
   
 

   
 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet, 
inriktning f-3 Matematik 
Självständigt arbete i matematik, grundnivå och 15 hp 
Termin 6 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hörselnedsatta/döva elevers svårigheter 

i matematik 
En litteraturstudie om hur pedagoger kan bemöta hörselnedsatta/döva elevers 

problem och svårigheter i matematikundervisningen. 

 
 
 

                 Karin Friberg & Amanda Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Andreas Bergwall 
Examinator: Anna Teledahl 



1 

   
 

 

 
Abstract 
 

The main purpose of this literature study is to explore the limitations that exist in math 

education for students that suffer from some kind of impaired hearing or deafness. The 

purpose is to see how the school and the teachers can work to reduce these limitations. The 

main topics that we chose based out of the science that we found were; specific problems for 

students with impaired hearing/deafness and how teachers can work to reduce these 

limitations. The results of this study show difficulties as in communication problems and lack 

of knowledge in mathematics for student who suffers from some kind of impaired hearing or 

deafness. The result chapter also shows suggestions on how to change these difficulties and 

how to make it better for the future.  

 

 

Keywords: Mathematics, Education, Difficulties, Impaired hearing, deaf
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka svårigheter och problem det finns för 

elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet i matematikundervisning och hur dessa 

problem och svårigheter kan bemötas av pedagoger. De två huvudrubriker som framkom i 

studien var: specifika problem och svårigheter för hörselnedsatta/döva elever och pedagogers 

bemötande av de specifika problem och svårigheterna. Resultatet av studien visar på 

svårigheter i andraspråket, kommunikationsproblem och brist på kunskap i matematik-

undervisning för hörselnedsatta/döva elever. Resultatet visar också hur pedagoger skulle kunna 

gå tillväga för att förändra detta och förbättra matematikundervisning för elever med 

hörselnedsättning/dövhet.  

 

 

Nyckelord: Matematik, Utbildning, Svårigheter, Hörselnedsättning, Döv
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1 Inledning 
Hörseln spelar en stor roll för elevers sociala och emotionella roll i skolan. Elever som har en 

hörselnedsättning/dövhet kan ha svårt att skapa kontakter i skolan, vilket annars kan vara en 

självklarhet för många elever. Elever som har en hörselnedsättning/dövhet kan även ha 

svårigheter med att läsa, skriva och uttrycka sig (Cochlear Ldt, 2018). Elever som har någon 

typ av hörselnedsättning/dövhet har små möjligheter att kommunicera med matematiktermer 

på teckenspråk. Problemet är att det inte finns någon fastställd matematiktermologi på 

teckenspråk. Elever och pedagoger får utefter det kommunicera genom stavning av dem 

matematiska begreppen, förklaring runt begreppen samt synonymer för begreppen. Elever som 

har någon typ av hörselnedsättning/dövhet har det oftast svårare att lära sig matematik och detta 

kan resultera i att de presterar sämre i matematik (Foisack, 2001).  

 

Den här litteraturstudien kommer att fokusera på problem och svårigheter för elever med 

hörselnedsättning/dövhet i matematikundervisning. Ett problem är alltså att dessa elever ofta 

inte uppnår samma resultat som hörande elever i matematikundervisning. Undervisning idag är 

inte alltid rätt anpassad för elever med funktionsnedsättning, vilket kan leda till svårigheter att 

nå målen (Skolverket, 2018). Alla elever har rätt till anpassad undervisning utifrån deras 

specifika behov och likheter, de har även rätt att få känna sig delaktiga och inkluderade 

(Skolverket, 2011). LGR11 (Skolverket, 2011) betonar att undervisningen inte kan se likadan 

ut för alla utan måste utformas olika.  

  
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 
2011, s. 2).  

  
Enligt diskrimineringslagen ska ingen diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning 

(Jakobsson, 2011).  För att elever med hörselnedsättning/dövhet ska få samma möjligheter i 

skola som hörande elever är det viktigt att de tidigt får den hjälp och det stöd de behöver 

(Skolverket, 2018). 
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet var att genom en litteraturstudie ta reda på vilka problem och svårigheter som elever med 

hörselnedsättning/dövhet kan ha i matematikundervisning. Syftet var också med hjälp av 

forskning ta reda på vad dessa problem och svårigheter kan bero på och hur man som pedagog 

kan gå tillväga för att bemöta dem. Denna studie är ämnad för pedagoger som ska kunna ha 

detta underlag som hjälp för sitt fortsatta arbete med elever med någon typ av 

hörselnedsättning/dövhet. 

 

Frågeställningar som ämnas besvaras är:  

• Vilka särskilda problem och svårigheter kan uppstå för hörselnedsatta/döva 

elever i matematikundervisning? 

• Hur kan dessa problem och svårigheter bemötas av pedagoger? 

 

1.2  Disposition 
Studien inleds med en teoretisk bakgrund där centrala begrepp som svårigheter, 

funktionsnedsättning och hörselnedsättning förklaras. Fortsättningsvis följer ett avsnitt 

angående denna studies metod där de valda sökorden och söksträngen kommer att presenteras. 

Även ett avsnitt med arbetets etiska infallsvinklar kommer att redogöras. Därefter kommer ett 

avsnitt med en analys där forskning om elever med hörselnedsättning/dövhet i 

matematikundervisning kopplas till bakgrunden. Sedan diskuteras resultatet och avslutningsvis 

redovisas förbättringsförslag relaterat till resultatet.  
 

2 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer fokus ligga på att introducera olika typer av 

hörselnedsättningar/dövhet som finns, men även funktionsnedsättningar i allmänhet tas upp. 

Svårigheter med att ha ett andraspråk när man använder teckenspråk som förstaspråk kommer 

också att lyftas, likväl som de centrala begreppen som kommer vara genomgående för hela 

arbetet.  
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2.1  Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsatt funktionsförmåga som tillexempel 

utvecklingsförsening eller nedsatt hörsel (Lukimat, 2018). Nedsättningen kan bero på olika 

saker som exempelvis en olycka eller en sjukdom som påverkat personen (Skolverket, 2018). 

Funktionsnedsättningen kan medföra att eleven har svårare att delta i undervisning som inte är 

anpassad efter elevens behov (Humana, 2018).  
 

2.2  Hörselnedsättning/döv 
I studien kommer begreppet hörselnedsatt användas istället för hörselskadad. Detta för att det 

nödvändigtvis inte är en skada att vara döv eller att ha nedsatt hörsel varpå begreppet 

hörselskadad anses vara en felaktig benämning (Hörsellinjen, 2018). 
 

I Sverige lever ungefär en miljon människor med någon typ av hörselnedsättning/dövhet. Det 

finns olika typer av hörselnedsättningar. Personen kan bland annat lida av tinnitus vilket innebär 

att hen hör ett pipande återkommande ljud. Vidare kan personen även ha nedsatt hörsel på 

endast ett av öronen eller så kan hen vara helt döv. Det finns många olika anledningar till varför 

en person kan ha drabbats av en hörselnedsättning/dövhet. Oftast beror det på ålderdom men 

personen kan också födas med någon typ av hörselnedsättning/dövhet. Man kan också få en 

hörselnedsättning/dövhet till följd av en sjukdom eller annan orsak som till exempel ärftlighet 

eller vid fel medicinering (Tuominen, 2016). Två begrepp som har varit centrala för denna 

studie är Impaired hearing och Deaf hard hearing (DHH). Dessa begrepp är engelska 

benämningar av hörselnedsatt och döv. Dessa begrepp fick betydelse i studien när 

artikelsökningen börjades i Web of Science. Genom artikelsökningen fann vi dessa två 

benämningar.  

 

    2.2.1 Hjälpmedel  
Det finns hjälpmedel som kan underlätta för personer med någon typ av 

hörselnedsättning/dövhet. Dessa hjälpmedel kan tillexempel vara hörapparat, och 

cochleaimplantat (CI) eller hörslinga (Hörsellinjen, 2018). Hörapparaten är ett hjälpmedel som 

är individuellt anpassat för personen och för den specifika hörselnedsättningen. Den ersätter 

dock inte det riktiga och verkliga ljudet men kan vara en chans att kunna få tillbaka känslan av 

att höra (Hörsellinjen, 2018) Ett annat hjälpmedel är cochleaimplantat (CI) som är ett 

hörselimplantat som omvandlar ljud till elektriska impulser. Detta ger en chans för de gravt 
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hörselnedsatta/döva att kunna höra och delta i konversationer (Hörsellinjen, 2018). Hörslinga 

är ytterligare ett hjälpmedel, detta används i tex. klassrum och konferenslokaler. En hörslinga 

används genom att ljudet från en mikrofon eller tv genererar ström och skapar ett 

elektromagnetiskt fält, hörapparaten kan sedan trådlöst ta emot detta ljud genom magnetfältet. 

Detta gör att avståndet mellan hörapparatsanvändaren och den talande inte blir lika avgörande 

(Hörsellinjen, 2018). 
 

2.2.2 Lätt hörselnedsatt 

En person med en lätt hörselnedsättning har en nedsatt hörsel på ett eller båda öronen. En lätt 

hörselnedsättning behöver inte vara ett stort problem i vardagen men kan ibland vara jobbigt 

eftersom personen kan lida av bland annat kommunikationsproblem. I vissa fall går det att 

förebygga dessa kommunikationsproblem med hjälp av en hörapparat på det nedsatta 

örat/öronen (Hörsellinjen, 2018).  

 

2.2.3 Gravt hörselnedsatt 

Vid grav hörselnedsättning är nästan allt ljud omöjligt att höra utan ett hjälpmedel, som till 

exempel en hörapparat. Dock kan ett cochleaimplantat vara lämpligare (Foisack, 2001). Av alla 

hörselnedsatta människor i världen har endast 10 procent det som kallas grav hörselnedsättning. 

Det är den svåraste typen av hörselnedsättning utan att vara döv. Denna typ av nedsättning kan 

vara medfödd eller uppstå under barndomen och kan förvärras med tiden. Deltagandet i en 

konversation kan underlättas med hjälpmedel, så som till exempel teckenspråk, hörapparat eller 

cochleaimplantat (Resound, 2015).  

 

2.2.4 Döv 

Ett förenklat sätt att beskriva begreppet döv är att man är helt utan hörsel. Ofta är dövhet medfött 

eller har uppkommit tidigt i livet (SDF, 2018). Det finns hjälpmedel som på olika sätt kan 

underlätta vardagen för döva, exempelvis cochleaimplantat (SDF, 2018). 

 

Döva barn lär sig teckenspråk på samma sätt som hörande barn lär sig det svenska språket. På 

det viset blir teckenspråket deras förstaspråk medan det svenska språket blir deras andraspråk 

(Foisack, 2001). 
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2.3  Hörselnedsattas/dövas matematiksvårigheter med teckenspråk som 

förstaspråk 
Forskning visar att elever som använder sig av teckenspråk har svårare att nå målen än hörande 

elever i matematikundervisning. Detta kan bero på att dessa elever har det svenska språket som 

andraspråk då de har teckenspråk som förstaspråk (Foisack, 2001). Foisack (2001) menar att 

det inte finns någon matematikterminologi i teckenspråket vilket kan leda till svårigheter för 

elever som använder sig av teckenspråk att förstå de matematiska begreppen. Ett exempel är 

när eleverna ska få begreppet liksidig triangel förklarat för sig på teckenspråk. Istället för att 

använda ett tecken som betyder liksidig triangel måste begreppet förklaras med tecknet för 

triangel och vidare med en förklaring på teckenspråk kring liksidighet. Detta kan leda till att 

det tar längre tid att använda matematikbegrepp. Foisack (2001) menar fortsatt att pedagoger 

behöver tänka mer på hur teckenspråket och det svenska språket kan samverka, detta för att 

matematikundervisningen ska kunna utvecklas och anpassas bättre för elever som använder sig 

av teckenspråk.  

 

2.4  Digitala hjälpmedel  
Digitala hjälpmedel i skolan kan till exempel vara att eleven väljer att spela in en video av 

läraren som håller i en genomgång för att eleven sedan ska kunna kolla på den igen för att 

försöka förstå den lite bättre. Det kan också vara olika applikationer på surfplattor och mobiler 

som kan underlätta undervisningen. Genom möjligheten att variera undervisningen med hjälp 

av olika digitala hjälpmedel kan lärarna försöka höja elevens motivation och genom det försöka 

höja elevens prestationer i matematik (Florheden, 2017). I denna studie kommer digitala 

hjälpmedel som Interaktiva applikationer, Instruktionsvideos, RFID och SELP att nämnas i 

analysen. Syftet med dessa hjälpmedel är att underlätta för elever med någon typ av 

hörselnedsättning/dövhet i klassrummet, och främst för denna studie inom matematik. 
 

2.5 Motivation  
Motivation definieras som att en elev sätter värde i ansträngningen för att klara av att utföra en 

uppgift. Motivation kan även kännetecknas av känslor som uppstår vid framgång eller 

misslyckanden (Skolverket, 2015).  
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För att kunna bibehålla motivation måste eleven känna att ansträngningen är värd något för att 

alltjämt fortsätta sätta värde i sitt arbete. Motivationen kan också bibehållas genom att eleven 

känner att hen blir bekräftad för den tiden som hen har lagt på arbetet samt för att kunna se 

mening med sin prestation (Skolverket, 2015).  

 

Skolverket (2015) benämner två olika typer av motivation, inre och yttre. Det kan kort förklaras 

som att yttre motivation kan skapas, till exempel genom materiella belöningar eller 

uppmuntran. Den inre motivationen handlar om drivkraften till att vilja lära sig, eget 

ansvarstagande eller viljan att upptäcka nya saker (Skolverket, 2015).  

 

En motsats till motivation är att vara omotiverad. Omotiverad kan jämföras med känslan ångest 

som kan framkallas av att en elev inte har drivkraften till att utföra något. Ångest för elever i 

matematik grundar sig i elevers känslor kring sifferhantering och problemlösning. För att 

försöka förhindra detta kan man tidigt i undervisning arbeta med de grundläggande 

färdigheterna inom matematik för att på så vis stärka färdigheterna och minska ångesten 

(Lukimat, 2018). 

 

2.6  Inkludering och delaktighet 
Inkludering är ett krav i skolan idag och skolan kännetecknas av en demokratisk gemenskap 

där alla ska få vara delaktiga. Denna demokratiska gemenskap ska ge elever möjlighet till 

utveckling, lärorika sammanhang samt att kunna se att olikheter finns (Skolverket, 2016). 

Inkludering är när alla får känna sig lika behandlade, ha samma möjligheter och få en känsla av 

en demokratisk gemenskap. Detta är viktigt för att främja ro och tillit (Skolverket, 2016). 

 

Delaktighet kan beskrivas som att vara en del av något, att höra till. Begreppet innefattar även 

att ha inflytande. Alla i skolan har rätt till delaktighet och inflytande och detta för att främja 

måendet hos eleverna (SPSM, 2017). När det inte finns tillräckligt med resurser och pedagoger 

för att anpassa lärmiljön för elever med hörselnedsättning/dövhet kan det tyvärr leda till att 

eleverna känner sig mindre inkluderade och/eller delaktiga i klassrummet än vad hörande elever 

gör (SPSM, 2017). 
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3 Metod 
Detta avsnitt presenterar hur studien genomfördes. En redogörelse för valet av metod för 

datainsamlingen presenteras. Därefter motiveras de valda sökorden för studien samt beskrivs 

de avgränsningar som studien gjort och vilka kriterier som har använts. Sedan redovisas 

analysmetoden genom en beskrivning av hur resultatet tog form och hur många artiklar som 

inkluderades. Avslutningsvis kommer en beskrivning av studiens etiska överväganden samt ett 

en beskrivning av studiens strävan efter reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Varför systematisk litteraturstudie? 
Studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att den grundar sig på tidigare forskning 

framtagen genom sökord kopplat till studiens syfte (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Eriksson Barajas et al. (2013) diskuterar fördelar med systematisk litteraturstudie i 

utbildningsvetenskaplig forskning. En fördel med att göra en litteraturstudie kan vara att det 

kan finnas ett stort utbud av forskning kopplat till syftet. Om så är fallet, gäller det att avgränsa 

ämnet och kritiskt göra sitt urval. En annan fördel med en systematisk litteraturstudie var att 

resultatet blir lättare att bekräfta eftersom en sökstrategi inkluderas i metoden (Eriksson 

Barajas, et al. 2013). 

 

En fördel med en systematisk litteraturstudie är att andra med hjälp av ett sådant underlag lättare 

kan forska vidare. Alltså kan första steget vara att göra en systematisk litteraturstudie för att 

sedan kunna göra en specifik empirisk studie om just hur läget är i matematikklassrummen för 

hörselnedsatta/döva elever.  Med hjälp av en systematisk litteraturstudie har studien undersökt 

så mycket information som möjligt för att sedan kunna koda in i huvudkategorier. Detta för att 

studien sedan ska kunna få ett så tydligt och nyanserat resultat som möjligt. Just den processen 

kan hjälpa pedagoger att få en djupare inblick i hur man kan arbeta för att anpassa matematik-

undervisning för elever med hörselnedsättning/dövhet (Eriksson Barajas, et al. 2013). 
 

3.2 Datainsamling och söksträng 
Studien har samlat in forskning från databasen Web of Science (WoS). Valet av databas skedde 

ändamålsmässigt tack vare att WoS hade ett stort utbud av forskningsartiklar gällande 

matematikundervisning. För att få fram de olika benämningarna för hörselnedsatt och dövhet 
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gick vi igenom olika artiklar på databasen genom att söka på Deaf och Hearing loss eftersom 

vi av egna erfarenheter kände till dessa benämningar. Genom att söka på Deaf och Hearing loss 

fick vi olika benämningar som gav nyckelorden för sökningen, vilka således blev: Impaired 

hearing och Deaf hard hearing (DHH). Impaired hearing är ett samlingsbegrepp för de olika 

typer av hörselnedsättning som nämns i bakgrunden. Ett begrepp som var en självklarhet för 

studien var Math, tack vare att underlaget skulle beröra matematik. Nästa betydande ord var 

undervisning. Undervisning var betydande eftersom vi ville att vårt underlag skulle beröra 

matematikundervisning.  Undervisning gav nyckelorden: Educate samt Exercise. Ordet 

Educate betyder utbilda och Exercise betyder övning. Båda dessa ord valdes eftersom de är 

relaterade till undervisning. För att inte gå miste om artiklar valde vi att ta med båda 

benämningarna. Ordet School användes med syfte av att beröra alla åldrar i skolan. Studiens 

frågeställningar har inte som syfte att undersökas per ålder utan för att vara till hjälp för 

pedagoger i skolan. Det räckte alltså inte att använda Educate och Exercise eftersom dessa 

kunde missförstås i databasen genom att undervisning kan ske utanför skolan. Trunkeringar 

användes för att inte riskera bortfall. Till exempel har educat* används istället för education 

och educate. Valet att använda heari* istället för hearing impaired gjordes för att inte gå miste 

om artiklar med ordet hearing loss. Valet att söka med termen heari* gjordes för att utesluta 

sökresultat med ordet heart.  

 

Söksträngen blev således: Math* AND (DHH* OR deaf* OR heari*) AND (educat* OR 

exercise*) AND school* 

 

Sökningen hade en begränsning till bara artiklar och blev då 113 träffar. Genom att göra 

begränsningen att artiklarna skulle vara skrivna på engelska återstod 87.  

 

Under studiens analysgenomförande med den första söksträngen upptäcktes det att artiklar 

oftast benämnde undervisning och undervisningsaktiviteter med ord som task, activity och 

teaching. För att inte riskera att gå miste om artiklar med denna benämning gjordes en ny 

sökning innehållande dessa nyckelord samt utan nyckelordet school. Vi valde att inte använda 

nyckelordet school eftersom nyckelorden task, activity och teaching täckte många områden 

kring undervisning och fokus hamnade ändå på skolan.  
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Söksträngen blev således: Math* AND (DHH* OR deaf* OR heari*) AND (task* OR activit* 

OR teach*). 

 

Den andra sökningen resulterade i 243 träffar. Sedan begränsades sökningen till att texten skulle 

vara skriven på engelska, därefter återstod 165 träffar. Vidare gjordes begränsningen till 

artiklar. Dessa begränsningar resulterade i 129 stycken artiklar. 

  

En tanke under arbetets gång var att söksträngen kunde genomarbetats mer genom att göra en 

total söksträng av alla ord. För att få dessa två söksträngar till en total söksträng kunde vi ha 

använt oss av: Math* AND (DHH* OR deaf* OR heari*) AND (educat* OR exercise*) AND 

school* AND (task* OR activit* OR teach*). Detta var dock inget som användes på grund av 

att arbetet redan hade hunnit tagit form innan tanken om en total söksträng kom. 

 

3.3 Manuellt urval 
Vi arbetade med två olika sökningar, den första sökningen var på 87 artiklar innan det manuella 

urvalet. Det första manuella urvalet i den första sökningen gjordes genom att undersöka 

artikelns keywords. Undersökningen gjordes genom att koppla keywords till denna studies 

söksträng. Dessa ord var således: impair hearing, DHH, mathematics, deaf, education. Dessa 

specifika ord valdes för att artiklarna skulle vara ämnesrelevanta och för att potentiellt kunna 

inkluderas i studien. Första urvalet av första sökningen gav 47 artiklar. 

  

Vi började det andra urvalet med att läsa igenom abstracten i de 47 artiklarna. Genom detta 

urval hade 3 kriterier en betydande roll för det slutgiltiga resultatet av artiklar. Dessa kriterier 

var:  

• Utgångspunkt i matematikundervisning 

• Fokus på elever men någon typ av hörselnedsättning/dövhet 

• Svårigheter som kan uppstå för dessa elever i matematikundervisningen 

 

 

Efter andra urvalet av första sökningen återstod 27 artiklar. 

  

Den andra sökningen hade 129 artiklar innan det manuella urvalet. Det hittades många artiklar 

här som var desamma som under den första sökningen, dessa togs bort från den andra sökningen 
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för att samma artiklar inte skulle finnas med i både första och andra sökningen. Det manuella 

urvalet i den andra sökningen genomfördes med samma process som i den första sökningen. 

De utvalda orden var desamma som i den första sökningen i det första urvalet. Det andra urvalet 

utgick även från samma tre kriterier. Detta för att inte förändra begränsningarna för urvalet.  

Efter det första och andra urvalet i denna sökning återstod 28 artiklar.  

 

Två sökningar med två olika söksträngar resulterade i 55 artiklar totalt som 

inkluderades i metoden för resultatet.  

 

3.4  Metod för resultat 
Utifrån en översiktlig läsning av de 55 artiklarna växte fem huvudkategorier fram genom 

läsning av artiklarnas abstract och vad de i huvudsak handlade om. Till exempel fanns det 

många som handlade om just digitala hjälpmedel, detta såg vi som en bra kategori kopplad till 

vår andra frågeställning. Något annat som var märkbart var att de flesta artiklarna handlade om 

prestation och anpassningar vilket ledde till att detta blev två huvudkategorier och fokus i vår 

studie. Två andra huvudkategorier som framkom var Affektiva aspekter och Inkludering 

eftersom vi tyckte att dessa kategorier behövdes i arbetet med hörselnedsatta/döva elever i 

matematikundervisning. Se (bilaga B) för den första kategorisorteringen. Artiklarna sorterades 

utifrån deras innehåll. Utav de 55 artiklarna som från början fanns med togs sedan 12 artiklar 

bort för att de inte fanns tillgängliga att läsa i fulltext gratis och kunde därför inte inkluderas. 

Efter det blev antalet artiklar 43 stycken. Därefter användes ett analysschema som hade i fokus 

att ta reda på ifall artiklarna hade: 

• En metodbeskrivning  

• Syfte/frågeställning 

• Tydligt redovisat resultat 

 

Utifrån dessa tre kriterier exkluderades ytterligare artiklar vilket ledde till 37 artiklar. Även 

artiklar som var äldre än två decennier exkluderades för att öka möjligheten för att resultatet 

skulle kunna vara användbart i dagens samhälle. Efter den slutgiltiga analysen av artiklarna så 

kvarstod 24 artiklar som användes i studiens resultat. 
 

 

Här nedan följer en tabell med de 24 artiklarna under respektive huvudrubrik: 
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Affektiva 

aspekter 

Inkludering Prestation i 

matematik 

Anpassningar Digitala 

hjälpmedel 

(Ariapooran, 

2017)  

(Eriks-

Bropphy & 

Whittingham, 

2013) 

(Nagle, 

Newman, 

Shaver & 

Marschark, 

2016) 

(Bat-Chava, 

Rosen, Sausa, 

Meza, Shocket 

& Deignan, 

1999) 

(Pitchford, 

Kamchedzera, 

Hubber & 

Chigeda, 2018) 

(Kiboss, 2012)  (Blatto-Vallee, 

Kelly, Gaustad, 

Porter & Fonzi,  

2007) 

(Cawthon, 

2006)  

(Markey, Power 

& Booker, 

2003) 

  (Bull, 

Marschark & 

Blatto-Vallee, 

2005) 

(Cawthon 

2011) 

(Shelton & 

Parlin, 2016) 

  (Kritzer, 2009)  (Thoutenhoofd

, 2006) 

(Tisdell & 

Loch, 2017) 

  (Techaraungron

g, Suksakulchai, 

Kaewprapan & 

Murphy, 2015) 

(Pagliaro & 

Ansell, 2012)   

(Gupta & 

Martin, 2013) 

  (Most, 2006) (Mousley & 

Keu-v, 1998) 

(Min-Chi, 2013) 

  (Rodriguez-

santos, Calleja, 

Garcia-Orza, Iza 

& Damas, 2014) 

(Marshall, 

Carrano, & 

Dannels, 

2016)  

 

Figur 1: Kategorisering av artiklar 

 
Syftet med de fem huvudkategorier var att få en överblick om vad de 24 artiklarna i huvudsak 

handlade om. Genom en överblick av dessa fem huvudkategorier skapade vi två rubriker 

utifrån vår studies frågeställningar. De två rubrikerna är:  

• De specifika problemen och svårigheterna 
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• Pedagogers bemötande av de specifika problem och svårigheter 

 

De 24 artiklarna sorterades efter sitt innehåll och hur väl de kunde svara på någon av 

studiens frågeställningar. Genom detta gjordes ett försök i att specificera resultatet ytterligare. 

I den första rubriken ingår 11 artiklar som har framkommit från de tre första 

huvudkategorierna: Affektiva aspekter, Inkludering och Prestation i matematik. I den andra 

rubriken ingår 13 artiklar som framkommit från de två sista huvudkategorierna: Anpassningar 

och Digitala hjälpmedel.  

 

I den första rubriken berör vi studiens första frågeställning: 

• Vilka särskilda problem och svårigheter kan uppstå för hörselnedsatta/döva elever i 

matematikundervisning? 

I och med denna frågeställning dök det upp ytterligare en fråga som också ligger till grund för 

det vi undersöker under första rubriken.   

− Vad beror de problem och svårigheter på? 

 

I den andra rubriken berör vi studiens andra frågeställning: 

• Hur kan dessa problem och svårigheter bemötas av pedagoger? 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Två begrepp som är viktiga inom vetenskaplig forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

innebär att studiens resultat är trovärdigt och att forskaren kommer nå samma resultat om 

undersökningen skulle upprepas. Validitet innebär att den data som forskaren redovisar är 

relevant och svarar mot studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2017). 

 

Denna studie eftersträvar en hög reliabilitet genom att vi har gjort ett försök att noggrant 

redogöra för den valda datainsamlingen samt för hur söksträngen formades. Detta har gjorts 

genom att studien har ett metodavsnitt i avsikt om att redovisa för hur sökningen för de valda 

artiklarna har genomförts. Denna studie har även en förhoppning om att uppnå en hög validitet 

genom att studiens centrala begrepp redovisas i den teoretiska bakgrunden. Detta styrks även 

genom att studie har försökt beskriva hur väl den svarar på sitt syfte genom en bearbetning av 

sökord (Bryman, 2017).  
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3.6 Etiska riktlinjer  
I en litteraturstudie tas ingen direktkontakt med deltagare utan resultatet i studien bygger på 

redan publicerad forskning. Det leder till att denna studie inte riskerar att någon deltagare skulle 

kunna komma till skada eller riskera att bli identifierad på grund av förlitande av tidigare 

forskning. Därför behövs inget samtyckeskrav, konfidentialitetskrav eller nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2017). Eriksson Barajas, et al. (2013) beskriver ytterligare aspekter att beakta 

ur ett etiskt perspektiv. Artiklarna som inkluderas i studien bör var ämnesanpassade, något som 

gjorts genom användning av databasen Web of Science. Artiklarna bör även vara vetenskapligt 

granskade, så kallad Peer- reviewed för att säkerställa att de håller vetenskaplig kvalitet. Ett 

krav för vår studie var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Slutligen måste allt 

resultat redovisas även om det motsäger författarnas förväntningar på resultatet. För att 

säkerställa att forskningen som lett fram till artikeln bedrivits på ett etiskt korrekt sätt 

exkluderades artiklar som inte hade ett avsnitt med redovisad metod och tillvägagångssätt. 

Detta för att inte riskera etiska felaktigheter i vår studie.  

 

4 Resultat  
Här kommer de 24 artiklarna som framkom i avsnittet Metod för resultat (se 3.4) användas för 

att göra ett försök att besvara våra frågeställningar. Artiklarna som har analyserats har sitt 

ursprung spritt över hela världen. De flesta artiklar har sin grund i engelskspråkiga länder så 

som USA och England. 
 

I den första kategorin, specifika svårigheter och problem för hörselnedsatta/döva elever har vi 

försökt att besvara studiens första frågeställning med hjälp av 11 artiklar. Vi valde att lägga till 

en fråga för att specificera innehållet ytterligare.  

• Vilka särskilda problem och svårigheter kan uppstå för hörselnedsatta/döva elever i 

matematikundervisning? 

• Vad beror dessa problem och svårigheter på? 

 

I den andra kategorin, pedagogers bemötande av de specifika problem och svårigheter är 

baserad på studiens andra frågeställning. Strävan var att med hjälp av artiklar och dess innehåll 

besvara studiens andra frågeställning. Här används 13 artiklar. 

• Hur kan dessa problem och svårigheter bemötas av pedagoger? 
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4.1  Specifika problem och svårigheter för hörselnedsatta/döva elever  
Enligt studier som undersökt skillnaderna mellan elever med hörselnedsättning/dövhet och 

hörande elever inom prestationen i matematikundervisning visade det sig att elever med 

hörselnedsättning/dövhet presterar sämre i högre åldrar än lägre åldrar (Kritzer, 2009; 

Techaraungrong, et al. 2015). Det upptäcktes också att det oftast är efter åtta års ålder som 

resultaten börja skilja mellan hörande elever och elever med hörselnedsättning/dövhet. Detta 

sägs bero på att den första matematiken som eleverna lär sig, lättare addition, subtraktion och 

enklare matematiska termer är på en nivå som gör att hörande elever och elever med 

hörselnedsättning/dövhet kan arbeta i samma takt (Nagle, et al. 2016; Blatto-Vallee, et al. 2007; 

Bull, et al. 2005). 

 

En orsak till att hörselnedsatta/döva elever oftast tar längre tid på sig att nå målen kan vara 

kommunikationen. Många elever med hörselnedsättning/dövhet använder teckenspråk vid 

kommunikation vilket gör att det talade språket blir deras andraspråk. Att ha det talade språket 

som andraspråk försvårar matematikinlärningen eftersom teckenspråket inte har någon 

matematikterminologi. Utan matematikterminologi får hörselnedsatta/döva elever som 

använder sig av teckenspråk använda sig av teckenspråk som pratar runt de matematiska 

begreppen, till exempel bokstavera och använda gester. Detta gör att det tar längre tid att få 

fram det man vill ha sagt kring matematik på teckenspråk (Pagliaro & Ansell, 2012; Most, 

2006; Rodriguez-Santos, Calleja, Garcia-Orza, Iza, & Damas, 2014). 

 

Något som kan förklara varför hörselsnedsatta/döva elever presterar sämre än hörande i 

matematik kan vara bristen på specialskolor. För ungefär tio år sedan gick ungefär 80% av alla 

elever med hörselnedsättning/dövhet i specialskola i USA, idag går över 80% av alla elever 

med hörselnedsättning/dövhet i hörande skolor. Detta kan göra att problem med 

kommunikation och hjälpmedel kan uppstå och kan i sin tur medföra känsla av saknad 

inkludering och delaktighet hos elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet (Nagle, et 

al. 2016). Eriks-Brophy och Whittingham (2013) har forskat kring hur pedagoger känner kring 

inkludering gällande elever med hörselnedsättning/dövhet i klassrum med hörande elever.  

Forskningen hade sex specifika mål. De olika målen handlade översiktligt kort om att se vilka 

attityder och uppfattningar som fanns bland de som innehar någon typ av hörselnedsättning. 

Vilka förkunskaper som fanns var även relevant, samt vilka resurser som lärare och pedagoger 

har rätt att få när de arbetar med elever som innehar någon typ av hörselnedsättning. Författarna 
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har genom att låta pedagoger svara på enkäter tagit reda på hur de ställer sig till inkludering av 

elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet i klasser med hörande elever. Nästan alla 

pedagoger svarade att det tycker att elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet ska ha 

rätten att få gå i en skola som ligger i sitt närområde. Dock tyckte nästan alla lärare att elever 

med hörselnedsättning/dövhet ska ha rätten till att gå i en skola tillsammans med andra elever 

med hörselnedsättning/dövhet vilket då kan leda till större inkludering och mindre utanförskap. 

 

En annan orsak till varför elever med hörselnedsättning/dövhet ofta tar längre tid på sig att nå 

målen kan vara brist på motivation. Motivationen spelar en viktig roll för elever och framförallt 

för elever med hörselnedsättning/dövhet och deras prestation inom matematik. Eftersom dessa 

elever har en funktionsnedsättning kan det vara svårt för dem att känna sig inkluderade och 

delaktiga. Motivationen kan därför vara extra viktig för dessa elever. Det är viktigt att både ha 

en inre och yttre motivation för att eleven ska kunna känna att det hen gör är viktigt och 

värdefullt (Ariapooran, 2017; Kiboss, 2012). Andra känslor för elever med hörselnedsättning/ 

dövhet som kan kopplas till matematik är känslor som oro och ångest på grund av bristen av 

matematikterminologi i teckenspråket. Elever med hörselnedsättning/dövhet har oftast mer 

ångest och tenderar att bli mer känslomässigt berörda av negativa känslor då det tar längre tid 

för dessa elever jämfört med hörande att nå målen inom matematikundervisning (Ariapooran, 

2017). 

 

Ariapooran (2017) gjorde en studie som gick ut på att hörselnedsatta/döva elever och hörande 

elever fick fylla i ett frågeformulär för att mäta graden av motivation inom matematik men 

också deras prestation inom matematik. Eleverna svarade på frågor relaterade med intressen för 

att undersöka nivån av ångest som upplevs inom matematik. Här användes en likert-skala som 

är en skala mellan 1-5. Studien visade på att elever med hörselnedsättning/dövhet hade en högre 

målorientering än hörande elever. Dock visade resultaten i flera tester att elever med någon typ 

av hörselnedsättning/dövhet hade en lägre prestation inom matematik än de hörande eleverna. 

Däremot svarade många elever som besitter någon typ av hörselnedsättning/dövhet att de har 

någon form av ångest gällande matematik. Ariapooran (2017) drog därefter slutsatsen att elever 

med någon typ av hörselnedsättning/dövhet behöver hjälp för att höja motivationen och 

därigenom prestationen i matematik. Vidare menar Ariapooran (2017) att denna studie inte 

behöver vara ett mått på att alla elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet har en låg 

motivation eller dålig prestationsförmåga, utan att studien visade på att det fanns ett sådant 

problem hos vissa.  
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Att prestera inom matematik kan vara ett stort orosmoment för elever generellt. Det kan dock 

vara påtagligare bland elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet eftersom det kan 

finnas andra faktorer som begränsar dem ytterligare, som till exempel kommunikation och 

motivation. Det kan även finnas en oro hos pedagoger eftersom det kan upplevas svårt att ge 

instruktioner och undervisning till elever med hörselnedsättning/dövhet. För att underlätta 

undervisningen kan pedagoger använda sig av olika typer av hjälpmedel som till exempel 

hörslinga vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på pedagogens upplevelse och elevernas 

känslor och motivation. Detta kan tillslut också påverka dessa elevers prestation inom 

matematikundervisning (Kiboss, 2012) 

 

    4.2 Pedagogers bemötande av de specifika problem och svårigheter 
Huvudsakligen ska alla elever nå samma mål. Specifikt för elever med någon typ av 

hörselnedsättning/dövhet kan vara att det är svårare samt tar längre tid att nå målen i matematik 

(Pagliaro & Ansell, 2012; Mousley & Keu-v, 1998; Marshall, Carrano, & Dannels, 2016; 

Thoutenhoofd, 2006). Flertal studier har gjorts för att ta reda på hur pedagoger på bästa sätt kan 

gå tillväga för att förbättra förutsättningarna för prestationen och motivationen i matematik för 

elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet (Bat-Chava, Rosen, Sausa, Meza, Shockett 

& Deignan 1999).  Pedagoger har i uppgift att hjälpa hörselnedsatta/döva elever att nå målen i 

matematik. Det kan dock skapa problem när dessa elever har svårigheter och problem i 

matematik. Ett sätt att hjälpa elever att nå målen är genom arbete med matematiska problem. 

Författarna understryker att arbetet med matematiska problem kan leda till att eleverna lättare 

kan lära sig hur matematiken är uppbyggd samt lära sig alla de matematiska begreppen. 

Problemlösning kan alltså vara ett effektivt arbetssätt i matematik eftersom arbetet berör många 

matematiska områden. Problemlösning fungerar också effektivt eftersom att man genom 

kommunikation om matematiska problem lättare ser ifall eleverna förstår (Pagliaro & Ansell, 

2012; Mousley & Keu-v, 1998; Marshall, Carrano, & Dannels, 2016; Thoutenhoofd, 2006). Ett 

annat sätt att förbättra prestationen inom matematik för dessa elever kan vara sommarkurser 

som har fokus på matematik. Detta i syfte att ge dem mer tid att få mer kunskap och information 

om matematik (Bat-Chava, et al.  1999).   

 

Ytterligare forskning har istället fokuserat på anpassningar som kan hjälpa elever med någon 

typ av hörselnedsättning/dövhet att nå målen i matematik enklare. Dessa anpassningar var: 
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• Förlängd tid på prov eller test.  

• Pauser med jämna mellanrum. 

• Separat rum. 

• Annan tidpunkt. 

• Skriva i sitt vanliga textblock istället för på provpapper. 

• Information om testet på teckenspråk. 

• Chans till att ställa frågor på teckenspråk. 

• Lärare läser testet högt och tecknar. 

• Någon annan skriver men elever säger vad det ska stå.  

• Användning av dator. 

• Test i stor text (används för att det ska vara lättare att läsa, desto större texten är desto 

lättare går den att läsa).   

 

Författarna ville testa dessa anpassningar på olika skolor för att se vad eleverna föredrog för 

anpassningar samt vilka anpassningar som resulterade i bäst resultat för studien. De 

anpassningar som visade fungera bäst för elever med någon typ av hörselnedsättning var 

förlängd provtid. Även något som elever föredrog var separata rum där de separeras från de 

hörande eleverna vid prov. Detta för att inte tappa fokus när elever blir klara tidigare vid prov 

(Cawthon, 2006). Något som även var användbart som anpassning var pauser under lektioner 

och prov. Detta medförde ett lugn inför att inte känna sig stressad över att sitta en längre tid 

(Cawthon, 2006; Cawthon, 2011). Ytterligare anpassningar som var aktuella var högläsning av 

prov tillsammans med teckenspråk. Något som var mindre populärt att använda som anpassning 

var större text och datoranvändning. Forskning drog slutsatsen att större text och 

datoranvändning visar mindre bra och märkvärda resultat eftersom de inte har någon ytterligare 

anpassning vid sidan (Cawthon, 2006).  

 

Något som även kan underlätta för elever med hörselnedsättning/dövhet i matematik-

undervisningen är att pedagoger arbetar med instruktionsfilmer. Tisdell och Loch (2017) menar 

att instruktionsfilmer ger ett mer pedagogiskt lärande för dessa elever än att bara lära sig av 

pedagogen vid en genomgång. Genom instruktionsfilmer tror författarna att eleverna lär sig mer 

effektivt eftersom de får ta del av både film och text och att detta i sin tur kan underlätta 

inlärningen. Författarna gjorde studien med hörselnedsatta/döva och hörande gymnasieelever 

där eleverna fick titta på instruktionsfilmer istället för att lyssna på en föreläsare. Resultatet 
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visade att 98 procent av alla deltagare ansåg att detta inlärningssätt var effektivt för deras 

inlärningsprocess i matematik. I elevernas kommentarer efter filmen kunde författarna se att 

det var användbart för eleverna att kunna pausa för att anteckna och kunna ta mer tid till att lära 

sig. Författarna drog slutsatsen att detta digitala hjälpmedel visade en ökad förståelse över 

matematik men främst att detta sätt var en hjälp för att kunna ta den tid som behövs för att lära 

sig. Detta hjälpte även elevernas kritiska tänkande kring matematik eftersom de fick tid att 

reflektera genom att enkelt kunna pausa filmen (Tisdell och Loch, 2017). Dock är författarna 

tveksamma till att detta hjälpmedel kommer att fungera i längden. De menar att 

instruktionsfilmer kan skapa trötthet och bli en kognitiv belastning för eleverna. För att minska 

den kognitiva belastningen kan en hjälp vara att filmerna använder enkla ord i texten som 

eleverna kan relatera till (Gupta & Martin, 2013).  

 

Ett annat digitalt hjälpmedel är SELP (Special e-learning program). Syftet är att med hjälp av 

elektroniska inlärningsprogram stärka prestationen i matematik för de eleverna med någon typ 

av hörselnedsättning/dövhet (Kiboss, 2012). När detta forskningsunderlag gjordes fick fyra 

elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet prova att använda olika elektroniska 

program för att se utifall detta på något sätt skulle stärka deras prestation i matematik. Dessa 

elektroniska program var allt ifrån matematikprogram med uträkningar, problemlösning samt 

begreppskunskap i matematik. Dessa program hade alltså i syfte att med hjälp av både bild, text 

och tecken främja lärandet hos dessa elever. Eleverna fick alltså först testa att lösa samma 

matematikproblem och uträkningar utan dessa program samt testa att lösa dem med hjälp av 

programmen. Resultatet visade en förbättrad prestation hos dessa fyra elever och Kiboss (2012) 

drog slutsatsen att det var tack vare programmen som eleverna presterade bättre. Eleverna 

kommenterade även efteråt och gav positiv respons om hur detta fungerade för deras inlärning.  

 

Interaktiva applikationer är applikationer som finns på surfplattan. Dessa applikationer är en 

tillgång för att effektivt kunna utveckla de grundläggande färdigheterna hos elever med någon 

typ av hörselnedsättning/dövhet matematik (Pitchford, Camchedzera, Hubber & Chigeda, 

2018). Interaktiva applikationer har i syfte att skapa ett samspel mellan surfplattan där 

applikationen finns samt med personen som använder den. Detta genom att det både kan bidra 

till bättre koncentration samt stakare vilja till att lära sig men på ett annat sätt än via böcker 

(Pitchford, et al. 2018). Elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet kan dra nytta av 

dessa applikationer genom att de är utvecklade för att hjälpa dessa elever med deras inlärning i 

matematik. Författarna menar att pedagoger kan mäta effektiviteten av applikationerna genom 
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att se dess progressfrekvens genom att mäta tiden som en elev tar på sig att slutföra uppgiften. 

Pitchford et al. (2018) menar att pedagoger kan dra nytta av denna funktion genom att använda 

applikationerna i matematikundervisning för att se hur effektiv det är för elevens lärande. Ett 

annat sätt som forskning menar kan främja lärande för dessa elever är användningen av 

strukturerade matematikspel på en mobil enhet. Detta betonar Markey, Power och Booker 

(2003) genom att intresset kommer öka för att applikationsspel lätt kopplas till elevernas fritid. 

Det kan därför förhoppningsvis bli spännande för eleven att använda applikationsspel i 

klassrummet. Dessa spel kan användas genom att det är specifika matematikspel som hjälper 

eleven att öka deras förståelse för matematik. Till exempel kan det vara spel om begreppet i 

matematik eller spel om addition (Markey, et al. 2003). Genom att eleverna får använda mobila 

enheter i klassrummet kan det innebära att eleven får tillbringa mer tid i klassrummet 

tillsammans med de andra eleverna istället för att de ska exkluderas ur undervisningen. Det kan 

alltså medföra att de känner sig delaktiga (Shelton & Parlin, 2016).  

 

Ett annat hjälpmedel som kan användas av eleverna men även vara en hjälp för pedagoger, är 

RFID. RFID har i syfte att spara innehåll och är ett märke som sitter placerat i ett klassrum. 

Detta märke kan eleven nå genom att ha en enhet som har tillgång till att ta kontakt med märket. 

Denna enhet kan exempelvis vara en dator eller en mobiltelefon. Detta märke har även 

pedagogen tillgång till genom att föra över material till märket för att eleven sedan ska kunna 

få tillgång till lektionens upplägg för den specifika dagen (Min-Chi, 2013). Min-chi (2013) 

gjorde en studie i syfte att se vad RFID-teknik har för effekt på hörselnedsatta/döva elevers 

förståelse och lärande i matematik. Resultatet för studien visade att RFID-märket hjälpte 

eleverna att förstå matematik enklare samt var det en påtaglig hjälp vid genomgångar. Dessa 

märken hjälpte genom att eleverna kunde hänga med enklare i genomgångar genom att eleven 

fick tillgång till materialet på sin dator eller mobila enhet. Genom detta kunde eleven följa med 

både via teckenspråk samt vid text och bilder på datorn. RFID-märket ansågs som ett effektivt 

hjälpmedel eftersom eleverna ansågs aktivare under genomgångar och hade mer förståelse över 

situationen samt lättare ta till sig matematikuppgifter.  
  
 

5 Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av huvudresultaten som framkommit från studien.  

Därefter kommer en resultatdiskussion där vi diskuterar det artiklarna har kommit fram till. 
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Vidare kommer en metoddiskussion genomföras där reflektioner kring den valda metoden 

diskuteras och kritiseras. Ett avsnitt med konsekvenser för undervisning samt vidare forskning 

kommer till sist avsluta denna litteraturstudie. 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet av denna systematiska litteraturstudie ämnade besvara två olika forskningsfrågor: 

- Vilka särskilda problem och svårigheter kan uppstå för hörselnedsatta/döva 

elever i matematikundervisning? 

- Hur kan dessa problem och svårigheter bemötas av pedagoger? 

 

Målet med det här arbetet var att med hjälp av en forskningsöversikt se vilka specifika problem 

och svårigheter elever med hörselnedsättning/dövhet har i matematikundervisningen samt vilka 

arbetssätt och hjälpmedel som kan bemöta dessa problem.  

 

Resultatet visar på att elever med hörselnedsättning/dövhet tar längre tid på sig än hörande 

eleverna att nå målen inom matematik. Detta kan bero på att undervisningen inte är anpassad 

efter elevernas olikheter och behov och det kan leda till att dessa elever inte får den hjälp i 

skolan som de behöver. Detta problem kan påverkas av kommunikationsproblem, ångest, 

motivation och känslan av utanförskap. För att bemöta de problem som finns för elever med 

hörselnedsättning/dövhet inom matematikundervisning finns det olika arbetssätt som visat på 

positiva resultat utifrån artiklarna. Ett arbetssätt som visade på positivt resultat var att arbeta 

med problemlösning eftersom det fungerade bra för elever med hörselnedsättning/dövhet. 

Anpassningar som visade på positiva resultat var att få mer tid vid test/prov, sitta i separat rum 

vid test/prov eller användandet av teckenspråk under specifika test/prov. I forskningsunderlaget 

för denna studie fanns också en övertygelse om att även digitala hjälpmedel i hög grad har 

positiv effekt på elevers matematikkunskaper och vidare på deras förmåga att prestera. 

Analysen visade även att de hörselnedsatta eleverna uppskattade att använda digitala 

hjälpmedel i matematikundervisningen. Forskningsunderlaget belyste ytterligare ett hjälpmedel 

som fungerade bra för hörselnedsatta/döva elevers prestation i matematik. Det hjälpmedlet var 

instruktionsfilmer som hade som syfte att ersätta den ordinarie genomgången. Dock visade 

resultat på att kognitiv trötthet skapades av för mycket moment vid instruktionsvideos, till 

exempel att eleven både har text och film att fokusera på. 
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5.2  Resultatdiskussion 
Analysen har visat på att det tar längre tid för hörselnedsatta/döva elever att nå målen i 

matematik jämfört mot hörande elever. Forskningsunderlaget menar på att orsaker till detta kan 

vara kommunikationsproblem, oro och brist på motivation. Kommunikationsproblem kan till 

exempel uppstå när hörselnedsatta/döva elever går på hörande skolor. Detta kan medföra 

kommunikationsproblem eftersom elever med någon typ av hörselnedsättning kan vara i behov 

av hörapparat och hörslinga under lektionstid. Kommunikationsproblem kan se olika ut för 

dessa elever och de kan behöva olika typer av hjälpmedel. Resultatet i denna studie är alltså 

inte en regel för alla hörselnedsatta/döva elever. Ett exempel kan vara att en elev med en lätt 

hörselnedsättning använder sig av teckenspråk som förstaspråk medan en annan elev med 

samma grad av hörselnedsättning istället använder sig av hörapparat och det talande svenska 

språket. Det kan också vara skillnader mellan grader av hörselnedsättningar till exempel mellan 

elever med någon typ av hörselnedsättning och elever som är döva. Kommunikationsproblem 

kan även uppstå eftersom teckenspråket inte har någon matematikterminologi.  Vi reagerade på 

att teckenspråket inte har någon matematikterminologi. Detta resulterar i att det tar längre tid 

att kommunicera om matematik för elever som använder sig av teckenspråket vilket kan leda 

till att det kan ta längre tid att nå målen. Något annat som vi också diskuterade en del var att 

det har blivit vanligare att hörselnedsatta/döva elever går i hörande skolor. Pedagoger som 

jobbar på specialskolor är oftast utbildade till att vara medvetna om stöd och anpassningar för 

funktionsnedsatta och i detta fall hörselnedsatta/döva elever medan detta inte behöver vara 

fallet på en hörande skola. Däremot förstår vi att elever och föräldrar säkert vill att skolan ska 

ligga i närheten av var man bor. Vi resonerade dock att desto färre elever som väljer 

specialskolor desto färre specialskolor kommer det till slut att finnas. Det behövs elever på 

specialskolorna för att de ska få in pengar och ha möjlighet till att bygga fler specialskolor.  

Vi diskuterade kring om elever med hörselnedsättning/dövhet ska gå på en specialskola eller 

på en skola tillsammans med hörande elever. En fördel med att dessa elever går på en 

specialskola är att det oftast finns mer resurser anpassade för eleverna. Det kan också vara bra 

eftersom att eleverna kan känna sig inkluderade tack vare att undervisningen är helt anpassad 

efter deras behov. En nackdel kan vara att eleverna inte blir inkluderade tillsammans med andra 

elever som inte har någon typ av hörselnedsättning/dövhet. Ett dilemma för oss blev hur vi ska 

arbeta med inkludering för dessa elever. Är inkludering att sätta alla elever i samma klassrum 

eller är inkludering att elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet ska få på specialskola 

för att få en undervisning som är tillräckligt anpassad efter deras behov och förutsättningar? 
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Någon som vi reagerade på var att hörselnedsatta/döva elever har mer ångest kring ämnet 

matematik. Detta tänker vi kan bero på att hörselnedsatta/döva elever tar längre tid på sig att nå 

målen. Genom att det tar längre tid så kanske dessa elever mår sämre över just matematik. 

Kanske framförallt om de går på hörande skolor där de kan jämföra sina resultat med hörande 

elever.  

 

När en elev riskerar att inte nå målen i ämnen överlag i skolan kan det vara aktuellt att sätta in 

extra anpassningar i undervisningen för eleven (Skolverket, 2018b). Kopplat till analysen visar 

forskningsunderlaget på att forskning angående anpassningar alla är överens om att 

anpassningar är en bra möjlighet för just elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet. 

Det var inte överraskande för oss att mer tid och separata rum gav bättre resultat. Det som dock 

överraskade oss var att större text inte var jämförbart i förhållande till mer tid och separata rum. 

Eftersom mer tid av egna erfarenheter oftast fungerar för många. Vi trodde medan vi läste att 

större text generellt skulle leda till bättre resultat. Vi trodde även att eleverna skulle tycka att 

större text kunde medföra att eleverna tyckte det var lättare att ta till sig informationen. Kan 

detta bero på att hörselnedsatta/döva elever egentligen inte har en sämre läsförmåga än andra 

hörande elever? Handlar det egentligen om tid, koncentration och terminologin i matematik? 

Något vi konstaterade var att dessa anpassningar inte behöver fungera i all undervisning 

eftersom alla elever har olika behov men det kan fungera som tips för pedagoger.  

 

Instruktionsfilmer är ett av de digitala hjälpmedel som gav bäst resultat. Enligt Tisdell och Loch 

(2017) var denna teknik en framgång för att höja prestationen hos hörselnedsatta/döva elever.  

Med hjälp av instruktionsfilmer kunde eleverna prestera och förstå bättre. Detta tack vare att de 

kunde pausa och spola tillbaka genomgången på instruktionsfilmen vilket ledde till att eleverna 

också kunde anteckna samtidigt. Detta överraskade oss inte på grund av att det känns som en 

självklarhet att både text och bild hjälper vid förståelse. Dock fick vi en tankeställare när Tisdell 

och Loch (2017) var kritiska till att det inte i längden fungerar med instruktionsfilmer. 

Författarna menar att instruktionsfilmer kan bidra till koncentrations-svårigheter på grund av 

kognitiv belastning. Alltså att det kan bli för mycket att koncentrera sig på när det är både text 

och bild. Det kanske är bättre att låta eleverna använda instruktionsfilmer i början av lektionen 

vid genomgången men att sedan använda ett annat hjälpmedel för att inte riskera kognitiv 

belastning vid skärmtid. Detta är alltså ett välarbetat exempel på hur pedagoger kan hjälpa 

hörselnedsatta/döva elever med deras svårigheter och problem i matematik-undervisningen. 

Alltså att använda sig av instruktionsfilmer vid genomgångar men att vidare använda andra 
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hjälpmedel eller anpassningar under vidare lektionstid. Analysen i detta arbete visade dessutom 

på att andra digitala hjälpmedel var till hjälp för hörselnedsatta/döva elever. RFID-märket hade 

en överraskande effekt eftersom dess teknik var utformad att samla material. Märket var även 

till för att hjälpa elever genom att elever var förberedd till lektionen med innehåll och material 

på märket. Vi blev mest överraskade över att detta inte har forskats om tidigare än 2013. Märket 

var även okänt för oss genom att vi tidigare inte har stött på det i undervisningen. Tack vare att 

RFID finns har vi nu kunnat reflektera över att det kan fungera i undervisningen.  Precis som 

forskningsunderlaget visade var denna teknik uppskattad av de specifika eleverna som använde 

den. 

 
5.2.1 Sammanfattning av resultatdiskussion 

För att sammanställa studien vill vi återge det som har tänkt ska besvara vår studies 

frågeställningar:  

- Vilka särskilda problem och svårigheter kan uppstå för hörselnedsatta/döva elever i 

matematikundervisning? 

- Hur kan dessa problem och svårigheter bemötas av pedagoger 

 

Forskning visade resultat på att elever men någon typ av hörselnedsättning/dövhet har 

svårigheter och problem i matematik. Problemen var: 

• Kommunikationsproblem för elever som använder sig av teckenspråk som förstaspråk 

• Kommunikationsproblem för hörselnedsatta/döva elever i hörande skolor 

• Inte tillräckligt med anpassad undervisning för hörselnedsatta/döva elever i hörande 

skolor 

• Brist på motivation 

• Brist på inkludering 

• Känsla av ångest och oro kring matematik för elever med hörselnedsättning/dövhet 

 

Dessa problem ledde till att eleverna tog längre tid på sig att nå målen och några elever hade 

svårt att nå målen överhuvudtaget. Problemen hade alltså mycket med prestation att göra. 

Hörselnedsatta/döva elever presterar överlag sämre än hörande elever i matematik. För att 

pedagoger ska kunna arbeta med att alla elever får samma förutsättningar efter sina egna behov 

att nå målen behövs det anpassningar och hjälpmedel. Forskningsunderlaget har visat på att 

anpassningar haft en avgörande roll gällande hur hörselnedsatta/döva elever ser på sin egen 
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inlärning samt på sin prestation i matematik. Analysen visade även att det inte endast räcker 

med att anpassningar utan det kan vara en hjälp att pröva digitala hjälpmedel i klassrummet. 

De digitala hjälpmedel som analysen har fokuserat på har alla visat avgörande resultat gällande 

hörselnedsatta/döva elevers prestation i matematik. Det avgörande resultatet var positiva, alltså 

att de lättare har kunnat uppnå målen med hjälp av digitala hjälpmedel. Pedagoger kan alltså 

använda detta i sin undervisning för att hjälpa hörselnedsatta/döva elever:  

• Anpassningar: Längre provtid, separata rum, högläsning med hjälp av tecken, etc. 

• Digitala hjälpmedel: Instruktionsfilmer, SELP (Special e-learning programs), 

Interaktiva applikationer och mobilspel samt RFID-teknik.  

 
5.3 Metoddiskussion  

Det finns alltid synpunkter på hur välgjord metoden är samt vad som skulle kunna göras 

annorlunda. Men något som har varit extra viktigt och säkert är att vi har haft en systematik 

som har varit en viktig faktor för den här studien samt som har påverkat hur tillvägagångssättet 

har sätt ut. Vi har använt Web of Science som databas som gav oss möjligheten att få tag i ett 

brett utbud av artiklar från olika delar av världen. Tack vare Web of Science fick studien en 

global överblick om de svårigheter och problem en hörselnedsatt eleven kan ha. Vilka sökord 

som använts i söksträngen är också av betydelse. De ord och synonymer som studien har använt 

är en bidragande faktor för att få ett så brett forskningsunderlag som möjligt. I denna studie 

användes två söksträngar för att inte avgränsa forskningsunderlaget för mycket. Alltså ett försök 

att inte gå miste om nödvändig forskning. Detta kunde dock göras enklare. Under arbetets gång 

märktes det är dessa två söksträngar kunde skrivas ihop eftersom vi tillslut ändå inte gick miste 

om några artiklar. Detta är ett bevis på att sökorden har en betydande roll för studiens resultat.  

 

Eftersom detta är en systematisk litteraturstudie har det varit betydande att ha en 

metodbeskrivning. Detta för att läsarna en möjlighet till att se hur studien gick till. Detta stärker 

även studiens reliabilitet och resultat eftersom läsaren får den kunskap hen behöver för att 

bedöma studiens trovärdighet.   

 

Analysen kan möjligen ha kunnat se annorlunda ut ifall vi hade haft tillgång till fulltext av alla 

artiklar. Då hade en annan fördjupning kunnat göras samt lett till att vi som läsare även fått en 

mer nyanserad syn på detta område.  
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En annan brist i vår studie kan vara att vi inte skiljde på hörselnedsättning och dövhet i resultatet 

eftersom att artiklarna oftast utgick från båda funktionsnedsättningarna. Vi är dock medvetna 

om att det är två helt skilda nedsättningar som kan se väldigt olika ut.  

 
5.4 Konsekvenser för undervisning 

Resultatet kan leda till att vi som pedagoger får ett annat tankesätt kring att arbeta med elever 

med hörselnedsättning/dövhet i klassrummet. Det var ingen självklarhet sen innan att dessa 

elever kan ha svårigheter och problem i matematik. Något som var en överraskning för oss 

under studiens gång var att teckenspråket saknar matematikterminologi. Detta ledde till att vi 

fick en bredare syn om hur vi kan arbeta med eleverna och hur vi kan hjälpa dem. Om vi skulle 

ha en elev som har en hörselnedsättning eller dövhet i vår klass skulle vi välja att prata med 

eleven och ta reda på vilka svårigheter eleven har och vad för hjälpmedel den eleven skulle 

tänkas vilja ha. Problemen som kan uppstå i undervisningen framtaget från resultatet i alla 

artiklarna är att man inte riktigt vet var man ska börja. Något som kan vara betydande kan vara 

att läsa antingen vår studie eller det forskningsunderlag vi har använt. Det är en bra början 

genom att se hur pedagoger kan arbeta med dessa elever utifrån ett forskningsunderlag. Därför 

har vi även gjort vår studie om just detta för att vi med erfarenhet vet att det inte finns tillräckligt 

med kunskap om detta ämne. Pedagogerna får alltså ta sitt eget ansvar tillsammans med skolan, 

vårdnadshavare och tillsammans med eleven själv om hur de ska arbeta för att eleven ska kunna 

prestera så bra som möjligt efter sin egna förmåga. Viktigt är därför att knyta an och gå tillbaka 

till de skyldigheter som svenska skolan och pedagoger har, men även de rättigheter som 

Sveriges elever har i skolan idag. Alla har rätt till en likvärdig utbildning som är utvecklad på 

bästa sätt efter deras behov och möjligheter (Skolverket, 2011). 

 

 

 

5.5 Vidare forskning  
Artikelförfattarna anser att det behövs fortsatt forskning gällande digitala hjälpmedel för elever 

med hörselnedsättning/dövhet. Det finns även ett behov av vidare forskning kring hur 

pedagoger kan arbeta för att öka motivationen för elevens trivsel och prestation i matematik. 

Det skulle även vara intressant att se olika metoder, till exempel RFID-teknik användas under 

en längre tid och på fler skolor och i blandade åldrar för att se vilken inverkan det har på 
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hörselnedsatta/döva elevers fortsatta lärande i matematik. Forskningsområdet skulle behöva 

utökas med bland annat ett område rörande om och hur de digitala hjälpmedlen integrerar med 

eleverna i undervisningen tillsammans med sina klasskamrater. Genom forskningsöversikten 

kan man se tecken på att det finns utrymme för ytterligare forskning gällande förbättrings-

arbeten kring prestation och elever med hörselnedsättning/dövhet.  

 

Vi anser att det borde vidare forskas kring pedagoger och deras roll i arbetet kring elever med 

hörselnedsättning/dövhet i matematikundervisning. Ett av skälen till det är att det har 

tillkommit nya hjälpmedel till exempel digitala hjälpmedel som kan användas i arbetet med 

hörselnedsatta/döva elever i matematik. 
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Deaf or Hard 
of Hearing 
Cawthon 
2011 

  Olika 
tillvägagångssätt 

för att hjälpa 
elever med 

hörselnedsättnin
gar i dess 

matematikpresta
tion.  

USA. 

   

8: The 
gestures ASL 
signers use 
tell us when 
they are 
ready to learn 
math 

   Problem för döva 
elever i 

användandet av 
teckenspråk i 
matematik.  
USA. JA 

OKLART med 
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syfte och metod 

A National 
Perspective on 
Teachers’ 
Efficacy 
Beliefs in Deaf 
Education 
 

   Lärarnas känsla 
av effektivitet, 
eller tron på att 
lärare har sin 
förmåga att 
påverka 
elevernas 
prestation, är en 
oförklarad 
konstruktion 
inom 
dövundervisning. 
JA 
OKLART med 
syfte och metod  
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