
handledning? 
Hur får övriga undervisande lärare information om elevens anpassningar och 
problematik? 
Är föräldrar delaktiga, insatta? 
 
 
Specialpedagogiskt perspektiv 
 
Här tänker vi att du utgår från arbetet i matematik som du utför med eleven/eleverna 
med språkstörning. 
 
Vilka svårigheter upplever du eleven/eleverna med språkstörning hamnar i 
kunskapsmässigt?  
Är det någonting som framträder tydligare än andra? 
Tex:problemlösning                          omvända siffror 
likhetstecken 
Hur arbetar du med det? 
 
Vilka svårigheter har eleven? 
arbetsminne 
instruktioner 
expressiv/impressiv/kombo språkstörning 
 
Hur arbetar skolan förebyggande med den här elevgruppen?  
arbetssätt  
 
Hur lär sig eleven bäst? 
Hur märker du det? 
magkänsla, tester, ser du det, begrepp 
 
Vilka uppgifter upplever du att eleverna tycker är lätta, svåra, roliga? 
Hur märker du det? 
 
Hur har uppgifternas kontext i matematiken betydelse för de här eleverna? 
Finns det skillnader för den här elevgruppen jämfört med andra? 
 
Hur upplever du att dina insatser för den här elevgruppen skiljer sig jämfört med de 
insatser du ger till andra elever i behov av särskilt stöd i matematik? 
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Medierande verktyg 
 
Vilka hjälpmedel (Intellektuella, fysiska) använder du? Är det specifikt för elever med 
språkstörning? Förespråkar du något speciellt material? 
Punkta 
konkret material, egentillverkat material  
Har ni en lärobok? 
bildstöd  
ipad,appar  
digitala resurser tex mattebok 
pratar matematik i par/grupp 
Pedagog 
Förkortad instruktion,  
enklare kommunikation 
 
 
Om du fick bestämma helt fritt, hur tycker du att en optimal matematikundervisning ska 
vara utformad för en elev med språkstörning? 
(Kan man ha en undervisning som gynnar både den eleven och klassen) 
 
 
Vet du var du ska vända dig om du kör fast i hur du ska hjälpa en elev med 
språkstörning  i matematik? 
Finns stöttning? 
Handledning’ 
 

Har du varit med om att någon skola (där du jobba nu/jobbat tidigare) genomför en 
satsning för att informera om språkstörning? Alla lärare/Specialpedagogisk personal? 

  

Hur har du upplevt att din nuvarande arbetsplats/tidigare arbetsplatser varit rustade för 
att ta hand om elever med språkstörning och hur har det jobbats med dessa elever? 
Specialpedagogisk personal/Ämneslärare med specifika 
insatser/Internutbildningar/Information mm.  
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Missivbrev 

Vi heter Anita Carlsson och Petra Mathiasson. Vi studerar vår sista termin på             

speciallärarprogrammet med inriktning mot matematikutveckling och kommer att ta         

examen våren 2020. 

Under vårterminen kommer vi att skriva vårt examensarbete som handlar om           

språkstörning och matematik. Vi vill få fördjupad kunskap om hur man kan undervisa             

elever på lågstadiet i matematik när de har en diagnostiserad språkstörning. För att få              

mer kunskap vill vi intervjua speciallärare som undervisar elever med språkstörning i            

matematik.  

Intervjuerna kommer att spelas in som en ljudinspelning med Iphone/Ipad.          

Ljudinspelningarna kommer att transkriberas. Det är vi som författare till arbetet och            

vår handledare som kommer ha tillgång till det insamlade materialet. 

  

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer:        

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

● Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

● Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har 

möjlighet att avböja medverkan i studien. 

● Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

● Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 
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Återlämnas till studenterna i samband med intervjun. 

 

74 

 


