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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att analysera praktiker i flerspråkig 

matematikundervisning för döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Fältstudien 

undersöker delar av matematikundervisning där det används två språk som medierande 

redskap, talad svenska och svenskt teckenspråk. Studien undersöker på vilket sätt lärare och 

elever arbetar med begreppsbildning och problemlösning i matematik. Stor vikt i studien har 

därmed lagts vid elevernas uppfattningar av matematikundervisningen. Studien består av en 

etnografiskt inspirerad fältstudie i två klasser med döva/hörselskadade elever med 

invandrarbakgrund i en specialskola. 

 

 Studiens resultat vilar på sociokulturellt och etnomatematiskt perspektiv. Ett framträdande 

resultat i min undersökning utifrån sociokulturellt perspektiv är att svenskt teckenspråk och 

talad svenska inte kan samverka med varandra. Teckenspråket används inte i 

direktkommunikation vid genomgångar och vid diskussioner mellan lärare och elever utan via 

översättning. Studiens resultat visar att eleven som inte är auditiv missar delar av innehållet i 

undervisningen, dels på grund av missförstånd och dels på grund av brister i 

kunskapsförmedling på teckenspråk. Resultatet av elevintervjun visar, att eleverna upplever 

det svenska språket de möter i problemlösningsuppgifter som en svårighet att förstå 

matematik. Det framkommer också att processen med begreppsbildande av de vardagliga och 

de vetenskapliga begreppen sker parallellt, hos de eleverna som har vistats under en kortare 

period i landet. Utifrån ett etnomatematiskt perspektiv är det gynnsamt för 

döva/hörselskadade invandrarelever att få möjlighet att koppla ihop ord och begrepp från sitt 

eget modersmål till svenska och teckenspråk. Resultatet visar att eleverna har kompetenser 

med sig i matematik men dessa kompetenser tas inte tillvara i undervisningen. Ur ett 

etnomatematiskt perspektiv innebär det att aktivt ta del av andra kulturers räknesätt, begrepp, 

geometriska former med mera. Min slutsats är att lärarna i min studie skulle med hjälp av 

etnomatematik kunna uppmärksamma elevernas informella matematikkunskaper. Ett 

etnomatematiskt perspektiv i undervisningen, skulle kunna vara ett sätt att förebygga den låga 

måluppfyllelsen i matematik för denna målgrupp.  

 

Nyckelord: flerspråkighet, etnomatematik, teckenspråk döv, hörselskadad, undervisning, 

utländsk bakgrund, sociokulturellt perspektiv, begreppsbildning, språklig modalitet 
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1. Inledning 
 

Intresset för matematik och flerspråkiga elever med utländsk bakgrund har jag fått från mitt 

arbete som behörig lärare i årskurs 7-10 i matematik och svenska som andraspråk i en 

specialskola för döva och hörselskadade elever. I min pedagogiska praktik har jag ofta 

upplevt att döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund har bristfälliga kunskaper i 

ämnet svenska. Jag har också sett att det kan leda till svårigheter att förstå och använda olika 

begrepp som används inom matematiken. Döva/hörselskadade invandrarelever är en 

heterogen grupp med skiftande språkiga, kulturella och skolbakgrunder. I min lärarpraktik har 

jag mött elever som har kunskaper i matematik och som använder räknerutiner från sina 

hemländer. Jag har även mött elever med begränsade språkliga och matematikkunskaper. En 

annan aspekt som jag har uppmärksammat är att eleverna ofta fastnar i företeelser i 

matematikuppgifterna. Ofta handlar det om företeelser som inte finns i elevernas kultur och i 

de länder de kommer ifrån, t.ex. veckopeng, barnbidrag, skidresor till fjällen, röd stuga, hyra, 

skatt och med mera. Dessa begrepp är viktiga för elevernas matematikförståelse vid t.ex. 

problemlösning. Jag har märkt att eleverna ibland inte kan räkna ut en uppgift, utan att fastnar 

i företeelser som finns i själva uppgiften eller provet.  

 

Matematikläroböcker är oftast skrivna ur ett svenskt perspektiv. Detta innebär att den svenska 

majoritetskulturen präglar innehållet. Uppgifterna är ofta knutna till sammanhang, som kan 

upplevas som främmande för många elever med utländsk bakgrund (Rönnberg & Rönnberg 

2007). Det formella matematiska språket är lika över hela världen men däremot skiljer sig det 

matematiska skolspråket mellan olika språk världen över (Löwing & Kilborn, 2008). Enligt 

Madeleine Löwing (2006) är det matematiska språket som används i svenska skolan kortfattat 

med speciella termer. Detta kortfattade språk gör att eleverna förväntas uppfatta specifik 

information vid genomgång eller från uppgiften i boken. Det matematiska språket skiljer sig 

således från det vardagliga språket och vissa ord har olika betydelse i vardagen och i 

matematiken. Exempel på detta är ”rymmer” som in matematiken kan översättas med ”får 

plats med” medan i det vardagliga språket innebär att någon flyr. Andra ord som ges skilda 

betydelser i matematiken och vardagen är till exempel axel, volym och udda (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). Att detta kan vålla problem för flerspråkiga elever är inte svårt att 

förstå. ”Barn med annat modersmål än svenska har liknande svårigheter som teckenspråkiga 

barn i sitt lärande. De har svårare att ta till sig kunskaper som förmedlas genom läromedel och 
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tryckt information på svenska språket och de har svårare att uttrycka sig i skrift på ett språk 

som inte är deras modersmål”( SOU 2006:54, s. 117). 

 

Flerspråkiga döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund 
För flerspråkiga döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund kan matematiken bli en 

större utmaning med de nya språken, svenskt teckenspråk och svenska, än för hörande elever 

som har svenska som modersmål. Döva invandrarelever har i vissa fall ett annat teckenspråk, 

som sitt första språk och kan, i några fall ha hunnit ta del av landets majoritetsspråk som sitt 

andraspråk via tal (Danielsson, 1992). Enligt Louise Danielsson (1992) kommunicerar döva 

barn och ungdomar med sin hörande familj med hemmagjorda tecken, blandat med ord från 

det talade språket. För barnens kommunikation är dessa hemmagjorda tecken viktiga för 

familjens möjlighet till samspel och kommunikation. Danielsson (1992) lyfter fram att inte 

bara de hemmagjorda tecken som familjen använder är viktiga utan också att ge barnen 

möjlighet att lära sig föräldrarnas modersmål. Något som följaktligen bidrar till att stödja 

barnens kommunikation i hemmet. Danielsson (1991) tar upp i sin rapport problematiken om 

brist på tillgång till modersmålslärare med teckenspråkskompetens. När döva och 

hörselskadade barn kommer till Sverige och börjar i specialskolan får de lära sig svenskt 

teckenspråk och svenska parallellt. Specialskolans mål är att alla elever ska bli tvåspråkiga 

(SPSM, 2015). För döva elever som i vissa fall har ett teckenspråk och eventuellt ett annat 

skriftspråk i grunden blir följden att svenska teckenspråket blir deras andra eller tredje språk, 

och svenska skriftspråket, det tredje eller fjärde språket. Carin Roos (2004) påpekar att skolan 

bara ser elevens dövhet eller hörselnedsättning och då lägger elevens kulturella och språkliga 

bakgrund åt sidan.  

 

Elevgrupper i specialskolan 
Målgruppen i dagens specialskolor ser annorlunda ut idag jämfört med målgruppen från 90- 

talet då gruppen var mer homogen.  För 10 år sedan fanns det teckenklasser för döva elever 

med teckenspråk som undervisningsspråk och hörselklasser för hörselskadade elever med 

talad svenska som undervisningsspråk. Idag är grupperna väldigt heterogena, döva och elever 

med hörselnedsättning placeras i samma klasser och undervisas på talad/skriven svenska och 

teckenspråk parallellt. Andelen döva elever är i minoritet i specialskolan och andelen elever 

med varierande grad av hörselnedsättning och CI (cochleaimplantat)dominerar. Det finns en 

grupp barn, med flera funktionsnedsättningar utöver dövhet/hörselskada, som är i behov av en 

tvåspråkig miljö, barn som av olika skäl, trots CI operation har behov av både teckenspråk 

och svenska. Barn med CI, tidigt bilateralt opererade med normal talspråksutveckling och 
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som väljer specialskolans tvåspråkiga miljö. En annan grupp är de, som är döva eller 

hörselskadade med utomsvensk bakgrund, och som invandrat i skolålder. När dessa barn 

kommer till specialskolan börjar de att lära sig svenskt teckenspråk och svenska. I Sverige 

utgör 39 % av specialskolans elever, barn med annat modersmål, 17 % av det totala 

elevantalet är nyanlända (SPSM 2015). Ola Hendar (2007) skriver i sin rapport Måluppfyllelse 

för döva och hörselskadade i skolan om att döva och hörselskadade elever födda i andra 

länder har svårare att nå kunskapsmålen i skolan. Andelen elever med annat modersmål än 

svenska är, jämfört med grundskolans, cirka 20 % högre inom specialskolan. De flerspråkiga 

eleverna med utländsk bakgrund som går hela eller större delen av sin skolgång i 

specialskolan får tillgång till tvåspråkig undervisning precis som svenskfödda döva och 

hörselskadade barn.  

 

Roos (2011) menar att det finns för lite forskning om invandrarbarn med dövhet eller 

hörselnedsättning i Sverige för att kunna uttala sig om det. I USA finns det fler studier, som 

visar att dessa barns situation är komplicerad och att de har svårare än andra barn att klara 

skolans krav och mål. Roos (2011) hänvisar till Gerner de Garcia som i sina studier pekar på 

invandrarbarn med spanska som modersmål och vikten av att man utökar insatser för döva 

elever med annat modersmål. Forskningsresultat visar att pedagoger och ansvarig skolledning 

inte har insett den effekt som annan kulturtillhörighet och annat modersmål har på elevers 

skolframgångar. Vidare skriver Roos (2011), att pedagogerna inte tycktes inse, att eleverna 

hade språkliga färdigheter i sitt modersmål. Detta berodde på att lärarna inte kunde något om 

spanska förhållanden, kultur och språk. Pedagogerna gjorde inte heller några försök att 

analysera detta. Eftersom barnens kompetens aldrig blev känd behandlades därför eleverna 

som om de var utan språk. Studierna visar även att pedagogerna varken får stöd eller 

utbildning för att klara uppgiften och att skolan saknar kompetens för att arbeta med elever 

med annat modersmål på ett bra sätt. Roos (2011) påpekar att pedagogerna har mycket lågt 

ställa förväntningar på eleverna och det gör att eleverna inte utmanas i skolarbetet. 

Skolarbetet fokuserar på att arbeta med den språkliga utvecklingen och då med det nationella 

teckenspråket och det talade språket i det land de bor i. Den egna kulturen, språkliga 

tillhörigheter och egna nationella teckenspråk glömmer man bort. Roos (2011) menar att detta 

kan ge allvarliga konsekvenser för självinsikt, självtillit och i sin tur påverka den sociala och 

kognitiva utvecklingen (Ross 2011, s. 66). Vidare poängterar Roos (2011) att det är viktigt att 

planera för ett mottagande av invandrarbarn i skolan i god tid. Att ta vara på barnets tidigare 
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kunskap baserat på det egna modersmålet är viktigt liksom tillit till barnets förmåga att lära 

nya språk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka praktiker i flerspråkig 

matematikundervisning för döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund i en 

specialskola. Syftet konkretiseras i följande forskningsfrågor: 

 

 Hur ser kommunikationen och interaktionsmönstret ut under 

matematikundervisningen med svenskt teckenspråk och talad svenska som medierande 

redskap?  

 

 På vilket sätt arbetar lärare med döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund 

kring begreppsbildning och problemlösning i matematikundervisning? 

 

 Vilka uppfattningar har döva/hörselskadade flerspråkiga elever om matematiken, om 

sig själva som elever och som användare av matematiken och om 

matematikundervisningen? 

 

1.2 Disposition  
Detta examensarbete inleds med en inledning för att beskriva undersökningsområdet, dess 

bakgrund, studiens syfte och frågeställningar. Därefter förklaras centrala begrepp samt andra 

begreppsförklaringar. Efter bakgrund följer avsnittet om tidigare forskning. I avsnittet ges en 

beskrivning av den forskning och litteratur om klassrumsforskning som bygger på svenskt 

teckenspråk som undervisningsspråk. I detta avsnitt tas det även upp den forskningen om 

flerspråkighet och matematik för hörande elever med utländsk bakgrund. Vidare presenteras 

valda delar av den internationella och svenska forskningen av döva och hörselskadade elevers 

matematikprestationer. Till sist tas det upp den senaste forskningen om teckenspråkigt 

tvåspråkigt NO-klassrum. I metodavsnittet beskrivs fältstudien med etnografisk 

forskningsansats samt metoderna videoobservationer och elevintervju. Jag presenterar mitt 

urval och hur bearbetningen av det empiriska materialet har gått till. Därefter följer studiens 

resultat. I diskussionsdelen analyseras studiens resultat i förhållande till bakgrund och tidigare 

forskning. Diskussionsdelen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 
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Examensarbetet avslutas med specialpedagogiska implikationer samt förslag på vidare 

forskning inom området. 

 

1.3 Centrala begrepp 
I detta avsnitt definierar jag några centrala begrepp som har betydelse för min studie. Jag 

börjar med en kort redogörelse för begreppet svenskt teckenspråk som medierande redskap 

och det som skiljer teckenspråk med talspråk. Teckenspråket och talspråket är konstruerade på 

olika sätt att det inte går att kombinera med varandra. Vidare presenteras definitionen 

flerspråkiga döva/ hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Här presenteras tre olika 

grupper döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund som finns representerade i 

specialskolan. Döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund har liknade svårigheter 

som hörande invandrarelever i sitt lärande. Det som skiljer dem emellan är att 

döva/hörselskadade invandrarelever har en trippelutmaning i sitt lärande. De undervisas på 

två språk som de inte behärskar fullt ut, svenska och svenskt teckenspråk och samtidigt ska de 

lära sig ett ämnesinnehåll på de båda språken. Avslutningsvis presenteras definitionen 

flerspråkiga hörande elever med utländsk bakgrund. Här tar jag upp fördelar med att kunna 

flera språk utifrån forskningens beskrivning av flerspråkighet. 

 

1.3.1 Svenskt teckenspråk som medierande redskap 
Svenskt teckenspråk är ett visuellt och gestuellt språk som saknar skriftspråk men som har 

egen grammatik och struktur. Teckenspråk produceras inte bara med händerna, utan 

inkluderar kropp, ansikte, mimik, munrörelser, blickriktningar, etc. Teckenspråk har även en 

spatial organisation, det vill säga, ett tredimensionellt utrymme framför sig när man tecknar. 

Utöver den simultana och spatiala organisationen har teckenspråk en temporal organisation, 

dvs. tecken, kan vara bärare av komplex språklig information, följer också efter varandra i 

tiden. Det innebär att en information på teckenspråk innehåller en simultan produktion genom 

alla dessa olika komponenter, något som inte är möjligt i det talade språket. När man talar och 

tecknar samtidigt innebär att produktionen av tecken underordnas det talade språket och dess 

villkor. Teckenspråkets manuella signaler försvinner och det talade språket tar över (Bergman 

1979; Danielsson, 2013, Allard, 2013). Precis som alla övriga språk, har svenskt teckenspråk 

samma funktioner som alla talade och skrivna språk (Allard, 2013; Säljö, 2010). Svenskt 

teckenspråk används under lektioner som ett medierande verktyg för att förstå, förklara och 

bearbeta information (Allard, 2013; Allard & Wedin 2014). Svenskt teckenspråk som används 

i undervisning, är ett system av tecken som människor använder för att uttrycka sig, 

kommunicera och förstå världen (Allard, 2013). I min studie om matematikundervisning 
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används, både teckenspråk och svenska, som medierande redskap för att tillägna sig 

matematikspråk och matematikkunskaper. Svenskt teckenspråk används i min studie som 

översättningsverktyg vid genomgångar och vid gruppdiskussioner.  

 

1.3.2 Flerspråkiga döva/ hörselskadade elever med utländsk bakgrund 
Det finns olika uppfattningar om vad det innebär att vara flerspråkig. I en sammanställning av 

svensk forskning menar, Gisela Håkansson (2003) att det innebär att barnen använder flera 

språk i vardagen. De döva eleverna som deltar i min studie använder hemlandets teckenspråk 

med sina döva föräldrar. De hörselskadade eleverna talar hemlandets språk med sina hörande 

föräldrar. Danielsson (1991) menar att det finns tre olika grupper av andra generationens 

invandrare, och hon definierar dem enligt följande: 

1. Barn som är lite äldre när de kommer till Sverige och som har egna erfarenheter av 

hemlandet och fått sin utbildning där. 

2. Barn som kommer till Sverige före eller i samband med skolstarten. De har en del 

erfarenheter och minnen av hemlandet men begränsade språkliga kunskaper. 

3. Barn som är födda i Sverige. Föräldrarna har bott ett tag i Sverige och har erfarenhet av hur 

det är att leva i Sverige och kan svenska mer eller mindre. När de får ett dövt barn har de en 

liknande situation som svenska föräldrar har, när de får ett dövt barn (Danielsson 1991, s.35).  

De här tre grupperna har skilda förutsättningar och olika behov av stöd i skolan. Detta 

examensarbete inriktas på de barn som ingår i grupp ett och två. Elever som deltar i min 

studie invandrade till Sverige i åldrarna 5- 10 år. Eleverna kommer från Afrika, Latinamerika 

och Östereuropa. 

 

1.3.3 Flerspråkiga hörande elever med utländsk bakgrund 
Med utländsk bakgrund menas i enlighet med Skolverket (2004) en elev som antingen själv 

har invandrat till Sverige eller har båda sina föräldrar invandrade. Elever som deltar i min 

studie invandrade till Sverige i åldrarna 5- 10 år. Inger Lindberg (2006) menar att flerspråkiga 

elever anses vara mer flexibla i sitt tänkande än enspråkiga troligtvis på grund av att de har en 

vana att växla mellan olika språk. Detta har medfört att de anses ha lättare att se fler lösningar 

på uppgifter och att de är snabbare än enspråkiga elever på att byta en felaktig hypotes för en 

ny. Lindberg (2006) påpekar, att trots detta är flerspråkighet inte kopplat till skolframgång 

utan tvärtom. Lindberg (2006) hävdar att detta kan bero på flera olika orsaker men att en 

huvudorsak är elevernas brister i och på undervisningsspråket. En anledning till att detta sker 

anser hon vara att flerspråkiga använder språket mer heterogent. Hon beskriver det som att 
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”Flerspråkiga barn använder sina olika språk i varierande funktioner och sammanhang och 

med olika människor, vilket leder till att språken inte utvecklas helt parallellt och likartat utan 

snarare kompletterar varandra” (Lindberg 2006, s.59). Håkansson (2003) menar att barn som 

växer upp med flera förstaspråk utvecklar språken i princip likadant som hos enspråkiga, men 

med undantag att flerspråkiga barn kan växla mellan språken. Nigel Musk & Åsa Wedin 

(2010) påpekar att man idag har en mer utvidgad syn på intelligens och kognition. Ett antal 

stora undersökningar har visat att flerspråkiga har fått bättre resultat än enspråkiga på vissa 

typer av intelligenstester. Författarna lyfter fram fördelarna med att kunna flera språk och att 

på så sätt utveckla en flerkulturell identitet.  

 

1.3.4 Andra begreppsförklaringar 
I nedanstående avsnitt redogör jag för andra begrepp som förekommer i mitt examensarbete. 

Jag beskriver begreppen utifrån min tolkning av dessa och mitt sätt att använda begreppen i 

min studie. 

 Döv- en döv person har nedsatt hörsel, behärskar teckenspråk och ser den 

teckenspråkiga kulturen som sin samt känner sig som en självklar medlem i den döva 

gruppen. 

 Hörselskadad- en hörselskadad person har nedsatt hörsel, och definierar sig själv som 

hörselskadad. Använder i huvudsak talat språk som kommunikationsspråk. En del 

hörselskadade kan i vissa miljöer och situationer ha behov av att behärska 

teckenspråk. I min uppsats använder jag även begreppet hörselnedsättning eftersom 

begreppet används också i forskning.  

 CI (cochleaimplantat)- är ett avancerat hörseltekniskt hjälpmedel inopererat som 

stimulerar hörselnerven till att uppfatta ljud. 

 Elev med CI- är medicinskt döv med cochleaimplantat.  

 Primärt teckenspråkig- är en person som använder teckenspråk primärt för att 

kommunicera och tillgodogöra sig undervisning.  

 Primärt talspråkig- är en person som använder tal primärt.  

 Tecknad svenska eller tecken om stöd TSS- det är ord och tecknen som används 

simultant, dvs. varje ord i det talade språket motsvaras av ett tecken. 

 Specialskola- en grundskola för döva elever och elever med hörselnedsättning. 

Undervisningen följer de nationella mål och riktlinjer som finns angivna i kursplanen, 

men specialskolan har särskilda kursplaner i teckenspråk, svenska, engelska, moderna 

språk och rörelse och drama. Specialskolan är en sammanhållen skolform, år 1-10 med 
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förskoleklass. Specialskolans målsättning är att alla elever ska vara tvåspråkiga, dvs. 

kunna svenska och svenskt teckenspråk. 

 

1.4 Bakgrund  
I nedanstående avsnitt presenteras en litteraturgenomgång som belyser områdena 

flerspråkighet och matematik. Jag börjar att presentera en forskningsöversikt som handlar om 

matematikens språk och begrepp. Vidare tar jag upp det komplexa förhållandet mellan 

flerspråkighet och matematiklärande. Efteråt behandlas den delen genom kursplanen för 

matematik som tar upp om språkets betydelse i matematikundervisningen. Avsnittet avslutas 

med en genomgång av forskning som handlar om flerspråkiga elever och undervisning.  

 

1.4.1 Matematikens språk och begrepp  
Enligt Georgia Earnest Garcia (2008) kan flerspråkiga elever uppvisa en normal läsutveckling 

för deras ålder men ändå hamna under den kritiska gränsen för vad elever bör kunna. Den 

största utmaningen för elever som studerar på sitt andraspråk är att förstå vad som står i texten 

och de kulturella referenser som dessa underförstått bär på. Det har visats i undersökningar att 

flerspråkiga elever har ofta sämre kunskap kring vad texter handlar om än enspråkiga (Garcia 

2000, s.821-822). Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn (2008) menar att bristande svenska 

språkkunskaper inte är den främsta anledningen till andraspråkselevers svårigheter i 

matematik. De menar att det bland många lärare och forskare råder en felaktig föreställning 

att om eleverna bara lär sig svenska så är alla problem löst. Den starka kopplingen mellan 

språk och kultur glöms bort. Författarna menar att det råder en stark koppling mellan språket 

och kulturen och att kulturen på ett sätt bär med sig språket. Matematiken, liksom många 

andra skolämnen, en kulturbunden aktivitet (Löwing & Kilborn 2008; Engström, 2005). 

Läsuppgifter i matematik är kompakta med mycket information och till skillnad från i många 

andra ämnen kan man inte läsa mellan raderna. Det saknas även utfyllnadsord. Detta medför 

att kontexten måste vara bekant för att man ska kunna lösa uppgifter av 

problemlösningskaraktär. Kontexten är däremot mer sällan bekant för minoritetselever än 

majoritetselever, då läroböckernas upplägg styrs av vilken kultur som råder i landet (Löwing 

& Kilborn 2008, s. 33). Madeleine Löwing (2004) menar att en förutsättning för att kunna 

abstrahera och bygga upp en mer komplex matematik är att eleverna behärskar de speciella 

begrepp och ord som ger betydelse och precision till matematiken. Olika jämförelsebegrepp 

som större än, mindre än, färre än, även tidsorden är svåra matematiska begrepp för 

andraspråkselever (Gudrun Malmer, 2002). En förutsättning för en meningsfull 
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kommunikation är att lärare och elever har ett gemensamt språk och är överens om 

innebörden i de matematiska termer och begrepp som används i undervisningen (Löwing, 

2004, s. 119). 

 

1.4.2 Skolans styrdokument 
Specialskolas läroplan för matematik är densamma som grundskolans. Skillnaden är att 

tvåspråkighet, det vill säga svenska och teckenspråk, är inskrivet i specialskolans läroplan för 

matematik. Det innebär att elever i specialskolan som är döva eller har en hörselnedsättning, 

lär sig använda båda språken i skolan samt utvecklar sin förmåga att använda språken på ett 

rikt och nyanserat sätt (SPSM, 2015). Läroplanen för matematik i grundskolan och 

specialskolan tar upp språkets betydelse. Genom undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 
 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

                    (Läroplan för grundskolan, 2011, s. 62-63) 

 

I Läroplanen för specialskolan gällande elevernas tvåspråkiga kompetens står att ” Varje elev  

efter genomgången specialskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket, 2011b s. 15). Vidare står att ”Specialskolans mål är därutöver att 

varje döv eller hörselskadad elev utvecklar sin förmåga att använda sig av teckenspråk på ett 

rikt och nyanserat sätt.” Enligt Skolverket (2011 b) ska utbildningen utgå från varje elevens 

bakgrund, erfarenhet, kunskap och språk. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (Skolverket, 2011b ). 

 

1.4.3 Flerspråkighet och matematiklärande 
Det komplexa förhållandet mellan flerspråkighet och matematiklärande har länge varit känt 

och har beskrivits närmare av många forskare (Löwing & Kilborn 2008; Norén 2010, 

Rönnberg& Rönnberg 2001, Setati, 2005). Mamokgethi Setati, 2005 hävdar att flerspråkighet 

i sig inte hindrar matematiklärandet. En del av lärandet i matematik går ut på att skaffa sig flyt 

i det matematiska språket som innefattar ord, fraser, symboler, förkortningar och sätt att tala, 

läsa, skriva och argumentera som är specifika för matematiken (Setati 2005). Matematik 

betraktas som ett eget språk. För andraspråkselever som undervisas på ett språk de inte fullt ut 
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behärskar, innebär detta att de ska utveckla två språk samtidigt, dels ett matematiskt och dels 

ett undervisningsspråk.  Många forskare anser att detta språk bäst lärs in i en kontext med 

inriktning på kommunikation av matematiska begrepp, processer och tillämpningar (Setati 

2005; Löwing & Kilborn 2008, Rönnberg & Rönnberg 2001). Genom att aktivt diskutera 

innebörden i matematiska ord, symboler och begrepp, menar Irene Rönnberg & Lennart 

Rönnberg (2007) och Håkan Lennerstad (2005) att matematikförståelsen ökar. 

Undervisningen blir därigenom mer meningsfull för eleverna. Detta gäller i högsta grad 

flerspråkiga elever, eftersom deras matematikförståelse försvåras av okända ord och begrepp 

som inte är grundade i förstaspråket (Rönnberg & Rönnberg, 2007). I den nya läroplanen 

LGR 11 (Skolverket, 2011) framgår tydligt att alla ämnen har ansvar ett för elevers språkliga 

utveckling. Ämneslärare behöver bli medvetna om språkets många dimensioner inom sitt eget 

ämne så att även ämnesundervisning kan bli språkutvecklande för samtliga elever, menar 

forskarna (Carlsson 2009; Axelsson & Magnusson 2012; Gibbons 2013, Hajer & Mesestringa 

2010). 

 

1.4.4 Flerspråkiga elever och undervisning 
Flerspråkiga elevers låga matematikprestationer i svenska skolan lyfts fram av flera forskare. 

Både Arne Engström (2003) och Olav Lunde (2011) tar upp hur skolan traditionsenligt 

klassificerat elever utifrån ett kompensatoriskt perspektiv och på så sätt försökt kompensera 

dem för deras brister. De låga matematikresultaten förklaras med individuella 

bakgrundsfaktorer som exempelvis utländsk bakgrund och låg socioekonomisk status. Åse 

Hanssons (2011) avhandling visar på samband mellan lägre matematikprestationer och en 

flerspråkig bakgrund. Hon menar att elever med migrationsbakgrund, är de som behöver det 

största stödet i skolan, men att det istället är dessa elever som får ta det största ansvaret för sitt 

eget lärande. Hanssons (2011) genomgång av enkätsvaren från TIMSS 2003 Trends in 

International Mathematics and Science Study ger en bild av att flerspråkiga elever ofta har en 

individualiserad undervisning på så sätt att de får arbeta självständigt och i egen takt. Hansson 

(2011) påtalar i sin undersökning att många flerspråkiga elever har en betydligt högre 

ambitionsnivå med sina studier än elever med svenskt ursprung. Hansson (2011) poängterar 

att flerspråkiga elever är utsatta för pedagogisk segregation, får ta ett stort ansvar för sitt 

lärande och inte får den stöttning de behöver. 

 

Margareta Holmegaard och Inger Wikström (2004) menar att det finns en risk att 

andraspråkselever som inte fullt behärskar det svenska språket erbjuds undervisning på en 
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lägre kognitiv nivå. Författarna menar att det är viktigt att förstå att bara för att en elev inte 

behärskar språket betyder det inte att han eller hon ligger efter rent intellektuellt. Vidare 

påtalar såväl Engström (2003) som Lunde (2011) att nivågrupperingar inte gynnar eleverna. 

De, liksom Hansson (2011) framhåller att skolan bör tillvarata elevers olikheter i heterogena 

grupper där elever lär i samspel med varandra. Elevers språkutveckling gynnas om de får 

använda språket på olika sätt enligt Pauline Gibbons (2010). Hon menar att låta eleverna i 

grupp diskutera, utbyta idéer, lösa problem samt ställa frågor innebär att ord upprepas, tankar 

formuleras och meningar korrigeras i sitt sammanhang. Detta gör så eleverna hör liknande 

tankar formuleras och uttryckas på olika sätt vilket göra att förståelsen för språket utvecklas 

(Gibbons, 2010). 

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt ger jag en beskrivning av den forskning och litteratur som belyser 

flerspråkighet och matematik. Det finns väldigt lite forskning om flerspråkiga döva och 

hörselskadade elever med utländsk bakgrund i Sverige. Dock finns nu några avhandlingar 

som handlar om klassrumsforskning som bygger på svenskt teckenspråk som 

undervisningsspråk (Allard 2013, Foisack 2003). Det är viktigt att påpeka att dessa 

avhandlingar har olika forskningssyften. I detta avsnitt tar jag även upp den forskningen om 

flerspråkighet och matematik för hörande elever med utländsk bakgrund (Norén, 2010). 

Vidare presenterar jag valda delar av den internationella och svenska forskningen av döva och 

hörselskadade elevers matematikprestationer. Avslutningsvis ta jag upp den senaste 

forskningen om teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum. 

 

2.1 Databassökning  
Jag började sökningen efter vetenskapliga artiklar på olika databaser vid Örebro universitet. 

De databaser som använts när jag har sökt är, Summon, ERIC, Libris och Diva. Följande 

sökord har använts då jag sökt relevant forskning till min studie: undervisning av elever med 

dövhet och hörselnedsättning/education of deaf and hard of hearing, ämnesspråk, 

vardagsspråk, skolspråk, cocheaimplantat, hard of hearing, flerspråkighet, invandrarelever, 

tvåspråkighet, identitet, kultur, flerspråkiga elever och matematik, etnomatematik, döva 

invandrarelever, bilingual, matematikprestation hos döva, bilingual Children, deaf education. 

Genom att använda dessa sökord i olika kombinationer fick jag stundtals inga träffar alls. 

Andra kombinationer gav ett väldigt stort antal träffar vilket försvårade sökningen. Genom att 



12 

 

tänka till och avgränsa hur sökorden kombinerades med varandra minskades antalet träffar. 

Till exempel sökordet flerspråkighet gavs 240 träffar i Summon. En urvalsprocess tog vid där 

jag efter att ha läst titlar och rubriker fortsatte med att läsa abstract på de artiklar och 

avhandlingar som var relevanta för min studie. På så vis fann jag ett antal relevanta artiklar 

och avhandlingar som lästes mer eller mindre i sin helhet. Vid läsningen av dessa fann jag 

även flera referenser som ledde mig vidare till nya intressanta och väsentliga källor. Jag har 

även sökt artiklar och rapporter i SPSM:s hemsida.  

 

2.2 Forskning om flerspråkiga/ teckenspråkiga elever 
Avhandlingen Varför gör de på detta viset? Kommunikativa praktiker i flerspråkig 

språkundervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap av Karin Allard handlar 

om undervisning i ämnena engelska och spanska för elever som går i Specialskolan för 

hörselskadade och döva elever. Eleverna har teckenspråk som första eller andra språk och 

svenska som första eller andra språk, det vill säga de är tvåspråkiga. Det innebär att engelska 

och spanska blir elevernas tredje och fjärde språk vilket visar på att eleverna är flerspråkiga. 

Allard (2003) tar i sin avhandling upp, om kommunikation, interaktion och den sociala 

praktiken i den teckenspråkiga språkundervisningen. Enligt forskaren, är specialskolans 

institutionell och formaliserande miljön med tvåspråkighet som modell, den som påverkar 

språkundervisningen. Teckenspråket fungerar som en social länk mellan olika språk och som 

pedagogisk strategi för att informera om, förklara och bearbeta det språk som undervisningen 

handlar om. Den flerspråkiga interaktionen på lektionerna bygger på en samtidig användning 

av olika språk via olika kanaler och olika modaliteter. Med modaliteter menar forskaren, till 

exempel skriven/talad svenska, svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstavering och simultan 

tal och tecken.  

 

Allard (2013) påpekar att språkundervisningen oftast är starkt lärarstyrd och har en IRE-

struktur där läraren ställer frågan (initiativ), eleverna ger svaret (respons) och därefter 

värderar läraren svaret (evaluering). Lärarens frågor och elevernas svar har handlat om 

översättning av isolerade ord, lösryckta engelska eller spanska ord från och till svenskt 

teckenspråk. Allard (2013) noterade att lektionerna präglats av att fokus har riktas på 

översättning av lösryckta ord, något som har sina rötter i språkundervisningens selektiva 

tradition. IRE-strukturen menar forskaren begränsar elevernas aktiva deltagande under 

lektionerna. Allard (2013) understryker att specialskolans tradition som helhet ställer inte bara 

lägre förväntningar på eleverna utan förenklar också undervisningens innehåll.  
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Avhandlingens slutsatser är att elevernas förmågor underskattas på grund av den statiska 

undervisningspraktiken. Denna underskattning kan ses menar forskaren som ett uttryck för 

diskriminering av de döva och hörselskadade eleverna när det gäller deras flerspråkiga 

rättigheter. Eleverna har inget större utrymme för att vare sig förstå, bearbeta informationen, 

eller använda spanska och engelska vare sig med eller utan teckenspråkets hjälp. Allard 

(2013) hävdar att eleverna inte har haft något tillfälle att utveckla någon av de förmågor eller 

färdigheter som ingår i kursplanen i de båda ämnena.  

 

Forskaren antar att eleverna i den mån de har dessa förmågor utvecklat dessa utanför 

undervisningen. Elevernas uppmuntras inte att använda sina språkkunskaper för att 

kommunicera med andra elever från spansktalande och engelsktalande länder. Detta trots att 

klassrummen i specialskolan har avancerad teknik i form av smartboard, datorer och Internet. 

Allard (2013) poängterar att eleverna inte fått möjlighet att utveckla sin kompetens i att kunna 

läsa och skriva på engelska och spanska. Forskaren menar att detta kommer att begränsa 

elevernas möjligheter att kunna kommunicera på spanska och engelska i framtida studier eller 

på arbetsmarknaden.  

 
2.3 Forskning om matematik och flerspråkiga hörande elever med utländsk 
bakgrund  
Eva Norén (2010) har i sin avhandling undersökt, analyserat och dokumenterat 

matematikundervisning i flerspråkiga klassrum. Den första utgångspunkten är att 

invandrarelever är vana vid att lära sig på sitt modersmål och att det i 

matematikundervisningen ses som en resurs för elevernas fortsatta lärande. Den andra 

utgångspunkten är språkutvecklande arbetssätt i matematik.  

 

Eva Norén (2010) påpekar att tidigare forskning av invandrarelever och matematik ofta har 

utgått från ett bristtänkande, till exempel brist på språk. Tidigare forskning har visat att 

invandrarelever ofta kategoriseras som avvikande i jämförelse med elever med svensk 

bakgrund. Norén (2010) har kommit fram till att den tvåspråkiga matematikundervisningen 

skiljer sig från den svenska skolans matematik. I ett tvåspråkigt klassrum och i ett 

språkutvecklande klassrum bearbetas det matematiska innehållet i högre grad. 

Matematikboken användes som grund för samtal och genomgångar. Lärarna konstruerar 

själva exempel som eleverna arbetar med. I det svenska klassrummet arbetar eleverna enskilt i 

matematikböckerna. Norén (2010) menar att om det finns en ökad kommunikation i 

klassrummet styr läroboken i mindre utsträckning undervisningen. Hon skriver också att en 
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tvåspråkig undervisning i matematik leder till att eleverna kan utveckla sin identitet som i sin 

tur leder till att eleverna blir engagerade och villiga till att lära sig matematik. 

 

Resultatet i avhandlingen visar att de elever som särskilt vann fördelar i den tvåspråkiga 

undervisningen var de nyanlända eleverna. De kunde fortsätta att lära sig matematik utifrån de 

kunskaper som de redan hade från hemlandet.  Noréns (2010) viktiga slutsatser som hon 

utrycker i sin avhandling är att språkproblematiken försvinner eller förminskas när eleverna 

får möjlighet att lära sig på sitt modersmål. Hon menar att eftersom identitet, kultur och språk 

är nära sammankopplat kan tvåspråkig matematikundervisning bejaka elevernas 

identitetskonstruktion som engagerade och lärande individer i matematik. Vidare menar 

forskaren att genom att erbjuda tvåspråkig matematikundervisning fokuserar man inte i 

elevernas bristande kunskaper i svenska. Modersmålet får en högre status i och med att det 

används i matematikundervisningen. Genom att erbjuda tvåspråkig matematikundervisning 

uppmärksammades de flerspråkiga elevernas hela potential (Norén, 2010). Lärarens höga 

förväntningar på elevernas förmåga hade stor betydelse för elevernas resultat i matematik. 

 

2.4 Forskning om matematik för döva elever 
Elsa Foisacks (2003) avhandling Döva barns begreppsbildning i matematik handlar om att 

belysa döva barns vägar mot begreppsbildning i matematik. Foisacks (2003) studie visade att 

det inte fanns någon skillnad mellan döva och hörande elevernas vägar mot 

begreppsförståelse. Resultatet av multiplikationsstudien visade att eleverna gjorde framsteg 

inom alla de tre områdena matematiska symboler, talfakta och aritmetik.  I längdstudien 

undersöktes elevernas begreppsförståelse inom områdena geometri och symboler, språkliga 

och matematiska. Resultatet inom området symboler visade att alla eleverna kände till de 

språkliga uttryck som förekom i samtalen för att uttrycka längd. Inom området geometri 

visade att de flesta eleverna hade god behärskning av området. 

 

 I studien framkom att döva elever behöver mer tid än hörande för lärande i matematik. Det 

innebär menar forskaren att tidpunkt för lärande av vissa matematiska moment kan inträffa 

vid senare ålder för döva än för hörande elever. Foisack (2003) menar att döva elevers vägar 

mot begreppsförståelse kan variera. Hon betonar att eftersom teckenspråk är dövas 

samtalsspråk, behöver eleverna ha språkliga utryck på svenskt teckenspråk och de ska 

behärska uttrycken på skriven svenska. Döva elever behöver behärska uttryck på teckenspråk 

för att samtala och på skriven svenska för att kunna läsa. Båda språken blir därmed 
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betydelsefulla för begreppsutvecklingen. Foisack (2003) skriver vidare att eftersom 

teckenspråk är dövas förstaspråk och språk för direktkommunikation, är matematikens språk 

på svenskt teckenspråk betydelsefullt. Enligt forskaren har avsaknad av etablerad 

matematikterminologi på teckenspråk har betydelse för matematik förståelse. Resultatet 

visade att en avsaknad av etablerad matematikterminologi medförde svårigheter när det gällde 

att utrycka matematiska termer samt att skilja mellan språkliga och matematiska termer. 

 

All forskning idag enligt Foisack (2003) visar att döva elevers kognitiva potential är 

densamma som hörandes och därför är det naturligt att fråga sig varför döva elever presterar 

så mycket sämre än hörande. ”Hur är det möjligt att inte fler elever i specialskolan klarar att 

nå målen i matematik?” ”Kanske kan man göra undervisningen mer effektiv, med alternativa 

arbetssätt, alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper och mer kunskap om hur döva 

elever lär och tänker så att lärarna kan möta eleverna i kommunikation på ett mer meningsfullt 

sätt” (Foisack, 2003). För att kunna möta eleverna på deras villkor och hjälpa dem i 

utvecklingen mot ett mer abstrakt tänkande är lärarnas kompetens oerhörd viktig. Forskaren 

betonar att lärarens medvetenhet om sitt eget förhållningssätt och kompetens är betydelsefull. 

Lärarens kompetens i teckenspråk, i matematikämnet samt lärarens utformning av 

matematikundervisning är avgörande för hur eleverna lyckas i matematik (Foisack 2003, s. 

214- 217).  

 
2.5 Internationell och svensk forskning om döva och hörselskadade elevers 
matematikprestationer 
Terezinha Nunes (2004) menar att matematik inte enbart är ett språk. Matematik är ett sätt att 

representera världen och kommunicera med hjälp av tal och rum. Att lära matematik innebär 

att lära specifika sätt att tänka om tal och rum, och att sedan använda dessa begrepp, för att 

bearbeta information. Nunes (2004) anser även att det inte är sant att döva har svårt att lära 

språk, men skriver att det däremot kan finnas en indirekt koppling mellan dövhet och 

svårigheter att lära matematik, något som beror på att det talade språket har en stor del i hur 

matematik undervisas idag. Nunes (2004) beskriver att döva och hörande har olika preferenser 

för att presentera tal. Döva elever är visuellt orienterade och visualiserar sina tankar i bild. 

Forskaren menar att de döva eleverna lyckas bättre när de får använda sina egna metoder och 

sina egna visuella representationsformer. Hon betonar att hur man presenterar matematik 

involverar också kopplingen mellan logik och matematiska konventioner. Med detta menar 

hon att det är av stor vikt att man försäkrar sig om att barnen koordinerar logiskt resonemang 
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med räkning, rita diagram, använda tallinje osv. Hon menar att barnen ofta löser problem utan 

att göra kopplingar mellan logiskt resonemang och matematiska representationer.  

 

Nunes (2004) studie visar att döva och hörselskadade elever presterar under en hörandes 

elevers nivå i både aritmetik och problemlösning.  Karen L Kritzer (2009) beskriver i sin 

studie hur döva barn, jämfört med normalhörande, redan före skolstart tycks ligga efter i 

matematisk förmåga. Svårigheterna visar sig inom områdena sekvenser av typen räkna 

varannan/var tredje, antalsjämförelser och läsning/skrivning av två- och tresiffriga tal. Ett 

intressant resultat i testet (Test of Early Mathematics Ability) är att döva barn med döva 

föräldrar presterade signifikant bättre än döva jämnåriga med hörande föräldrar. Detta menar 

man tyder på att barn med döva föräldrar får ett rikare teckenspråk och når ett bättre resultat 

vid testning av räkneförmåga. Även Marc Marschark & Peter Hauser (2012) nämner att döva 

förskolebarn med minst en döv förälder, visar på en starkare antalsuppfattning än döva barn 

som har hörande föräldrar med ett senare inlärt teckenspråk. Forskning har visat att de döva 

föräldrarna med ett starkare grundat teckenspråk, oftare använder sig av matematiska begrepp 

som mer, flera, allting, några och gör det så att barnen har möjlighet att ta del av detta.  

 

Marschark & Hauser (2012) beskriver att skillnaden mellan döva och normalhörande barns 

matematiska förmåga är konstant, eller till och med ökar under skolåldern. Det är oklart 

huruvida detta är en konsekvens av inadekvata undervisningsmetoder. Forskarna menar vidare 

att det är möjligt att andra metoder och annat material skulle gynna döva elever. Enligt 

Marschark & Hauser (2012) har forskning visat att matematiklärare som undervisar döva 

barn, oavsett skolform (klasser med endast döva eller döva och hörande integrerat), fokuserar 

på visuell problemlösning i stället för mer analytiskt orienterade strategier, som skulle vara av 

större nytta. Man har sett att döva har goda visuella resurser, men att de kan behöva lära sig 

hur de ska använda sig av dessa.  Kritzer (2009) menar att ett rikt teckenspråk inte uteslutande 

kan förklara matematisk förmåga, utan det är viktigare hur vi använder oss av språket. Att 

ställa kognitivt utmanande frågor som ger barnet möjlighet att utveckla sina egna tankar, kan 

vara en viktig faktor för att utveckla barnets matematiska förmåga. 

 

Elsa Foisack, Claudia M Pagliaro & Ronald R. Kelly (2013) skriver att utifrån dessa 

forskningsresultat har Nunes forskarteam i England (Nunes & Moreno, 2002) utvecklat ett 

undervisningsprogram med fokus på logik och visualitet. Programmet visar en förbättring av 

de döva och hörselskadade elevernas kunskapsnivå i matematik. Flera forskare lyfter fram 
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vikten av en visuell orienterad didaktik för döva hörselskadade elever genom att 

undervisningen utgår mer från visualitet och visuell praxis (Ohna, Hjulstad, Vonen et., 2003; 

Bagga-Gupta, 2001 ;Marschark et al.,2002). Internationella forskare påpekar att undervisning 

i matematik för döva och hörselskadade elever har fokuserats på träning och drill på 

bekostnad av problemlösning och problemlösningsstrategier. De menar att lärare utan 

utbildning i matematikdidaktik har fokuserat mer på numerisk förmåga och uppgifter av 

rutinkaraktär.  

 

Foisak, Pagliaro & Kelly (2013) hänvisar till Norell (1988) som studerade motsvande elevers 

prestationer på standardprovet 1997 i Sverige. Norell (1988) jämförde dövas resultat med 

hörandes och menar att det verkar vara samma områden som upplevs som lättare respektive 

svårare, även om den döva gruppen resultatmässigt ligger under den hörande gruppen. Norell 

(1998) nämner aritmetisk förmåga, talbegrepp och enhetsbyten som områden med högre 

lösningsfrekvens och att de geometriska uppgifterna allmänt verkar ha lägre lösningsfrekvens. 

Norell (1998) lyfter fram vikten av att döva elever får diskutera matematik på teckenspråk och 

vikten av lärarna har goda kunskaper i teckenspråk.  Lärarens goda kompetens i teckenspråk 

är också en betydelsefull faktor för elevernas framgångar i skolan, menar Danielsson (2013). 

Danielsson (2013) påpekar att eleverna ska kunna uttrycka sig obehindrat på teckenspråk utan 

att behöva anpassa teckenspråket för att läraren ska förstå.  

 
2.6 Multimodal teckenspråkig/ tvåspråkig undervisning 
Camilla Lindahl (2015) skriver i sin avhandling Tecken av betydelse. En studie om dialog i ett 

multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum att läraren måste ha en mycket god 

språklig kompetens och goda ämneskunskaper, för att kunna föra resonemang och dialog på 

metaspråklig nivå med sina elever. Lindahl (2015) har forskat om teckenspråkig tvåspråkig 

dialog i ett NO-klassrum. Lärare och elever som deltar i studien är döva och hörselskadade. 

Lärarna i studien är döva och utbildade NO-lärare. Svenskt teckenspråk och svenska används 

under lektionerna. Studiens resultat visar att ”Lärarna måste ha en mycket god språklig 

kompetens, för att kunna välja språkliga uttryck, som illustrerar fenomen, alternativt bjuder in 

elever till produktiv dialog. De måste också kunna förstå elevernas språkanvändning för att 

kunna tolka till exempel, vad avbildande tecken illustrerar, eller förstå när bokstavering kan 

användas och vara en mer kraftfull språklig resurs i dialogen. Den språkliga kompetensen 

måste relateras till naturvetenskapligt ämnesinnehåll.” Lindahl (2015) skriver vidare att, i 

matematiken inte handlar bara om att addera och dividera utan även om resonemang kring 
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matematiska uttryck och begrepp. Undervisning ska leda till en förståelse av mer än enskilda 

termer och begrepp. ”I en teckenspråkig tvåspråkig undervisning innebär det, ett behov av, att 

växla mellan språken, i detta fall teckenspråk och svenska”( Lindahl 2015,s. 121). Lindahl 

(2015) skriver att användningen av svenska i form av texter på smartbordstavlan, 

handbokstavering och teckenspråk är värdefullt och har stor betydelse för elevernas och 

lärarens gemensamma meningsskapande. I Lindahls avhandling introducerar forskaren 

begreppet translanguaging eller multimodal språkutveckling. Tanslanguaging handlar om att 

som flerspråkig person använda alla de språk och uttryckssätt man har för att skapa förståelse 

och utveckla kunskaper. Lindahl (2015) beskriver begreppet så här:  

 

Ett begrepp som snarare beskriver flerspråkigas språkanvändning som en fri och dynamisk växelverkan 

mellan språken är enligt Garcia (2009) translanguaging då det inte nödvändigtvis förutsätter någon tydlig 

struktur för när och hur språken interagerar i kommunikationen. Här ser man inte de olika språk som 

flerspråkiga har tillgång till som separata system som man växlar emellan utan snarare som en samlad 

resurs som på ett optimalt sätt utnyttjas utifrån situationen och för att uttrycka det man vill säga på bästa 

sätt. I vilken grad man utnyttjar denna resurs beror på situationen, syftet med kommunikationen och med 

vem man kommunicerar (s.25). 

 

2.7 Sammanfattning av forskning om döva elever och elever med 
hörselnedsättning 
Forskningen lyfter fram att det behövs mer kunskap om hur döva elever lär och tänker så att 

lärarna kan möta eleverna i kommunikation på ett mer meningsfullt sätt (Foisack, 2003; 

Allard, 2013, Marschark & Hauser, 2012;Lindahl, 2014). Ett återkommande inslag i 

forskningen inom det flerspråkiga/ teckenspråkiga fältet handlar om lärarnas kompetens och 

förhållningssätt. Lärarnas kompetens i teckenspråk, i undervisningsämnet samt lärarens 

utformning av undervisning är avgörande för hur eleverna lyckas i skolan (Foisack, 2003; 

Nunes, 2004, Allard, 2013, Danielsson 2013; Lindahl, 2015). Lindahl (2015) betonar att 

lärarna måste ha en mycket god språklig kompetens, för att kunna välja språkliga uttryck, som 

illustrerar fenomen, alternativt bjuder in elever till produktiv dialog. De måste också kunna 

förstå elevernas språkanvändning för att kunna tolka till exempel, vad avbildande tecken 

illustrerar, eller förstå när bokstavering kan användas och vara en mer kraftfull språklig resurs 

i dialogen. Forskningen belyser flerspråkighet som en viktig resurs i undervisningen. Allard 

(2013) menar att den flerspråkiga interaktionen på lektionerna bygger på en samtidig 

användning av olika språk via olika kanaler och olika modaliteter. Med modaliteter menar 

forskaren, till exempel skriven/talad svenska, svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstavering 

och simultan tal och tecken. Liknande resonemang fors av Lindahl (2015) och Foisack (2003). 
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Forskarna betonar att användningen av svenska i form av texter, handbokstavering och 

teckenspråk är värdefullt och har stor betydelse för elevernas och lärarens gemensamma 

meningsskapande. Allas dessa språkliga modaliteter är betydelsefulla i undervisningen för att 

skapa förståelse och utveckla kunskaper. Flera forskare lyfter fram vikten av en visuell 

orienterad didaktik för döva hörselskadade elever genom att undervisningen utgår mer från 

visualitet och visuell praxis. 

 
3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Under denna rubrik redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. De teoretiska 

utgångspunkterna som denna studie vilar på är beskrivna utifrån ett sociokulturellt och 

etnomatematiskt perspektiv. Jag beskriver dessa perspektiv i min studie för att på så sätt,   

kunna förstå och beskriva hur matematikundervisning för döva/hörselskadade elever med 

utländsk bakgrund bedrivs i en specialskola. Med hjälp av det etnomatematiska perspektivet 

vill jag även försöka förstå informanternas uppfattning om matematikundervisning. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärandet beskriver att människans språkutveckling sker i 

interaktion med omgivningen. Människan utvecklar förmågor som till sin karaktär är 

kulturella, som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt och lösa problem. Lev Vygotskij 

(2001) menar att det sociokulturella sammanhanget är avgörande för barnets lärande och 

utveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv anser Säljö (2012) att lärandet är en 

utvecklingsprocess, där människan införlivar kunskap och färdigheter. Människan lär sig 

använda medierande redskap i olika situationer, som att lära sig räkna, skriva och använda 

dator eller miniräknare. Säljö (2000) menar att lärande i första hand sker genom elevernas 

aktiviteter och interaktion med andra människor. Vidare beskriver Säljö (2000) att det i skolan 

sker ständig interaktionen där eleven lär sig i olika sociala sammanhang. Elevens lärande sker 

inte bara i skolan utan även i deras vardag. Alla elever lär sig inte i samma takt eller lär sig 

samma sak, fast det är vid samma lärandetillfälle t.ex. en uppgift vid en matematiklektion. 

Detta kan bero på att eleverna har olika erfarenheter, kunskaper och förväntningar med sig in i 

lärandesituation (Säljö 2000). Enligt Säljö (2000) är språket den viktigaste delen i människans 

kunskapsbildning genom att människan då kan samtala och kommunicera erfarenheter med 

andra människor. I min studie om matematikundervisning används, både teckenspråk och 
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svenska, som medierande redskap för att tillägna sig matematikspråk och 

matematikkunskaper.  

 

3.2 Mediering  
Vygotskij (2001) skriver att mediering är samverkan mellan människor och människans 

kulturella redskap, verktyg eller artefakter. Vid mediering använder människan de redskap 

eller verktyg som behövs för att människan ska förstå sin omvärld och kunna agera därefter. 

Säljö (2012) påpekar att människan använder två olika typer av redskap, det språkliga 

redskapet och de materiella redskapen. Det språkliga redskapet kallas även, det intellektuella 

eller mentala redskapet. Det språkliga redskapet kan vara bokstäver, siffror, räknesystem och 

begrepp. Begrepp som addition, subtraktion, geometri, triangel osv. Säljö (2000) anser, för att 

eleven ska förstå måste eleven lära sig att använda och behärska redskapet i olika 

sammanhang. Enligt Säljö (2012) använder människan kulturella redskap när hon tänker, och 

vid interaktion med andra för att förstå och analysera sin omvärld. Det kan vara när en elev 

som har svenska som sitt andraspråk ska lära sig ord eller begrepp på svenska. Ordet eller 

begreppet kanske är obekant för eleven på modersmålet då det förutsätter kulturell 

förförståelse ex sagor, högtider, områden t.ex. fjällvärlden. Säljö (2012) anser att människan 

ser och förstår utifrån tidigare kulturella erfarenheter och kunskaper. För döva och 

hörselskadade invandrarelever kan det svenska språket som de möter i textuppgifter upplevas 

som svårt. Det kan vara ord och begrepp som inte finns i elevernas språkliga och kulturella 

repertoar, och som då vållar svårigheter vid arbetet med textuppgifter. 

 

Mediering sker även med fysiska redskap som vi använder i vardagen menar Säljö (2000, 

2012). Fysiska redskap använder eleven i undervisningen i skolan i olika situationer, 

exempelvis dator och miniräknare för att lösa en uppgift. Säljö (2012) anser att man inte ska 

skilja på intellektuella och fysiska redskap, de arbetar och verkar tillsammans och utgör 

varandras förutsättningar. För eleverna är olika medierande redskap, dvs. laborativa eller 

konkreta material ett naturligt inslag i deras lärande. Allt eftersom elevens utveckling och 

lärande ökar kan användningen av de fysiska redskapen minska.  

 

3.3 Språk och begreppsutveckling 
Vygotskij (2001) påpekar att utvecklingen av tänkandet hör ihop med förmågan att använda 

språket och olika begrepp. I boken Tänkande och språk skriver Vygotskij (2001)”Ett begrepp 

är omöjligt utan ord och ett tänkande i begrepp är omöjligt utanför det språkliga tänkandet” 

(Vygotskij, 2001, s. 186). Vygotskij (2001) menar att det finns två typer av begrepp, de 
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vardagliga och de vetenskapliga begreppen. Enligt Vygotskij (2001) handlar undervisning i 

stor utsträckning om att dessa begrepp skall mötas. Elevens erfarenheter i handling och språk, 

det vill säga elevens vardagstänkande, skall konfronteras med vetenskapernas begrepp i en 

medveten undervisning. När eleven lär nya begrepp och ordformer blir dessa en källa till 

högre utveckling. Detta arbete utgör då början till de vetenskapliga begreppens utveckling.  

Det handlar dock inte om att tillägna sig begreppen genom att lära in dem utantill och enbart 

lagra i minnet. Snarare handlar det om en utveckling av en enda gemensam begreppsbildande 

process. Vygotskij (2001) anser att pedagogens roll är mycket avgörande för hur en elev 

utvecklar sin förmåga att tillägna sig olika begrepp. Vygotskij (2001) poängterar att eleven 

först måste tillägna sig de vardagliga begreppen, för att sedan kunna lära sig de vetenskapliga 

begreppen. I min studie sker denna process parallellt hos några elever. Dessa elever tillägnar 

sig de vardagliga och vetenskapliga begreppen samtidigt. Eleverna har kommit olika långt i 

sin utveckling av det svenska språket.  

 

3.4 Zonen för närmaste utveckling 
Efter forskning kring människans utveckling och inlärning formulerade Vygotskij (2001) sin 

teori om zonen för närmaste utveckling (zone of proximal development – ZPD). Teorin 

grundar sig på det faktum att ett barn först behöver hjälp av en vuxen eller mer erfaren person, 

för att kunna utföra vissa saker. Allt eftersom klarar barnet av att göra alltmer på egen hand 

medan den vuxne finns till hands för att stötta när det blir för svårt. Till sist klarar barnet att 

utföra uppgiften helt själv. Vygotskijs (2001) teori om zonen för närmaste utveckling, syftar 

på den klyfta som uppstår, mellan det som ett barn klarar att göra på egen hand, och det som 

han eller hon kan göra med hjälp av någon vuxen eller mer kunnig person. Pedagogens roll är 

att utmana elevens utveckling och tänkande. Vygotskij (2001) anser att pedagogen inte bara 

ska utgå från den aktuella utvecklingsnivån, utan måste även lista ut vad som behövs för stöd i 

den närmaste utvecklingszonen. Pedagogens viktigaste uppgift är att finna elevens aktuella 

kunskapsnivå och utmana eleven till vidare utveckling genom den närmaste utvecklingszonen 

för att nå nästa kunskapsnivå. Säljö (2000, 2012) beskriver att i undervisningen lär sig eleven 

nya kunskaper och utvecklas genom interaktion och stöttning av pedagogen eller kamrater. 

Lärandet, enligt Säljö (2000, 2012) sker genom att eleven förflyttar sig från en nivå av 

kompetens till en annan nivå av kompetens inom ett ämnesområde. Vidare poängterar 

professorn, att i olika nivåer i utvecklingszonen har stödet och interaktionen till eleven varit 

olika beroende på eleven behov och vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig i. Pedagogen 

kan därför på så sätt anpassa undervisningen efter elevens behov av stöttning. Ur ett 
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sociokulturellt perspektiv skulle interaktionen på teckenspråk mellan läraren och de döva 

eleverna kunna vara stödjande och ge bättre möjligheter att möta eleverna i sina proximala 

utvecklingszoner.  

 

3.5 Etnomatematiskt perspektiv 
Etnomatematik är ett relativt nytt begrepp inom matematikforskning. Irene Rönnberg och 

Lennart Rönnberg (2007) hänvisar till D’Ambrosio, matematiker och etnomatematiker från 

Brasilien, som definierade begreppet etnomatematik. Etnomatematik är den matematik som 

finns i olika identifierbara kulturella grupper. Exempel på sådana grupper är olika etniska 

grupper, olika yrkesgrupper, såväl hantverksyrken som akademiska yrken och barn i en viss 

ålder (Rönnberg & Rönnberg, 2007).  

 

I Etnomatematiken uppmärksammas olika kulturers föreställningar om matematik och 

introducerar matematisk problemlösning på ett mer naturligt sätt än i den traditionella 

undervisningen. Då med hjälp av vardagsproblem som bygger på elevernas informella 

kunskaper i matematik (Rönnberg & Rönnberg 2007, s.12 ). Inom etnomatematiken betonas 

skillnaden mellan den matematik som lärs ut i skolan, formell matematik, och den matematik 

som eleverna har utvecklat innan de börjar skolan, eller i sin vardag utanför skolan. En 

undervisning som beaktar elevernas informella matematik kan underlätta förståelsen av den 

formella matematiken (Rönnberg & Rönnberg, 2007). Detta kan göra eleverna medvetna om 

att matematik är en del i deras liv och kultur samt att den utvecklats utifrån människors behov 

och intressen. Att inta ett etnomatematiskt perspektiv i undervisningen kan bidra till att 

matematiken blir mer begriplig och relevant för invandrarelever.  En undervisning som 

uppmärksammar elevernas tidigare kunskaper kan även bli en källa till stolthet och 

självförtroende hos eleverna samt en resurs i klassrummet. Detta genom att lärare 

uppmärksammar elevernas egna lösningsstrategier och anknyter undervisningen till elevernas 

etniska och kulturella kontext. Om eleverna inser att matematik kommer från deras egna 

kulturer, och de förstår att matematisk praktik utvecklats utifrån människors behov och 

intressen, kan det i sin tur bidra till att motivera elever. Etnomatematik kan hjälpa eleverna att 

se samband mellan olika matematiska begrepp och utveckla djupare matematisk förståelse. 

Att anknyta till andra kulturers etnomatematik kan också innebära att elever blir medvetna om 

matematikens roll i olika samhällen och om bidrag från andra kulturer än den egna. Rönnberg 

och Rönnberg (2007) påpekar att variationen i elevernas informella och kulturella matematik 

kan synliggöras genom att eleverna själva berättar. I matematikundervisningen, kan lärare 
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synliggöra elevernas olika lösningsstrategier och olika sätt att utföra beräkningar. 

Talbenämningar och benämningar i det matematiska registret på elevernas olika modersmål 

och andra språk kan jämföras och diskuteras i matematikundervisningen. 

 

4. Metod 
 

I detta avsitt presenterar jag forskningsansatsen och vilka metoder jag har valt för min studie. 

Jag presenterar även hur jag har gjort urvalet och hur studien är genomförd, bearbetad och 

analyserad. Jag presenterar också tillförlitligheten och etiska överväganden. Studiens syfte 

och det teoretiska ramverket, med utgångspunkt i sociokulturell teori och i etnomatematik, har 

lett till, att jag använt en etnografisk ansats. 

 

4.1 Forskningsansats och val av metoder  
Jag har valt att göra en studie som består av etnografiskt inspirerad fältstudie i två klasser med 

hörselskadade och döva elever med invandrarbakgrund. Studien är därför genomförd inom 

den etnografiska ansatsen där elevers utsagor tas tillvara i intervjuer och där 

videoobservationer spelar en central roll i studien. I etnografiska studier är forskaren 

intresserad av att gå på djupet och vill ta del av den specifika kontext forskaren befinner sig i. 

Det innebär att forskaren kommer nära dem och det som ska studeras, tolkar och gör 

beskrivningar av det som händer utifrån sina egna betraktelser (Fejes & Thornberg, 2012). 

 

Termen etnografi kommer från grekiskans etno, som betyder folk eller nation, och grafi som 

betyder beskrivning. Alltså betyder etnografi – folkbeskrivning. Etnografi kan också tolkas 

som läran om folk och nationer (Kullberg, 2004). Som forskningsstrategi har etnografin sitt 

ursprung i 1900-talets början med socialantropologernas arbete med att söka kunskap och 

göra detaljerade redogörelser för hur människor levde i isolerade folkgrupper och samhällen. 

Antropologerna observerade, dokumenterade och studerade olika kulturer genom att försöka 

bli deltagare i det samhället som de studerade (Kullberg, 2004, Denscombe, 2009).  Att 

genomföra en etnografisk studie är därför möjligt och genomförbart för de studenter som 

skriver ett examensarbete. Kullberg (2004) beskriver att en kortare tid på fältet kan vara fullt 

tillräckligt för att studera fenomen och kontexter, exempelvis inför ett examensarbete. 

Forskaren Sara Frödén (2012) skriver att i etnografiska studier ”handlar det om att skapa data, 

snarare än insamling av data” (s. 80). Enligt Frödén (2012) producerar forskaren data i en 

samarbetsprocess mellan forskaren själv och informanterna. Därefter gör forskaren medvetna 
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urval i det hen ser och tolkar det i avsikt att skapa data och analys till sin studie. Frödéns 

(2012) resonemang stödjs av Kullberg (2014) som framhåller att etnografi är en metod som 

används för att skapa, bearbeta och analysera data direkt från en verksamhet. 

 I min studie valdes två metoder för att skapa empiri vilka är videoobservation och 

elevintervju. Observationer som filmades med två videokameror var nödvändigt eftersom 

lärmiljön är visuellt orienterad. Observationerna gjordes under lektioner där eleverna arbetade 

med matematik. Intervjuerna benämns halvstrukturerade intervjuer och hölls med fem 

informanter på en specialskola.  

 
4.2 Fältstudie 
Kullberg (2004) menar att fältstudien är central i etnografiska studier. Forskaren måste 

befinna sig på fältet i det sammanhang och i den miljö studien eller undersökningen ska göras. 

Arbetet med en studie sker i tre olika faser menar Kullberg (2004). Den första fasen är 

förberedelsen inför fältarbetet, den andra är genomförandet av fältarbetet och den tredje 

handlar om analysarbete av resultatet. Jag gjorde ett förberedande besök i de klasserna som 

jag fick tillträde till. Syftet med besöket var att presentera mig för både elever och lärare. Jag 

berättade om syftet med studien för eleverna och lärarna. De fick också möjlighet att ställa 

frågor till mig. En etnografiskt inspirerad studie undersöker något i sitt sammanhang och kan i 

skolsammanhang till exempel handla om hur lärare och elever interagerar i skolmiljön 

(Kullberg, 2004). I min fältstudie undersöker jag delar av matematikundervisning där det 

används två språk som medierande redskap, talad svenska och svenskt teckenspråk. 

Denscombe (2009) nämner att den etnografiska studien fokuserar mer på att förstå situationer 

ur de involverades perspektiv istället för att förklara skeenden ur forskarens synvinkel. Min 

studie utgår från elevperspektiv. Klassrumsobservationerna gjordes i syfte att studera 

lärmiljön kring flerspråkiga döva och hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Jag vill 

även ur elevernas perspektiv ta reda på deras uppfattning om matematikundervisning. 

Genom att etnografin flyttar in i klassrummet kan både beprövad erfarenhet och den tysta 

kunskapen komma fram (Kullberg, 2004). I min studie undersöker jag på vilket sätt lärare 

arbetar med elever kring begreppsbildning och problemlösning i matematik.  

 

4.3 Urval och tillvägagångssätt 
En avgränsning är gjord i studien gällande urval och antal deltagare eftersom det är en liten 

studie. Den skola där jag genomförde min studie är en specialskola för döva och 

hörselskadade elever. Skolan är en av de fem skolor som finns i Sverige inom SPSM och 

omfattar elever från förskoleklass till årskurs 10. Skolan har även elever med olika kulturella 



25 

 

bakgrunder. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM vänder sig till elever med dövhet 

eller hörselnedsättning. SPSM:s målsättning är att alla elever ska bli tvåspråkiga, vilket 

innebär att eleverna genom undervisningen lär sig både teckenspråk och svenska (SPSM, 

2015). I skolans språkmiljö används svenskt teckenspråk, skriven och talad svenska under 

lektionerna. I matematikundervisningen förekommer även att både elever med god 

hörselstatus och lärare använder svenskt teckenspråk och talad svenska samtidigt. Det finns 

alltid två pedagoger på lektionerna. En pedagog som leder matematiklektioner och talar i 

mikrofon och en pedagog, som översätter till svenskt teckenspråk.  

 

Tidigt, under höstterminen 2014 tog jag kontakt via mejl med samtliga SPSM:s rektorer. Efter 

två månaders väntetid fick jag svar från två skolor.  Jag valde att göra min studie på en 

specialskola som låg geografiskt långt ifrån min hemkommun och min arbetsplats. Detta var 

nödvändigt för att undvika en lojalitetskonflikt gentemot mina informanter. De tilltänkta 

lärarna blev tillfrågade vid ett möte med rektorn om ett intresse att delta i studien. Därefter 

informerade jag lärarna via mejl om syftet med studien. Ett samtyckesbrev skickades till både 

rektor och lärare (bilaga 1). Jag skickade även ett brev (bilaga 2) till föräldrarna med 

information om individsskyddskravet och samtyckeskravet enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Där informerade jag att deltagandet i 

studien var frivilligt och kunde avbrytas när man så helst ville (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

4.4 Undersökningsgruppen  
Informanterna i studien valdes genom ett subjektivt urval. Martyn Denscombe (2009) 

förklarar att ett subjektivt urval, är ett urval där forskaren handplockar sina informanter 

utifrån ett speciellt syfte. Gruppen är två högstadieklasser med en blandning av primärt 

teckenspråkiga och primärt tal-språkiga elever. Eleverna är i huvudsak indelade i 

åldersheterogena klasser i årskurs 7-10. I helklass A går det tolv elever varav tre av dessa 

ingår i min studie, en döv och två med hörselnedsättning. I helklass B går det åtta elever varav 

fyra av dessa deltar i min studie, en döv och tre med hörselnedsättning. 

Undersökningsgruppen som deltar i min studie, består av sju hörselskadade/döva elever med 

utländsk bakgrund, fem hörselskadade och två döva. De döva eleverna har döva föräldrar och 

döva syskon. Hemma kommunicerar eleverna både på hemlandets teckenspråk och på svenskt 

teckenspråk. De eleverna med hörselnedsättning, talar sitt modersmål med både föräldrar och 

syskon. De sju elever som deltar i min studie invandrade till Sverige i åldrarna 5- 10 år. 

Eleverna kommer från Afrika, Östereuropa och Latinamerika. I min studie deltar tre lärare, 
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varav två av dessa är behöriga matematiklärare. Den tredje läraren saknar lärarutbildning men 

har akademiska poäng i svenskt teckenspråk. Läraren har funktionen som resurslärare i 

helklass B. Resursläraren ansvarar inte för matematikundervisningen i helklass B och 

benämns därför RL. I helklass B är RL som översätter till svenskt teckenspråk. I både helklass 

A och B, är det de behöriga matematiklärare L1 och L2, som leder och ansvarar för 

undervisningen. Jag har sammanlagt intervjuat fem elever, två döva och tre med 

hörselnedsättning. Två elever var sjuka den dagen vid intervjutillfället, därför kunde jag inte 

intervjua dem.  

 

Studiens deltagande informanter  

Klass A Klass B 

E1- elev är döv med teckenspråk från annat 

land. 

E1- elev är döv med teckenspråk från annat 

land 

E2- elev med hörselnedsättning med talat 

språk från annat land 

E2- elev med hörselnedsättning med talat 

språk från annat land 

E3- elev med hörselnedsättning med talat 

språk från annat land 

E3- elev med hörselnedsättning med talat 

språk från annat land 

L1- lärare 1- matematiklärare E4- elev med hörselnedsättning med talat 

språk från annat land  

L2- lärare 2- matematiklärare L2: lärare 2- matematiklärare 

 RL: resurslärare 

 

4.5 Videoobservationer 
I studien utfördes videoobservationer för att belysa dess frågeställningar. 

Videoobservationerna gjordes under lektioner där eleverna arbetade med matematik. 

Sammanlagt observerade jag fem matematiklektioner i två högstadieklasser. 

Videoobservationerna gjordes i syfte att studera lärmiljön kring flerspråkiga döva och 

hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Samtliga observationer utfördes under en 

treveckorsperiod. Jag deltog inte aktivt i någon aktivitet i klassrummet, utan intog enbart en 

passiv roll som observatör. Jag stod bredvid min kamera längst bak i klassrummet och 

försökte göra mig osynlig. Min observatörsroll kan bäst beskrivas som passiv observatör 

eftersom jag inte är en deltagande observatör. Vid observationstillfällena har jag strävat efter 

att förhålla mig neutral. Jag har inte varit delaktig i det som skedde i klassrummet och har inte 

interagerat med elever och lärare. Men såväl elever som lärare har varit medvetna om min och 
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kamerornas närvaro. Elever har vid några tillfällen ställt frågor till mig om mina kameror och 

hjälpt mig att montera mina kameror på stativen.  

 

Vid videoobservationer i klassrummet placerades informanterna tillsammans för att undvika 

risken att andra elever hamnade på bild. Vid varje observationstillfälle, antecknade jag 

samtidigt, det som jag uppfattade och såg. Syftet med anteckningarna var att vid ett senare 

tillfälle utföra en analys av vad som framkommit utifrån videoobservationerna. Vid 

observation är det också viktigt att ställa sig frågan om allt observerats, enligt Kullberg 

(2004). Att så är fallet underlättas av möjlighet att kontrollera de fältanteckningar som förs 

under observationen. Underlaget ligger sedan till grund för bearbetning av insamlad data i 

analysarbetet.  

 

För att kunna fånga in interaktionen mellan lärare och elever har jag använt mig av 

videoinspelning. Detta har varit nödvändigt eftersom både elever och lärare uttrycker sig på 

svenskt teckenspråk och på talad svenska. Enligt Allard (2013) och Danielsson (2013) är 

videoobservationer en relevant metod för datasamling när språkmiljön är visuellt orienterad. 

Fördelen med tekniken, menar forskarna, är att videoinspelade material kan spelas upp flera 

gånger, för att studera det som tecknas och sägs under lektionerna. Denna metod, anses ha 

flera fördelar, exempelvis då man med videokamera fångar kroppsspråk, mimik och gester 

(Kvale & Brinkmann, 2009, Fredäng, 2003). Videokamera är ett värdefullt redskap när man 

gör etnografiskt inspirerade klassrumstudier i teckenspråkiga miljöer. När klassrumsmiljön är 

visuellt orienterad kan man fånga situationer och interaktion mellan lärare och elever och 

mellan elever på ett bättre sätt med hjälp av videokamera (Allard, 2013, Danielsson, 2013). I 

min studie använder jag mig av två videokameror, en kamera som är inställd på läraren och en 

på eleverna. Detta är nödvändigt för att minimera risken att missa något av det som tecknas 

eller sägs av både lärare och elever.  

 

4.6 Intervju med elever 
Kvale & Brinkmann (2009) anser att en forskningsintervju är ett professionellt samtal med 

syfte att generera kunskap om det område som undersöks, där forskaren styr samtalet. Därför 

eftersträvades att, med utgångspunkt i observationerna, samtala om matematikundervisning 

med elever. För att kunna besvara forskningsfrågan som handlar om kommunikation och 

interaktion, har jag valt att observera lektioner och intervjua eleverna om hur det är att ha två 

lärare; en som talar och leder matematiklektionen och en som översätter till svenskt 
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teckenspråk. Jag har även frågat eleverna om deras uppfattning av matematikundervisningen 

samt uppfattningar av teckenspråkskunskaperna bland matematiklärarna.  

 

För att intervjua eleverna valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjufrågor 

(bilaga 3). Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) påpekar att intervjufrågorna som ställs 

till informanten bör vara korta och enkla. Intervjufrågorna avser att samla in elevers syn på 

matematik, enligt Erkki Pehkonen (2001). Ett sådant system av en individs 

matematikrelaterade uppfattningar, kallas för dennes syn på matematik. Med hjälp av 

kategorisering av uppfattningar, kan, vi få hjälp att skapa struktur i situationen. Självklart 

finns det uppfattningar som hör till fler än enbart en av de fyra nedanstående kategorierna 

(Pehkonen 2001).  De kategorier som det läggs fokus på i mina elevintervjuer är de första tre 

uppfattningarna. 

 uppfattningar om matematik 

 uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik 

 uppfattningar om matematikundervisning 

 uppfattningar om hur matematikinlärning går till 

                      (Pehkonen, 2001, s. 233)   

Dessa kategorier har ett samband med mitt syfte och mina frågeställningar. Frågorna utifrån 

varje kategori har jag konstruerat samman i en intervjuguide. Utifrån dessa kategorier ställde 

jag samma intervjufrågor till alla informanter. En kvalitativ intervju ger också en bild av den 

specifika situationen och sätter även fokus på det ämne som undersöks genom öppna frågor 

menar Kvale & Brinkmann (2009), vilket ställer krav på forskaren som aktiv lyssnare i den 

interaktion som sker i intervjun. Jag har strävat efter att ställa öppna och relevanta följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta medförde att samtliga intervjuer spelades in med 

videokamera och sedan transkriberades. Jag intervjuade eleverna var för sig eftersom, det var 

olika språkliga modaliteter, svenskt teckenspråk, talad svenska och talad svenska med tecken 

som stöd. Eleverna fick välja språklig modalitet utifrån sina önskemål. De döva eleverna 

intervjuade jag på teckenspråk. De hörselskadade eleverna fick välja att genomföra intervjun 

antingen på teckenspråk eller på talad svenska. Två elever valde att genomföra intervjun på 

talad svenska med tecken som stöd. En elev valde talad svenska utan tecken som stöd.    

Intervjuerna med de hörselskadade eleverna har jag skrivit ner ordagrant. Då det var olika 

språkliga modaliteter inblandade var det viktigt för mig, att när det uppstod oklarheter i min 

tolkning av informanternas utsagor att också fråga dem, vad de menade. En fördel var att jag 
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under intervjun kunde ställa följdfrågor för att kontrollera om att jag uppfattade rätt. Genom 

att ställa följdfrågor som Kvale & Brinkmann (2009) föreslår, fick eleverna även möjlighet att 

utveckla sina tankar och uppfattningar om undervisningen. 

 

Intervjuerna med de döva eleverna kräver att man först översätter från svenskt teckenspråk till 

skriven svenska eftersom teckenspråk saknar en skriven form (Lindahl, 2008, s. 27). Enligt 

Lindahl (2008) krävs det mycket goda kunskaper både i teckenspråk och i svenska för att 

kunna göra en godtagbar översättning utan att tappa poängen i det som tecknas. Päivi Fredäng 

(2003) skriver att när man översätter från svenskt teckenspråk till skriven svenska finns det 

risker att man feltolkar eller missar nyansen i ansiktsrörelser och tecknens rörelsehastighet 

och storlek. Även om jag anser att jag behärskar teckenspråk fullt ut så är det inte mitt 

modersmål. För mig var det viktigt att kontrollera mina översättningar genom att använda mig 

av en döv kollega, som med kritiska ögon har hjälpt mig att titta igenom mitt material. 

Transkriptionen av intervjuerna i anslutning till observation har varit värdefullt eftersom det 

annars finns risker för att någonting glöms bort (Kavle & Brinkmann, 2009). 

 

I efterhand har jag funderat över vilket ansvar, jag som intervjuare, har gentemot mina 

informanter. Mina frågor kan ha satt igång en tankeprocess hos dem. Det är stor sannolikhet 

att de själva har funderat mycket om lärarnas kunskaper i teckenspråk eftersom denna fråga 

engagerade dem. Jag tolkade deras öppenhet, som att eleverna uppskattade att bli intervjuade 

och att de kände sig bekväma vid intervjutillfället. Jag ville med min studie, få en djupare 

förståelse, av undervisningen och av informanternas egna uppfattningar och upplevelser av 

matematikundervisningen. Intervjuerna visar exempel på hur eleverna uppfattar sig själva som 

användare av matematik, undervisningen och lärarnas teckenspråkskunskaper.   

 

4.7 Tillförlitlighet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet  
Denscombe (2009) tar upp fyra kriterier att bedöma kvaliteten i forskning. De kriterierna är: 

validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Kullberg (2004) beskriver att ett 

sätt att förstärka en etnografisk studies giltighet och tillförlitlighet är att låta informanterna i 

studien att ta del av tolkningar och resultat och reagera på dessa. Informanterna kan läsa 

tolkningar och resultat, lyssna på ljudband eller se på inspelade videoband. Kullberg (2004) 

skriver att ”de kvalitetskrav som ställs på metodfrågorna är att det ska finnas 

tillvägagångssätt, som kan användas i forskningssituationen för att leda till teorier, resultat, 

samtidigt som det finns krav på att mätinstrumenten ska vara tillförlitliga”( Kullberg 2004, s. 
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56). För att stärka studiens giltighet och tillförlitlighet gällande intervjuer, gav jag eleverna 

tillgång till videoinspelningarna. Jag satt tillsammans med var och en och gick igenom 

intervjuinspelningarna. Det var viktigt för mig att kunna delge dem sina egna svar för att jag 

sedan skulle kunna skapa en förståelse för vikten i deras utsagor och betydelsen för studien.  

 

Enligt Denscombe (2009) avgör validiteten i en studie, i vilken utsträckning, undersökning 

och val av metoder verkligen undersöker det som avses att studeras. I min studie har syfte och 

frågeställningar varit utgångspunkter för min undersökning. Genom att välja en etnografiskt 

inspirerad fältstudie, har jag fångat upp hur matematikundervisningen såg ut för mina 

informanter. Kombinationen av videoobservationer med elevintervjuer har gett mig en 

värdefull empiri. Jag har noggrant gått igenom mitt empiriska material och behandlat det i 

olika steg. Videoobservationerna och intervjuerna har dessutom transkriberats för att 

underlätta bearbetning av mitt material.  

 

 Denscombe (2009) skriver att generaliserbarhet handlar om hur pålitlig och representativ en 

studie är. Vid mindre kvalitativa undersökningar, som bara behandlar ett litet antal enheter, 

blir frågeställningen enligt Denscombe (2009) ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna 

överföras till andra fall?( s.382). I min studie ingår sju elever och tre lärare, vilket är ett 

begränsat antal för att kunna generalisera studiens resultat. Det innebär att min undersökning 

visar en beskrivning av en undervisningsverklighet, just för den här elevgruppen, och är 

således ingen generell sanning. Matematikundervisning, kan se annorlunda ut på de andra 

specialskolorna. Min studie har inte haft den ambitionen att generalisera resultatet över 

matematikundervisning på de andra specialskolorna. Jag ville med min studie få en djupare 

förståelse av undervisningen och av informanternas egna uppfattningar och upplevelser av 

matematikundervisningen. Denscombe (2009) tar upp objektiviteten i forskningsprocessen, 

och menar att forskaren alltid är en produkt av tolkningar. Det kan både vara en begränsning 

och en resurs. Detta innebär att forskarens tidigare erfarenheter, förförståelse och fördomar 

inte får färga av sig på undersökningen. Tanken med denna studie, har varit att gå in, med 

öppet sinne utan fördomar och förutfattade meningar om undervisning. Jag är medveten om 

att min egen bakgrund som invandrad lärare, flerspråkig person och matematiklärare inom 

specialskola, på något sätt kommer att sätta prägel på detta examensarbete. Då jag studerade 

bland annat matematik i mitt hemland på spanska och senare vid Moscow State University of 

Teacher Training, har jag erfarenhet av olika sätt att utföra beräkningar från olika kulturer. I 

föreliggande studie är min egen förförståelse och erfarenhet av matematikinlärning i/på olika 
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språk, spanska, ryska och svenska grunden till mitt intresse och min problemformulering. Jag 

måste därför förhålla mig öppen för att min förförståelse under arbetets gång kommer att 

förändras av det som jag ser i min undersökning. 

 

4.8 Etiska aspekter 
Jag har använt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informanternas 

samtycke, konfidentialitet samt krav på identitetsskydd (Vetenskapsrådet, 2011; Kullberg, 

2014, Kvale & Brinkmann, 2009). För att säkerställa att elevernas integritet inte kränks i min 

studie, valde jag att inte skriva deras namn, ålder, kön och vilka länder eleverna kommer 

ifrån. Det här anser jag är oerhört viktigt eftersom specialskolan är en liten värld och det är 

lätt att lista ut, vilken skola och vilka elever som ingår i studien. Eleverna har avidentifierats 

genom att använda beteckningarna E1- E5. Jag är medveten att när man intervjuar barn bör 

man tänka på att åldersanpassa frågorna oavsett om det är yngre eller äldre barn som 

intervjuas. Mellan intervjuare och informanter finns alltid en maktaspekt att ta hänsyn till. 

Detta maktförhållande blir än tydligare när det dessutom handlar om vuxna som intervjuar 

barn (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta tog jag i beaktande under elevintervjuerna. Innan 

studien startade, skickade jag ett brev till föräldrarna med information om 

individsskyddskravet och samtyckeskravet enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Där informerade jag att deltagandet i studien var frivillig och kunde 

avbrytas när man så helst ville (Kvale & Brinkman, 2009). Tillsammans med föräldrarnas 

brev bifogade jag min intervjuguide för att de skulle se att frågorna handlade om matematik 

och inte om personliga frågor. Både elever och föräldrar gav sitt skriftliga samtycke till att 

ingå i studien (bilaga 2). De deltagande lärarna gav sitt samtycke att delta i studien och att de 

när som helst kunde avsluta sitt deltagande (bilaga 1). För att inte äventyra pedagogens 

anonymitet valde jag att inte skriva deras namn samt att inte namnge verksamheten i 

uppsatsen. Lärarna har fått beteckningar L1, L2 och RL. Allt videoinspelat material och 

dokumentation kommer att förstöras efter godkänt examensarbete.  

 

4.9 Analysprocessen  
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2012) anser att analys av kvalitativa studier handlar om 

att hitta mönster, teman och kategorier av insamlad data för att slutligen komma fram till ett 

resultat. Analysförfarandet av mitt material har skett i flera steg. Första steget bestod i att titta 

och lyssna igenom videoinspelningarna och indexmarkera de digitala filerna, för att markera 

ut de delar av videoobservationerna som var intressanta utifrån undersökningens 
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forskningsfrågor. Andra steget var att transkribera lektionsutdrag från videoinspelningarna, 

vilket innebar att matematiklektionens muntliga och teckenspråkiga utsagor översattes till 

skriven svenska. Tredje steget bestod i att titta och lyssna igenom elevintervjuerna och 

transkribera dem till skriven svenska. De teckenspråkiga utsagorna har jag översatt från 

teckenspråk till skriven svenska. De talade utsagorna har jag skrivit ner ordagrant. 

Transkription av videoobservationer består av 20 sidor och 25 sidor med intervjutranskription. 

Transkriptionsmodellen som jag använde för att återge den flerspråkiga interaktionen med 

flera språkliga modaliteter inblandade kräver ett noggrant arbete. Jag har hämtat inspiration i 

min utformning av min transkription från forskare inom det teckenspråkiga fältet (Allard, 

2013; Lindahl, 2015,Danielsson, 2013.   

 

Analysarbetet fortsatte med att flera gånger läsa igenom transkriberade delar i kombination 

med mina anteckningar. Först skrev jag ut mina transkriptioner av videoobservationer och 

sedan klipptes de mest betydelsefulla lektionsutdragen ut. Sedan jämförde jag de olika 

lektionsutdragen för att hitta likheter och skillnader inom materialet. Utifrån sociokulturellt 

och etnomatematiskt perspektiv kunde jag identifiera några intressanta kategorier. De 

kategorierna är: kommunikation och interaktion, begreppsbildning i matematikundervisning, 

matematikspråk och vardagsspråk och förväntningar. Liknande procedur gjorde jag med 

elevintervjuerna. Jag skrev ut och klippte ut citaten från elevintervjuerna. Citaten delades upp 

efter olika färger och efter olika informanter. Sedan fortsatte jag analysera elevintervjuerna 

utifrån det etnomatetiska perspektivet. Jag använde mig av Pehkonens (2001) kategorimodell 

om matematikrelaterade uppfattningar. De tre kategorierna är: uppfattningar om matematik, 

uppfattning om sig själv som elev och som användare av matematik, uppfattningar om 

matematikundervisning. 

 

5. Resultat 
 

Här nedan följer ett kapitel om de resultat som jag har kommit fram till genom mina 

videoobservationer och mina elevintervjuer. Jag har genomfört en liten etnografiskt inspirerad 

fältstudie med syfte att analysera praktiker i flerspråkig matematikundervisning för 

döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Som jag redan nämnt tidigare omfattar 

min datainsamling bland annat videoobservation av fem lektioner i matematik. Jag presenterar 

inte lektionerna i sin helhet utan endast utdrag av dem, med anledning av att lektionerna 

förlöpte på samma sätt med genomgångar och eget arbete. Under mina observationer startade 
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lektionerna alltid med en gemensam genomgång och efterföljande diskussion. Där fick 

eleverna delta och delge sina tankar och erfarenheter kring ett visst arbetsområde i matematik. 

Övrig tid ägnades i stort sett åt eget arbete med kompendier och matematikböcker. Par- och 

grupparbete förekom också. Presentationen av lektioner har delats upp i mindre excerpter. 

Varje lektion avslutas med en sammanfattande analys. För att kunna besvara forskningsfrågan 

som handlar om kommunikation och interaktion, har jag valt att presentera ett utdrag av 

endast en lektion, eftersom samma problematik är ett återkommande inslag i samtliga 

lektioner i helgrupp A och till viss del i helgrupp B. Sekvenser som är intressanta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, exemplifieras genom transkriberade citat. För att 

underlätta läsningen i de transkriberade exemplen i excerpter har jag använt mig av 

nedanstående transkriberingsnyckel: 

 

1-VERSALER- något uttrycks på teckenspråk. Exempel: E1: tecknar: FYRA 

FJÄRDEDELAR 

2-V-E-R-S-A-L-E-R- handalfabetsbokstaverade ord. Exempel: RL: handalfabetsbokstaverar: 

 A-D-D-I-T-I-O-N.  

3- Courier New - talat språk. Exempel: L1: talar och ritar på smartboardtavlan en cirkel 

och en rektangel och säger: Vi säger att det här är en del (pekar på den 

skuggade cirkeln) det här är också en hel (och pekar på den skuggade cirkeln). 

4-Times new Roman – kommentar.  

5- TSS betyder tecken som stöd-arial rounded MT bold.  

6- I transkriberade citat av intervjuerna använder jag teckensnittet Courier New.  

Med hänsyn till anonymitet har eleverna och lärarna fått var sin beteckning. Läraren som talar 

och leder lektionen benämns L1 och läraren som översätter L2. Eleverna har fått var sin 

beteckning E1 är döv och E 2 och E3 är hörselskadade.  

 

5.1 Kommunikation och interaktion 
Under den här rubriken presenterar jag gruppen och vilka språk som finns representerade. 

Sedan beskriver jag hur kommunikationen ser ut när två språk, talad svenska och svenskt 

teckenspråk samverkar med varandra under matematiklektionen. Avslutningsvis finns en 

sammanfattande analys av observation. Jag har valt att enbart återge det talade språket 

eftersom det är den utbildade matematikläraren som leder lektionen. Det skulle vara 

tidskrävande att även återge den teckenspråkiga översättningen som görs av den andra 

pedagogen. I enstaka fall väljer jag att återge det som översätts till teckenspråk då det 
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framkommer både bokstavering och tecken. Att jag väljer att inte återge allt som översätts till 

svenskt teckenspråk är för att det inte har betydelse för min analys, utan jag anser att det 

framgår ändå det jag har som syfte att undersöka. Mitt syfte är inte att studera hur svenskt 

teckenspråk gestaltas i undervisningen. Det är inte svenskt teckenspråk i form av tecken som 

är intressant för min analys utan snarare vad läraren säger/tecknar och på vilket sätt gör 

läraren det. 

  

Lärarens sätt att förmedla matematik via talad svenska och svenskt teckenspråk 

I helklass A som jag observerat går det tolv elever varav tre av dessa ingår i min studie, en 

döv och två med hörselnedsättning. Alla tre har utländsk bakgrund. Den döva eleven är 

primärt teckenspråkig och de andra två med hörselnedsättning är primärt talspråkliga och 

behärskar svenskt teckenspråk.  Vid första observationen sitter eleverna placerade i en U-form 

så att alla kan se varandra. Det är en 80 minuter lektion. Genomgången av arbetsområdet bråk 

genomförs på både tal och svenskt teckenspråk då en pedagog som leder lektionen talar och 

den andra pedagogen översätter till teckenspråk. Smartborden används som hjälpmedel av 

läraren för att skriva och rita. Sekvenser av IRE mönster finns representerad i denna lektion 

då lärarens talutrymme dominerar. Med IRE mönster menas att läraren ställer frågan 

(initiativ), eleverna ger svaret (respons) och därefter värderar läraren svaret (evaluering). 

Eleverna sitter tysta, följer med blickar och väntar på att läraren ska leverera frågor. Elevernas 

talutrymme under lektionen är begränsad, dock finns tillfällen för interaktion då läraren ställer 

frågor till eleverna. E1 och E2 är huvudaktörer i de moment där det ges möjlighet, att under 

lärarens ledning få svara på frågor eller ställa frågor.  Det turtagningssystem som råder under 

denna lektion är otydligt eftersom läraren som översätter till teckenspråk inte använder tydliga 

markörer som blickriktningar och pekningar. Någon strukturerad turfördelning av orden bland 

eleverna syns inte under den här lektionen, eftersom eleverna tar ordet med rösten.  

 

Excerpt 1 belyser interaktionen mellan lärare och elever. Läraren som talar och leder 

lektionen benämns L1 och läraren som översätter till svenskt teckenspråk benämns L2. 

Eleverna har fått var sin beteckning E1 är döv och E 2 och E3 är hörselskadade och behärskar 

teckenspråk. Lektionen startar med en genomgång av arbetsområdet bråk (en hel). L1 börjar 

med att fråga eleverna om generella kunskaper om bråkbegreppet. L1 frågar eleverna vad 

bråk är det för någonting och sedan ritar figurer(cirkel och rektangel) på smartbordstavlan för 

att konkretisera. L1 frågar eleverna om de kan skriva en hel i bråkform. E1 är aktiv under 

genomgången och ger korrekta förslag på bråk som är en hel. E1 tecknar på svenskt 
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teckenspråk 4/4, 3/3, 8/8.  E2 använder både svenskt teckenspråk och TSS för att ge sitt 

exempel, 5/5. E3 sitter och följer instruktionerna med blicken och är inte aktiv under 

genomgången. L1 förklarar att när det gäller bråk är det viktigt att veta vad täljare och 

nämnare står för och förstå innebörden av del av antal och del av en hel. Excerpten visar att 

L2 som översätter L1:s talade språk till svenskt teckenspråk inte tecknar allt som sägs. L1 och 

L2 får även svårigheter att avläsa vad E1 tecknar på svenskt teckenspråk.  

 

Excerpt 1: Bråk  

Läraren (L1) talar och ritar samtidigt på smartbordstavlan en cirkel och en rektangel och säger. Vi säger 

att det här är en hel,(pekar på den skuggade cirkeln). Det här är också en hel,( pekar 

på den skuggade rektangeln) 

L 1: hur skriver man en hel i bråkform?  

L2: översätter det som sägs. 

E 1: tecknar: FYRA FJÄRDEDELAR     

L2: säger på TSS: fyra fjärdedelar           

L1: rätt! 

L1: kan man skriva en hel på annat sätt?  

L2: översätter till svenskt teckenspråk 

E 1: tecknar: TRE TREDJEDELAR 

E2: tecknar: FEM FEMTEDELAR och sedan upprepar det på TSS: fem femtedelar 

L1: bra 

L1: skriver ett annat exempel och säger: det här 2000/2000. Det är också en hel. 

L1: kan ni något mer bråk som är en halv? 

L1: frågar en annan elev. Uttalar namnet  

L2: glömmer att bokstavera namnet, eller göra elevens persontecken. 

E1: (….) missar här vem som har ordet.  

E (som inte blir filmad talar tecknar inte )vadå?  

L1: upprepar: mer bråk som blir en halv 

L2:(….) tecknar inte varken det E säger eller L1:s upprepning av frågan.  

E1 missar denna korta interaktion. 

E2: översätter till teckenspråk åt E1: BRÅK SOM BLIR EN HALV  

E1: tecknar: 2/4 TVÅ FJÄRDEDELAR 

E1: 2/4 DET ÄR OCKSÅ EN HALV.  

L1: vänder sig mot tavlan och säger: man kan tänka sig att man delar upp så här, och 

delar sedan upp cirkeln i fyra delar men påpekar samtidigt, att då har man 

fortfarande de här två delarna och så blir de uppdelade.  

E1 följer med blicken vad L1 ritar på tavlan och räcker upp handen och tecknar 4/8 FYRA ÅTTONDEDELAR.  
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L1: skriver och säger 2000/1000= det är alltså två delad till ett 2/1 =2 (en enkel 

tvåa)  

L2: (….)översätter inte 

L1: säger: det är jätteviktigt hur man sätter ut bråket och hur man säger det. 

E1: räcker upp handen och frågar: HUR SKRIVER MAN, HUR RÄKNAR MAN UT T.EX: 2000/1000 

2000/2000. E1 Tecknar ivrigt och något otydligt till lärarna: HUR SKRIVER MAN, HUR RÄKNAR MAN UT 

T. EX: 2000/1000 2000/2000. 

L1 och L2(….) försöker avläsa, men förstår inte vad E1 tecknar.  

E2: tecknar till E1: SER DU 2000/1 blir 2000 

E1: tecknar: MEN 2000/ 1000 BLIR 2 

L1: ok, det här är lättare. 3/1 och frågar de andra eleverna…Vad är det här 3/1?  

E1: tecknar till E2: L1 FÖRSTÅR INTE VAD JAG MENAR 

 

5.1.1 Sammanfattande analys av observation kommunikation och interaktion 
Den här lektionen visar på hur det brister i kommunikation och interaktion eftersom svenskt 

teckenspråk inte är tillgängligt för den döva eleven. Den teckenspråkiga otillgängligheten 

resulterar i att den döva eleven inte får samma pedagogiska och sociala delaktighet, som de 

övriga eleverna med bättre hörselstatus får. Läraren (L2), som tar på sig rollen som 

kunskapsförmedlare genom att översätta det som L1 säger, översätter inte allt. 

Kommunikationsmönstret på teckenspråk flyter inte som det ska.  Den elev som inte är 

auditiv missar mycket, dels på grund av missförstånd och dels på grund av brister i 

kunskapsförmedling.  

 

Vid observationstillfällena noterar jag, att det finns oklarheter kring turtagning vilket leder 

till, att det är svårt för den döva eleven som deltar i min studie att veta var hen ska titta. 

Läraren som översätter använder sig inte av tydliga markörer som blickriktningar och 

pekningar för att markera att det är en annan elev som talar. Vid upprepade tillfällen tecknar 

inte den som översätter, elevens persontecken, och bokstaverar inte heller elevens namn, så 

det blir svårt för den döva eleven att veta vems yttrandet är. Vid något tillfälle under 

genomgången avbryter elever läraren. Lärarens och elevens diskussion sker på talad svenska 

och det översätts inte till svenskt teckenspråk, vilket innebär att den döva eleven missar det 

som sägs under diskussionen. Ibland ber läraren som talar, någon elev att svara på en fråga, 

ofta talar en elev, utan att teckna vilket leder till, att den döva eleven missar svaret på frågan. 

Läraren som översätter glömmer även att teckna. Jag noterar, att när det inträffade små 

händelser som tjafs, glömdes det bort att översätta för den döva eleven. Spontana ”småprat” 
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bland eleverna översätts inte heller. Vissa elever glömmer ofta att teckna när de har sina 

sociala ”pratstunder”.  Det missades av den döva eleven. 

 

I detta utdrag kan man se att de båda eleverna E1 och E2 är aktiva under lektionen och 

diskuterar olika lösningar med varandra. Denna interaktion uppmärksammas inte av lärarna. 

E1 använder sig av korrekt formellt matematikspråk när läraren frågar hur man skriver en hel 

i bråkform. E1 och E2 förstår att man kan skriva en hel i bråkform på olika sätt. Ibland 

uppstår missuppfattningar eftersom ingen av lärarna kan tyda vad den döva eleven frågar om. 

”E1: räcker upp handen och frågar ivrigt läraren: hur skriver/ hur räknar man ut 2000/1000 

2000/2000”?  L1 svarar ok, det här är lättare och skriver på smartboardstavlan 3/1. Sedan 

frågar de andra eleverna. ”Vad är det här 3/1?”. Varken L1 eller L2 förstår vad E1 tecknar på 

teckenspråk. Eftersom lärarna inte förstår elevens fråga så ignorerar de eleven och går vidare 

med sin planerade agenda. Denna situation resulterar i att eleven inte får någon förklaring. 

Situationen hade kunnat redas ut om båda lärarna hade bett eleven att skriva på smartborden 

för att visa på vad han menar. Eleven får hela tiden gissa sig till och hanka sig fram på grund 

av lärarnas brister i svenskt teckenspråk. Vid vissa tillfällen vänder sig läraren som talar mot 

tavlan ritar och pratar i mikrofon och resonerar med eleverna som hör via hörselslingan. 

Lärarens resonemang får de hörselskadade eleverna via tal, visuellt via smartborden och 

auditivt via hörseln. E1 missar resonemanget eftersom L2 inte översätter L1:s förklaring till 

svenskt teckenspråk. Såväl pedagogisk och social delaktighet blir i denna lektion, låg för den 

döva eleven. Teckenspråket blir inte tillgängligt för E1 på dennes villkor som döv.  

 

Svenskt teckenspråk och svenska samverkar inte med varandra utifrån den typen av 

kommunikation och interaktion som bedrivs under matematiklektionerna. Svenskt 

teckenspråk fungerar inte fullt ut som ett medierande redskap vid genomgången och vid 

gruppdiskussionen. Elevens språkliga bakgrund och de teckenspråkskunskaper eleven har, gör 

att teckenspråk inte fullt ut, kan fungera som ett medierande redskap i undervisningen. För 

flerspråkiga elever, som E1, är det en trippeluppgift, då E1 ska lära sig både undervisningens 

innehåll och undervisningsspråken parallellt. I detta fall svenskt teckenspråk och skriven 

svenska. 
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5.1.2 Begreppsbildning i matematikundervisning 
Lärarens och elevernas arbete med ämnesspecifika begrepp för de fyra räknesätten 

Observation i helklass B. I helklassen går åtta elever, en döv och sju elever med 

hörselnedsättning med varierande hörselstatus. Fyra av dessa elever ingår i min studie, en döv 

och tre med hörselnedsättning med utländsk bakgrund. Genomgången av arbetsområdet 

genomförs på både tal och via översättning till teckenspråk. Lärare L2 som leder lektionen 

talar svenska och använder mikrofon. L2 är densamma som översätter i helklass A. 

I helklass B är resursläraren RL översätter till teckenspråk. Lärare L2 är behörig 

matematiklärare, resursläraren RL har ingen lärarutbildning men har akademiska poäng i 

svenskt teckenspråk. Jag har valt att enbart återge det talade språket eftersom det är den 

utbildade matematikläraren som leder lektionen. Det skulle vara tidskrävande att även återge 

den teckenspråkiga översättningen som görs av den andra pedagogen. I enstaka fall väljer jag 

att återge det som översätts till teckenspråk då det framkommer både bokstavering och tecken.  

 

Lärare 2 läser upp räknehändelser till tal i addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Eleverna uppmanas att tala om för läraren vilka räknesätt som passar till de olika 

räknehändelserna. Eleverna uppmuntras till att använda de korrekta begreppen för de fyra 

räknesätten. Excerpt 2 belyser arbetet med begreppen för de fyra räknesätten. Läraren som 

talar och leder lektionen benämns L2 och läraren som översätter till svenskt teckenspråk 

benämns RL. Eleverna har fått var sin beteckning elev E1 är döv och elev E2, E3 och E4 är 

elever med hörselnedsättning. 

 

Excerpt: 2  Addition och Subtraktion  

L2: En liter mjölk kostar 8 kronor. Jag köper 3 liter, tillsammans blir det 

24 kronor.  

L2: Vad är det för tal, jag ska skriva på tavlan? Hur ser talet ut?  

E 4: säger på TSS: åtta gånger tre är lika med tjugofyra.    

L2: Riktig 

L2: vi provar med annan räknehändelse här  

L2: Det var 75 personer i en lokal och så kom det 38 personer till då blev 

det 113 personer i lokaler. Vad är det för räknehändelse? 

RL: översätter till teckenspråk allt som sägs av L2. 

E1: tecknar: 38 plus 75= 113  

L2: talar: additionstal   

RL: handalfabetsbokstaverar A-D-D-I-T-I-O-N T-A-L och sedan formar hon tecken för addition och tecken för 

tal 
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L2: Stockholm har ett lag som kallas GIF och de är 75 personer i laget och 

så finns ett annat lag som heter DFK. I DFK finns det 38 personer. Sedan 

flyttar alla från DKK till GIF så att det blev 113 personer. Vad är det för 

räkne händelse? 

RL: översätter till teckenspråk allt som sägs av L2. 

E2: talar: Minus.  

L2: frågar: är det subtraktion?  

E3: talar: plus.  

L2: bekräftar på talat språk addition. Ja så är det. Man slår ihop två lag 

RL: Översätter till teckenspråk och handsbokstaverar A-D-D-I-T-IO-N och sedan formar tecken för ADDITION  

L2: Det är någon som har 19 hästar i en hage, 15 rymde så det blev bara 4 

kvar. Vilket räknesätt ska jag använda? Vad är det för räknehändelse?   

RL: översätter till teckenspråk allt som sägs av L2. 

E1, E2 och E3: räcker upp händerna.  

E3: tecknar MINUS 

E2: tecknar: DET ÄR MINUS och säger på talat språk: subtraktion  

L2: 19 minus 15 är lika med fyra. Det är subtraktion 

RL: översätter 

 

5.1.3 Sammanfattande analys av begreppsbildning i matematikundervisning 
Den här lektionen visar på hur läraren använder många ämnesspecifika begrepp i sin 

matematikundervisning. L2 tar upp addition, subtraktion, division men även begrepp som 

räknehändelse, additionstal, rymmer/rymde och kvar. Det är påtagligt att eleverna i sina 

redovisningar uppmuntras att använda dessa ämnesspecifika ord. I excerpten kan vi se att E1 

tecknar på svenskt teckenspråk plus och får hjälp med det matematiska begreppet på svenska. 

L2 bekräftar och säger på talad svenska additionstal och resursläraren 

handalfabetsbokstaverar A-D-D-I-T-I-O-N. E1 håller på att tillägna sig de vetenskapliga 

begreppen på svenska. I nästa exempel tar L2 upp en räknehändelse som avser 

subtraktionstal.  E2 säger på talad svenska att det är minus. Läraren frågar om det är 

subtraktion och hjälper eleven med det korrekta matematiska begreppet. E3 svarar på talad 

svenska, plus. Läraren bekräftar på talad svenska att det är addition. Vi kan se att eleverna kan 

de vardagliga begreppen på svenska och de håller på att tillägna sig de vetenskapliga 

begreppen. 

 

De benämnda uppgifterna presenteras inte i sin skrivna form på smartboard, utan läraren som 

talar, presenterar dem i muntlig form. Den döva eleven och de hörselskadade eleverna med 

utländsk bakgrund missar därmed, möjligheten att se uppgifterna i sin helhet och i sin skrivna 
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form. Det enda visuella stödet som ges är genom översättning till svenskt teckenspråk av RL. 

De eleverna med hörselnedsättning får möjlighet att både höra det formella matematikspråket 

och se teckenspråket. Eftersom läraren inte skriver uppgifterna på smartborden, så missar 

eleverna möjligheten att se hur det formella matematikspråket ser ut i skriven form. Den döva 

eleven får bara, en typ av visuellt orienterat stöd som sker via översättning till teckenspråk. 

Under observationen noterar jag, att läraren L2 även förenklar uppgifterna genom att byta ord 

och göra det enkelt för eleverna. Eleverna får ingen möjlighet att se de autentiska benämnda 

uppgifterna i skriven form, eftersom läraren gör om dem och förenklar innehållet. Dessa 

uppgifter syns inte vara kognitivt krävande för eleverna. Problemlösningsarbetet och 

diskussionen med räknehändelserna leder inte vidare till analytiska resonemang och 

diskussioner om användning av de fyra räknesätten.  Gruppdiskussionen handlar om att 

eleverna ska säga vilket räknesätt de angivna räknehändelserna motsvarar och att visa på vilka 

teckenval som används för dessa matematiska begrepp. 

 

5.1.4 Matematikspråk och vardagsspråk 
Grupp- och pararbete med matematiksspråkets och vardagsspråkets begrepp 

Observation i helklass B. Genomgången av arbetsområdet genomförs på både tal och 

teckenspråk då en pedagog som leder lektionen talar svenska och använder mikrofon och den 

andra pedagogen översätter till teckenspråk. Smartborden används som hjälpmedel av både 

läraren och eleverna för att skriva och rita. Läraren delar ut kort i olika färger till eleverna. På 

korten står olika matematiska begrepp som eleverna ska beskriva och förklara. Tanken är att 

eleverna ska kunna beskriva begreppen med ett så korrekt matematiskt språk som möjligt. På 

några kort står det en stjärna bredvid begreppet vilket innebär att eleven då ska rita på 

smartborden. Excerpt 3 belyser arbetet med geometriska begrepp. Läraren som talar och leder 

lektionen benämns L2 och resursläraren som översätter till teckenspråk RL. Eleverna har fått 

var sin beteckning E 1 är döv och E 2, 3 och 4 är elever med hörselnedsättning. 

 

Excerpt 3: Geometri 

L2: vad har du fått på ditt kort? 

RL: översätter 

E2: talar: jag har fått ROMB 

Läraren skriver på tavlan ROMB och ber E2 att rita eftersom han fick en stjärna.  

E2: ritar en ROMB och säger: Renaults bilmärke ser ut som en romb. 

RL: översätter 
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L2: Det stämmer! Det är en kvadrat som man har puttat till litegrann och den 

kan vara på snedden också. På korrekt mattespråk säger man att en Romb är 

en fyrhörning med fyra lika långa raka sidor och fyra hörn där motstående 

vinklar är lika stora. 

RL: översätter till teckenspråk 

L2: frågar E3 vad står det på ditt kort? 

RL: översätter 

E3: talar: Det står diameter 

L2: har du fått en stjärna? 

E3: talar: Jag ska förklara. 

RL: översätter till teckenspråk 

Läraren skriver begreppet diameter och ber eleven att förklara. 

E3: Det betyder en cirkel och sedan ritar man ett streck där. 

L2; ritar en cirkel och talar: hur ska jag göra strecket? 

RL: översätter till teckenspråk 

E3: Talar: på denna sida och pekar.  

L2: den behöver inte vara från sidan till sidan, så kan man också rita 

diametern. Diametern är den längsta sträckan i en cirkel. Med korrekt 

matematikspråk säger man, Diameter är längden på en rak linje mellan 

kanterna på en cirkel som passerar cirkelns mittpunkt. Läraren ritar olika cirklar med 

olika diametrar.  

RL: översätter 

L2: vänder sig till E1 och säger vad står det på din lapp? 

RL: översätter till teckenspråk 

E1: handsbokstaverar: T-R-U-B-B-I-G och sedan formar tecken för en vinkel. 

E1 ritar men det blev inte en trubbig vinkel utan en rät vinkel. 

L2: säger på TSS Kan du rita en till?  Bra… det är lite nära gränsen. Kan du överdriva lite?  

E1: tecknar: STOR, nickar och ritar en till jättestor rät vinkel.  

Eleverna och läraren skrattar. 

RL: tecknar och visar visuellt och formar med sina händer hur en trubbig vinkel ser ut. 

L2: Vinklar som är större än 90°, men mindre än 180°, kallar man trubbiga 

vinklar. 

 

5.1.5 Sammanfattande analys av observation matematikspråk och 
vardagsspråk 
Under matematiklektionen får eleverna rika tillfällen att kommunicera kring 

matematikspråkets och vardagsspråkets begrepp. Det gäller under genomgången såväl som 

under grupparbetet, vid redovisning samt i avslutningen av lektionen då läraren reflekterar 

med eleverna kring vad det är för skillnad mellan vardagsspråk och matematikspråk. Läraren 

påpekar för eleverna att förståelsen av de matematiska begreppen, och att kunna utrycka dem 
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med ett korrekt matematisk språk är viktigt. L2 lär dem hur man kan säga på vardagsspråk 

men samtidigt hur man kan utrycka begreppen med ett korrekt matematikspråk. Lärarens 

genomgång under observationen är grundlig och sker i samspel med eleverna. Eleverna är 

entusiastiska och deltar aktivt i denna språkliga aktivitet. Jag tolkar det som sker i denna 

språkliga aktivitet att det matematiska språket används i interaktionen, i undervisningen men 

även i samspel med andra. Jag noterar att denna språkliga lek med matematiska begrepp, är 

baserad på att läraren plockar ut begreppen och ber eleverna att förklara eller rita på 

smartbordstavlan. Begreppen är tagna, lösryckta, ur sin naturliga kontext. Även översättning 

till svenskt teckenspråk följer samma struktur. Läraren som översätter till svenskt teckenspråk 

har ingen funktion som kunskapsförmedlare utan som översättare av lösryckta matematiska 

ord och begrepp. 

 

De som vinner mest på den här typen av språklig interaktion är de eleverna med god 

hörselstatus eftersom läraren som leder lektionen talar. Eleverna får höra det matematiska 

korrekta språket av läraren.  Den döva eleven i klassen får inte lika mycket stöd av L2 utan 

hen får förlita sig att RL som tecknar och behärskar teckenspråk fullt ut översätter för E1. Det 

uppstår konflikter mellan de två språks modaliteter som används i matematikundervisningen. 

Det talade språket dominerar lektionerna medan svenskt teckenspråk används som 

översättningsredskap vid genomgångarna och i grupparbetet. Den döva eleven E1 får inte 

samma språkliga stöttning av L2, eftersom L2 uttrycker sig på svenska med tecken som stöd. 

Det uppstår missuppfattningar på grund av denna språkliga interaktion när L2 ber E1 att rita 

en trubbig vinkel på tavlan. E1 uppfattar lärarens uppmaning som att hen ska rita en större rät 

vinkel på smartborden. Läraren, menar att de två vinkelbenen ska vara större än 90°, men 

mindre än 180°. Men det uttrycker L2 inte från början, utan L2 ber E1 istället att överdriva 

lite. Läraren vilseleder eleven genom att uttrycka sig på talad svenska och använda tecknen 

ÖVERDRIVA. Här uppstår en språkförbristning när L2 förklarar för den döva eleven på talad 

svenska, med tecken som stöd. Den döva eleven förstår inte hur hen ska rita. Interaktionen att 

tala svenska och att teckna samtidigt försvårar förståelsen av uppgiften för den döva eleven. 

Här saknar läraren L2 verktyg för att teckna uppgiften tredimensionellt. Det saknas även 

visuellt stöd i form av bilder. RL korrigerar L2:s miss genom att visa visuellt på teckenspråk 

hur L2 menar att E1 ska rita.  

 

Smartbordsfunktionerna används inte för att visualisera och konkretisera. Genom att trycka på 

en ikon kan man få upp en gradskiva. Om lärare L2 hade varit uppmärksam hade eleven fått 
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visuellt stöd i form av en gradskiva, där man kan visa olika vinklar. En annan aspekt som jag 

noterat är att läraren använder sig av muntliga genomgångar som påminner mig om sättet att 

undervisa hörande barn. Teckenspråkets visuella och spatiala resurser, används inte i direkt 

dialog mellan L2 och eleverna, utan det sker via RL som översätter. Har finns det en risk att 

viktig och avgörande information och kunskapsförmedling går förlorad, genom att 

teckenspråk inte är ett språk som leder matatematikundervisningen. En annan viktig aspekt är 

matematikundervisningen i specialskola ska vara tvåspråkig. Det om vill säga att som lärare 

ska man bedriva undervisning på teckenspråk och svenska.  

 

5.1.6 Förväntningar 
Elevernas nyfikenhet och frågor 

Observation i helklass A 

I helklass A går det tolv elever varav tre av dessa ingår i min studie, en döv och två med 

hörselnedsättning. Alla tre har utländsk bakgrund. I det här utdraget av lektionen möter vi L1 

som leder lektionen och talar, L2 som översätter till svenskt teckenspråk. Både L1 och L2 är 

utbildade matematiklärare och ansvar för undervisningen. E1 är döv och E2 är hörselskadad. 

Den tredje eleven E3 var inte närvarande när lektionen spelades in. Det här utdraget av 

lektionen handlar om addition av bråk med gemensamma nämnare. Läraren förklarar för 

eleverna att när man ska addera två bråktal som har samma nämnare, då ska man skriva talet 

på ett gemensamt bråkstreck och addera de båda termernas täljare; nämnaren blir densamma 

som tidigare. Läraren tar upp exemplet 6/8+ 4/8= 10/8. Elev 2 (E2) undrar hur man adderar 

två bråktal som har olika nämnare och tar upp sitt exempel 4/8+8/6=? Läraren svarar E2 att 

hen återkommer sedan och fortsätter leverera exempel med addition av bråk med 

gemensamma nämnare. Elever E1 och E2 verkar ha förstått proceduren hur man beräknar 

addition av bråk med gemensamma nämnare och vill komma vidare till nästa utvecklingsnivå. 

Detta gör de genom att ställa frågor till läraren och lyfta fram sina egna exempel. Elev 1 (E1) 

frågar hur man beräknar 0,01/2. E1 har blandat ihop bråktal med divisionstal där täljaren 

består av ett decimaltal och nämnaren är heltal. Elevens missuppfattning uppmärksammas inte 

av läraren. I detta utdrag kan vi även se att både lärare L1 och L2 inte förstår vad den döva 

eleven efterfrågar på svenskt teckenspråk. 

 

Excerpt 4: Addition av bråk med gemensamma nämnare 

Utdrag av lektionen addition av bråk med gemensamma nämnare 

L1: Nu har vi 6/8 (sex åttondelar) plus 4/8(fyra åttondelar).  

En elev som inte deltar i undersökningen svarar på talat svenska utan att teckna det blir 10/8 (tio åttondelar). 
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E2: frågar nu på TSS: hur räknar man t.ex. fyra åttondelar plus åtta sjättedelar? Hur räknar man 

det? 

L1: Vi kommer sen till det.  

E1: räcker upp handen och tecknar sitt eget exempel: OM MAN T.EX .RÄKNAR  

 2/3+ 2/3= 4/3 (Om man t.ex. räknar två tredjedelar plus två tredjedelar det blir fyra tredjedelar).  

E1: MAN KAN SKRIVA 1,4 

L1: helt rätt. 

E1: HUR RÄKNAR MAN 0,01/2 och 0,1/4 HUR RÄKNAR MAN MED DECIMAL? 

L1: förstår inte vad E 1 tecknar 

L2: upprepar på talad svenska 0,01 delad på och försöker tyda vad E1 tecknar   

L2: säger på talad svenska jag såg bara 0,01 delad på … 

L1: Vi gör så här, du vi tar det sedan. Vi diskuterar det sedan. 

L2: Mumlar ah. 

L1: Det blir bara värre för de andra. 

E1: DET ÄR SVÅRT MED DECIMAL. JAG BLIR FÖRVIRRAD. 

 

5.1.7 Sammanfattande analys av observation förväntningar 
I detta exempel som E1 tar upp 2/3+ 2/3= 4/3, visar eleven att hen har förstått, att vid addition 

av bråktal, som har gemensamma nämnare, det vill säga att talen i nämnarna har samma 

värde, går att addera direkt eftersom bråktalen då är jämförbara. E1 vet att man adderar 

täljarna i de bråktal man vill addera och behåller deras gemensamma nämnare oförändrad. 

Sedan omvandlar E1 kvoten 4/3 till decimaltal genom att dividera täljaren med nämnaren och 

då får han 1,4 till svar, vilket inte riktigt stämmer. Det blir ungefär 1,33. Läraren missar detta 

och svarar istället helt rätt. Elevens resonemang är korrekt men läraren borde i detta fall ha 

uppmärksammat eleven genom att tillsammans kontrollera beräkningen på smartborden eller 

med hjälp av miniräknaren. I nästa exempel efterfrågar eleven stöttning av lärarna och vill 

veta hur man beräknar 0,01/2 och 0,1/4 men eftersom lärarna inte förstår vad hen tecknar så 

får hen ingen stöttning. Här kan vi se att eleven försöker förflytta sig från en utvecklingsnivå 

av kompetens till nästa högre utvecklingsnivå inom ett ämnesområde. Läraren svarar; ”vi tar 

det sedan”. Situationen kan tolkas, som att läraren försöker rädda sig själv från den situation 

som uppstår eftersom hen inte kan avläsa vad eleven tecknar. Jag noterar att elevens fråga 

därmed förblir obesvarad under lektionens gång. Under intervjun med eleven, två veckor efter 

mitt besök, så frågade jag eleven om denne hade fått svar på sin fråga. Eleven berättar att 

läraren ännu inte har återkopplat till frågan. Här kan vi tydligt se att lärarens förväntningar på 

vad eleven ska kunna är, låga.   
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5.2 Intervju med fem elever  
För att kunna skapa mig en bild av elevernas uppfattningar om matematikundervisning, har 

jag valt att intervjua dem. Därför eftersträvade jag att, med utgångspunkt i observationerna, 

samtala om matematikundervisning med eleverna. Det har även inkluderat frågan, om hur det 

är att ha två lärare; en som talar och leder matematiklektionen och en som översätter till 

teckenspråk. Jag har också frågat dem om deras uppfattning av teckenspråkskunskaperna 

bland matematiklärarna. I min analys av intervjuerna har jag utgått från frågor inom tre 

kategorier: uppfattningar om matematik, uppfattning om sig själv som elev och som 

användare av matematik, uppfattningar om matematikundervisning (Pehkonen, 2001). I 

bearbetning av intervjun får de fem eleverna beteckningarna Elev 1- Elev 5.  Elev 1, Elev 3 

och Elev 5 är elever med hörselnedsättning med varierande hörselstatus. Elev 2 och Elev 4 är 

döva elever. Eleverna som deltar i min studie kommer från två klasser i år 7-10. Alla fem 

elever har utländsk bakgrund.  

 

5.2.1 Uppfattningar om matematik 
Samtliga elever Elev 1- Elev 5, menar att matematik i första hand är räkning, aritmetik och att 

lösa problem. Det framkommer att eleverna ser matematik som ett viktigt skolämne. 

Skolmatematiken har stor betydelse för samtliga elever. Dessutom anser de, att den är viktig, 

för framtida studier och framtida yrken. Eleverna, menar att det lönar sig att kämpa med 

ämnet. Samtliga elever uppfattade matematiken som nyttig och användbar.  

 

Elev 2 ”Jag lär mig mycket matematik genom datorspel, i min 

vardag använder jag mycket matematik.” 

                          Elev 3 ”Matte finns överallt, det kan inte ta slut” 

 

5.2.2 Uppfattning om dig själv som elev och som användare av matematik 
Vad gäller elevernas uppfattningar framkommer att matematik är viktigt och de behöver 

kunskaper i matematik för att kunna klara sig i samhället. Samtliga elever, anser att de 

anstränger sig i skolan och vill lyckas att nå målen i matematik. De menar att matematik kan 

bli svårt ibland, men att de kämpar för att ta sig igenom problem. Samtliga elever uppvisar 

positiva självuppfattningar som användare av matematik.  

 

Elev 2 ” Jag är intresserad av matematik, speciellt om matematik 

är kopplat till mitt framtida yrke eller jobb”, då är det roligt 

att lära sig matematik” 
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Elev 5” Jag vill lära mig matematik, speciellt för att klara mig 

på gymnasiet i Örebro” 

 

5.2.3 Uppfattningar om matematikundervisning 
Eleverna ger en samlad bild av hur en vanlig matematiklektion brukar se ut för dem, 

genomgångar, jobba enskilt i ett häfte eller i matteboken, pararbete och grupparbete.  

Ingen av eleverna uttrycker att matematik är ett tråkigt ämne men de efterfrågar mer variation 

av lektionerna.  

Elev 1” Vi får en planering av läraren om vilka avsnitt vi ska 

göra. Sedan när man har gjort färdigt kapitlet i boken så får 

man ett kryss vilket betyder att man är färdig. Sedan får vi en 

läxa som hör till kapitlet. Till sist gör vi en diagnos”  

 

5.2.4 Textuppgifter i matematikundervisningen  
Majoriteten av elever menar att textuppgifter i matematikboken är det svåraste, för att det 

innehåller mycket text och ord. Elev 1 föredrar att jobba med textuppgifter i matematikboken 

än att bara räkna tal. Eleven försöker läsa uppgiften flera gånger. Dessutom försöker eleven 

koncentrera sig på att förstå själva problemet och frågar läraren om denne inte förstår orden i 

uppgiften. Elev 5 efterfrågar stöd på modersmålet under matematiklektionerna av en lärare 

från sitt hemland.  Alla fem elever upplever svenska språket i problemlösningsuppgifter som 

ett hinder eller en svårighet, för att förstå matematik. 

 Elev 4 ”språket är det svåraste för mig”, ”Jag måste kunna mycket 

svenska för att kunna lösa uppgifter med text”.  

 Elev 5 ” det är svårt med ord som jag inte vet vad de betyder” 

”Jag blir förvirrad” 

 

5.2.5 Elevernas tidigare kunskaper  

Gällande frågan om läraren visat intresse för hur man räknar i elevernas hemländer uttrycker 

samtliga elever, att ingen av lärarna har frågat, eller visat intresse för att få insikt, kring hur 

man räknar i elevernas respektive länder. 

Elev 1 ”Nej aldrig, ingen har faktiskt frågat mig hur man räknar 

i mitt hemland. Lärarna kanske tror att det är samma räknesätt i 

hela världen” ”Jag räknar division med trappan som man gör i 

mitt hemland”. Men jag kan också räkna med kort division”   

 

Elev 2 ”Jag räknar på mitt sätt från mitt hemland hemma är mina 

föräldrar döva och de kan matematik”. ”Jag kan även räkna på 

svenskt sätt” ”Min lärare säger att jag räknar på fel sätt, men 
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sedan när jag kollar med miniräknaren så får jag samma svar”. 

”Jag har räknat rätt”.  

 

Elev 3 ”I mitt hemland räknar man på ett annorlunda sätt än man 

brukar räkna i Sverige” ” Min lärare har sagt till mig att 

svaret är rätt men du har räknat på ett fel sätt” ” Jag räknar 

på mitt sätt från mitt hemland” 

 

Samtliga elever beskriver att de får stöd hemifrån med matematikläxor.  Hemma är det en 

förälder eller ett syskon, som är duktig i matematik, som hjälper dem med 

matematikuppgifterna. Föräldrarna har andra räknerutiner, för att utföra räkneoperationer med 

algoritmer. Eleverna beskriver att de även behärskar annat sätt att utföra addition och division 

med algoritm. De menar också, att eftersom lärarna inte kan dessa metoder, utgår de ifrån att 

deras räknemetoder är fel. De eleverna med hörselnedsättning, talar sitt modersmål med 

föräldrarna vid läxläsning. En elev väljer att tala sitt modersmål, när denne gör sina 

matematikläxor med sin bror som går på gymnasiet. De döva eleverna med döva föräldrar och 

syskon, menar att föräldrarna förklarar matematik för dem på teckenspråk. Utifrån ett 

etnomatematiskt perspektiv kan jag se att eleverna har matematikkunskaper som inte tas till 

vara i undervisningen. Läraren skulle kunna synliggöra elevernas olika räknerutiner från deras 

hemländer genom att be eleverna själva demonstrera hur de olika typerna av algoritmer utförs. 

Ett annat sätt för läraren att synliggöra elevernas tysta kunskaper är att vid samtal med 

föräldrarna be dem att vissa de olika räknerutinerna som de använder med sina barn. Lärarna 

behöver samarbeta med elevernas föräldrar för att kunna ta del av elevernas kulturella 

bakgrund och matematiska erfarenheter. För detta krävs att lärarna visar intresse och 

nyfikenhet att ta del av dessa tysta kunskaper.  

 

5.2.6 Kommunikation och interaktion med svenskt teckenspråk som 
medierande redskap.  
Eleverna upplever att kommunikationen med två lärare kan bli rörig ibland. De hörselskadade 

eleverna föredrar att lyssna till den som talar och leder lektionen eftersom den som översätter 

har brister i sitt teckenspråk.  

Elev 1 ”ofta tänker man på att den som pratar är den som leder 

lektionen så automatiskt tittar/lyssnar man på den som pratar”  

 

Elev 1 ”Den som tolkar blir så här, läraren tolkar inte hela 

meningen, det blir inte riktigt svenskt teckenspråk, det blir  

mer som svensk grammatik, svenska ord, tecknad svenska” 
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Elev 2 ”jag förstår inte tecknad svenska” ” Min lärare kan inte 

teckenspråk så bra” ”Min lärare förstår inte vad jag frågar” 

”Kan inte förklara” Jag frågar en kompis istället eller mina 

föräldrar”  

 

Elev 4 ” RL kan teckenspråk. Men L2, inte så bra”. ”Jag frågar 

mina föräldrar som är döva och kan hjälpa mig” ” ”Mina föräldrar 

kan både hemlandets teckenspråk och svenskt teckenspråk” 

 

Eleverna anser, att de som missar mest av den typen av teckenspråksöversättning är de döva 

eleverna som inte får en god kvalitativ översättning till svenskt teckenspråk. De menar att 

matematiklärarna inte behärskar teckenspråket fullt ut. De döva eleverna får anstränga sig 

extra för att förstå lärarnas förklaring av matematikuppgifterna. Eleverna menar, att ofta blir 

det lättare när en kamrat, som behärskar svenskt teckenspråk, förklarar för dem. De döva 

eleverna, menar att eftersom de har döva föräldrar, som kan matematik från hemlandet, så kan 

föräldrarna förklara för dem och hjälpa dem med matematikuppgifterna. Det som kan bli 

problematiskt hemma, är att föräldrarna ibland inte förstår matematiktexterna. En döv elev, 

beskriver att läraren ibland, på grund av brist i sitt teckenspråk, löser uppgiften för denne utan 

att förklara visuellt hur det går till. Eleven menar att dennes utveckling i matematik bromsas 

på grund av att läraren inte behärskar teckenspråk fullt ut. Följden blir, att eleverna visar en 

uppgivenhet och anser att undervisningen ibland sker på hörselstatusens villkor.  

E 1” Jag har märkt att de som pratar och hör bra oftast får de 

mer hjälp av läraren än de som är döva” ”Det blir ojämlikt”, 

stor skillnad”. Läraren uppmärksammar och förklarar bättre för 

dem som hör” ” Det irriterar mig” 

 

E2” Jag missar mycket på grund av lärarens brister i teckenspråk 

och på grund av översättningen. Det drabbar mig, min inlärning 

och mitt betyg i ämnet” 

 

E1”Jag märker också att läraren ibland ser att eleven är svag i 

matematik och ger eleven en lätt uppgift” ”Det är liksom att 

säga till eleven, du behöver inte lära dig detta. Det är som att 

den eleven inte behöver den kunskapen” 
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5.3 Sammanfattning av intervjuerna 
Utifrån elevernas uppfattningar om matematik som ämne framkommer att eleverna ser 

matematik som ett viktigt ämne i skolan. De anser också, att matematik är viktigt för framtida 

studier och framtida yrken. Elevernas egna uppfattningar om sig själva som användare av 

matematik, visar att de behöver matematikkunskaper för att klara sig i samhället. 

Samtliga elever uppvisar positiva självuppfattningar, som användare av matematik. Gällande 

uppfattningar om matematikundervisningen efterfrågas mer variation inom 

matematikundervisningen. Eleverna upplever textuppgifter i matematikboken som det 

svåraste. Alla fem elever upplever det svenska språket i problemlösningsuppgifter som ett 

hinder eller en svårighet, för att förstå matematik. En elev efterfrågar stöd på modersmålet 

under matematiklektionerna. Samtliga elever lyfter fram behovet av att läraren frågar och 

visar intresse för hur man räknar i deras respektive länder. De menar att de kan andra 

räknerutiner för att utföra räkneoperationer med algoritmer. Frågan om uppfattningar om 

kommunikation och interaktion med svenskt teckenspråk i undervisningen väckte många 

tankar och reaktioner hos eleverna. Eleverna upplever att kommunikationen med två lärare en 

som talar och en som översätter till svenskt teckenspråk som rörig. Eleverna anser, att de som 

missar mest av den typen av teckenspråkstolkningen är de döva eleverna som inte får en god 

kvalitativ tolkning till svenskt teckenspråk. De menar att matematiklärarna inte behärskar 

teckenspråk fullt ut. De döva eleverna får anstränga sig för att förstå lärarnas förklaringar av 

matematikuppgifterna under matematiklektionerna. De hörselskadade eleverna föredrar att 

lyssna till läraren som leder lektionen. Eleverna upplever att det är ojämlikt och anser att 

undervisningen ibland sker på hörselstatusens villkor. Två elever lyfter fram att lärarens 

förväntningar av vad eleven ska kunna, är låga. 

 
5.4 Analys av resultatet ur ett sociokulturellt och etnomatematiskt perspektiv 
Här diskuterar jag på vilket sätt det sociokulturella och det etnomatematiska perspektivet har 

hjälpt mig i min analys och tolkning av resultatet. Pedagogens viktigaste uppgift, är att finna 

elevens aktuella kunskapsnivå och utmana eleven till vidare utveckling genom den närmaste 

utvecklingszonen för att nå nästa kunskapsnivå (Vygotskij, 2001, Säljö 2000, 2012). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle interaktionen på teckenspråk mellan läraren och de döva 

eleverna kunna vara stödjande och ge bättre möjligheter att möta eleverna i sina proximala 

utvecklingszoner. Men den typen av stöttning är bristfällig vissa tillfällen, då läraren inte 

förstår vad de döva eleverna efterfrågar. Även när eleven försöker förflytta sig från en 

utvecklingsnivå av kompetens till nästa högre utvecklingsnivå inom ett ämnesområde 

bromsas det av läraren. Vygotskij (2001) påpekar att utvecklingen av tänkandet hör ihop med 
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förmågan att använda språket och olika begrepp, de vardagliga och de vetenskapliga 

begreppen. I min studie använder läraren många ämnesspecifika begrepp i sin 

matematikundervisning. Begreppen presenteras dock inte i sin naturliga kontext, utan 

presenteras lösryckt. Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar det inte om att tillägna sig 

begreppen genom att lära in dem utantill och enbart lagra i minnet. Det handlar som Vygotskij 

(2001) påtalar om en medveten undervisning om hur de vardagliga och de vetenskapliga 

begreppen skall mötas. Elevernas vardagtänkande skall konfronteras med vetenskapernas 

begrepp i en explicit undervisning som bygger på kommunikation. Vygotskij (2001) 

poängterar att eleven först måste tillägna sig de vardagliga begreppen för, att sedan, kunna 

lära sig de vetenskapliga begreppen. I min studie framkommer att inlärningen av de 

vardagliga och vetenskapliga begreppen på svenska sker parallellt, hos de eleverna som har 

vistats i Sverige under en kortare tid, mellan 4-5 år. Etnomatematik, som jag ser det, kan 

hjälpa eleverna att se samband mellan olika matematiska begrepp och utveckla djupare 

matematisk förståelse. I min studie framgår att eleverna kan annat sätt att utföra algoritmer 

från deras respektive länder. Utifrån ett etnomatematiskt perspektiv innebär det att aktivt ta 

del av andra kulturers räknesätt, begrepp, geometriska former med mera. Även om 

subtraktions- respektive divisionsalgoritmen följer samma generella mönster i olika kulturer, 

kan de skrivas på olika sätt. Olika delberäkningar som att låna, betala tillbaka, komplettera, 

utjämna och de upprepade delsubtraktionerna i lång division, görs på olika sätt i olika kulturer 

(Rönnberg & Rönnberg, 2007). 

 

Enligt Säljö (2012) använder människan kulturella redskap när hon tänker, och vid interaktion 

med andra, för att förstå och analysera sin omvärld. Säljö (2012) anser att människan ser och 

förstår, utifrån tidigare kulturella erfarenheter och kunskaper. I min studie rör sig eleverna i 

olika språkmiljöer. Elevernas språkliga och kulturella erfarenheter från deras respektive 

hemländer används inte direkt i undervisningen som en resurs. I mina intervjuer med eleverna 

framkommer att eleverna använder sina respektive modersmål med sina familjemedlemmar. 

Flerspråkighet är en del av elevernas vardag, inte bara genom deras modersmål, utan även via 

de språkliga modaliteter som eleverna använder för att kommunicera och förstå sin omvärld. 

Den institutionella och formaliserande miljön i specialskolan kräver ett annat språkkunnande, 

i detta fall genom den tvåspråkiga målsättningen. Eleverna ska kunna svenskt teckenspråk och 

svenska. Utifrån ett etnomatematiskt perspektiv är det gynnsamt för flerspråkiga 

döva/hörselskadade elever att få möjlighet att koppla ihop ord och begrepp från sitt eget 

modersmål till svenska och teckenspråk. Läraren kan uppmärksamma detta genom att fråga 
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eleverna, exempelvis om hur man tecknar begrepp och ord på teckenspråk från sina respektive 

länder. För elever med annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kan ett 

etnomatematiskt perspektiv innebära att de kan känna stolthet över den egna bakgrunden och 

att deras självbild stärks (Rönnberg & Rönnberg, 2007). 

 

Säljö (2012) skriver att mediering även sker med fysiska redskap eller artefakter som vi 

använder i vardagen. Säljö (2012) anser att man inte ska skilja på intellektuella och fysiska 

redskap. De verkar tillsammans och utgör varandras förutsättningar. I min studie används 

fysiska redskap i undervisningen som smartboard, miniräknare, och konkret material. För 

döva och hörselskadade elever, som deltar i min studie, har de fysiska redskapen, en stor 

betydelse, för deras förståelse av matematik och deras utveckling i ämnet. I teckenspråkiga 

miljöer har de fysiska redskapen, en avgörande betydelse eftersom den visuella aspekten 

spelar en viktig roll i sammanhanget för att bygga förståelse. 

 

6. Diskussion  
 

Det här avsnittet består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion.  

I metoddiskussionen diskuterar jag metodval av min studie med utgångspunkt från mitt syfte 

och mina frågeställningar. Vidare diskuterar jag kring mitt val av forskningsansats samt 

styrkor och svagheter i min studie. I resultatdiskussionen analyserar jag resultat kopplat mot 

bakgrunden av den tidigare forskningen. Avslutningsvis kommer jag att föra ett resonemang 

kring specialpedagogiska implikationer och vad min studie kan bidra med inom det aktuella 

området. Till sist ger jag förslag om vidare forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuterar jag kring mitt val av forskningsansats samt styrkor och 

svagheter i min studie. Jag diskuterar studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Föreliggande uppsats är en liten undersökning med sju elever och tre lärare så därför passar 

metoden etnografiskt inspirerad fältstudie bra. Valet att göra en etnografiskt inspirerad studie 

kombinerad med två perspektiv, det sociokulturella och det etnomatematiska har  

visat sig vara ett bra val. De perspektiven tillsammans med etnografi, passar bra ihop då jag 

undersökt lärmiljön kring flerspråkiga döva och hörselskadade elever med utländsk bakgrund. 

Då jag i detta examensarbete haft i åtanke att min studie ska bidra med värdefulla insikter 

inom det specialpedagogiska verksamhetsfältet anser jag, att videoobservationer och 
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informanternas uppfattningar är av stor betydelse. Valet av en etnografisk ansats anser jag 

därmed vara helt rätt, både med utgångspunkt i mitt syfte men också med hänsyn till 

specialpedagogiska implikationer. Med etnografiskt inspirerad fältstudie som ansats gavs 

möjligheten till att som Denscombe (2009) och Kullberg (2004) beskriver, förstå saker ur 

deltagarens synvinkel. Fördelar med en etnografisk studie är som Frödén (2012) framhåller att 

forskaren producerar data i en samarbetsprocess mellan forskaren själv och informanterna. 

Min fältstudie innehåller videoobservationer av matematiklektioner samt intervjuer med 

elever. Den här kombinationen av videoobservation och intervju gav mig möjligheten att 

beskriva studiens valda område på ett allsidigt sätt. Om jag till exempel hade valt att intervjua 

även lärare och föräldrar hade jag kanske fått en mer helhetsbild på de flerspråkiga elevernas 

situation. I början av min insamling av empiri gjorde jag två intervjuer med lärare men dessa 

gav inte svar på mina frågor och därför valde jag bort dem. Det är mycket troligt att om jag 

hade intervjuat elevernas föräldrar, skulle dessa gett mig värdefullt empiriskt material. 

Troligvist hade jag kunna fått veta mer om elevernas skolbakgrund från sina hemländer. Jag 

hade då kunnat få veta mer om de olika räknerutiner som föräldrarna använder när de hjälper 

sina barn med matematikläxor. På grund av tidsbrist och omfattning av empiriskt material, 

valde jag därför bort intervjuer med föräldrar.  

 

Att observera och samtidigt anteckna det som sker under lektionerna, det som sägs på svenska 

och det som tecknas på svenskt teckenspråk hade varit en omöjlighet att klara av utan två 

videokameror. För mig har det varit värdefullt att kunna se, och spela upp mitt videomaterial 

flera gånger för att studera det som tecknades på svenskt teckenspråk och det som sades på 

talad svenska under matematiklektionerna. Det gav mig också möjlighet att titta på mitt 

videomaterial flera gånger och på så sätt undvika egna feltolkningar, vilket kunde försämra 

reliabiliteten. 

 

Jag är medveten om att min närvaro och mina två videokameror kan ha påverkat lärarna och 

undervisningen. Likaså har jag förståelse för att det är ovant och nervöst att bli filmad under 

observationerna. Eleverna reagerade bra genom att ge sitt medgivande och jag uppfattade inte 

min kameraanvändning som störande för dem. I skolmiljön som jag studerade är eleverna 

vana vid att filma sig själva på teckenspråkslektionerna eftersom teckenspråk saknar skriven 

form.  
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Att transkribera lektionsobservationer utifrån videoinspelning har varit ett krävande arbete. 

Flera timmars arbete har lagts ned på att gå igenom mitt inspelade videomaterial. Detta för att 

undvika felaktigheter i tolkningen av elevernas utsagor och lärarnas utsagor. En svaghet i min 

studie är min presentation av klassrumsinteraktion genom mina transkriptioner i mina 

excerpter. Att kunna hitta transkriptionsnyckel för att kunna återge interaktion i 

matematiklektionerna med tre språkliga modaliteter inblandade har inte varit så lätt som jag 

från början trodde. För en läsare som är ovan att möta dessa språkliga modaliteter, talad 

svenska, svenskt teckenspråk och tecken som stöd kan te sig obegripligt. Min intention med 

mina excerpter har varit att visa hur kommunikation och interaktion mellan elever och lärare 

ser ut när svenska och teckenspråk samverkar med varandra under matematiklektionerna.  

För min del har det handlat om att illustrera i mina excerpter vad som sägs eller i vissa fall 

vad som tecknas på matematiklektionerna. Det finns transkriptionsmodeller som används i 

forskning för att illustrera användning av språkets olika modaliteter (Allard, 2013). Dessa 

transkriptionsmodeller är komplexa och det krävs stor lingvistisk kompetens som jag inte 

besitter. Den andra svagheten i min studie är urvalet. Mitt urval har varit tre lärare och sju 

elever med invandrarbakgrund på en specialskola. Jag är medveten om att ett större antal 

lärare och elever på flera specialskolor hade gett ett säkrare resultat. För att kunna göra 

studien mer generaliserbart hade jag kanske kunnat göra en mer explorativ studie och använt 

ett större forskningsfält. Jag hade kunnat undersöka matematikundervisningen med elever 

med invandrarbakgrund i samtliga specialskolor för att kunna uttala mig generellt om den. För 

att kunna genomföra detta krävs det mer tid.  

 

Hur min egen yrkesroll som lärare påverkade eleverna i intervjusituationen är svårt att veta. 

Men bara det att eleverna träffade mig och att jag presenterade mig för dem och berättade om 

min studie, underlättade vår interaktion. Att jag valde att göra min studie på en specialskola 

som låg geografiskt långt ifrån min egen arbetsplats, kan ha bidragit till att eleverna kände sig 

bekväma med mig som intervjuare. Jag var inte någon lärare från deras skola. En elev frågade 

om jag skulle lägga intervjun på Youtube, och jag försäkrade denne om att intervjun inte var 

avsedd för att visas i media. Elevintervjuerna var nödvändiga för att kunna besvara mina 

frågeställningar och även för att jag bättre skulle kunna förstå och tolka mina 

videoobservationer av matematiklektionerna.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med min undersökning var att analysera praktiker i flerspråkig 

matematikundervisning för döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund. Elevernas 

uppfattningar av matematikundervisningen har därmed lagts stor vikt vid studien genom att 

intervjua dem. Resultatet diskuteras under rubrikerna kommunikation och interaktion, 

vardagsspråk och matematikspråk samt förväntningar.  

 

6.2.1 Kommunikation och interaktion 
Ett framträdande resultat i min klassrumsundersökning är att svenskt teckenspråk och talad 

svenska inte kan samverka med varandra. Som jag tidigare skrev i analysen fungerar svenskt 

teckenspråk inte fullt ut som ett medierande redskap vid genomgångar och vid 

gruppdiskussioner. Teckenspråket används inte i direktkommunikation vid genomgångar och 

vid diskussioner mellan lärare och elever utan via översättning. På grund av lärarens brister i 

teckenspråk, så påverkas kommunikationen. Enligt min uppfattning resulterar den 

teckenspråkiga otillräckligheten i att de döva eleverna inte får samma pedagogiska och sociala 

delaktighet, som de övriga eleverna, med bättre hörselstatus får. Skolverket (2011b) påtalar att 

skolan ska erbjuda alla elever rika möjligheter att samtala och att utbildningen ska utgå utifrån 

varje elevs bakgrund, erfarenhet, kunskap och språk. Studiens resultat visar att elever som inte 

är auditiv missar delar av innehållet i undervisningen, dels på grund av missförstånd och dels 

på grund av brister i kunskapsförmedling på teckenspråk. Foisack (2003) anser att lärarens 

medvetenhet om sitt förhållningssätt och kompetens är avgörande för hur eleverna lyckas i 

matematik. Lärarens goda kompetens i teckenspråk är en avgörande faktor för elevernas 

framgångar i skolan vilket lyfts fram av Norell (1998), Danielsson (2013), Lindahl (2015) 

samt Nunes (2004). Under klassrumsobservationer framkommer det att översättning till 

teckenspråk, vid genomgångar och vid gruppdiskussioner försvårar elevernas aktiva och 

kreativa deltagande. IRE-strukturen förekommer i stor utsträckning vid alla genomgångar och 

gruppdiskussioner då lärarens talutrymme dominerar. Resultatet visar att IRE-strukturen 

begränsar elevernas fria kommunikation och interaktion under lektionerna, vilket 

överensstämmer med vad som framkom i Allards (2003) studie. 

 

Utifrån min studie kan jag se, att teckenspråkets underordnade roll gentemot det talade 

språket kan leda till, att eleverna inte ser teckenspråket som ett likvärdigt språk. Det kan även 

resultera i att teckenspråkets visuella/ spatiala resurser försvinner i undervisningen i samband 

med översättningar som görs av okvalificerade.  En annan risk, som jag ser det, är att viktig 

och avgörande information och kunskapsförmedling går förlorad genom att teckenspråk inte 
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är det språk som leder matematikundervisningen. I och med att teckenspråket inte leder 

undervisningen gör det att de döva invandrareleverna hela tiden kommer efter. Detta kan leda 

till, att de döva eleverna inte får en adekvat tillgång till kunskapsinnehållet, som i sin tur kan 

resultera i kunskapsbrister och missuppfattningar av matematikinnehållet. De döva 

invandrareleverna får information med en viss fördröjning i den tolkade situationen. Läraren 

talar och därefter tar det några sekunder innan den teckenspråkiga översättningen kommer. 

Det kan räcka för att de döva eleverna inte kan vara fullt delaktiga i undervisningen. De döva 

invandrareleverna kan gå miste om de övriga elevernas frågor, svar, kommentarer eller andra 

reflektioner eftersom det kan vara svårt för läraren som översätter att hinna med. Det är av 

stor vikt att den undervisande och ledande läraren är medveten om detta dilemma. Detta för 

att vänta in så att alla har samma möjligheter att komma till tals oavsett om det är med talas 

svenska eller svenskt teckenspråk. En annan viktig aspekt för matematikundervisningen i 

specialskolan, är att den ska vara tvåspråkig det vill säga, att läraren ska kunna bedriva 

undervisning på teckenspråk och svenska (Skolverket, 2011b, SPSM, 2015). Studiens resultat 

leder till, ett resonemang om att lärare som undervisar i specialskolan, behöver behärska både 

svenskt teckenspråk och svenska fullt ut. Detta för att eleverna ska erbjudas goda möjligheter 

att nå tvåspråkighetsmålen och även kunna nå målen i matematik. I resultatet av 

elevintervjuerna framgår att eleverna upplever att kommunikationen med två lärare, en som 

talar och en som översätter till svenskt teckenspråk, som rörig. De hörselskadade eleverna 

föredrar att lyssna till den som talar, eftersom den som översätter har brister i sitt teckenspråk. 

Jag anser att de hörselskadade eleverna tar den lättaste vägen, som för dem är att lyssna. Det 

leder också till, att deras möjligheter till att nå tvåspråkighetsmålen försvåras då, de inte ser 

och använder teckenspråk. Eleverna anser, att de som missar mest av den typen av 

teckenspråksöversättning är de döva eleverna som inte får en god kvalitativ översättning till 

svenskt teckenspråk. De menar att matematiklärarna inte behärskar teckenspråk fullt ut. 

Konsekvensen av det blir, att eleverna visar en uppgivenhet och anser att undervisningen 

ibland sker på hörselstatusens villkor. De döva eleverna får anstränga sig för att förstå lärarnas 

förklaringar i matematikundervisningen. Ibland uppstår missuppfattningar eftersom, lärarna 

inte kan tyda de döva elevernas frågor och teckenspråk i samband med 

matematikundervisningen. De döva eleverna menar att de inte förstår tal och tecken simultant 

i samband med matematikundervisning. Detta överensstämmer med vad Bergman (1979), 

Danielsson (2013) samt Allard (2013) skriver, att när man talar och tecknar samtidigt, leder 

det till att teckenspråket underordnas det talade språket och dess villkor. Teckenspråkets 
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manuella signaler försvinner och det talade språket tar över. Vilket kan leda till att viktig 

information försvinner i det tecknade språket.  

 

I resultatet framgår att de döva/hörselskadade eleverna håller på att tillägna sig det 

matematiska innehållet parallellt med inlärning av två främmande språk, svenskt teckenspråk 

och svenska. Av denna anledning finner jag liksom Norén (2010) att matematikundervisning 

ska vara flerspråkig med inriktning på kommunikation. I en flerspråkig 

matematikundervisning och i ett språkutvecklande klassrum bearbetas det matematiska 

innehållet i högre grad.  Noréns (2010) resonemang gäller även för flerspråkiga döva och 

hörselskadade elever med invandrarbakgrund. Jag anser att det är viktigt att eleverna ges 

tillgång till flerspråkig matematikundervisning där svenskt teckenspråk och svenska 

samverkar med varandra samt kompletterar varandra. Liknande paralleller dras i Nunes 

(2004) studie om dövas matematikprestationer i England samt Marscharks & Hausers (2012) 

studier i USA. Nunes (2004) påtalar att det talade språket dominerar i matematikundervisning 

för döva. Döva elever är visuellt orienterade och presterar bättre när de får använda sina egna 

metoder och sina egna visuella representationer. Detta resonemang är viktigt inte minst för de 

döva invandrareleverna i min studie. I mitt resultat av elevintervjuerna framgår att de döva 

eleverna anser, att läraren löser uppgiften för dem och inte kan förklara visuellt på 

teckenspråk hur det går till. Foisack (2003) skriver att eftersom teckenspråk är dövas första 

språk och språk för direktkommunikation, är matematikens språk på teckenspråk betydelsefull 

för elevernas utveckling i ämnet. Liknande resultat tas även upp av flera forskare inom det 

teckenspråkiga fältet. Marschark & Hauser (2012), Nunes (2004), Allard (2013) samt Lindahl 

(2015)  påpekar i sina studier, vikten av att läraren tar till vara elevernas visuella resurser i 

undervisningen. Flera forskare lyfter även fram, vikten av en visuell orienterad didaktik för 

döva/ hörselskadade elever, genom att undervisning utgår mer från visualitet och visuell 

praxis (Ohna, Hjulstad, Vonen et., 2003; Bagga-Gupta, 2001;Marschark et al.,2002). För döva 

och hörselskadade elever är det visuella sinnet starkt utvecklad.  Med detta i åtanke anser jag, 

att det är viktigt som lärare, att utveckla en medvetenhet om elevernas visuella styrkor och 

utnyttja elevernas fulla potential i undervisningen. 

 

6.2.3 Vardagsspråk och matematikspråk  
I resultatet av klassrumsobservationerna framgår att lärare använder ämnesspecifika begrepp i 

matematikundervisningen. Läraren som talar och leder lektionen tar upp begreppen på talad 

svenska och den andra läraren översätter begreppen till svenskt teckenspråk. Läraren påpekar 
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för eleverna, att förståelsen av de matematiska begreppen, och att kunna utrycka dem med ett 

korrekt matematisk språk är viktigt. Eleverna uppmuntras till att använda de korrekta 

matematiska begreppen.  Denna process stämmer överens med Vygotskijs tankar om 

tillägnande av begreppen. Vygotskij (2001) hävdar att pedagogens roll är mycket avgörande 

för hur en elev utvecklar sin förmåga att tillägna sig olika begrepp. Resultatet av 

arbetsområdet med de fyra räknesätten visar att eleverna är en bit på väg i sitt tillägnande av 

begreppen. De döva och hörselskadade invandrareleverna kan de vardagliga begreppen för de 

fyra räknesätten och håller på att tillägna sig de vetenskapliga begreppen. Eleverna kan de 

vardagliga begreppen på talad svenska samt på svenskt teckenspråk. Utifrån ett 

etnomatematiskt perspektiv anser jag, att det är gynnsamt för flerspråkiga döva/hörselskadade 

elever att få möjlighet att koppla ihop ord och begrepp från sitt eget modersmål till svenska 

och teckenspråk. Detta kan göras genom att läraren lyfter fram elevernas tysta kunskaper i 

undervisningen. Rönnberg & Rönnberg (2007) lyfter fram att variation av elevernas 

informella och kulturella matematikkunskaper kan utgöra en drivkraft i matematiklärandet. 

Talbenämningar och benämningar i det matematiska registret på elevernas olika modersmål 

och andra språk kan jämföras och diskuteras i undervisningen. 

 

Resultatet av arbetsområdet geometri, visar att läraren plockar ut begreppen, skriver dem på 

ett kort och ber eleverna att förklara eller rita på smartbordstavlan. Begreppen är tagna, 

lösryckta, ur sin naturliga kontext. Det framkommer att eleverna i vissa fall får rita på tavlan 

det motsvande begreppet som står på kortet. Enligt min uppfattning ges eleverna ingen chans 

att formulera de matematiska begreppen med egna ord. Läraren levererar den korrekta 

matematiska förklaringen av begreppen till eleverna. Möjligen är det så, att denna 

lärarstyrning och leverans av korrekta begrepp, grundar sig på elevernas ojämna kunskaper i 

det svenska språket. Vygotskij (2001) betonar, att arbetet med begrepp inte handlar om att 

tillägna sig begreppen genom att lära in dem utantill och enbart lagra i minnet. Begreppen lärs 

bäst i en matematisk kontext, eftersom ord kan ha olika betydelse i matematiken och i 

vardagen (Löwing & Kilborn, 2008). Jag anser att det är oerhört viktigt, att man som lärare 

försäkrar sig om att eleverna förstår att ett ord eller ett tecken kan ha flera betydelser beroende 

på vilket sammanhang det används i.  Foisack (2003) skriver att eleverna behöver behärska 

uttryck på teckenspråk för att samtala och på svenska för att kunna läsa.  I min studie 

framkommer också att processen med begreppsbildande av de vardagliga och de 

vetenskapliga begreppen sker parallellt, hos de eleverna som har vistas under en kortare 

period i landet. Som jag tolkar detta, har dessa elever en trippelutmaning. De undervisas på 
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två språk som de inte behärskar fullt ut, svenska och svenskt teckenspråk och samtidigt ska de 

lära sig ett matematiskt språk på de båda språken.  Liknande problematik tas upp av Löwing 

& Kilborn (2008) och Rönnberg & Rönnberg (2001) som menar att flerspråkiga hörande 

elever har en dubbelutmaning i svenska skolan. Eleverna ska lära sig ett undervisningsspråk 

och ett matematiskt språk parallellt. Genom att aktivt diskutera innebörden i matematiska ord, 

symboler och begrepp, menar Rönnberg & Rönnberg (2007) samt Lennerstad (2005) att 

matematik förståelsen ökar. Matematikundervisningen blir mer meningsfull och relevant för 

eleverna. I mitt resultat framkommer att problemlöningsarbetet med begreppen handlar om att 

eleverna ska säga vilket räknesätt de angivna räknehändelserna motsvarar. Eleverna ska även 

visa på vilka teckenval som används för dessa matematiska begrepp. Jag anser att 

problemlösningsarbetet med räknehändelserna inte leder vidare till analytiska resonemang och 

diskussioner om användning av de fyra räknesätten. Eleverna ges inte heller möjligheter i att 

bygga upp sin egen förståelse för de fyra räknesätten. Resultatet visar att de benämnda 

uppgifterna inte presenteras i sin skriva form på smartboard, utan läraren presenterar dem i 

muntlig form på talad svenska. Enligt min uppfattning använder läraren muntliga 

genomgångar som påminner mig om sättet att undervisa hörande barn. Med tanke på att 

eleverna är visuella/ auditiva borde läraren även presentera uppgifterna i skriven form. Det 

räcker inte att bara se tecknet som motsvarar begreppet, eller att få höra begreppet auditivt för 

att befästa begreppen. I resultatet framgår att de hörselskadade invandrareleverna får 

möjlighet att, både höra det formella matematikspråket av läraren som talar och se det på 

teckenspråket via översättning. Den döva invandrareleven får bara, en typ av visuellt 

orienterat stöd som sker via översättning till teckenspråk. Eftersom läraren inte presenterar de 

benämnda uppgifterna i sin skrivna form på smartbord, missar eleverna därmed möjligheten 

att se det formella matematikspråket i skriven form. Lindahl (2015) skriver att användningen 

av svenska i form av texter på smartbordstavlan, handbokstavering och teckenspråk är 

värdefullt och har stor betydelse för elevernas och lärarens gemensamma meningsskapande. 

Dessa språkliga modaliteter är enligt min tolkning värdefulla i en flerspråkig och 

teckenspråkig matematikundervisning.  

 

Det framkommer i resultatet att läraren i sin välvilja och för att hjälpa eleverna förenklar 

innehållet genom att byta ord och göra det enkelt för eleverna. Jag anser att eleverna inte får 

möjlighet att se de autentiska benämna uppgifterna i sin naturliga skrivna form. För att döva 

och hörselskadade elever ska utveckla matematik på svenska och teckenspråk krävs det, att 

alla dessa språkliga modaliteter samverkar och kompletterar varandra i 
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matematikundervisningen.  Detta styrks av Allard (2013) och Lindahl (2015) som skriver att 

den flerspråkiga interaktionen på lektionerna bygger på en samtidig användning av olika 

språk via olika kanaler och olika modaliteter.  Med modaliteter menar forskarna, exempelvis, 

skriven/ talad svenska, svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstavering och simultan tal och 

tecken. I min studie är eleverna medvetna om de svårigheter de möter i matematikuppgifter 

med text. Eleverna menar att textuppgifter i matematikboken är svåra att förstå för att det 

innehåller många ord och begrepp. Det är mycket troligt, anser jag, att eleverna även fastnar 

för begrepp och företeelser som är kopplad till den svenska kulturen som de inte känner till. 

Det är av vikt att eleverna förstår och behärskar de speciella begrepp och ord i en 

matematiktext. Detta ger betydelse och precision till matematiken vilket även lyfts fram av 

Löwing (2004). Resultatet av elevintervjun visar att eleverna upplever svenska språket de 

möter i problemlösningsuppgifter, som en svårighet att förstå matematik. När det gäller 

döva/hörselskadade invandrarelever är det inte självklart att de hunnit att bygga upp en 

begreppsapparat med tanke på den korta tiden som de varit i Sverige. Som lärare måste man 

vara uppmärksam på det faktum att eleverna behöver få en meningsfull undervisning som 

bygger på kommunikation. En förutsättning för en meningsfull kommunikation är att lärare 

och elever har ett gemensamt språk och är överens om innebörden i de matematiska termer 

och begrepp som används i undervisningen, skriver Löwing (2004). För att de 

döva/hörselskadade eleverna ska få ett gemensamt språk att diskutera med sina lärare krävs 

det att även lärarna behärskar teckenspråk fullt ut. Jag finner stöd i mitt påstående i den 

senaste forskningen av Lindahl (2015) som påpekar att läraren måste ha en mycket god 

språklig kompetens i svenska och teckenspråk samt goda ämneskunskaper, för att kunna föra 

resonemang och dialog på metaspråklig nivå med sina elever. Detta är oerhörd viktigt att ta i 

beaktningen eftersom invandrareleverna och lärarna inte har ett gemensamt modersmål för att 

diskutera matematik.   

 

Det framkommer i min studie att eleverna kan andra räknerutiner från deras hemländer. Deras 

föräldrar hjälper dem med matematik och använder andra räknerutiner, för att utföra 

räkneoperationer med algoritmer. Eleverna beskriver även att de behärskar annat sätt att 

utföra addition och division med algoritm. De menar också, att eftersom lärarna inte kan dessa 

metoder, utgår de ifrån att deras räknemetoder är fel.  Eleverna beskriver att de använder sina 

modersmål med föräldrarna och syskon. De döva eleverna använder hemlandets teckenspråk 

med sina döva föräldrar. De hörselskadade eleverna talar hemlandets språk med sina hörande 

föräldrar och syskon. Jag tolkar detta som att eleverna har kompetenser och erfarenheter som 
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flerspråkiga individer som skolan inte tar tillvara i matematikundervisningen. Flerspråkiga 

elever behöver utgå från sina tidigare erfarenheter och kunskap för att kunna ta till sig och 

utveckla ett nytt matematiskt språk och kultur utifrån etnomatematik. För att få kunskap om 

elevernas informella kunskaper om olika räknerutiner krävs det ett samarbete med elevernas 

föräldrar. På så vis kan lärare få tillfälle att lära sig olika sätt att räkna och få ta del av olika 

symboler som förkommer inom olika kulturer. För detta krävs att lärare är nyfikna och visar 

intresse för att ta del av något nytt. (Rönnberg & Rönnberg, 2007). Jag anser, precis som Roos 

(2004) påpekar att skolan bara ser elevens dövhet eller hörselnedsättning och lägger då 

elevens kulturella och språkliga bakgrund åt sidan. Roos (2011) beskriver att skolan fokuserar 

på att arbeta med den språkliga utvecklingen och då med det nationella teckenspråket och det 

talade språket i det landet de bor i.  Jag håller med Roos (2011) analys av situationen för de 

flerspråkiga eleverna med utländsk bakgrund i skolan. Jag antar att dessa kompetenser inte ses 

som en tillgång i undervisningen, eftersom lärarna fokuserar på elevernas brister i 

kommunikation i och på svenska och eventuella brister i matematik. Ytterligare en anledning 

skulle kunna vara att lärarna saknar kompetens om flerspråkiga döva och hörselskadade 

elever med invandrarbakgrund. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att döva och 

invandrarelevernas tidigare matematikkunskaper inte kartläggs grundligt av skolan.  Som 

Lindberg (2006) påpekar är flerspråkiga elever vana att växla mellan olika språk, trots detta är 

inte flerspråkighet kopplat till skolframgång, utan tvärt om. Detta kan bero på olika orsaker. 

En huvudorsak är elevernas brister i och på undervisningsspråket. Jag anser liksom Lindberg 

(2006) att flerspråkiga använder sina olika språk i varierande funktioner och sammanhang och 

med olika människor. Av denna anledning som Lindberg (2006) påpekar utvecklas inte 

språken helt parallellt, utan snarare kompletterar varandra. I mitt resultat framkommer att de 

döva/hörselskadade invandrareleverna använder sina språk i varierande funktioner och 

sammanhang. Flerspråkighet är en stor del av elevernas liv, inte bara genom deras modersmål, 

utan även via de språkliga modaliteter som eleverna använder för att kommunicera och förstå 

sin omvärld. I elevintervjun framkommer, att även stöd på modersmålet under 

matematiklektionerna efterfrågas av en elev med hörselnedsättning. Min tolkning av detta är 

att, eleven är medveten om att det stödet som ges i skolan med hjälp av teckenspråk och talad 

och svenska bör kompletteras med stöd i modersmålet. Jag har funnit genom mitt resultat, att 

eleverna i min studie har kompetenser med sig i matematik och i flera språk men på något sätt 

kommer de inte till sitt rätt. En anledning till att flerspråkighet inte ses som tillgång i 

undervisningen kan ha att göra med den tvåspråkighetsmodellen som Allard (2013) 

problematiserar i sin avhandling. Den institutionella och formaliserande miljön i specialskolan 
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kräver ett annat språkkunnande, i detta fall genom den tvåspråkiga målsättningen. Eleverna 

ska kunna svenskt teckenspråk och svenska. Här finns inget utrymme, som jag ser det, att 

även elevernas flerspråkiga och interkulturella kompetens integreras i undervisningen. 

Elevernas egna språk och tidigare matematikkunskaper glöms bort att ta tillvara i 

undervisningen. Det kan ge, precis som Roos (2011) skriver, allvarliga konsekvenser för 

elevernas självinsikt, självtillit och kan i sin tur påverka elevernas sociala och kognitiva 

utveckling. Att ta vara på barnets tidigare kunskap baserat på det egna modersmålet är viktigt 

liksom tillit till barnets förmåga att lära nya språk. Med detta i åtanken och med tanke på att 

specialskolans antal elever med invandrarbakgrund har ökat, föreslår jag en ökad samsyn 

inom SPSM:s skolor gällande kartläggning av elevernas tidigare kunskaper i matematik. Vi 

behöver synliggöra döva/hörselskadade invandrarelevernas situation och de pedagogiska 

utmaningarna som denna målgrupp kräver. Vi kan inte se denna elevgrupp som homogen med 

bara dövhet och hörselnedsättning. Elevernas tidigare skolbakgrund, språkliga och kulturella 

erfarenheter är faktorer som skolan måste ta hänsyn till i undervisningen. Jag anser att ett 

etnomatematiskt perspektiv i matematikundervisningen kan vara ett sätt att främja den 

matematiska kunskapen för döva/hörselskadade invandrarelever. Etnomatematik kan vara ett 

sätt att öka lärares förståelse för matematik i klasser med döva/hörselskadade med 

invandrarbakgrund. Eventuellt skulle ett etnomatematiskt perspektiv i undervisningen, kunna 

vara ett sätt att förebygga den låga måluppfyllelsen i nationella prov i matematik för denna 

målgrupp i specialskolan. 

 

6.2.4 Förväntningar 
I min undersökning framgår att lärarna har förväntningar på eleverna ska kunna de 

matematiska begreppen.  I vissa undervisningstillfällen då det uppstår missuppfattningar 

mellan lärare och elever tenderar dessa förväntningar att bli lägre. Det är när läraren inte 

förstår de döva eleverna så anser läraren att eleven inte kan och därför blir förväntningarna 

lägre. Resultatet i min studie visar att stöttning är bristfällig vissa tillfällen, då läraren inte 

förstår och kan förklara vad den döva eleven efterfrågar. I resultatet framgår att samtalets 

förutsättningar i matematik leder till att möjligheten för eleven att förstå matematik minskar. 

Det leder också till att elevens självkänsla blir svårare att bevara samt att elevens tilltro till 

den egna förmågan minskar. Resultatet av elevintervjun visar att eleverna upplever att lärarna 

har lägre förväntningar på de eleverna som är svaga i matematik. Det framkommer i resultatet 

att läraren i sin välvilja och för att hjälpa eleverna förenklar innehållet i de benämnda 

uppgifterna genom att byta ord och göra det enkelt för eleverna. Jag tolkar detta precis som 
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Holmegaard & Wikström (2004) skriver, att det finns en risk att invandrareleverna som inte 

behärskar det svenska språket, erbjuds en undervisning på en lägre kognitiv nivå. Vikten av 

höga förväntningar på eleverna och att lärare inte förenklar undervisningens innehåll lyfts 

fram av Allard (2003), Ross (2011) samt Hansson (2011). I resultatet av elevintervjun framgår 

att eleverna anser, att ofta blir det lättare när en kamrat, som behärskar svenskt teckenspråk, 

förklarar för dem. Många forskare hävdar att utformningen av undervisningen är avgörande 

för om och vad eleven lär sig.  Denna uppfattning tas även upp av Gibbons (2013) som 

betonar vikten av grupparbete som ett lyckat arbetssätt för att arbeta språkutvecklande för 

flerspråkiga elever. Gibbons (2013) menar att det är gynnsamt för eleverna att diskutera i 

grupp, utbyta idéer och lösa problem tillsammans. Att ställa frågor innebär att ord upprepas, 

tankar formuleras och meningar korrigeras i sitt sammanhang. Jag håller med Gibbons (2013) 

i att eleverna ges möjlighet att höra, se och teckna begrepp samt ta del av andra elevers tankar 

genom att diskutera matematik tillsammans med kamrater. 

 

Genom att de invandrarelever som deltar i min studie får förmedla det de har lärt sig till sina 

klasskamrater ökar också elevernas egen förståelse för matematiken. Elevernas egen självbild 

stärks också. I samtalet lyfts våra tankar fram, läraren får syn på elevens tankestrategier och 

kan då fånga upp exempelvis brister i förståelsen kopplat till kulturella skillnader, andra 

oklarheter, svåra matematiska begrepp med mera. Även eleven själv får syn på hur denne 

tänker.  Att samtala för att utveckla den matematiska förståelsen, det torde vara ett givande 

språkutvecklande arbetssätt. Jag anser liksom Rönnberg & Rönnberg (2007) att 

invandrarelevernas matematikförståelse gynnas av att lärarna lyfter fram elevernas kulturer i 

undervisningen. Genom att låta invandrareleverna visa för sina kamrater olika räknerutiner 

från deras hemländer stärks elevernas självtillit som Ross (2011) skriver om. För detta behövs 

att lärarna tar in det etnomatematiska perspektivet i matematikundervisningen som 

Rönnberg& Rönnberg (2007) skriver om. Lärarna i min studie skulle med hjälp av 

etnomatematik kunna uppmärksamma kulturers föreställningar om matematik. 

Problemlösningsarbetet skulle då kunna utgå från vardagsproblem som bygger på elevernas 

informella matematikkunskaper. Eftersom 39 % av specialskolans elever består av 

invandrarelever varav 17 % av dessa är nyanlända, föreslår jag att det etnomatematiska 

perspektivet vävs in i matematikundervisningen. 
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6.3 Specialpedagogiska implikationer 
Syftet med mitt examensarbete är att utifrån ett didaktiskt och specialpedagogiskt perspektiv, 

analysera praktiker i flerspråkig matematikundervisning för döva/hörselskadade elever med 

utländsk bakgrund. Genom studien har jag kommit till insikt om olika specialpedagogiska 

implikationer som påverkar invandrarelevernas lärmiljö i matematikundervisningen. Jag 

hoppas att min studie kan bidra till värdefulla didaktiska diskussioner kring denna elevgrupp 

och dess lärandemiljö. Genom att lyfta fram teckenspråkets ställning i 

matematikundervisningen hoppas jag, att min studie bidrar med nya insikter. Utifrån min 

studie har jag kommit fram till att teckenspråkets underordnade roll gentemot det talade 

språket kan leda till, att eleverna inte ser teckenspråket som ett likvärdigt språk. En annan risk 

studien pekar på är, att kunskapsförmedlingen av det matematiska innehållet försvåras då 

teckenspråket används som översättningsverktyg. På grund av denna statiska 

undervisningspraktik får inte de döva eleverna tillgodogöra sig ett kvalitativt 

undervisningsinnehåll. Konsekvensen av detta blir, för den enskilda eleven, att det blir svårare 

för denne att nå målen i matematik. Här har SPSM en viktig och avgörande roll att spela. Det 

behövs kompetensutveckling i teckenspråk för alla lärare men framför allt för nyanställda 

lärare utan teckenspråkskompetens. Vi behöver öka vår medvetenhet om att 

döva/hörselskadade elever med utländsk bakgrund rör sig i olika språkmiljöer. Kunskap om 

andraspråksinlärning och om flerspråkighet behövs för att förebygga lärandesvårigheter i 

lärmiljön. Detta för att kunna dra nytta av elevernas flerspråkiga och flerkulturella kunskaper i 

lärandet. Kartläggning av döva/invandrarelevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

kunna organisera och planera undervisning är av stort vikt. Som blivande speciallärare kan jag 

också med mina nya kunskaper och mina erfarenheter i flerspråkighet och matematik bidra till 

skolutveckling. Genom kollegialt lärande kan vi pedagoger tillsammans utveckla lärmiljöer 

för våra döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund. 

 
6.4 Vidare forskning  
Under arbetet med denna studie har många tankar och funderingar väckts. Det finns många 

områden kring döva/hörselskadade invandrarelever och matematik som skulle vara intressanta 

för vidare forskning. Ett intressant forskningsområde är modersmålets betydelse i en 

flerspråkig matematikundervisning där flera språkliga modaliteter samverkar och 

kompletterar varandra. Hur tar skolan till vara på döva/hörselskadade elevers tidigare 

kunskaper och erfarenheter i matematikundervisningen? På vilket sätt kan 

kartläggningsarbetet av invandrarelevernas tidigare kunskaper bidra med nya kunskaper om 

målgruppen? Hur kan vi pedagoger organisera, planera samt genomföra undervisningen så 
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den utgår ifrån invandrarelevernas förkunskaper? Min erfarenhet är att det behövs mer 

forskning om döva/hörselskadade invandrarelevers trippelutmaning. De undervisas på två 

språk som de inte behärskar fullt ut, svenska och svenskt teckenspråk och samtidigt ska de 

lära sig ett matematiskt språk på de båda språken. 
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uppfattningar av matematikundervisningen.  

 

Jag planerar att göra ett fältarbete och kommer att observera matematiklektioner, intervjua 

lärare och elever med invandrarbakgrund. Observationerna och intervjuarna kommer jag att 
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att komplettera mina dokumentationsanteckningar. Det står naturligtvis samtliga deltagande 
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Elevens bakgrund 
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Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

Vilket modersmål har du?  

Vilket språk talar du/tecknar (annat teckenspråk) hemma? 

1. Elevens uppfattningar om matematik 

Hur jobbar ni med matematik i skolan? 

Hur kan man använda matematik i vardagslivet? 
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Hur viktigt är matematik för dig? För din vardag? För dina framtida studier?  
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3. Uppfattningar om matematikundervisning 

Hur tycker du att matematikuppgifter med text är?  

Vad tycker du om problemlösning med text?  
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uppgifter i deras bok 

Av vem lär du dig mest matematik: av dina kamrater, av lärare eller av familjen?  

Använder du ditt modersmål eller svenska när du gör matematikläxor med din familj? 

I vilket sammanhang känner du att du lär dig matematik bättre?( vid grupparbete, enskilt, i 

par, under genomgångarna…) 

Har läraren någon gång tagit hänsyn till ditt modersmål under matematikundervisningen? 

Följdfråga till svar Ja: På vilket sätt gjorde läraren detta? 

Har läraren någon gång frågat dig eller visat intresse för hur man räknar i ditt hemland? 

Kan du några räknerutiner från ditt hemland att utföra addition, subtraktion, multiplikation 
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Hur fungerar kommunikationen med två lärare: en som leder lektioner och som talar och en 

som tecknar på teckenspråk?  

Vad tycker du om tsp-översättningar som görs av läraren?  

Förstår du läraren när hen förklarar uppgifterna för dig?  

Vad tycker du om lärarens teckenspråkskunskaper? 

 


