
 

 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4-6 

VT 2022 

Fakulteten för Högskolan Kristianstad 

Språkutvecklande 
matematikundervisning ur ett 
relationellt perspektiv 
Hur lärare upptäcker och arbetar för att 
förhindra att elever hamnar i språklig 
sårbarhet i matematikämnet 

Karin Könberg och Emelie Olsson 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare/Author 

Karin Könberg och Emelie Olsson 

Titel/Title 

Språkutvecklande matematikundervisning ur ett relationellt perspektiv. 

Hur lärare kan upptäcka och arbeta för att förhindra att elever hamnar i språklig sårbarhet i 

matematikämnet. 

Language developing mathematics teaching from a relational perspective. 

How teachers can discover and work preemptively to avert students from falling into language 

vulnerability in the subject of mathematics. 

Handledare/Supervisor 

Jenny Green 

Examinator/Examiner 

Örjan Hansson 

Sammanfattning 

I detta arbete har vi genom intervjuer undersökt hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med metoder 

och hjälpmedel för att stötta elever i språklig sårbarhet inom matematikämnet. Syftet är att bidra 

med kunskap om hur lärare i årskurserna 4-6 kan arbeta språkutvecklande inom matematiken 

och vilka metoder och hjälpmedel som kan användas för att motverka språklig sårbarhet i 

matematikundervisningen. 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt det relationella perspektivet och begreppet språklig 

sårbarhet där elevers svårigheter anses kunna överbryggas inom ramarna för den ordinarie 

undervisningen. Utmaningarna anses ligga hos läraren som förväntas överbrygga svårigheter 

genom en anpassad undervisning som möter elevernas kunskaper och behov istället för att 

problem anses ligga hos eleven och att externa resurser krävs för att tillgodose elevens behov. 

Relationer prioriteras för att upptäcka och planera undervisningen efter elevernas behov. 

Resultatet visade att lärare lyfter matematiska begrepp och använder metoder och hjälpmedel 

för att främja elevernas kunskapsutveckling. Resultatet visade också lärares begränsade 

kunskaper om syftet, vikten av och utvärdering av språkutvecklande matematikundervisning. 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det råder ingen brist på metoder och hjälpmedel 

som är gynnsamma för elever i språklig sårbarhet. Däremot behöver lärare på fältet få kunskap 

om varför och när dessa ska användas. Undersökningen visar också att i många fall har lärare 

en intention att lära sig mer om och implementera metoder och hjälpmedel för att gynna den 

språkutvecklande matematikundervisningen, men hindras av flera faktorer, främst bristande tid 

och ekonomi. 
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Förord 

Detta examensarbete är skrivet av två kurskamrater på Högskolan Kristianstad under sista 

terminen på Grundlärarutbildningen årskurs 4-6. Vi har genom hela processen arbetat 

huvudsakligen tillsammans, både för att motivera varandra och för att vi upplever ett bra 

samarbete. När det kommer till formalia och referenshantering har vi delat upp och haft varsitt 

ansvarsområde eftersom vi har olika styrkor när det kommer till detta. 

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete genom hela arbetet. Vi tackar lärarna som ställt upp 

på intervju och där med gjort vår empiriska undersökning möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Jenny Green för stöd och goda råd. 

Karin Könberg och Emelie Olsson, juni 2022  
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1 Inledning 

Jag märker ju på uppgifterna att det är ju väldigt svårt, en del faller, en del klarar ju inte 

matten på grund av språket. (Magnus) 

Språket är det verktyg som används för att kommunicera, tänka, tala, inhämta och utbyta 

kunskaper. Den språkliga förmågan varierar mellan individer och påverkas av kultur, kontext 

och biologiska förutsättningar (Edmonds-Wathen, 2014). Många elever upplever språkliga 

utmaningar i skolans olika ämnen och språkförmågan påverkar elevers prestationer (Slivka, 

Magnusson, & Gröndahl, 2020). Elevers bristande kognitiva förmågor har tidigare ansetts vara 

anledningen till elevers matematiksvårigheter men på senare tid har forskare kunnat konstatera 

att matematik och språk i kombination kan orsaka att elevers matematikinlärning hindras 

(Jourdain & Sharma, 2016). 

Matematik anses ibland vara är ett universellt språk och att alla som behärskar det anses kunna 

lösa matematiska problem oavsett vilket språk man talar (Adoniou & Qing, 2014). Majoriteten 

av uppgifterna elever möter i skolan är däremot inte språkfria, det krävs en språklig förståelse 

för att kunna lösa dem (Adoniou & Qing, 2014). Elever behöver simultant förstå innehållet på 

såväl undervisningsspråket som matematikspråket för att sedan kunna genomföra uppgiften 

med tillhörande nödvändiga uträkningar (Jourdain & Sharma, 2016). Lärare bör därför 

säkerställa att elevens ordförråd är tillräckligt inför ett nytt arbetsområde och vid 

uppmärksammade brister tillämpa språkstöttande metoder och hjälpmedel (Adoniou & Qing, 

2014). Resultatet av att inte förstå det språkliga innehållet i undervisningen kan leda till att 

elever hamnar efter i utvecklingen av de matematiska förmågorna, då de inte förstår de språkligt 

betydelsefulla delarna av undervisningen (Adoniou & Qing, 2014). 

Elever som upplever att språket hindrar tenderar att hoppa över textuppgifter, vilket påverkar 

deras lärande, självkänsla och motivation negativt. Detta problem är allvarligt då elevers 

matematiska förståelse och utveckling kan begränsas på grund av de språkliga utmaningarna 

och undervisningens bristande stöd (Taukeni, 2019) Elever riskerar även att inte nå 

kunskapsmålen och få underkända betyg, vilket kan resultera i minskad delaktighet och 

inkludering (Taukeni, 2019). 

Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2019). Undervisningen ska utgå ifrån elevernas bakgrund, erfarenheter, kunskaper 

och språk. Genom detta ska undervisningen främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling 
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(Skolverket, 2019). Genom att känna till elevernas förutsättningar kan läraren anpassa 

undervisningen så att alla elever når målen. Skolan ansvarar för att stötta alla elever så att de 

når kunskapskraven (Skolverket, 2019). Detta stärker problemområdets 

utbildningsvetenskapliga relevans eftersom när undervisningen inte anpassas till elevers 

förutsättningar och behov riskerar de att hamna i eller fastna i språklig sårbarhet. Detta till följd 

av att de inte erbjudits det stöd de har rätt till och behövt. Det är lärarens ansvar att stötta 

elevernas utveckling av tal-, läs- och skrivförmågan, men i verkligheten ser det annorlunda ut 

då lärare själva upplever svårigheter i att undervisa språk kombinerat med matematik (Hansson 

& Trygg, 2020). Lärares ämnesdidaktiska kunskaper har visats vara bristfälliga och i behov av 

utveckling för att kunna erbjuda en undervisning som tar hänsyn till elevernas förutsättningar 

och behov (Hansson & Trygg, 2020). 

Vi kommer att fokusera på årskurserna 4-6 då vi upptäckt att det finns forskning om 

språkutvecklande matematikundervisning på lågstadiet men att det saknas studier och forskning 

om ämnet relaterat till mellanstadiets matematikundervisning. Eftersom forskning vanligtvis 

utgår ifrån det kategoriska perspektivet där fokus ligger på hur olika diagnoser påverkar elevers 

inlärning, har vi valt att istället utgå från ett relationellt perspektiv. Detta gör vi genom att 

använda begreppet språklig sårbarhet i vår studie, för att inte fokusera på elevens brister, utan 

istället på undervisningens möjligheter. Med denna utgångspunkt inkluderas olika orsaker till 

elevers utmaningar och det är ett medvetet val som vi gjort eftersom vi i framtiden förväntas 

kunna möta elevers olika behov. Begreppet språklig sårbarhet är relativt nytt vilket har försvårat 

arbetet och gjort det omfattande då begreppet innefattar svårigheter som uppstått av olika 

anledningar. I arbetet med kunskapsöversikten, där vi försökt finna forskning inom området, 

fann vi främst resultat som utgått från det kategoriska perspektivet. Tidigare forskning har 

främst olika diagnoser som utgångspunkt när det kommer till vad som kan hindra 

matematikutvecklingen och vilka undervisningsmetoder som ansetts gynnsamma för att 

överbrygga svårigheter. Vi har till följd av detta fått utgå från internationell forskning där det 

förekommer betydligt fler forskningsbaserade studier som utgår från det relationella 

perspektivet och använder begreppet “language vulnerability” som går att likställa med språklig 

sårbarhet. 

Genom denna studie vill vi synliggöra hur verksamma lärare arbetar språkutvecklande inom 

matematikämnet och visa på metoder och hjälpmedel som de anser gynna elevernas 

matematiska och språkliga utveckling. Detta fokus valdes till följd av vetskapen om att uteblivet 



 9 (55) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

stöd kan hindra elevers utveckling och resultera i bland annat sänkt självkänsla och motivation. 

I studien beskrivs det aktuella kunskapsläget om ämnet språkutvecklande 

matematikundervisning för att förhindra språklig sårbarhet, samt resultatet av genomförda 

intervjuer med 6 stycken verksamma och legitimerade matematiklärare, deras syn på 

undervisningens utmaningar, hur de anpassar undervisningen för att möta elevers språkliga 

behov samt hur resultat synliggörs. Avslutningsvis sammanfattas arbetet i en analys och 

diskussion där arbetets sammanfattas och problematiseras. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurserna 4-6 kan arbeta 

språkutvecklande inom matematiken och vilka metoder och hjälpmedel som kan användas för 

att motverka språklig sårbarhet i matematikundervisningen. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig lärare till begreppet språklig sårbarhet? 

• Hur arbetar lärare språkutvecklande inom matematik för att stötta elever i språklig 

sårbarhet? 

• Vilka resultat anser lärarna att metoderna och hjälpmedel som används ger i 

matematikundervisningen? 
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2 Teoretisk förankring 
I detta avsnitt presenteras arbetets teoretiska utgångspunkt, relationellt perspektiv på 

språkutvecklande matematikundervisning. Denna teori valdes då den möjliggör ett alternativt 

sätt att se på undervisning och elevers behov till skillnad från den traditionella undervisningen 

som präglats av ett kategoriskt perspektiv. Det kategoriska perspektivet förklaras i syfte att 

synliggöra skillnaden mellan perspektiven och genom att förklara motsatsen beskriva vad ett 

relationellt perspektiv inte är. 

Studien kommer att utgå ifrån begreppet språklig sårbarhet och hur den relationella teorins 

perspektiv påverkar elevers lärande. Det relationella perspektivet innebär att kunskaper 

förmedlas och inhämtas genom mänskliga relationer. Goda relationer mellan lärare och elever 

ses därför som en grundförutsättning för lärande (Aspelin & Johansson, 2017). Biesta (2011) 

menar att lärarens uppdrag inte är att forma elever efter samhällets normer utan att frigöra dem 

genom utbildning och tillåta dem att bli unika subjekt. Detta menar Aspelin och Johansson 

(2017) att läraren gör genom att möta eleverna för vem de är och inte för vad de är. Eleverna är 

individer som förändras och därmed även deras förmåga och behov. Genom det relationella 

perspektivet prioriterar läraren relationer för att upptäcka elevens person och behov i syfte 

att skapa en förståelse för hur undervisningen kan anpassas för att möta den enskilda individens 

behov (Aspelin & Johansson, 2017). Vi tror därför att det relationella perspektivet med 

begreppet språklig sårbarhet möjliggör lärande eftersom fokus ligger på möjligheterna i 

pedagogiken istället för problem hos eleven. 

Det finns olika sätt att se på inlärningssvårigheter bland elever. Det kategoriska perspektivet är 

det som präglat skolan genom åren (Ahlberg, 2013). Inom det kategoriska perspektivet ses 

problematiken ligga hos eleven, det är eleven som har svårigheter och brister som skolan ska 

stötta och kompensera genom lämpliga insatser (Ahlberg, 2013). I den traditionella 

undervisningspraktiken är specialläraren ansvarig för att eleven får rätt stöd och hjälp och detta 

sker ofta utanför klassrummet, i form av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp 

(Ahlberg, 2013). Det är vanligt att man inom det kategoriska perspektivet utgår från elevens 

eventuella diagnos för att förklara inlärningssvårigheterna (Sjöberg, 2006). Genom att istället 

se det som att elever befinner sig i språklig sårbarhet arbetar läraren ur ett relationellt perspektiv. 

Läraren fokuserar inte på att kunna beskriva elevers svårigheter med ord eller diagnos, utan 

istället på hur undervisningen kan planeras sett till de behov som finns och de stöd som krävs 

(Aspelin & Johansson, 2017; Ivarsson & Jälmbrant, 2020). På så sätt utgår läraren från 
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kontexten och anpassar den pedagogiska miljön för att öka elevens möjligheter att uppnå 

undervisningens mål. Språklig sårbarhet och det relationella perspektivet hör därför ihop 

(Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). 

2.1 Problematisering av kategoriskt och relationellt 
perspektiv 

Det råder enligt Sjöberg (2006) delade meningar om de två perspektiven och han menar att det 

inte finns ett perspektiv som ensamt kan förklara hela problemområdet. Läraren behöver 

förhålla sig till båda perspektiven och skapa en balans däremellan för att förstå problematiken 

och arbeta för att underlätta för eleverna på bästa sätt. Sett till kritiken av det kategoriska 

perspektivet, kan en eventuell diagnos och fokus på den leda till en vidare problematik, där 

eleven både skapar en identitet kring sin diagnos samt blir kategoriserad på grund av diagnosen 

(Sjöberg, 2006). När läraren inte vet på vilket sätt undervisningen kan planeras för att stötta 

eleven i språklig sårbarhet hamnar läraren i pedagogisk sårbarhet, vilket ofta leder till att en 

utredning efterfrågas för att kunna tillhandahålla mer resurser (Ivarsson & Jälmbrant, 2020). 

Vidare menas att diagnosen också kan användas för att förklara varför sårbarheten uppstått 

(Ivarsson & Jälmbrant, 2020). Trots att kritik riktas mot det kategoriska perspektivet är inte det 

relationella perspektivet en komplett lösning på hur läraren ska förhålla sig till elevens 

svårigheter, eftersom hänsyn måste tas till det relationella perspektivets och lärarens 

begränsningar (Sjöberg, 2006). 

3 Tidigare forskning  
I följande avsnitt kommer kunskapsläget om en språkutvecklande matematikundervisning vars 

syfte är att motverka språklig sårbarhet att redovisas. Rubrikerna är namngivna så att respektive 

rubrik besvarar kunskapsläget relaterat till respektive frågeställning och dessa redovisas i 

kronologisk ordning. Svaren redovisas löpande och i vissa fall är svaren uppdelade i 

underrubriker för att göra det breda underlaget överskådligt och lättorienterat för läsaren. 

3.1 Begreppet språklig sårbarhet 

Individen, språket och pedagogiken är kugghjulen för lärande, och samverkan mellan dessa tre 

delar är grunden för att både förhindra att svårigheter uppstår och för att stötta elever i språklig 

sårbarhet (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Om delarna inte samspelar hamnar 
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eleven i språklig sårbarhet, vilket är ett tecken på att den språkliga tillgängligheten i 

undervisningen behöver utvecklas (Bruce, 2020). 

Begreppet innebär att elever kan ha svårigheter i en specifik miljö, uppgift eller ämne (Bruce, 

Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Den enskildes språkliga förmåga påverkas av 

situationer och kontexter. Språket behöver anpassas i undervisningen så att innehållet uppfattas 

av mottagaren (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Om en elev stöter på problem 

i matematikundervisningen ska läraren undersöka elevens språkförmåga då matematikspråket 

lätt skymmer den matematiska kunskapsutvecklingen (Persson, Olofsson, Kjellström, Alm, & 

Olofsson, 2008). När det kommer till språklig sårbarhet är det irrelevant om svårigheterna är av 

övergående eller permanent karaktär. De ska oavsett överbryggas, med hjälp av bland annat 

stödjande struktur, anpassade metoder och lämpliga hjälpmedel (Bruce, Sventelius, Ivarsson, 

& Svensson, 2016). Detta gör läraren och dennes kompetens till den avgörande länken mellan 

elevens behov och undervisningens pedagogiska erbjudanden (Ivarsson & Jälmbrant, 2020). 

Läraren påverkar därmed hur gynnsam undervisningen blir för elevers utveckling och lärande. 

Genom att se det som att elever befinner sig i språklig sårbarhet arbetar läraren ur ett relationellt 

perspektiv (Bruce, 2020). På så sätt utgår läraren från kontexten, och att anpassa den 

pedagogiska miljön, för att öka elevens möjlighet att uppnå undervisningens mål, därför hör 

språklig sårbarhet och det relationella perspektivet ihop (Sjöberg, 2006). Individen är inte 

problemets kärna utan problematiken anses kunna överbryggas med rimliga krav, rätt 

förutsättningar och med hjälp av lärarens kompetens (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 

2016). Begreppet blir med sin vida avgränsning en utmaning för läraren att förhålla sig till och 

anpassa undervisningen till. Det kräver kunskap om elevers olika förutsättningar, utmaningar 

och om vad i pedagogiken som kan orsaka hinder för lärande. 

3.2 Uppnå en språkutvecklande matematikundervisning 

För att uppnå en gynnsam matematikundervisning krävs ett medvetet språkutvecklande 

förhållningssätt. I kommande avsnitt kommer vikten av arbeta språkutvecklande att lyftas, hur 

svårigheter identifieras och vad som kan hindra den språkutvecklande 

matematikundervisningen. Avslutningsvis diskuteras organisationens roll då den både kan 

gynna och hindra undervisningen och där med elevernas lärande. 
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3.2.1 Varför behövs en språkutvecklande undervisning? 

Matematikundervisningens mål är inte att lära språk, men språket blir medlet för att inhämta 

kunskaper inom ämnet (Prochazkova, 2013). Språket har tre viktiga funktioner då det används 

för att undervisa och förmedla kunskaper, bygga förståelse samt bearbeta idéer och kunskaper. 

Dessutom synliggör och bedömer lärare elevers kunskaper genom språket (Ledibane, Kaiser, 

& Walt, 2018). Detta gör att språket har en avgörande roll för om och hur väl eleverna når 

undervisningens mål och läroplanens kunskapskrav. När språket i uppgifterna inte hindrar 

förståelsen förbättras elevernas resultat (Adoniou & Qing, 2014). 

Matematikfärdigheter beskrivs genom forskning som ett resultat av tid och inlärningstakt, och 

inte som en medfödd förmåga (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Skolan bör därför 

kompensera för elevers olika inlärningstakt och eventuella hinder genom mer undervisningstid 

eller individanpassad undervisning så att alla elever ges förutsättningar att nå samma mål och 

kunskapskrav inom en given tidsram (Bruce, 2020; Jourdain & Sharma, 2016; Taukeni, 2019). 

Detta kan verka enkelt i teorin men är svårare i praktiken då timplanen för matematik är 

densamma för samtliga elever oavsett vilka förutsättningar de har. Det finns ett dilemma 

relaterat till undervisningens individanpassning och de krav på måluppfyllelse som finns 

eftersom undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar samtidigt som alla elever 

förväntas nå målen inom en given tidsram. 

Om de språkliga kraven i undervisningen är för höga och stöttningen för låg riskerar eleven att 

hamna i språklig sårbarhet och därför blir språkutvecklande matematikundervisning avgörande 

för att eleverna ska kunna inhämta, utveckla och uppvisa kunskaper (Cho, Fuchs, Seethaler, 

Fuchs, & Compton, 2020). Lärare behöver därför vara uppmärksamma på elevernas språkliga 

förståelse och kunskapsutveckling för att i ett tidigt skede uppmärksamma om språket hindrar 

den matematiska förståelsen och utvecklingen. Elevens kunskapsutveckling riskerar annars att 

få stora konsekvenser. 

3.2.2 Att upptäcka språklig sårbarhet i 
matematikundervisningen 

I ett klassrum finns elever som befinner sig på olika nivåer och lärarens uppgift är att identifiera 

på vilken nivå de befinner sig, för att planera undervisningen och för att ge rätt stöd för vidare 

utveckling (Ojose, 2008). Lärarens roll är att studera barnets processer, resonemang och 
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slutsatser för att förstå tänkandet, vad som är utmanande för eleven och vad som är dess nästa 

steg (Ojose, 2008). 

Det är svårt att identifiera vad som orsakar hinder för elever, eftersom låga prestationer kan 

grundas i flera orsaker. Det finns enligt (Cho, Fuchs, Seethaler, Fuchs, & Compton, 2020) tre 

anledningar till att elever presterar lågt inom matematikämnet, dessa är; bristande ordförråd, 

uteblivet stöd och matematiksvårigheter. Eftersom orsakerna kan variera finns risk att 

feldiagnostisera vad som orsakat de låga resultaten. Detta kan leda till att fel stöd erbjuds, vilket 

kan påverka både eleven och skolan negativt då felaktiga insatser kan vara ineffektiva och 

kostsamma (Cho, Fuchs, Seethaler, Fuchs, & Compton, 2020). Cho et al. (2020) menar att när 

elever erbjuds språkligt stöd i matematik utvecklas även deras matematikkunskaper. 

Ett vanligt sätt att upptäcka att eleven av någon anledning upplever språkliga hinder under 

matematiklektionen är genom att eleven undviker arbetet på olika sätt, till exempel genom långa 

toalettbesök eller pauser för att vässa pennan, titta ut genom fönstret eller kolla vad kompisen 

gör (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Detta kallas för undvikandestrategier och de kan 

grunda sig i att eleven har svårigheter med att lösa uppgiften den blivit tilldelad, och istället för 

att be om hjälp försöker eleven undvika den (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Elevernas 

reaktioner är ett naturligt sätt och tecken på flykt för att undvika uppgiften och obehag inför 

situationen (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Att kolla hur andra löst uppgiften 

är ytterligare en naturlig reaktion när vi människor ställs inför uppgifter som vi inte kan lösa, 

därför är det inte ovanligt att den språkliga sårbarheten påverkar koncentrationen i klassrummet 

(Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Detta är en signal som läraren kan vara 

uppmärksam på då den kan signalera att eleven är i behov av stöd och befinner sig i eller riskerar 

att hamna i språklig sårbarhet. 

Undervisningens mål är lärande och för att uppnå det fodras koncentration, att elever kan hålla 

information i arbetsminnet, planera och genomföra uppgifter samt lösa problem som ställer 

krav på logik och rationalitet (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Elever som inte 

kan uppnå detta till följd av att de befinner sig i språklig sårbarhet upplever ofta en frustration, 

vilket kan ge psykiska och fysiska symptom. För pojkar kan det visa sig genom externaliserande 

agerande, utåtagerande beteende, medan det hos flickor kan visa sig genom internaliserande 

problem med symptom som magont och huvudvärk (Sjöberg, 2006). Även detta är signaler som 

läraren kan vara vaksam på för att identifiera språklig sårbarhet. 
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Språkutvecklingsproblematik i tidig ålder kan leda till vidare svårigheter och vara ett tecken på 

att eleven hamnat i eller riskerar att hamna i språklig sårbarhet (Bruce, 2020). Elever som 

hanterar vardagsspråket men inte har befäst skolspråket eller upplever problematik med lexikal 

organisation, grammatiska strukturer eller avkodning kan också hamna i språklig sårbarhet 

(Bruce, 2020). Att eleven befinner sig i språklig sårbarhet kan som tidigare nämnt visa sig på 

olika sätt, ofta har eleven en mycket svag tilltro till sin egen förmåga till följd av att ha 

misslyckats med att ta sig an och lösa uppgifter vid upprepade tillfällen (Bruce, 2020). Om den 

språkliga sårbarheten uppenbarar sig i en muntlig situation leder det ofta till att eleven inte vill 

ta initiativ i klassrummet och blir rädd för att ta plats, och detta kan vara ytterligare ett tecken 

på språklig sårbarhet som läraren ska vara medveten om. 

Har eleven generella svårigheter med språk kan det med stor sannolikhet vara språket som 

orsakar svårighet inom matematikämnet snarare än matematiksvårigheter som det kanske 

uppfattas vara (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Kan språklig sårbarhet 

misstänkas behöver språkligt stöd ges för att överbrygga hinder och inbjuda till lärande (Bruce, 

Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Ett tecken på att en elev upplever språkliga hinder i 

form av lässvårigheter kan visa sig genom att eleven har svårt att avkoda språket i en 

matematikuppgift. Läraren kommer då att behöva planera för att stötta eleven i fortsatt 

matematikundervisning med hjälp av lämpliga språkutvecklande metoder och hjälpmedel, för 

att inte avkodningen ska bli ett hinder för fortsatt matematiklärande (Bruce, Sventelius, 

Ivarsson, & Svensson, 2016). 

Att arbeta med kontinuerlig bedömning är ett effektivt sätt att använda för att upptäcka och 

förebygga svårigheter som kan uppstå i undervisningen (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 

2020). Med hjälp av formativ bedömning får läraren reda på var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt och vad de behöver stöd med för att komma vidare, och samtidigt får eleverna 

reda på vad de behöver träna vidare på för att nå nästa kunskapsnivå (Taukeni, 2019). Studier 

har visat att den formativa återkopplingen är möjliggörande för utvecklingen, genom att elevers 

behov och proximala utvecklingszon identifieras (Taukeni, 2019). 

3.2.3 Vad hindrar den språkutvecklande undervisningen? 

Lärare uppger att de har svårt att möta elever i språklig sårbarhet då de upplever att de saknar 

kompetens om språkutvecklande matematikundervisning (Segerby, 2020). Elevens sårbarhet 

blir lärarens utmaningar och om läraren saknar kunskap och medel för att stötta elevens 
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sårbarhet riskerar läraren att känna sig otillräcklig och hamna i pedagogisk sårbarhet (Ivarsson 

& Jälmbrant, 2020). Det finns flera olika faktorer som kan bidra till att en lärare hamnar i 

pedagogisk sårbarhet; tid och stress över att hinna möta de behov som finns i klassen, möta och 

inkludera läroplanens breda innehåll i undervisningen samt att säkerställa att alla elever når 

kunskapskraven genom undervisning och testtillfällen (Ivarsson & Jälmbrant, 2020). 

Mycket av dagens problematik grundar sig i att lärare inte är medvetna om de utmaningar elever 

ställs inför på grund av språket, utan de lägger istället över ansvaret hos eleverna i form av 

inlärningssvårigheter, kognitiv förvirring eller uppmärksamhetsbrist, vilket grundas i ett 

kategoriskt perspektiv (Adoniou & Qing, 2014). Konsekvensen blir att elever kämpar utan stöd 

och blir felaktigt stämplade. Med stöd som möter elevernas behov menar Adoniou och Qing 

(2014) att de hade kunnat lyckas. När de lämnas att kämpa, utan stöd, sjunker både deras 

prestationsnivå, självkänsla och motivation vilket får negativa konsekvenser för lärandet och 

framtida utveckling (Adoniou & Qing, 2014; Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). 

En förutsättning för att elever i språklig sårbarhet ska få den stöttning de behöver, och har rätt 

till, är att läraren är medveten och har kunskap kring hur språklig sårbarhet kan identifieras 

(Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Lärare behöver vara medvetna och lyhörda om 

problem mellan matematik och språk uppstår och att kreativitet och tålamod krävs för att hjälpa 

eleverna och förhindra att de hamnar i språklig sårbarhet (Jourdain & Sharma, 2016). Det är 

viktigt att känna till och acceptera att elever med olika modersmål och språkliga förmågor har 

olika sätt att tänka, kommunicera och organisera kunskaper eftersom detta påverkar hur elever 

tar till sig och förstår undervisningens innehåll (Edmonds-Wathen, 2014). Läraren behöver 

också känna till att det förekommer kulturella skillnader som påverkar elevernas matematiska 

förståelse. Vissa ord förekommer inte i andra kulturer, ord har en annan innebörd, siffror kan 

fattas, talsystem kan vara olika formulerade och läs- och skrivriktning kan variera (Edmonds-

Wathen, 2014). Forskare är överens om vikten av att tillvarata de kunskaper, erfarenheter och 

metoder elever har med sig redan när de kommer in i klassrummet, trots att de skiljer sig från 

den ordinarie undervisningen. Att inkludera elevers olika modersmål och erfarenheter i 

matematikundervisningen är gynnsamt för språkutvecklingen eftersom eleverna kan knyta an 

nya kunskaper till sina befintliga. Detta kan leda till att eleven lyckas och kan bidra till ökat 

självförtroende (Jourdain & Sharma, 2016; Ledibane, Kaiser, & Walt, 2018; Rubin & Ivarsson, 

2020). 
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Läraren är en språklig förebild och behöver kunna anpassa språket så att det som sägs uppfattas 

av eleven på ett korrekt sätt (Gallagher, King, Suh, & Hargrove, 2019). Läraren behöver vara 

språkligt medveten, ha självinsikt om sitt eget språkbruk och språkliga fallgropar som kan 

uppstå i undervisningen (Bruce, 2020). Bruce (2020) menar att pedagogers språkliga insikt och 

medvetenhet är begränsad och behöver utvecklas för att främja elevernas lärande. Proaktivt 

arbete gynnar lärande och utveckling (Segerby, 2017; Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020; 

Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Läraren behöver redan i planeringen ta hänsyn 

till elevernas förutsättningar, kunskaper, erfarenheter, svårigheter och behov (Bruce, 

Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Lärare kontaktar regelbundet Specialpedagogiska 

skolmyndigheten för att få stöd i planering och undervisning där språk- och kunskapsutveckling 

sker parallellt då de saknar konkreta metoder (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Trots 

att det finns många metoder och hjälpmedel som visat sig vara gynnsamma att använda, 

upplever verksamma lärare arbetet med parallell språk- och kunskapsutvecklande 

matematikundervisning som svårt (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). 

I svenska skolor arbetar elever mycket i matematikböckerna där de ofta lämnas ensamma att 

förstå innehållet och att lösa uppgifterna (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Detta blir 

problematiskt för elever, särskilt de i språklig sårbarhet då det ställs krav på elevers läsförmåga 

eftersom de behöver ha kunskap om både avkodning och förståelse kring multimodala texter. 

Det krävs i många fall en förförståelse kring ämnet eller temat i matematikböckerna eftersom 

brist på detta kan skapa en stor osäkerhet och förhindra elevers förmåga att lösa en uppgift 

(Segerby, 2017). I matematikuppgifterna förekommer det ofta irrelevant information samt 

information som kan misstolkas (Adoniou & Qing, 2014). Det förekommer dessutom vaga 

begrepp och delar av uppgifternas viktiga information kan stå i till exempel pratbubblor, 

separata rutor eller i bilder. Det är inte säkert att elever läser dessa då det medför ytterligare 

läsning, tolkning och urval om informationen är nödvändig för uppgiften eller inte (Adoniou & 

Qing, 2014). 

3.2.4 Organisationen 

För att förhindra att läraren hamnar i pedagogisk sårbarhet är det viktigt med en stöttande och 

fungerande organisation där samtliga instanser samarbetar i syfte att främja kunskapsutveckling 

hos samtliga elever oavsett vilka förutsättningar de har (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020; 

Ivarsson & Jälmbrant, 2020). Kollegialt arbete, mentorskap och reflekterande samtal är 

framgångsfaktorer som är viktiga för att utveckla och utvärdera både lärarprofessionen och 
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undervisningen (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Genom att använda och få 

stöd av skolans organisation kan rätt insatser sättas in, elevers behov prioriteras och lärarens 

arbete stöttas. Läraren är inte ensamt ansvarig för elevernas kunskapsutveckling och därför 

behöver organisationen samarbeta. Att få hjälp av till exempel studiehandledare, 

modersmålslärare och speciallärare med fördjupade kunskaper inom olika sårbara områden kan 

minska risken att pedagogisk sårbarhet uppstår (Rubin & Ivarsson, 2020). Om en varierande, 

stöttande undervisning inte räcker till för att eleven ska nå målen och stöd behövs över tid ska 

elevens behov utredas för att eleven och läraren ska tillsättas den hjälp och de medel som behövs 

för att eleven ska nå kunskapsmålen (Sveriges Riksdag, 2010). 

3.3 Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom 
matematikämnet? 

Det finns många olika metoder och hjälpmedel som enligt forskning visats gynna elevers 

språkutveckling. I detta avsnitt följer exempel på metoder och hjälpmedel som genom forskning 

visats vara gynnsamma för elevernas språkutveckling. 

Den språkutvecklande undervisningen bör innehålla begrepp som sträcker sig bortom elevers 

kännedom, för att kunna utmana och utveckla deras begreppsförståelse (Ledibane, Kaiser, & 

Walt, 2018). Läraren kan uppmuntra elever att använda matematiska ord och begrepp, låta dem 

träna på ord och ge dem möjlighet att använda dessa i olika sammanhang (Turner, Stoehr, 

Bartell, McDuffie, Witters, Drake, Sugimoto,Aguirre, Foote, 2016; Cho , Fuchs, Seethaler, 

Fuchs, & Compton, 2020). A. Gallagher (2019) menar att det är viktigt att beskriva matematiska 

begrepp, steg för steg, innan de används i undervisningen. Många matematiska begrepp och 

symboler kan skapa förvirring för elever eftersom de kan ha olika betydelse till exempel 

rymmer, axel och udda, därför är det viktigt att läraren bearbeta dessa begrepp innan eleverna 

själva möter dem (Ledibane, Kaiser, & Walt, 2018; Adoniou & Qing, 2014; Jourdain & Sharma, 

2016). Det är även viktigt att matematikläraren har ett flexibelt matematikspråk för att kunna 

möta elevernas behov och kunskapsnivå för att kunna beskriva innehållet så att alla elever 

förstår och utmanas (Gallagher, King, Suh, & Hargrove, 2019; Bruce, Sventelius, Ivarsson, & 

Svensson, 2016). 

Powell, Stevens och Berry (2019) konstaterar att elever behöver ges möjlighet att träna på att 

överordna och underordna ord i kategorier eftersom det är en viktig kunskap för att skapa 

förståelse för ordens betydelse och tillhörighet. Exempel på detta kan vara ordet räknesätt där 
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matematik kan vara överordnad och subtraktion, addition, multiplikation med fler, kan vara 

underordnade. Adoniou och Qing (2014) betonar vikten av att reda ut oklarheter och att förklara 

vad saker och ting står för, till exempel cm2. Vad betyder centimeter, vad betyder kvadrat och 

vad betyder de ihop. Att bygga på elevernas ordfamiljer och ordklasser hjälper dem att förstå 

kopplingen mellan olika ord samt underlättar kopplingen till matematiken (Adoniou & Qing, 

2014). 

3.3.1 Gynnsamma metoder för en språkutvecklande 
matematikundervisning 

För att gynna elevers kunskapsutveckling förespråkar Bruce (2016) ett arbete innehållande 

språkliga stödstrukturer. Genom att arbeta aktivt med stödstrukturer och utvärdera hur väl olika 

stödstrukturer gynnar elevernas kunskapsutveckling kan läraren möjliggöra lärande, genom en 

balans mellan utmaning och stöttning (Bruce, 2020). Genom utmanande uppgifter och stöttning 

kan läraren hjälpa eleven att nå sin närmaste utvecklingsnivå som Vygotskij benämner den 

proximala utvecklingszonen (Taukeni, 2019). Om uppgiften är för svår eller stödet för litet har 

inget lärande skett, eleven riskerar istället att hamna i frustrationszonen och läraren i pedagogisk 

sårbarhet (Edvardsson & Svensson, 2020). Detta stärker Vygostkijs teori om den proximala 

utvecklingszonen (Taukeni, 2019), där uppgifter som elever ställs inför ska vara på en 

genomförbar men utmanande nivå och lärarens uppgift är därför att ha insikt i elevens 

kunskapsnivå, för att kunna välja en uppgift som passar elevens förutsättningar och för att 

kunna ge det stöd eleven behöver. I detta avsnitt kommer vi presentera metoder och hjälpmedel 

som forskare förespråkar för en gynnsam språkutvecklande matematikundervisning. 

3.3.2 Proaktiv undervisning 

Elever bedöms utifrån sina prestationer. Vad som orsakat bristande prestationer är ibland 

diffust, bristande engagemang eller bristande förmåga (Ledibane, Kaiser, & Walt, 2018). I vissa 

fall tenderar elever att undvika utmaningar på grund av bristande engagemang snarare än 

bristande kunskaper (Ledibane, Kaiser, & Walt, 2018). Om elever är vana vid att fastna och 

misslyckas påverkas deras vilja och motivation att testa nya uppgifter på grund av dåliga 

erfarenheter och ett sänkt självförtroende riskerar deras matematiska utveckling att hämmas 

(Bruce, 2020). För att överbrygga sårbarhet och för att hålla motivationen uppe är därför det 

proaktiva arbetet viktigt. 
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Lärandet kan begränsas av elevers eller lärares attityder till matematiken och hur den bör läras, 

därför bör läraren sträva efter en proaktiv och inkluderande undervisning. Målet är att alla 

elever ska utveckla sina förmågor och därför bör inte den traditionella föreläsningsbaserade 

undervisningen vara dominerande eftersom den inte möter elevernas olika behov (Taukeni, 

2019). För att upptäcka undervisningens kvalité och hur väl den möter elevernas behov lyfter 

Segerby (2020) vikten av att utvärdera genomförd undervisning. 

Kunskap om proaktivt arbete utifrån språklig sårbarhet leder till att undervisningen utvecklas 

på ett gynnsamt sätt och minskar risken för elever att hamna i språklig sårbarhet och läraren att 

hamna i pedagogisk sårbarhet (Bruce, 2020). Det proaktiva arbetet kan fördelaktigt göras med 

hjälp av en kartläggning där både lärare och specialpedagog arbetar för att synliggöra var 

kunskaper brister för att sedan kunna åtgärda detta genom lämplig stöttning och för att förhindra 

att matematiksvårigheter uppstår till följd av språklig sårbarhet (Slivka, Magnusson, & 

Gröndahl, 2020). Att låta eleverna vara delaktiga i kartläggningen är positivt då elever i många 

fall kan kommunicera sina behov. Det ger dem också en möjlighet att bli medveten om sina 

egna förmågor (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Kartläggningstillfället kan också bli 

ett tillfälle för att upptäcka språklig sårbarhet då elever som befinner sig i språklig sårbarhet 

kan ha svårt att själva reflektera och uttrycka sig kring hur de lär och utvecklas, eftersom det 

krävs en metakognitiv förmåga för detta (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). 

3.3.3 Sociokulturellt lärande 

I ett sociokulturellt lärande sker kunskapsinhämtning i en gemenskap. Att låta eleverna arbeta 

tillsammans menar Jourdain och Sharma (2016) är ett kraftfullt verktyg som gynnar alla elever 

men främst elever i språklig sårbarhet då eleverna kan interagera och stödja varandra vilket 

främjar lärandet. Samarbete ger eleverna chans att ställa frågor, våga göra misstag, pröva och 

misslyckas i en säker miljö där de direkt kan få stöd och återkoppling av sin kamrat (Segerby, 

2017). Genom den autentiska dialogen främjas elevernas språkutveckling (Segerby, 2017). 

Genom att anpassa grupperna utefter elevernas behov och kunskaper kan kunskapsutvecklingen 

påverkas positivt (Segerby, 2017). 

Segerby (2020) betonar vikten av att lyssna och samtala om matematik, och menar att det är 

särskilt viktigt för elever i språklig sårbarhet då det är där missuppfattningar ofta 

uppmärksammas. Med detta i åtanke är det av stor vikt att planera för kommunikation i 

matematikundervisningen (Segerby, 2020). Vidare förespråkar Segerby (2020) laborativt 
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arbete som gynnsamt kommunikativt arbete, samt en typ av rollspel där eleverna samtalar kring 

matematiken. Att leka anses inom den sociokulturella teorin främja inlärning (Säljö, 2015). 

En vanlig undervisningsmetod när det kommer till att stötta elever är separat undervisning 

utanför klassrummet, antingen enskilt eller i smågrupper, tillsammans med resurspersonal eller 

speciallärare. Denna undervisningsmetod är en vanligt förekommande stödinsats inom det 

kategoriska perspektivet. Bruce (2016) ställer sig emot detta och menar att detta kan ha en 

negativ inverkan på lärandet. Istället förespråkar Bruce (2016) att låta eleverna delta i den 

ordinarie klassrumsundervisningen och låta dem få det stöd de är i behov av på plats (Bruce, 

Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). Detta utgår från det relationella perspektivet och är 

viktigt för att eleverna ska känna att de är delaktiga i undervisningen (Persson, Olofsson, 

Kjellström, Alm, & Olofsson, 2008). 

3.3.4 Kommunikation och resonemang 

Resonemang är avgörande för hur eleverna utvecklar matematikkunskaper då resonemanget 

skapar en djupare förståelse som inte kan nås genom endast memorering och rutinuppgifter 

(Sidenvall, 2019). Undervisning och träning av resonemangsförmågan bör därför vara en stor 

del av den planerade matematikundervisningen (Segerby, 2017). Segerby (2017) förespråkar 

helklassdiskussion, där eleverna lyfter och diskuterar sina tankar. Detta ger eleverna möjlighet 

att utveckla sin resonemangsförmåga och dessutom blir det ett tillfälle att lära av varandra. 

(Ojose, 2008) stärker detta och menar att resonemangsförmågan bör uppmuntras så att elever 

lär sig genom att resonera kring det matematiska innehållet. Läraren behöver erbjuda uppgifter 

som uppmanar eleverna till tänkande och självreflektion (Ojose, 2008). 

Elevers bristande språkkunskaper kan i vissa fall bidra till en utvecklad 

kommunikationsförmåga då det krävs språkliga strategier för att kunna förmedla budskapet på 

ett språk där kunskaperna är begränsade (Prochazkova, 2013). När elever saknar ord krävs 

strategier för att tala runt de saknade begreppen, vilket leder till att eleverna utvecklar såväl 

språkliga som matematiska förmågor (Prochazkova, 2013). 

3.3.5 Matematikspråket 

Ett fungerande vardagsspråk behöver inte betyda att eleven förstår matematikspråket (Adoniou 

& Qing, 2014). Språket blir inte tillgängligt bara för att eleverna förstår vad som sägs, det krävs 

att meningsskapande sker (Adoniou & Qing, 2014). Nyckeln till framgång i matematik är att 
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kunna äga språket och begreppen som bildar det matematiska språk som skiljer sig från 

vardagsspråket (Jourdain & Sharma, 2016). Som matematiklärare har man därför ett ansvar i 

att utveckla en förståelse för språket i matematiken, det går inte att anta att eleverna får sin 

språkliga undervisning i övriga ämnen (Adoniou & Qing, 2014). Det går heller inte att anta att 

en väl utvecklad språkförståelse garanterar förståelse av matematikbokens textinnehåll 

(Adoniou & Qing, 2014). Att skapa kopplingar mellan matematiska termer, sitt eget språk och 

sina erfarenheter samt att använda sitt matematikspråk genom diskussion är viktiga delar att 

främja i matematiklassrummen (Jourdain & Sharma, 2016). 

En gynnsam metod för att utveckla elevers matematik- och språkkunskaper parallellt kan vara 

att låta eleverna skapa en ordbank med matematiska begrepp, tillhörande översättning och 

definition (Jourdain & Sharma, 2016). Ordbanken kan också vara till hjälp för vårdnadshavare 

att förstå sina barns matematikläxor, vilket ger dem möjlighet att stötta och hjälpa eleverna med 

läxorna. I ordbanken är det även viktigt att sammanfoga vardagsspråket och skolspråket då 

eleverna kan ha matematiska erfarenheter som grundats i vardagen och vardagsspråket 

(Jourdain & Sharma, 2016). 

En annan metod kan vara att låta eleverna skriva egna matematiska textuppgifter (Jourdain & 

Sharma, 2016). Eleverna konstruerar då uppgifterna, väljer räknesätt, formulerar uppgiften 

språkligt och försäkrar att kända kontexter används. Denna metod nämner även Segerby (2020) 

som gynnsam eftersom skapandet av egna textuppgifter inbjuder till matematisk utveckling. 

Det synliggör dessutom för läraren om och hur eleven tagit till sig undervisningen (Segerby, 

2020). Att sedan låta eleverna ge respons på sina kamraters uppgifter kan vara ett meningsfullt 

sätt för eleverna att träna det matematiska språket (Jourdain & Sharma, 2016). 

3.3.6 Läsförståelse 

Enligt internationell forskning bör som tidigare nämnt åtminstone 95% av orden i en text vara 

kända för läsaren för att den någorlunda ska kunna läsa och ta till sig innehållet. Ett vanligt 

problem med textuppgifter är att det förekommer implicit information i texten som läsaren 

förväntas förstå, abstrakta relationer som eleven ska kunna tolka och dra slutsatser från samt 

missledande information, otydlig disposition och ovanliga ord vilket tar elevens fokus från 

matematikproblemet (Persson, Olofsson, Kjellström, Alm, & Olofsson, 2008). Elever förväntas 

kunna läsa, förstå och känna igen det som är okänt i textuppgifterna, vad som behöver lösas, 

identifiera vilken information som är väsentlig och vilken som är irrelevant samt välja en 
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lösningsstrategi för att lösa det okända (Powell, Stevens, & Berry, 2019). Läsförståelse inom 

matematik är förutsättning för att lyckas inom ämnet och en förmåga som kräver träning för att 

behärskas. 

Det finns flera strategier för att underlätta förståelsen för arbetet i matematikböckerna och 

därmed stötta eleverna i språklig sårbarhet, till exempel att läsa uppgifter högt för att säkerställa 

att alla elever har förstått uppgiften och begreppen, att definiera begrepp, utforma ordlistor för 

att bredda elevers ordförråd, låta eleverna hjälpa varandra, låta elever med högre kunskap 

förklara för att inkludera olika strategier och tankesätt samt att variera arbetssätt genom att 

arbeta både i helklass och grupper (Adoniou & Qing, 2014). 

3.4 Gynnsamma hjälpmedel för en språkutvecklande 
matematikundervisning 

Nedan kommer vi att beskriva och diskutera olika medierande verktyg som forskning visat har 

en positiv inverkan på elevers utveckling och meningsskapande.  Med medierande verktyg 

menas; medel som hjälper människan i sin kunskapsutveckling, ett fysiskt eller intellektuellt 

stöd som hjälper människan att lära, förstå och utvecklas (Säljö, 2015). 

3.4.1 Konkret material 

Medierande verktyg kan med fördel finnas tillgängliga till alla elever, i alla årskurser för att 

undvika att sårbarheter uppstår, som en förebyggande åtgärd (Bruce, 2020). Trots detta har 

elever på mellanstadiet sämre tillgång till konkret material jämfört med elever på lågstadiet 

(Bruce, 2020). Vilket kan bero på att lärare upplever en osäkerhet kring hur konkret material 

kan användas och hur detta kan synliggöra sambandet mellan materialets funktion och 

lektionens matematiska mål. Detta tyder på bristande kunskaper hos läraren och ett 

utvecklingsbehov för att förbättra undervisningen. Konkret material är gynnsamt eftersom det 

stimulerar flera sinnen, vilket främjar förståelse och lärande bland elever såväl språkligt som 

matematiskt (Bruce, 2020; Säljö, 2015). 

Konkret material används inom den laborativa matematikundervisningen som en brobyggare 

där elevernas kunskap bildas i det konkreta för att sedan övergå till att bli abstrakta 

matematikkunskaper (Jourdain & Sharma, 2016). Med hjälp av konkret material kan 

matematiklärare på ett djupare plan hjälpa eleverna att förstå och befästa begrepp och metoder. 

Det konkreta materialet påverkar däremot inte elevens prestation i längden, det fungerar som 
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direkt stöd och hjälp. Det är viktigt att läraren är medveten om hur det konkreta materialet ska 

användas, annars uteblir effekten (Jourdain & Sharma, 2016). 

3.4.2 Visuellt stöd 

Visuella hjälpmedel kan vara till hjälp för att stötta elever som inte har språkkunskaper som 

matchar deras matematiska förmåga (Jourdain & Sharma, 2016). De kan också hjälpa till att 

kontextualisera matematiken som ofta är abstrakt, visualisera matematiska begrepp, stödja och 

överbrygga ordproblem. Dessutom minskar visuella hjälpmedel risken för språklig 

överbelastning (Jourdain & Sharma, 2016). 

Visuella hjälpmedel i form av bilder kan vara kompletterande till den information eleven fått i 

uppgiften men kan också förvilla, särskilt om eleven inte förstått texten (Adoniou & Qing, 

2014). Bilder som används i olika ämnen och som eleven kan ha stött på i ett annat sammanhang 

kan också förvilla, till exempel tidslinjer. Här blir lärarens kännedom om elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskapsnivå avgörande för hur stödet tas emot. 

3.4.3 Digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel kan gynna många, men vara avgörande för vissa då de kan överbrygga 

språklig sårbarhet genom olika inläsningstjänster (Ivarsson & Jälmbrant, 2020). Det finns idag 

många tjänster som möjliggör lärande via bild, ljud och text som även går att använda på flera 

olika språk. Genom att i undervisningen inkludera och ta stöd i dessa kan undervisningen 

inkludera alla och gynna samtliga elevers lärande (Rubin & Ivarsson, 2020). De digitala 

hjälpmedlen kan dessutom verka inkluderande då elever med olika behov lättare kan stöttas i 

klassrummet. Elever som i annat fall skulle fått hjälp att till exempel läsa en text utanför 

klassrummet kan med hjälp av digitala hjälpmedel få stöd och delta i den ordinarie 

undervisningen. Genom att anpassa undervisningen och erbjuda stöd inom ramarna för den 

ordinarie undervisningen möts elevernas behov ur ett relationellt perspektiv. 

3.4.4 Spel 

Spel är bra för att förstå matematiska principer och att hålla eleverna aktiva (Ojose, 2008). 

Elever får genom spel upptäcka mängder, förhållanden, samordning, poängföring, och 

taluppfattning, vilket gör det till ett gynnsamt verktyg att använda (Ojose, 2008). Jourdain och 

Sharma (2016) menar att spel och pussel är effektiva verktyg för att utveckla elevers 
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begreppsförståelse där ord kan kopplas samman med definitioner. Att arbeta med spel som 

innehåller båda delar är därför gynnsamt. 

4 Metod och material 
Metoden som användes för arbetets empiriinsamling var intervjuer. Inledningsvis gjordes ett 

urval av vilka lärare som skulle få förfrågan om att delta i intervju. Avgränsningen blev 

verksamma legitimerade matematiklärare i årskurs 4-6. Denna avgränsning gjordes eftersom vi 

identifierat bristande kunskaper kring språkutvecklande matematikundervisning i 

mellanstadiet. Vi identifierade ett mycket begränsat forskningsfält inriktat mot elever på 

mellanstadiet. Arbetets resultat upplevs därför eftertraktat och relevant för såväl oss, som 

verksamma mellanstadielärare som undervisar matematik. Vi valde att kontakta lärare i vår 

närhet som vi har en anknytning till eller har mött under vår utbildning av praktiska skäl då det 

var enkelt att både tillfråga och genomföra intervjuerna. Lärarna vi kontaktade är utspridda 

geografiskt över landet och arbetar i sex olika kommuner. För att möjliggöra för samtliga 

förfrågade lärare att delta beslutade vi att genomföra intervjuerna digitalt. 

Inför intervjuerna skickades förfrågan om att delta i intervju ut (Bilaga 1). Förfrågan innehöll 

kort information om vårt kommande examensarbete för att säkerställa att samtliga fått samma 

information och därmed försetts med lika förutsättningar för deltagande. Efter att tillfrågade 

personer tackat ja skickades en definition av språklig sårbarhet till dem (Bilaga 2). I definitionen 

utgår vi från Barbro Bruces (2016) förklaring av begreppet. Vi valde att skicka ut detta för att 

skapa samsyn kring begreppet. Vi skickade även en samtyckesblankett (Bilaga 3) för att 

säkerställa ett frivilligt och informerat deltagande samt en intervjuguide (Bilaga 4) för att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sig och reflektera kring frågorna inför intervjutillfället. 

Valet av metod grundades utifrån kunskapsöversikten där vi kunde konstatera att läraren spelar 

en avgörande roll för hur undervisningen utformas och vilka hjälpmedel elever i behov av stöd 

erbjuds. Eftersom vi ville synliggöra lärares uppfattningar och kunna ställa djupgående frågor 

ansågs intervju som ett lämpligt metodval.  

Forskningen som vi tagit del av visade hur och varför det var gynnsamt att arbeta 

språkutvecklande men saknar hur undervisningen genomfördes i praktiken, vilka stöd och 

hjälpmedel som användes och hur gynnsamma de är för elevers kunskapsutveckling. För att 

kunna ta reda på hjälpmedel och stödstrukturers effektivitet krävs en omfattande studie vilket 

kan komma att utvecklas i framtiden men som i detta arbete fått avgränsas till lärares 
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uppfattning av språkutvecklande matematikundervisning, samt hjälpmedels funktionalitet och 

lärares upplevda resultat av dessa. 

Materialet som samlats in och använts består av semistrukturerade, personliga intervjuer 

eftersom vi i kunskapsöversikten kunde konstatera att läraren spelar en avgörande roll för hur 

undervisningen utformas och vilket stöd elever i behov erbjuds.  Semistrukturerade intervjuer 

innebär att det finns ett manus att utgå ifrån men att respondenten ges utrymme att tala fritt 

kring frågorna. Dessutom finns det möjlighet att ställa följdfrågor som inte planerats samt hoppa 

över frågor som blivit besvarade (Denscombe, 2018). Genom intervjuer kunde lärarnas 

uppfattningar av arbete med språkutvecklande matematik undersökas, vilka metoder och 

hjälpmedel lärare använder samt om och hur lärare anser att undervisningen ger resultat. Syftet 

med de semistrukturerade intervjuerna var att hjälpa intervjupersonerna att själva beskriva sina 

tankar och åsikter, och dessa har kunnat användas för att besvara studiens frågeställningar. 

Intervjuguiden (Bilaga 4) som använts består av tematiska frågor som möjliggjorde deltagarens 

utrymme att förklara sina tankar och upplevelser. Vi kunde även ställa fördjupande följdfrågor 

för att försäkra oss om att svaren blev rikhaltiga och uttömmande. Intervjuerna spelades in 

genom ljudupptagning för att underlätta transkribering och för att bibehålla intervjuernas 

subjektivitet. Att spela in och transkribera intervjuer är viktigt för att behålla deras äkthet och 

subjektivitet (Denscombe, 2018; Nilholm, 2016). 

Metoden valdes även då den dels ansågs lämplig för undersökningens syfte som utgår ifrån att 

synliggöra lärares uppfattningar, dels då den förekommit i tidigare forskning men där 

utgångspunkten varit det kategoriska perspektivet. För att undersöka enskilda lärares 

uppfattningar användes en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervju då denna metod ansågs 

lämplig för studiens syfte Detta bekräftar Nilholm (2016) då personliga intervjuer är väl 

lämpade för att synliggöra enskilda personers uppfattningar. Genom att använda liknande 

metod men med den relationella teorin som utgångspunkt var målet att bidra med nya kunskaper 

inom ämnet språkutvecklande matematikundervisning, där språklig sårbarhet utgör dess 

utgångspunkt.  

Intervjuerna som samlats in bearbetades genom transkribering för att säkerställa att vi förstått 

vårt material och för att enklare använda materialet. Därefter genomfördes analysen där vi 

plockade ut de betydelsebärande delarna ur intervjuerna och grupperade respondenternas svar 

utifrån intervjuns frågeställningar. Därefter undersöktes intervjusvarens likheter och skillnader 

i syfte att urskilja variation mellan de intervjuades uppfattningar. Efter att ha noterat likheter 
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och skillnader grupperades svaren och relaterades till varandra. Slutligen sammanställdes 

resultatet där vi summerat respondenternas svar genom att beskriva deras uppfattningar och 

svarens likheter och skillnader. Denna del kommer presenteras under resultatavsnittet. 

4.1 Pilotstudie 

För att prova intervjuguidens användbarhet och relevans genomfördes en pilotintervju med en 

lärarstudent som går en yrkesintegrerad utbildning och som där med undervisar i bland annat 

matematik. Under intervjun identifierades brister i guiden och frågor omformulerades för att bli 

mer specifika och uttömmande. Guiden kompletterades även med ytterligare frågor för att 

kunna besvara samtliga frågeställningarna. Vi fick även en indikation på hur lång tid 

intervjuerna kunde beräknas ta. Genom pilotintervjun kunde vi kontrollera att intervjuguiden 

(Bilaga 4) fungerade i praktiken. Att göra en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister med 

intervjuguiden menar Denscombe (2018) är fördelaktigt. 

4.2 Utformning av intervjufrågor  

Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från arbetets frågeställningar för att ställa frågor 

som leder till att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Första delen i intervjun består av 

frågor kring begreppet språklig sårbarhet som utgör en del av arbetets teoretiska utgångspunkt, 

tillsammans med det relationella perspektivet. I denna del utgick intervjun ifrån en 

begreppsdefinition där lärarnas tidigare erfarenhet samt tankar om begreppet lyftes. Därefter 

följde frågor kring lärarnas språkutvecklande arbete inom matematikämnet i syfte att upptäcka 

hur de undervisar, vilka metoder och hjälpmedel som används och hur de uppfattar elevers olika 

utmaningar i ämnet. Intervjuguiden utgjorde just en guide vilken under samtalets gång 

anpassades genom följdfrågor för att få en bredare syn på, och förståelse för lärarnas arbete. 

Under arbetet med intervjuerna planerades att ställa neutrala frågor för att inte spegla våra 

värderingar, för att få så ärliga svar som möjligt av respondenterna och för att inte vinkla vårt 

kommande resultat. Vi förberedde djupgående frågor i syfte att ge läraren utrymme att beskriva 

utan att bli påverkade av oss för att få en bred inblick i lärarnas arbete och för att säkerställa att 

vi fått de svar vi behövde för att besvara frågeställningarna. 
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4.3 Etiska överväganden 

För att säkerställa respondenternas trygghet och förtroende har en del etiska överväganden 

gjorts. I samtyckesblanketten som skickades ut framgår information om oss studenter, hur 

intervjun planerades att genomföras samt syftet med undersökningen. I enighet med 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska grundprinciperna garanterades deltagarna frivilligt 

deltagande när de skrev under samtyckesblanketten. Deltagarna blev också informerade om att 

de i rapporten är anonyma men att handledare eller annan personal på högskolan kan komma 

att ta del av det inspelade materialet eftersom detta är ett examinerande arbete. Vi skyddar 

lärarnas identitet genom att avidentifiera källdatan och istället använda fiktiva namn för att 

säkerställa att ingen deltagare utsätts för någon fysisk eller psykisk skada till följd av sitt 

deltagande. All källdata hanteras som konfidentiellt och hanteras där med försiktighet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Inför intervjun fick lärarna ta del av frågorna vi planerat att ställa 

under kommande intervju med syfte att ge utrymme för förberedelse och reflektion. Genom att 

lämna ut intervjufrågorna i förväg gavs lärarna även utrymme att upptäcka eventuella grunder 

för att avbryta deltagandet innan intervjun påbörjats. Alla etiska överväganden som gjorts är 

grundade i Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska grundprinciper samt Denscombes (2018) 

forskningshandbok. 

5 Resultat 
Nedan redovisas de svar som framkommit under intervjutillfällen. Resultatets struktur bygger 

på arbetets frågeställningar där lärarnas svar används för att besvara dem i kronologisk ordning. 

5.1 Hur förhåller sig lärare till begreppet språklig 
sårbarhet? 

Begreppet språklig sårbarhet var för fem av sex lärare obekant. Lika många uppgav att de haft 

elever som hindrats i sin matematikutveckling som kunnat bero på språket men som saknat 

diagnos. Respondenternas inställning till begreppet varierade då en respondent uppgav 

följande: 

Jag tänker att det är typiskt lärare och pedagoger som ska hitta på saker som ska anstöta så 

lite som möjligt för den som är mottagare av det liksom, ibland ligger fokus på att kringgå 

muntligt vad det handlar om men, ah men att hitta på snälla namn. (Isabell) 
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Hälften av respondenterna hade svårt att förstå dess innebörd eller betydelse i praktiken trots 

att en definition delats ut i förväg samt att begreppet förklarats muntligt genom konkreta 

förklaringar. Detta gör att respondenternas förhållningssätt var svåra att urskilja. Vi kunde 

däremot i dessa intervjuer uppmärksamma stort fokus på uteblivna diagnoser som orsak till att 

elever hindras i sin utveckling. Trots Isabells tidigare uttalade kritik kring begreppet, uppgav 

hon att det kunde tillföra en utgångspunkt för lärare att utgå ifrån och samlas kring. De övriga 

respondenterna hade en positiv inställning till begreppet och ansåg att det tillför ett nytt 

perspektiv och förklaring på den verksamhet lärare möter på fältet. En av respondenterna 

uppgav följande: 

Språklig sårbarhet är ju faktiskt ett mycket, mycket bättre ord för det kan ju inbegripa 

mycket mer än språkstörning. En språkstörning, det är ju en, då måste man ju nästan ha en 

diagnos på det. (Elenore) 

De lärarna som hade en positiv inställning till begreppet hade även ett individanpassat tänk i 

undervisningen, med elevernas kunskaper och behov som utgångspunkt i den pedagogiska 

planeringen. På frågan om var de ansåg att den största utmaningen ligger, i undervisningen eller 

hos eleven, ansåg hälften att problemen kunde bero på båda delarna och nämnde tid och brist 

på motivation, energi eller förmåga hos eleven som möjliga hinder för kunskapsutvecklingen. 

Övriga menade att problemen och bristerna självklart ligger i undervisningen, med motivering 

att eleverna har de förutsättningar de har och kan inte hjälpa att de inte förstår eller kan ta till 

sig den undervisning som ges. De ansåg att lärarens roll är att möta elevens behov och 

kunskaper där de är och utefter det planera undervisningen så att eleven ges möjlighet till 

lärande. En respondent svarade följande: 

Jag är inte sådär jättemycket för att prata diagnoser för då kan man skylla på en diagnos. Jag 

tycker ju att det man måste se vad eleven har för utgångspunkt, så att man utgår därifrån som 

lärare, eller när man lägger upp den pedagogiska undervisningen. Det är ingen lätt sak, men 

det ligger på undervisningen. Misslyckas man helt och hållet så ligger det ju på 

undervisningen, sen kan ju barn ha så svårigheter att verksamheten faktiskt inte kan, även 

om man gör allt man kan så kanske inte verksamheten ändå kan nå dit så att de ger de 

resultat som man önskar. (Elenore) 
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5.2 Hur arbetar lärare språkutvecklande inom matematik för 
att stötta elever i språklig sårbarhet? 

Lärarna arbetade främst språkutvecklande genom den ordinarie undervisningen och menade att 

arbetet anpassades utifrån elevernas behov. Utöver den ordinarie undervisningen arbetade 

lärare med att identifiera och tillsätta metoder och hjälpmedel som förhindrar eller överbygger 

språklig sårbarhet. Respondenterna tillfrågades hur de arbetar språkutvecklande inom 

matematikämnet. Samtliga poängterade att de lyfte och diskuterade begrepp, bland annat 

genom proaktivt arbete där de gick igenom nya begrepp som skulle kunna hindra förståelsen. 

Samtliga respondenter menade att språket i matematikböckerna hindrade elevernas förståelse 

till följd av att uppgifterna ofta är svårt formulerade. Ord med olika betydelse i vardagsspråket 

och matematikspråket poängteras, till exempel massa. Begreppens ursprung och betydelse 

förklarades för att skapa en djupare förståelse för ordet och för att hjälpa eleverna att minnas 

dess innebörd. Två av de tillfrågade nämnde att leka in begrepp, både för att befästa begreppen 

och för att få eleverna att se matematik som lustfyllt. Begreppslistor och synliga lappar i 

klassrummet nämndes av två respondenter där eleverna fick lappar med begrepp och 

förklaringar, ”lathundar”, som alltid fanns tillgängliga som stöd. Beskrivningar på andra 

modersmål för att göra listorna tillgängliga för vårdnadshavare med andra modersmål nämndes 

också som en strategi för att överbrygga språkliga barriärer. Syftet med dessa listor var dels att 

möjliggöra för vårdnadshavarna att hjälpa till med läxor på modersmålet och diskutera nya 

begrepp, dels för att hjälpa eleverna att minnas och förstå begrepp eftersom modersmålet kan 

komplettera svenskan och skolspråket. 

Lästräning för att förbättra avkodning, lästempo och läsförståelse lyftes också i syfte att 

förbättra elevernas språkliga förmåga. Samtliga respondenter lyfte diskussioner som en del av 

deras språkutvecklande arbete, både diskussioner i helklass och hälften lyfter även diskussioner 

elever emellan. Eleverna uppmuntrades att diskutera matematik med varandra under 

lektionerna. Kamratstöd lyftes som en viktig del av lektionen av fem av de tillfrågade. Hälften 

av respondenterna påpekade vikten av ett tryggt arbetsklimat där eleverna vågar be om hjälp, 

både av läraren och klasskamraterna. Utöver det tidigare nämnda inkluderade också 

respondenterna bildstöd och konkret material i sin språkutvecklande undervisning, vilket 

beskrivs djupare längre fram. 

En av respondenterna lyfte särskilt samarbetet i organisationen och samarbete lärare emellan 

som viktig för att kunna arbeta språkutvecklande. Fyra av de övriga bekräftade behovet av 
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utökade resurser i skolan i form av till exempel lärare som undervisar i svenska som andraspråk, 

studievägledare och speciallärare för att ha möjlighet att stötta språket. 

Fem av de sex respondenterna uppgav att de startar lektioner med korta gemensamma 

genomgångar i syfte att repetera, lyfta nya begrepp samt för att skapa intresse och motivation 

inför lektionen. Den sjätte läraren uppgav att hon frångått detta då hon märkt att behovet inte 

funnits hos eleverna. Istället undervisade hon en till en då klassen endast består av nio elever 

och att hon därför ansåg att det var mer tidseffektivt att instruera eleverna när de stött på 

problem eller inte förstått de instruktioner och uppgifter som presenterats i boken. På så vis 

ansåg hon att eleverna håller sig effektiva och att lektionstiden används mer effektivt eftersom 

elevernas behov och kunskaper varierade. 

Tre av respondenterna menade att läraren också behöver uppmana och uppmuntra eleverna att 

använda de hjälpmedlen som finns för att underlätta kunskapsutvecklingen. För de elever som 

ofta möter hinder i matematiken uppgav två lärare att de ofta lägger lite extra fokus på de elever 

som behöver mer hjälp under lektionen. En annan uppgav att om det är många elever som ofta 

fastnar kan de samlas i en mindre grupp vid ett stort bord i klassrummet så att hon snabbt kan 

hjälpa till, och i vissa sammanhang har även storlektion med samtliga varit aktuellt där uppgifter 

lösts gemensamt på tavlan. Vidare menar respondenten att tydlighet, struktur och variation är 

nyckelfaktorer för en gynnsam undervisning. 

5.3 Hur uppmärksammas språklig sårbarhet i 
matematikundervisningen? 

Respondenterna tillfrågades hur de på fältet uppmärksammar att elever hindras i matematiken, 

där språket kan vara orsaken. Samtliga nämnde att de jämförde elevernas prestationer och 

svårigheter i olika ämnen för att upptäcka eventuella hinder. Två beskrev också att deras 

erfarenhet var till hjälp för att tidigt upptäcka att elever inte förstår eller för att upptäcka elevers 

svårigheter genom att jämföra med elever de mött under sitt yrkesliv och vad elever i allmänhet 

brukar kunna vid en viss ålder. En respondent menade att man kan upptäcka hinder när en elev 

med svenska som modersmål uppvisar liknande problematik som en elev med svenska som 

andraspråk.  

Andra sätt som hinder uppmärksammades på var genom motoriska problem, kort arbetsminne 

samt problem med att lära sig saker utantill, exempelvis multiplikationstabellen. 
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Vidare kan elever också stöta på hinder när det kommer till läsförståelse, förståelse av begrepp 

och dess innebörd. Detta uppmärksammades genom att eleverna inte orkar läsa uppgifterna, 

fastnar när de läser textuppgifter och ofta ber om hjälp. En respondent nämnde förtest som 

strategi för att snabbt synliggöra de allmänna kunskaperna och för att tidigt kunna upptäcka 

eventuella hinder. Fyra av respondenterna menade att vara aktiv i klassrummet, lyssna på 

elevernas diskussioner och cirkulera runt är en bra strategi för att upptäcka elevernas svårigheter 

och var de stöter på hinder. Två av lärarna lyfte elevernas ansvar av att räcka upp handen när 

de inte förstår och är i behov av hjälp, och såg detta som signaler på elevers bristande förståelse 

och kunskaper. 

5.4 Metoder och hjälpmedel som används på fältet 

Under intervjuerna nämndes många olika hjälpmedel som de tillfrågade lärarna använde för att 

arbeta språkutvecklande. Ett hjälpmedel som nämndes av samtliga respondenter är inläst 

läromedel alternativt att eleven får läsa högt för läraren. Lärarna stöttade även genom att läsa 

uppgifterna högt för eleverna, stryka under nyckelord, förklara uppgifter med andra ord eller 

minska mängden text i uppgifterna. Förenklat läromedel det vill säga läromedel med inkluderad 

skrivyta är ett hjälpmedel som användes hos två av respondenterna i undervisningen. Vilka som 

hade tillgång till detta hjälpmedel varierade då vissa krävde diagnos för att finansiera och 

prioritera hjälpmedlet. 

Digitala genomgångar kopplade till läromedlet nämndes också som hjälpmedel i de klasser det 

fanns tillgängligt, vilket var tre av de tillfrågade. Digitala hjälpmedel används också av en av 

respondenterna med syfte att översätta ord och befästa begreppen på svenska. 

Konkret material var något som användes av samtliga respondenter. De som nämndes var 

bråkplatta, bråklåda, centikuber, lathundar med måttenheter, begreppslistor, geobräda, pengar, 

plockmaterial samt övriga tillgångar i klassrummet till exempel mätglas. Flera av 

respondenterna nämnde bildstöd, filmer och whiteboard som vanliga hjälpmedel. En av 

respondenterna erbjöd enskilda whiteboards som hjälpmedel för att anteckna och fundera innan 

svaret skrivs ner på pappret eller i boken. 

Samtliga av respondenterna menade att extra studietid utöver ordinarie undervisning och extra 

genomgångar är ett sätt att stötta eleverna i den språkutvecklande matematikundervisningen. 

En av respondenterna förespråkade modellering, där läraren lär ut strategier som eleverna kan 
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använda när de inte förstår. En annan respondent tipsade sina elever om att använda det den 

har, till exempel fingrarna, och menar att det är ett bra hjälpmedel eftersom man alltid har det 

till hands. 

Fem av respondenterna nämnde resurs som hjälpmedel eller stöd för språkutvecklande 

undervisning. Fyra av respondenterna nämnde studiehandledning som ett hjälpmedel och en av 

lärarna förespråkade livestudiehandledning i syfte att stötta SVA-eleverna under lektionen. En 

annan respondent lyfte behovet av tillgång till speciallärare eller annan resurs för att möjliggöra 

en-till-en-undervisning för bland annat läshjälp eller extra genomgång. 

På frågan om när eleverna använder sina hjälpmedel svarade samtliga respondenter att de alltid 

har tillgång till hjälpmedel och att de alltid kan använda dem när behov finns. Hälften av dem 

är noggranna med att påminna och uppmuntrar sina elever om att använda de hjälpmedel som 

finns. När frågan om varför respondenterna använder just de hjälpmedlen var samtliga överens 

om att det beror på tillgängligheten. Svaren på vilka som har tillgång till hjälpmedel varierade. 

En respondent menade att alla har tillgång men att hjälpmedlen prioriteras till dem som har 

störst behov. Fyra av respondenterna uttryckte att alla alltid har tillgång till hjälpmedel i deras 

klassrum, oavsett diagnos. 

Som man lärt sig genom åren att det som är bra för en är ofta bra för alla. (Magnus) 

5.5 Hinder för språkutvecklande matematikundervisning 

Under intervjuerna lyfte respondenterna olika faktorer som hindrar dem från att genomföra en 

språkutvecklande matematikundervisning. Detta gjordes oberoende av varandra och trots att 

frågan inte ställdes. Nedan presenteras de främsta hinder som lyftes. 

Flera av lärarna påpekade hinder när det kom till användandet av konkret material. En 

respondent önskade ett specifikt matematikklassrum eftersom hon upplevde hinder i att bära 

med sig materialet mellan olika klassrum. En annan respondent ansåg att materialet var 

föråldrat, mer specifikt pengarna. Dessutom uttrycktes en saknad av ändamålsenligt material 

och en respondent menade att materialet ofta ”stuvas undan” då det inte används regelbundet. 

En tredje respondent såg tiden och att hinna planera och förbereda en praktisk lektion som ett 

hinder för att inkludera konkret material i lektionen. En annan respondent ifrågasatte om 

konkret material verkligen var ändamålsenligt i ett språkutvecklande syfte och menade att det 



 34 (55) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

var till större nytta för den matematiska förståelsen. Vi fick också bekräftat att konkret material 

används mer på lågstadiet. 

Tillgången till de digitala läromedlen varierade eftersom flera digitala tjänster kräver licens, 

vilket kan skapa hinder för de som saknar licens till följd av begränsade ekonomiska tillgångar. 

Hälften av de tillfrågade saknade tillgång till inläst läromedel. 

Ett stort hinder som samtliga respondenterna var överens om var bristen på resurser och lärarens 

tid, som går hand i hand. De uttryckte att de inte hinner till alla på grund av för stora grupper 

och uttryckte en önskan om att vara flera vuxna i klassrummet. Detta leder till att elever blir 

sittandes och inte får det stöd de behöver. Den begränsade tiden påverkade även tiden för 

planering vilket hindrade den språkutvecklande matematikundervisningen, till exempel när det 

kommer till att göra begreppslistor och spela in proven i ljudformat för att de ska finnas inlästa. 

Hälften av lärarna lyfte elevers bristande förkunskaper och motivation som ett stort hinder för 

den språkutvecklande matematikundervisningen. Utan att leda dem in på ämnet tog samtliga 

tre upp samtalet kring elevernas erfarenhet av matematikundervisning från lågstadiet. De 

menade att de möter stora hinder när eleverna inte har med sig de kunskaper som krävs för att 

klara mellanstadiets matematikundervisning och därmed inte är redo. En av respondenterna 

kopplade även detta till en tidsaspekt, då det tar många undervisningstimmar att fylla de 

kunskapsluckor eleverna har med sig. 

Ytterligare ett hinder som lyftes var att elever ibland blir lidande till följd av utebliven diagnos, 

eftersom de inte prioriteras när det kommer till att finansiera hjälpmedel de är i behov av. En 

lärare ger specialanpassad lärobok som exempel på hjälpmedel som flera elever är i behov av, 

men som endast de med diagnos tilldelas. 

En lärare upplevde sin egen kunskap om språkutvecklande matematikundervisning som ett 

hinder och uttryckte att hon krävt kompetensutveckling sedan hon började arbeta som lärare. 

En annan respondent bekräftade detta och menade att lärare behöver be om hjälp av övrig 

personal på skolan med högre kompetens inom området, för att stöttas i det språkutvecklande 

arbetet. Okunskapen kan enligt en av lärarna leda till att eleverna inte får hjälp i tid och hon 

lyfter vikten av att vara uppmärksam på elevernas prestationer, att följa med i deras utveckling 

för att snabbt kunna stötta när tecken på bristande kunskaper visas. Detta menade hon kan göras 

genom att läraren rättar elevernas matematikböcker veckovis för att säkerställa att de förstått 

innehållet. Då riskerar inte eleven att halka efter under en längre period vilket kan göra det svårt 
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att hinna lära om och rätt. Övriga respondenter lät sina elever rätta sina egna matematikböcker 

vilket gör att det ibland dröjer länge innan missförstånd uppmärksammas. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärare fokuserar på olika typer av hjälpmedel men att 

det finns ett stort behov av fördjupad kunskap kring hjälpmedel, resurser och material. En av 

respondenterna uttryckte att om skolan saknar tillgång till dessa blir pedagogen sårbar. En 

annan önskade fler digitala hjälpmedel för att underlätta för elever som har ett skrivmotstånd, 

till exempel ett sätt att skapa uppställningar i en app. En respondent upplever risken att skapa 

ett stökigt klassrum som ett hinder för att inkludera diskussioner i grupp eller par. Samtliga 

menade att språket i matematikböckerna hindrar elevernas förståelse till följd av att uppgifterna 

ofta är svårt formulerade. 

5.6 Vilka resultat anser lärarna att metoderna och 
hjälpmedel som används ger i 
matematikundervisningen? 

I denna del presenteras de resultat som lärarna uppgav att de ser utifrån de metoder och 

hjälpmedel de använder för att stötta sina elever i den språkutvecklande 

matematikundervisningen.  

Hälften av respondenterna uppgav att deras språkutvecklande undervisning visar resultat 

genom att eleverna som hindrats i matematiken trots detta klarar de nationella proven och 

andra prov som genomförs för att kontrollera kunskapsutvecklingen. Två lärare ansåg att de 

synliggör förståelse och därmed resultat av den språkutvecklande undervisningen genom att 

eleverna får en ”aha-upplevelse”, att ”polletten trillar ner”, de menade att det syns på eleven 

när den har förstått. Resultat syns också på elevernas allmänna kunskaps- och glädjenivå 

menar respondenterna. Två lärare upplevde också att eleverna blir mer självständiga när de 

förstår vilket de menar är ett synligt resultat av en undervisning som gynnat lärandet. Eleverna 

kan även på egen hand minnas metoder och strategier som de fått hjälp med för att lösa 

liknande uppgifter. En lärare uppgav att hon lagt om sin undervisning där språket och 

kooperativt arbete fått större utrymme i matematikundervisningen de senaste åren. Hon 

uppgav att hon sett stor skillnad på elevernas resultat, intresse och glädje nu jämfört med 15 år 

tillbaka, då undervisningen var mer traditionell. En av respondenterna märkte också skillnad 

mellan terminerna och såg resultat när han jämförde vad eleverna kunde föregående termin 

och nuvarande termin. Han menade att detta var ett bevis på att arbetet givit resultat. En lärare 
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uppmärksammade också hjälpmedlens funktion och betydelse då det märktes skillnad på 

elevernas prestationer när de hade tillgång till hjälpmedlen och när de inte hade det, 

exempelvis på prov. 

Samtliga lärare hade svårt att konkret beskriva hur de synliggör resultat av en 

språkutvecklande undervisning, hur gynnsam den är och hur den utifrån utvärderingen 

utvecklats i syfte att höja elevernas kunskaper ytterligare. 

6 Analys 
I detta avsnitt kommer en sammanfattande analys av resultatet att framställas. Arbetets 

frågeställningar utgör strukturen för analysen i syfte att bibehålla tydlig struktur för läsaren. 

6.1 Hur förhåller sig lärare till begreppet språklig 
sårbarhet? 

Begreppet språklig sårbarhet öppnar upp för nya perspektiv när språket hindrar förståelsen 

snarare än bidrar till förståelse. Begreppet var till en början obekant för majoriteten av lärarna 

som intervjuades men de hade övervägande en positiv inställning till begreppet efter att de tagit 

del av definitionen som skickades ut inför intervjuerna. De ansåg att begreppet tillför ett nytt 

perspektiv att se på elevers svårigheter och att det satte ord på den verksamhet de undervisar. 

Samtliga hade någon gång undervisat elever som haft svårt för det matematiska språket men 

som saknat diagnos. Genom att se språkliga hinder ur det relationella perspektivet och 

begreppet språklig sårbarhet ses inte elevernas svårigheter som hinder utan som utmaningar i 

undervisningen. Därför kan och ska undervisningen anpassas efter elevernas behov. Detta var 

något som hälften av respondenterna uppgav och menade att självklart ligger utmaningen i 

undervisningen. Resterande ansåg att utmaningarna ligger hos både eleverna och i 

undervisningen. 

Trots den positiva inställningen till begreppet språklig sårbarhet och tankesättet det medför 

ansåg lärarna att diagnoser inte kunde uteslutas då de fyller en viktig funktion. De menade att 

den ordinarie undervisningen i vissa fall inte kan möta elevers behov om elevers bristande 

förmåga grundas i en funktionsnedsättning. Denna sorts svårigheter ställer höga krav på 

lärarens kompetens och skolans resurser som sällan klarar av att möta stora och specifika behov. 

Sett till elevens behov ansågs därför en diagnos behövas för att kunna möta elevers behov och 

tillsätta det stöd som krävs för elevens lärande och utveckling. Att den ordinarie undervisningen 
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inte kan möta samtliga elevers behov och ansågs inte betyda att undervisningen brustit utan att 

elevens utmaningar varit så stora att de kräver en annan undervisningsform som till exempel 

särskola för att tillgodose elevens rätt till utbildning. 

Några av lärarna menade också att diagnoser ibland även krävs i den ordinarie undervisningen 

för att elever ska få stöd som möter och kompenserar deras förmåga.  Lärarna menade att när 

en elev har en fastställd diagnos tillhandahåller skolor i vissa fall mer resurser i form av personal 

och anpassat material som de anser att eleverna är i behov av för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Eftersom det krävdes en diagnos för att erbjuda och tillhandahålla vissa 

hjälpmedel kunde elever gå länge utan stöd.  

6.2 Hur arbetar lärare språkutvecklande inom matematik för 
att stötta elever i språklig sårbarhet? 

Elevers bristande förståelse och förkunskaper hindrar och försenar undervisningen till följd av 

att de inte har med sig grundläggande kunskaper från lågstadiet, vilket gör att 

undervisningstiden inte räcker till för att fylla de kunskapsluckor som eleverna har med sig in i 

mellanstadiet.  

Lärarna lyfte proaktiv undervisning, sociokulturellt lärarende och olika metoder och hjälpmedel 

som gynnsamma för elevers språk- och kunskapsutveckling inom matematikämnet.  

Gynnsamma metoder som lyftes var diskussioner i helklass eller mindre grupp, kooperativt 

lärande och arbete i mindre grupper för att stötta de annars hindras. Hjälpmedel som lyftes var 

inlästa läromedel, anpassade läromedel, begreppslistor och konkret material.  

Under samtliga intervjuer nämnde lärarna olika hinder för en språkutvecklande 

matematikundervisning. Det stora hindret var tiden. Lärarna uppgav att tiden för att undervisa 

en-till-en inte finns, vilket i vissa fall är nödvändigt för att tillgodose elevers behov. De 

upplevde också att de saknar kompetens men hade varken tid eller möjlighet att tillgodogöra 

sig denna på grund av just otillräcklig tid, ekonomi och engagemang från organisationen i form 

av kompetensutveckling. Tid för att planera och förbereda laborativa lektioner ansågs också 

vara ett hinder för den språkutvecklande matematikundervisningen. Fler vuxna i klassrummet, 

anpassade läromedel, anpassade hjälpmedel och tillgängligt konkret material nämndes också 

som hinder och orsaker för att den språkutvecklande matematikundervisningen brister. 

Dessutom påtalade de hinder som de inte själva kan påverka till exempel licens till olika 
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hemsidor. Lärarna menar att det kommer till en gräns när eleverna är i behov av ytterligare stöd, 

något som hindras av bristen på eventuell diagnos, till följd av bristande resurser. 

Under hälften av intervjuerna kom lärarna in på vikten av det goda klassrumsklimatet, både 

mellan lärare och elev och eleverna emellan. De påtalade vikten av att skapa en acceptans när 

det kommer till att använda hjälpmedel och att påtala vikten av att det ska vara tillgängligt för 

alla, i den utsträckning det är möjligt. En lärare menade att elever börjar skämmas över att 

använda hjälpmedel i takt med att de blir äldre. Detta stärker vikten av de goda relationerna 

som grund för acceptans och förståelsen för varandras olikheter. 

6.3 Vilka resultat anser lärarna att metoderna och 
hjälpmedel som används ger i 
matematikundervisningen? 

Elevers förståelse för matematiken synliggjordes främst genom att elever inte bad om hjälp, 

arbetade på egen hand och hade rätt på uppgifterna i matematikboken. Om en elev bad om hjälp 

och förstod den hjälp som läraren gav menade lärarna att det syntes på eleverna om de hade 

förstått. De tillfrågade lärarna hade svårt att konkret beskriva hur de synliggör resultat av den 

språkutvecklande matematikundervisningen. Resultat synliggjordes främst genom lärarens 

erfarenhet av andra elever samt genom att utvärdera elevernas progression mellan terminer och 

stadier.  

I undervisningen används stöttande metoder och hjälpmedel, avsedda för att förhindra och 

överbrygga språklig sårbarhet. Lärare ansåg att dessa visade resultat då elevernas prestationer 

försämrades när stöttande metoder och hjälpmedel uteblivit.  

7 Slutsats och diskussion 
I kommande avsnitt kommer våra slutsatser att redogöras och diskuteras. Arbetets metod 

kommer att diskuteras och problematiseras samt inblickar på forskningsfältet och förslag på 

vidare forskning kommer lyftas. Vi kommer dessutom att diskutera resultatet i förhållande till 

arbetets teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång eftersträvat en neutral spegling av det relationella perspektivet såväl 

som det kategoriska då vi, likt lärarna som deltagit i undersökningen, sett de olika perspektivens 
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bidrag och syften. Arbetets första frågeställning har bearbetats och formulerats om för att spegla 

en neutral värdering inför begreppet språklig sårbarhet. Vi har beslutat att använda begreppet 

”förhåller sig” då vi anser att det varken har en positiv eller negativ attityd gentemot begreppet. 

Vidare valde vi att skicka ut en definition till lärarna vi skulle intervjua för att skapa en samsyn 

kring begreppet språklig sårbarhet. Detta val kan problematiseras eftersom definitionen kan 

påverka lärarnas svar om de uppfattar att vi som genomför studien förespråkar det relationella 

perspektivet och därmed svarar utifrån vad de tror att vi vill att de ska svara. I definitionen 

speglas inga av våra egna värderingar men trots det kan respondenterna ana ett 

ställningstagande. Utifrån svaren tolkar vi respondenterna som transparenta och det finns inget 

som tyder på att de ska ha modifierat sina svar, men vi väljer ändå att lyfta och problematisera 

denna eventualitet. 

Inför intervjun valde vi att göra en intervjuguide som vi kunde utgå ifrån under vår intervju. 

Intervjuguiden blev både ett stöd för lärarna eftersom de fick frågorna innan intervjutillfället 

och därför kunde ge oss utvecklade svar som de fått möjlighet att tänka igenom. Dessutom 

underlättade intervjuguiden för oss när vi sedan skulle dela upp svaren i kategorier inför 

resultatet och analysen, eftersom vi ställt ungefär samma frågor till samtliga lärare, vilket ledde 

till att det var enkelt att identifiera deras likheter och skillnader. 

Intervjuerna utmynnade i svar från 6 lärare vars svar vi sammanställde och jämförde i vårt 

resultat. Vi upplever att intervjuerna givit svar på arbetets frågeställningar och därmed varit en 

lämplig metod för vårt syfte. Utifrån svaren har vi både kunnat bekräfta tidigare forskning och 

även identifierat nya perspektiv av ämnesområdet som väckt vårt intresse och som skulle kunna 

ligga till grund för vidare studier, vilket kommer att diskuteras nedan. 

7.2 Diskussion 

Resultatet som framkom kring begreppet språklig sårbarhet stämmer överens med våra 

förväntningar då endast en av lärarna kände till begreppet. Detta tänker vi kan bero på att 

begreppet är relativt nytt och att lärare saknar tid för fortbildning och kompetensutveckling.  

Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att lärare generellt är positiva och i hög utsträckning 

arbetar utifrån ett relationellt perspektiv eftersom de ser till sina elevers behov och anpassar 

undervisningen utifrån dem i den utsträckning de har möjlighet. De ser också begränsningarna 

av det i praktiken med anledning att det kategoriska perspektivet fyller en funktion då det i vissa 
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fall krävs diagnoser för att tillhandahålla resurser som möter elevernas behov. Detta bekräftar 

Sjöbergs (2006) resonemang om att de relationella och kategoriska perspektiven inte kan 

utesluta varandra, utan att båda behövs för att kunna förstå elevers behov och för att kunna 

erbjuda rätt stöd och undervisning. 

Myndigheter uppger att lärare saknar kunskap om språkutvecklande matematikundervisning 

och att lärare ber om hjälp kring hur undervisningen ska utformas och anpassas så att den gynnar 

språk- och matematikutvecklingen (Slivka, Magnusson, & Gröndahl, 2020). Det råder inom 

forskningsfältet inga tvivel om att det finns många olika metoder och hjälpmedel som kan 

implementeras i undervisningen för att främja förståelsen hos eleverna. Lärarna som medverkat 

i vår studie visar goda exempel på hur de använder sig av metoder och hjälpmedel för att stötta 

sina elever, där arbetet med begrepp har störst fokus. Att beskriva begrepp bekräftar forskning 

som gynnsamt. Lärare behöver beskriva nya begrepp innan eleverna förväntas kunna använda 

dem och förstå dem när de möter de i matematikboken (Gallagher, King, Suh, & Hargrove, 

2019). 

Lärare arbetar språkutvecklande men saknar ett medvetet förhållningssätt. Detta argument 

grundas på lärarens svårigheter med att berätta hur de arbetar språkutvecklande utöver att arbeta 

proaktivt med begrepp. När lärarna berättade om undervisningen som bedrevs kunde dock 

konstateras att de gör mycket omedvetet och att de använde hjälpmedel vars syfte är att stötta 

elevernas språk- och kunskapsutveckling. Med detta som utgångspunkt menar vi att lärares 

kunskaper om språkutvecklande arbete samt metoder och hjälpmedel behöver fördjupas för att 

uppnå en medvetenhet. Lärarna ska kunna fatta medvetna beslut, med elevernas behov i fokus 

för att inte språkförståelsen ska bortprioriteras. Genom att ha goda kunskaper och ett medvetet 

förhållningssätt kring språkutvecklande matematikundervisning tror vi att lärare bättre kan 

planera undervisningen. Detta eftersom didaktiska avväganden sker genom kunskap vilket 

hjälper lärare att fatta välgrundade beslut kring insatser som gynnar elevernas lärande. 

Lärarna som deltog i intervjuerna nämnde goda relationer som viktigt för att känna till elevernas 

behov och utmaningar. Detta går hand i hand med det relationella perspektivet där relationer är 

grundläggande för lärande. För att identifiera elevers svårigheter i matematik uppgav lärarna 

att de undersöker elevers prestationer i andra ämnen, till exempel svenska. De ansåg att det var 

ett effektivt verktyg att använda för att upptäcka svårigheter. Detta ställer vi oss frågande till 

eftersom en elevs svårigheter, utifrån begreppet språklig sårbarhet, inte är knutet till eleven utan 

snarare kontexten och den undervisning som bedrivs. Att en elev har svårt att förstå det 
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matematiska språket uppmärksammas nödvändigtvis inte i svenskämnet. Efter diskussioner oss 

skribenter emellan tänker vi att lärarna upplever det lättare att identifiera elevers bristande 

förståelse i svenska eftersom de där troligtvis arbetar mer aktivt med läsförståelse, skrivande 

och muntlig kommunikation. Detta ger läraren fler chanser att upptäcka språkbrister eller 

språkförbistring än om eleverna arbetar på egen hand i matematikböckerna eller sitter med som 

åhörare på genomgångarna. Eleverna blir i matematikböckerna främst konsumenter av språk då 

de förväntas läsa och besvara uppgifter snarare än att konstruera på egen hand (Segerby, 2020). 

För att motverka detta behöver det förekomma språkundervisning även inom matematikämnet 

för att säkerställa elevernas förståelse och hjälpa dem att utveckla den matematiska 

kommunikationsförmågan. Detta lyfter även forskning som gynnsamt då elever genom 

tillexempel diskussioner ges möjlighet att kommunicera och resonera kring matematiskt 

innehåll samt sätta ord på sina tankar. Lärarna uppgav att när eleverna sätter ord på sina 

kunskaper kan man som lärare säkerställa att eleverna förstått. Hälften av lärarna som 

intervjuades använde sig av denna undervisningsmetod. Vissa undvek detta då det ansågs skapa 

en stökig lärmiljö som varken uppfattades bra för lärare eller elever. Utifrån ett relationellt 

perspektiv kan detta ifrågasättas eftersom elevernas lärande och kunskapsutveckling inte 

prioriteras till följd av att eleverna inte anses hantera den sortens uppgifter och aktiviteter med 

hänsyn till lärares önskade ljudnivå. Eleverna behöver tränas in i dessa arbetssätt där de 

förväntas kommunicera med sina klasskamrater för att främja lärandet och tillåtas utveckla ett 

flexibelt matematikspråk (Turner, et.al., 2016). 

Utifrån studiens resultat upplever vi att samtliga lärare har en vilja att utgå från ett relationellt 

perspektiv i undervisningen men att otillräcklig tid, stora klasser och bristande ekonomi hindrar 

deras arbete. Lärare vill kunna erbjuda stödstrukturer till samtliga elever som kan ha nytta av 

det, oavsett om de har konstaterade diagnoser eller inte, men bristande förutsättningar hindrar 

dem. 

De deltagande lärarna menar att resultat av metoder och hjälpmedel visas genom att elevers 

prestationer försämras när tillgången uteblir. Undervisningen anses vara anpassad så länge 

eleverna arbetar självständigt på lektionerna, inte ber om hjälp och har svarat rätt i 

matematikböckerna. En reflektion vi gjort är att lärare inte utvärderar i vilken utsträckning 

anpassningar och hjälpmedel faktiskt gynnar det långsiktiga lärandet för att inte riskera att 

stödet enbart stöttar eleven för stunden. Det är viktigt att kontrollera att rätt stöd erbjudits 

eftersom felaktigt eller uteblivet stöd kan vara tidsödande, kostsamt och ineffektivt (Cho, 
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Fuchs, Seethaler, Fuchs, & Compton, 2020). Detta anser vi är en bristande utvärderingsmetod 

då den inte visar vilka resultat som hjälpmedel ger samt hur och varför det är anpassade efter 

elevernas behov och förmåga. Studiens resultat bekräftar också det Segerby (2020) 

understryker, vikten av att utvärdera undervisningens insatser. Lärare kan fråga sig själv; varför 

gör jag denna anpassning och vad ska det leda till? För att utgå ifrån det relationella 

perspektivets syn på lärande menar vi att valda metoder och hjälpmedel behöver utvärderas då 

elevers behov och förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap förändras över tid och i olika 

kontexter. 

Resultatet som presenterats i arbetet visar inte en generell uppfattning av lärares 

språkutvecklande matematikundervisning eftersom det skulle behövas betydligt fler svar från 

lärare för att kunna redovisa en generell uppfattning av ämnet. Vi har inte heller kunnat göra en 

kartläggning av hjälpmedels användbarhet och resultat eftersom vi inte kan säga något om det 

riktiga resultatet av de hjälpmedel som används genom att endast tillfråga enstaka lärare om 

deras uppfattning. För att uppnå kartläggning krävs vidare studier och undersökningar av hur 

lärare arbetar språkutvecklande över tid och hur elevernas kunskapsutveckling förändrats från 

det att arbetet påbörjas till en avslutande kontroll för att synliggöra förändring. 

Utifrån vår undersökning drar vi slutsatsen att arbetet kring att utvärdera effektiviteten av valda 

stödstrukturer för att gynna den språkutvecklande matematikundervisningen behöver utvecklas. 

Vårt arbete begränsas av tidsaspekten till att fokusera på lärares uppfattningar av hjälpmedels 

funktionalitet och lärares upplevda resultat av dessa. För att utveckla detta krävs en omfattande 

studie där förslagsvis en forskare i praktiken följer elever från att de visar tendenser på att vara 

i behov av ett hjälpmedel till att uppfölja hur tillämpningen av hjälpmedlet givit resultat inom 

en viss period. 

Det enskilda arbetet i matematikböckerna är ett tecken på att lärare inte är medvetna eller tar 

hänsyn till vikten av att lära matematik i en gemenskap och genom dialog. Utifrån vad tidigare 

forskning lyfter kring sociokulturellt lärande ser vi en möjlighet i att undersöka hur det 

språkutvecklande arbetet i matematikundervisningen och elever i språklig sårbarhet gynnas när 

det kommer till dialoger, diskussioner och grupparbeten. Vidare forskning skulle därför kunna 

innefatta en undersökning och utvärdering av ett sådant arbete. 

Syftet med arbetet var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurserna 4-6 kan arbeta 

språkutvecklande inom matematiken och vilka metoder och hjälpmedel som kan användas för 
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att motverka språklig sårbarhet i matematikundervisningen. Detta kan vi göra genom att vi har 

identifierat goda exempel på hur lärare kan arbeta språkutvecklande och vilka metoder och 

hjälpmedel som de anser gynnar elevers lärande och resultat. Vi kan också bidra med kunskap 

genom att ha identifierat brister i undervisningen. Genom kunskap kring dessa brister kan lärare 

genom sin medvetenhet planera och anpassa sin undervisning för att gynna elevers lärande. 

8 Sammanfattning 
Språkutvecklande matematikundervisning är viktigt för att gynna elevers matematiska 

kunskapsutveckling. Initialt hade vi en tro om att lärarens kompetens brast om såväl behovet 

av språkutvecklande fokus inom matematikämnet, kunskap om metoder och hjälpmedel samt 

hur elevers behov synliggörs. Efter att ha genomfört arbetet kan konstateras att lärare har 

begränsade kunskaper om vikten av det språkutvecklande arbetet inom 

matematikundervisningen.  

Lärarna vi intervjuat arbetar språkutvecklande till viss del men uppger att undervisningen 

begränsas av tidsbrist, bristande kunskap hos lärare, organisatorisk samverkan som brister och 

begränsad ekonomi. Vidare saknas rutiner för att utvärdera och ompröva undervisningen för att 

säkerställa att den möter elevernas behov. Att motivera hur, varför och vilka resultat den 

språkutvecklande matematikundervisningen som genomförts var svår för lärare att konkret 

besvara. Utifrån arbetets resultat kan vi konstatera att det krävs en ökad medvetenhet kring 

språkutvecklande matematikundervisning, en djupare förståelse för det matematiska språkets 

komplexitet och hur undervisningen kan anpassas och utvecklas för att gynna elevers lärande 

och kunskapsutveckling. Genom detta arbete önskar vi inspirera lärare till att ytterligare 

utveckla sina kunskaper kring ämnet språkutvecklande matematikundervisning då det minskar 

risken för att språklig sårbarhet uppstår.  
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10 Bilagor 
Här placeras fristående information som berör arbetet. 

Bilaga 1 

Förfrågan om intervju 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Vi ska 

påbörja den sista delen av vårt examensarbete och söker efter behöriga lärare inom matematik 

som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Temat för vår intervju är hur matematiklärare 

arbetar språkutvecklande med metoder och hjälpmedel för att stötta elever utifrån ett relationellt 

perspektiv. Intervjuerna kommer att vara anonyma och beräknas ta en timme. Inför intervjuerna 

kommer vi att skicka ut samtyckesblankett samt frågorna för intervjun så att du har möjlighet 

att reflektera och förbereda dig. För att förenkla vårt arbete kommer intervjuerna att spelas in 

och där efter transkriberas för att säkerställa att all viktig information kommer med i 

undersökningen. Intervjuerna kommer att genomföras på zoom, datum och länk diskuterar vi 

vid ett senare tillfälle om ett deltagande är aktuellt. 

Tack på förhand, Emelie Olsson och Karin Könberg. 
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Bilaga 2 

Språklig sårbarhet definition 

Hej!  

Tack för att du vill delta i vår undersökning, det är till stor hjälp. Till att börja med vill vi 

presentera och tydliggöra begreppet ”språklig sårbarhet” eftersom det är vår utgångspunkt i 

examensarbetet.  

Vi kom i kontakt med begreppet under vår lärarutbildning och det är Barbro Bruce som 

arbetat på Högskolan Kristianstad som fått begreppet att lyfta inom lärarutbildningen på 

senare år. Barbro Bruce (2016) är legitimerad logoped och docent i utbildningsvetenskap med 

inriktning specialpedagogik. Bruce har erfarenhet av språkliga utmaningar såväl som 

pedagogiska möjligheter i barns och ungas språk-, skriv- och läsutveckling. Bruce har skrivit 

flertalet forskningsartiklar, böcker och bokkapitel om barns bemästrande av språk, 

språkstödjande pedagogik och språklig sårbarhet och om hur sårbarhet kan vändas till 

hållbarhet i lärande och undervisning (ibid.). 

Språklig sårbarhet inkluderar språkliga svårigheter som kan grundas i flera olika orsaker, till 

exempel flerspråkighet, dyslexi, språkstörning, stress, socioekonomisk utsatthet, autism, 

ADHD och bristande undervisning (Bruce, 2016). Begreppet kan ses som ett samlingsnamn 

som utgår ifrån ett relationellt perspektiv där pedagogiken, språket och individen förväntas 

samverka för att skapa en gynnsam lärmiljö. Läraren ska i arbetet med språklig problematik ta 

hänsyn till relationer och kontexten och blir där med avlastande och möjliggörande för eleven 

(ibid.). I och med valet av detta begrepp utelämnas inga språkliga svårigheter och det görs 

heller inga urval av vem som ska ha tillgång till stöd. Finns det en sårbarhet ska den stöttas, 

oavsett vad dess orsak är.  

Individen, språket och pedagogiken menar Bruce (2020) är kugghjulen för lärande, och 

samverkan mellan dessa tre delar är grunden för att både förhindra att svårigheter uppstår och 

för att stötta elever i språklig sårbarhet. Om delarna inte samspelar leder det till att eleven 

hamnar i språklig sårbarhet, vilket är ett tecken på att den språkliga tillgängligheten i 

undervisningen är i behov av utveckling (Bruce, 2020) 
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Bilden ovan illustrerar de tre kugghjul Barbro Bruce beskriver behöver samverka för att 

uppnå lärande, Bruce, 2020 s. 15 

Barbro Bruces (2016).  begrepp språklig sårbarhet innebär att elever kan ha svårigheter i en 

specifik miljö, uppgift eller ämne. Den enskildes språkliga förmåga påverkas av situationer 

och kontexter. Språket behöver därför anpassas i undervisningen så att innehållet uppfattas av 

mottagaren (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). 

Begreppet språklig sårbarhet uppkom till följd av problematisering och kritik av begreppet 

språkstörning där Bruce (2016) under sin verksamma tid som logoped uppmärksammat att 

begreppet språkstörning utgår från individers bristande förmåga. Begreppet språklig sårbarhet 

menar Bruce (2016) är snällare mot individen då det innefattar språkliga förutsättningar, 

språkliga krav och språkliga erbjudanden. Individen är inte problemets kärna utan 

problematiken anses kunna överbryggas med rimliga krav, rätt förutsättningar och med hjälp 

av lärarens kompetens (Bruce, Sventelius, Ivarsson, & Svensson, 2016). 

Referenser: 

Bruce, Barbro, Ivarsson, Ulrika, Svensson, Anna-Karin & Sventelius, Eva (2016) Språklig 

sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Upplaga 1 Lund: 

Studentlitteratur 

Bruce, Barbro (red.) (2020). Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Upplaga 

1 Lund: Studentlitteratur 

  



 51 (55) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett-Intervju 

Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie som syftar till att undersöka hur 

matematiklärare i årskurs 4-6 arbetar språkutvecklande med metoder och hjälpmedel för att 

stötta elever utifrån ett relationellt perspektiv. Studien genomförs då forskning visat att elever 

som upplever att språket hindrar förståelsen för det matematiska innehållet riskerar att hamna 

efter i den matematiska kunskapsutvecklingen. Därför ska vi genom intervjuer undersöka vilka 

metoder och hjälpmedel lärare använder för att gynna den språkutvecklande 

matematikundervisningen. I studien tar var hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för att säkerställa att alla inblandade ska känna sig trygga och rättvist behandlade, se: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf. 

Vi som genomför undersökningen heter Karin Könberg och Emelie Olsson och läser 

grundlärarutbildningen på Högskolan Kristianstad. Vi genomför nu vår empiriska 

undersökning som utgör underlag för vårt examensarbete som kommer att granskas av 

ansvariga på högskolan samt publiceras i form av en skriftlig rapport som du kommer att få ta 

del av. 

Deltagandet är frivilligt kan när som helst avbrytas. Intervjun förväntas ta ca 45 minuter och 

kommer att genomföras på Zoom där ljudinspelning kommer att ske för att vi ska kunna återge 

intervjuerna i sin helhet vid transkribering. Du som medverkar förväntas delta i intervjun och 

besvara de frågor som ställs i den mån du kan och vill. Vi utlovar anonymitet och kommer att 

behandla allt material som konfidentiellt vilket betyder att inga namn eller personuppgifter 

kommer att användas i rapporten eller publiceras och allt material kommer att behandlas i 

enlighet med Sekretesslagen. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. När arbetet har blivit godkänt 

publiceras det i databasen DIVA https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/. 

Du har blivit tillfrågad eftersom du undervisar i matematik och är legitimerad grundskollärare 

i årskurs 4-6. Om du accepterar deltagandet kommer du att kontaktas via mail för att boka tid 

för genomförandet av intervjun. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Karin Könberg    Emelie Olsson 

Adress:    Adress: 

Postnummer:    Postnummer:  

Telefonnummer:   Telefonnummer:  

Mail:    Mail:  

 

Ansvarig handledare: Jenny Green 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se 

044-2503000 

Jag har blivit underrättad om forskningens syfte och information om undersökningen. Jag 

samtycker till att delta i projektet, med vetskapen om att det är frivilligt och att jag när som 

helst har möjlighet att avbryta min medverkan utan att ange orsak. Jag är också medveten om 

att detta ger studenterna full äganderätt till användning av materialet. 

 

Deltagarens underskrift:      Datum, ort: 

 

 

___________________________________  ___________________ 

 

Namnförtydligande: 

file:///C:/Users/Simon/Documents/Karin/Forskningshandboken%20CA40850/9f92_0674.smil%23rgn_txt_0674_0001
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___________________________________ 

Students underskrift:    Datum, ort: 

 

___________________________________  ___________________ 

 

Namnförtydligande 

 

___________________________________ 

 

 

Students underskrift:    Datum, ort: 

 

___________________________________  ___________________ 

 

Namnförtydligande 

 

___________________________________ 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Hade du stött på begreppet språklig sårbarhet innan vi presenterade det för dig? 

Om JA 

-Stämmer vår definition av begreppet överens med din tidigare uppfattning? 

-Vad inom matematiken ser du att språket kan hindra? 

Om NEJ 

-vad tänker du om begreppet? Väcker det nya tankar hos dig, i så fall vilka? 

 

2. Har du haft elever som har hindrats i sin utveckling som kunnat bero på språket men 

som saknat en diagnos? 

Om JA 

- Hur har du uppmärksammat det? 

- Hur har du arbetat med dessa elever för att överbrygga sårbarheten och minimera 

dess eventuella konsekvenser? 

-Har det gett resultat och i så fall hur har de märkts? 

Om NEJ 

-nästa fråga 

3. Var ser du att den största utmaningen ligger? I undervisningen eller hos eleven? 

4. Hur ser en typisk matematiklektion ut i ditt klassrum? 

5. Hur upptäcker/ synliggör du om eleverna inte förstår språket i matematikuppgifterna? 
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6. Hur agerar du om du misstänker att språket hindrar en elevs matematikinlärning? 

7. Vilka åtgärder vidtar du om en elev inte förstår? 

8. Hur arbetar du med språk inom matematikämnet? 

9. Vilka hjälpmedel erbjuds elever som stöd för att språket inte ska hindra elevernas 

kunskapsutveckling? 

10. När används hjälpmedlen? 

11. Hur används hjälpmedlen? 

12. Varför använder du just de hjälpmedlen? 

13. Hur vet du att de hjälpmedlen gynnar elevernas kunskapsutveckling? 

14. Vilka får använda sig av hjälpmedlen? 

15. Vilka metoder och strategier används över tid för att utveckla elevers språkförmåga? 

16. Hur synliggörs resultat av din språkutvecklande matematikundervisning? 

17. Vilka synliga resultat anser du dig se? 
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