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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka språkets betydelse för elevernas resultat i 

problemlösning i matematik samt vilka speciella problem som de stöter på när de ska 

lösa en problemlösningsuppgift. Intervention i ett tvåspråkigt teckenspråkigt klassrum i 

en specialskola, gruppintervju med elever och intervju med en speciallärare är metoder 

som används i denna studie. Resultatet visar att döva och hörselskadade elever uppnår 

bättre resultat i problemlösning när de löser uppgifterna både på svenska och 

teckenspråk än endast svenska eller teckenspråk. Kombinationen svenska och 

teckenspråk i studien skapade möjligheter till interaktion via medierande redskap och 

tvåspråkighet är en bra förutsättning för språkutveckling hos eleverna, eftersom de har 

svenska som sitt andra språk. Flera elever som stöter på problem när de löser en uppgift 

verkar ha problem med just skriv- och läsförståelse, logiskt tänkande och arbetsminne. 

Två av eleverna som inte stötte på problem i alla tre delar har tillräckliga 

språkkunskaper i både svenska och teckenspråk. Majoriteten stöter dock på problem. 

Således pekar studien på att en lösning kan vara att det satsas mer på språkutvecklande 

redskap och tvåspråkighet inom matematikundervisning för döva och hörselskadade så 

att de elever som inte har fullgod svenska kan utveckla både det matematiska logiska 

tänkandet, arbetsminnet och det svenska språket parallellt. Studien visar att elevernas 

språkkunskaper i svenska är en stor faktor för deras resultat i matematik.   
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1. Inledning 
Jag som blivande speciallärare vill i denna studie undersöka varför tvåspråkiga döva och 

hörselskadade elever stöter på problem i arbetet med matematiska texter. PISA-

rapporten (2009) visar att tvåspråkiga elever presterar sämre i skolan, inklusive ämnet 

matematik, jämfört med elever som har svenska som modersmål. Utmaningarna som 

eleverna träffar i arbetet med matematik är bland annat läsning av facktexter med 

matematiska termer. Vidare ligger svårigheterna för tvåspråkiga elever i läsning och 

förståelse av texterna och uppgiftsformuleringarna, det vill säga att avkodning och 

förståelse av texter är viktiga faktorer för att behärska läsning i ämnet (Skolverket, 

2012).  

 

I Sverige finns det över en halv miljon invånare som har ett annat språk än svenska som 

första språk. På så sätt ställs det stora och utmanande krav på skolan och dagens lärare 

när det gäller undervisning av barn och ungdomar för ett liv i ett mångkulturellt 

samhälle i Sverige (Carlsson, 2009). Vidare betonar Carlsson att ämneslärare behöver 

förstå och vara medvetna om de språkliga dimensionerna på det egna ämnet såsom 

matematik i det språkdidaktiska perspektivet. Det kan vara problematiskt för elever med 

ett annat språk eftersom de till exempel lär sig matematik på deras andra språk.  

 

Foisack (2013) pekar på samma problematik för döva och hörselskadade elever, som 

går på en tvåspråkig specialskola med teckenspråk som undervisningsspråk och svenska 

som andra språk. Foisacks studie pekar på att när döva elever kör fast i problemlösning i 

matematik beror det sannolikt på kunskapsbrister i svenska. Eftersom jag själv är lärare 

i matematik i en tvåspråkig specialskola upplever jag att döva och hörselskadade elever 

inte har problem i klassrummet när interaktionen sker på teckenspråk. Eleverna kan då 

både bidra till samt ta fördel av diskussionerna i klassrummet och resonera kring hur 

uppgifter kan lösas. Det är ofta en stor skillnad i elevernas kapacitet till att lösa 

uppgifter när diskussionen sker på teckenspråk jämfört med själva uppgiftslösandet i 

skrift, där många elever kör fast. När de kör fast handlar det ofta om att de inte till fullo 

har förstått uppgiften, som är på skriven svenska, eller att de skriftligt löser uppgiften på 

enkel svenska och inte utvecklar resonemanget matematiskt vilket inte räcker för att få 

godkänt. Dessutom upplever jag att elever som inte förstår en matematikuppgift på 
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svenska blir frustrerade och ger upp att försöka lösa uppgiften, men om jag som lärare 

förklarar på teckenspråk vad uppgiften går ut på så förstår de och blir då mera 

motiverade till att försöka lösa uppgiften. Eftersom det är tydligt att det finns en 

problematik i elevernas förmåga att lösa uppgifter i matematik vill jag därför undersöka 

om elevers svårigheter i att lösa problem i matematik beror på språket.  

 

Språket är grunden till allt i världen och så även matematik, vilket Brown påpekar 

(Andersen, 2008):  

I suggest that since language is so fundamental, to the social formation and the individual 
construction of mathematical ideas, it conditions all mathematical experience (Andersen, 
2008:73). 

Med detta citat menas att språket skapar möjligheter till en inlärningsmiljö med 

kognitiva element i språket. Med kognitiva element menas att elever får möjlighet till 

att utveckla sitt tänkande och reflektion i matematik. Utan att använda språk sker alltså 

ingen kognitiv utveckling i ämnet matematik, det vill säga att man lär sig tänka logiskt 

och lösa olika problem. Därför menar Andersen (1999) att språket är ett viktigt redskap 

för inlärning av nya områden. Det är därför ett särskilt viktigt verktyg i att tillägna sig 

nya matematiska kunskaper och insikter. Med andra ord behöver lärare i matematik 

ständigt fokusera på språkalternativ inom matematikdidaktik när det gäller döva och 

hörselskadade elever så att de kan prestera bättre resultat.  

 

Skolan är enligt Skolverket (2011) skyldig att ge tvåspråkiga elever stöd som främjar 

deras språkutveckling. Alla lärare i specialskolan för döva och hörselskadade ska alltså 

tänka på eleverna som tvåspråkiga elever så att de ges bättre förutsättningar att uppnå 

målen. I dag är det bara 38 procent av eleverna i SPSM:s specialskolor som går ut 

grundskolan med fullständiga betyg (Hendar, 2008). Elevernas svenskkunskaper kan 

kanske ha en betydande roll i att elever inte lyckas uppnå målen (Foisack, 2003).  

 

Lundström (2005) skriver att döva barns förstaspråk är svenskt teckenspråk, men att de 

måste lära sig svenska i skolan för att bli tvåspråkiga och kunna vara delaktiga i vårt 

samhälle och för att kunna vidareutbilda sig efter specialskolan. Enligt Rönnberg och 

Rönnberg (2001) är det färre minoritetselever (se Flerspråkighet i Begreppsdefinitioner) 

som når nationellt uppsatta mål i matematik jämfört med majoritetselever. Det är även 
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en betydligt större andel svenskspråkiga elever som uppnår höga resultat. 

Minoritetselevers resultat kan jämföras med döva och hörselskadade elevers 

måluppfyllelse. 

 

I kursplanen för matematik för döva och hörselskadade (Skolverket, 2011:65-69) finns 

områden med centralt innehåll för årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10 och det står att döva 

och hörselskadade elever genom undervisning i ämnet matematik ska få lära sig att 

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

metoder” (Skolverket, 2011:65). Det vill säga att elever ska räkna och lösa 

problemlösningsuppgifter. När de stöter på textuppgifter under matematik-

undervisningen ställs det även krav på deras förmåga i språket eftersom det står i 

kursplanen att eleverna ska: ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 

2011:65) Det betyder att eleverna ska utveckla sin förmåga i det kommunikativa och 

matematiska språket.   

 

Det är tydligt att skolan har en skyldighet att se till att elevernas språkutveckling 

främjas (Skolverket, 2011) men samtidigt når många döva och hörselskadade (som är 

tvåspråkiga) inte målet i matematik (Foisack, 2003). Rönnberg och Rönnberg (2001) 

problematiserar även att skolan tenderar skilja på matematiklärande och språkinlärning. 

De argumenterar att undervisningen i matematik ställer stora krav på elevernas 

språkkunskaper, eftersom språket har en betydande inverkan på utvecklingen av 

elevernas tänkande i matematik.  

 

Enligt Lönnberg och Lönnberg (2001) kräver matematikundervisning för elever med 

svenska som andra språk att matematiklärare anpassar sitt undervisningssätt och även 

genomgår kompetensutveckling i syfte att sådana elever ska kunna uppnå bättre resultat. 

Ett exempel på sådana förändrade undervisningssätt är att förändra synsättet på 

olikheter i flerspråkiga elevers färdigheter och erfarenheter som hinder för 

undervisningen till att se dem som en tillgång i stället. Alla elever har rätt till att få 

undervisning som bäst passar deras behov. Syftet i denna studie är därför att studera 

språkets betydelse för döva och hörselskadade elevers resultat i problemlösning i 

matematik, för det är i det området som många elever har svårt för (Foisack, Pagliaro 

och Kelly, 2013). 
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1.1 Uppsatsens disposition  

I inledningen beskrivs den här studiens övergripande syfte. Beskrivning om och 

definitioner av döva, teckenspråk, tvåspråkighet och teckenspråkig tvåspråkig 

undervisning ges i kapitlet om begreppsdefinitioner. I kapitlet tidigare studier 

presenteras både svenska och internationella studier som problematiserat och visat vilka 

problem som döva och hörselskadade elever stöter på i matematik samt vilka 

förutsättningar de har för att lära sig matematik. Där presenteras även rapporter som 

redogör döva och hörselskadade elevers matematikkunskaper. Sammanställningen av 

tidigare studier leder till studiens syfte och frågeställningar. Sedan diskuteras de 

teoretiska utgångspunkterna som används i denna studie. Val av metod och material för 

denna studie kopplat till studiens syfte och frågeställningar redogörs i metodkapitlet. 

Sedan redogörs resultatet från denna studie i resultatkapitlet. Resultatkapitlet är 

uppdelat i tre delar: intervention som eleverna i studien deltagit i, gruppintervjun med 

eleverna efter interventionen samt intervjun med en speciallärare i matematik. I det sista 

kapitlet diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning och teorier.  
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2. Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt ges olika begreppsdefinitioner för att klargöra vad det är som avses i 

studien. Begreppsdefinitionerna avser att ge en förklaring till olika begrepp som hjälper 

förståelsen av denna studie.  

2.1 Döva och hörselskadade 

Enligt Sveriges dövas riksförbund (2014) finns ungefär 8.000-10.000 barndomsdöva i 

Sverige. Döva är individer som har nedsatt hörsel på ett av eller båda öronen. 

Hörselnedsättningen kan variera från lätt hörselnedsättning till total dövhet (SPSM, 

2015). För specialskolans målgrupp avses döva de elever som använder teckenspråk 

som främsta kommunikationsmedel. Det finns också elever som har CI, 

cochleaimplantat, eller andra hörhjälpmedel och de använder således både teckenspråk 

och talad svenska i skolan. SPSM (2015) betonar att elever med hörselnedsättning som 

använder hörhjälpmedel inte har samma förmåga att höra som andra med normal hörsel. 

De menar också att de flesta elever som föds döva eller blir döva i grundskoleåldern har 

teckenspråk som första språk och svenska som andra språk. Det är dessa elever som går 

på SPSM:s skolor som är målgruppen för denna studie. Det som undersöks i denna 

studie är vilka språkmetoder de använder för att lösa problemlösning i matematik.  

 

Även om allmänheten ser på döva som personer med funktionsnedsättning ser döva sig 

själv som en språklig minoritetsgrupp, eftersom de använder svenskt teckenspråk 

(Schönström, 2010; Cramér-Wolrath, 2013). De kan enligt Roos (2009) betecknas döva, 

teckenspråkiga döva eller teckenspråkiga.  

2.2 Tvåspråkighet 

Enligt NE (2016a) och Wagner (2013) innebär flerspråkighet att man använder eller 

behärskar flera språk. Flerspråkighet och tvåspråkighet innebär i princip samma sak och 

att i Sverige handlar det oftast om att tvåspråkiga eller flerspråkiga elever inte har 

svenska som modersmål (Wagner, 2013).  

 

95 % döva barn kommer från hörande familjer och de växer således upp i en hörande 

familj med en talande språkmiljö (Bergman & Nilsson, 1999), där de inte alltid har 
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möjlighet att tillgodogöra sig det talade språket. Några få döva barn kommer från döva 

familjer och har därmed ett naturligt sätt att växa upp i en teckenspråkig miljö jämfört 

med döva barn i en hörande familj (Roos, 2006). Lundström (2005) menar vidare att 

döva elever får tvåspråkig undervisning i skolan. Det kan jämföras med till exempel 

elever som talar ett annat språk hemma än på skolan med den skillnad att de talar 

hemspråket med föräldrarna i hemmamiljön och inte alltid får undervisning i 

modersmålet i skolan. I motsats får döva barn undervisning på sitt första språk, 

teckenspråk, i specialskolan där de också lär sig sitt andra språk, svenska, medan elever 

som talar ett annat språk hemma får undervisning på sitt andra språk, svenska, i 

grundskolan. Döva och hörselskadade elever kan alltså precis som elever som har ett 

annat hemspråk ses som minoritetselev, eftersom de har ett första språk som skiljer sig 

från majoritetsspråket som är svenska och att de oftast är tvåspråkiga (Wagner, 2013). 

Döva och hörselskadade elever som är tvåspråkiga använder både teckenspråk och 

svenska, vare sig i skriven eller talad form, i sin vardag.  

 

I denna studie avses tvåspråkighet de elever som har svenskt teckenspråk som första 

språk och svenska som andra språk och att båda språken används ungefär lika mycket i 

elevernas vardag. I matematikundervisningen möter eleverna på teckenspråk i sin 

kommunikation med andra elever och lärare, men läser oftast matematikuppgifter på 

svenska och löser uppgifter på svenska.  

2.3 Teckenspråk 

Teckenspråk är ett visuellt språk och förmedlas vid hjälp av händer och armar, kropp, 

huvud, munavläsning och ansiktsmimik (NE, 2016b). Teckenspråk är inte ett 

internationellt språk. Svenskt teckenspråk är ett språk med egen grammatik, språkrytm, 

kroppsrörelser och munavläsning och är annorlunda från andra teckenspråk, precis som 

talad svenska skiljer sig från andra talade språk. Man kan heller inte använda det 

svenska teckenspråket tillsammans med det svenska talspråket (Bergman & Nilsson, 

1999).  

2.4 Teckenspråkig tvåspråkig undervisning 

År 1981 fick döva rätt till teckenspråk i undervisningen och skulle vara tvåspråkiga med 

teckenspråk som första språk och svenska som andra språk (prop. 1980/81:100 bilaga 
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12). Det innebär att döva elever i specialskolan använder teckenspråk i sin 

kommunikation med andra, såväl elever som lärare, men lär sig skriva och läsa svenska, 

och i somliga fall även talad svenska. Vidare har skolan som mål att undervisning för 

döva och hörselskadade elever ska utgå från tvåspråkighet, det vill säga svenskt 

teckenspråk som första språk och svenska som andra språk (Wagner, 2013; Bergman & 

Nilsson, 1999).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) skriver att teckenspråket är en 

förutsättning för kommunikation och lärande för personer som är döva. Samtidigt är det 

svenska språket viktigt för att de kan vara delaktiga i det svenska samhället fullt ut. 

Enligt Allard (2013) används svenskt teckenspråk som ett medierande redskap under 

lektionerna när lärare och elever kommunicerar med varandra. På det sättet lär elever 

sig förstå, bearbeta och använda språk i samverkan mellan teckenspråk och svenska. I 

matematikundervisningen för döva och hörselskadade i specialskolan brukar det vara en 

tvåspråkig teckenspråkig undervisning där lärare och elever kommunicerar med 

varandra på teckenspråk men att elever löser uppgifter på svenska.  

2.5 Matematikdidaktik  

Begreppet didaktik är från grekiskans dida’sko, ”att undervisa” (Öhman, 2014) och det 

kan innebära olika betydelser ur olika perspektiv. Det kan enligt NE (2016) handla om 

undervisning och lärande i relation till kunskaper, normer och institutionell inramning 

etc. Enligt Öhman (2014) väljer man olika sätt i didaktiken att undervisningen 

inbegriper en mängd val följande: hur (metoder och former), vad (innehåll), varför 

(syften och mål) samt av och för vem samt var och när.  

 

Det finns didaktiska inriktningar beroende på vilket ämne man undervisar i. Alltså 

diskuteras matematikdidaktik, alltså didaktik (att undervisa) i ämnet matematik med 

fokus på döva och hörselskadade elever i specialskolan. Det är lärarens ansvar att 

planera en undervisning som gör det möjligt för elever att uppfylla kraven i läroplanen. 

Detta ansvar kan inte lämnas till en lärobok eller ett läromedel. Läraren måste känna till 

varje detalj i läroplanen (Skolverket, 2011) för ämnet matematik. Syftet med 

matematikdidaktik är att eleverna genom olika former av arbete måste få en förståelse 

för vad matematik är och hur matematiken används. 
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3. Tidigare studier 
För att undersöka vad som har forskats på detta område så har jag sökt artiklar, 

tidskrifter och litteratur i Libris på Örebro universitets databaser, Lund och Höör 

stadsbiblioteks databaser, SPSM:s hemsida och Google. Jag har även sökt i de 

internationella tidskrifternas databaser, Project MUSE och Journal of Deaf Studies and 

Deaf Education. Sökord som har använts för att hitta bland annat artiklar och 

avhandlingar är följande: matematik (mathematics), döva (deaf), problemlösning 

(problem solving), språk (language) och teckenspråk (sign language). Jag har även 

använt mig av relevant litteratur som använts under Speciallärarutbildningen på Örebro 

Universitetet samt lärarprogrammet på lärarseminariet i Köpenhamn. Tidigare studier 

som är relevanta för den här studien presenteras i detta kapitel. Bland annat diskuteras 

tidigare forskning om matematikundervisning för döva och hörselskadade elever och 

tvåspråkig undervisning för döva och hörselskadade elever eftersom döva och 

hörselskadade får en tvåspråkig undervisning i matematik.   

3.1 Matematik för döva – en viktig fråga i internationell forskning  

Frågan om varför många döva och hörselskadade elever har svårt att få lära sig 

matematik är en angelägen fråga som diskuteras internationellt, men främst i USA. Det 

har även gjorts ett mycket begränsat antal studier inom området i Sverige exempelvis 

Foisack (2003), Hendar (2008) och Foisack, Pagliaro och Kelly (2013). I Sverige finns 

det fem specialskolor för döva och hörselskadade elever och specialskolan följer samma 

läroplan och kursplan för ämnet matematik som grundskolan. En studie (Foisack, 

Pagliaro & Kelly, 2013) belyser att det är alltför många döva och hörselskadade elever 

som inte uppnår grundskolans mål i matematik. Internationella studier visar att döva 

elever presterar mycket sämre på prov i matematik jämfört med hörande elever 

(Frostad, 1996; Nunes, 2004; Pagliaro & Kritzer, (2013); Foisack, Pagliaro & Kelly, 

2013).  

3.2 Statistik för nationella prov   

Resultatet från det nationella provet för specialskolans elever visar att döva och 

hörselskadade elever presterar mycket sämre i matematik jämfört med hörande elever 

(Foisack, Pagliaro och Kelly, 2013). Eleverna presterar sämre i just nationella delprovet 
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D jämfört med delproven A, B och C. Delprovet D går ut på ett tema på skriven 

svenska, det vill säga uppgifter med problemlösning som kräver god läsförståelse såväl 

som god skrivförmåga och som kräver att elever ska redovisa sina lösningar 

(Skolverket, 2011).  

 

Delprovet A är en muntlig del där elever ska kunna diskutera en uppgift, medan 

delprovet B består av blandade uppgifter där vissa uppgifter ska utlösas utförligt medan 

vissa uppgifter kräver endast enkla svar. I delprovet B tillåts inte formelblad och 

digitala verktyg. (Foisack, Pagliaro och Kelly, 2013; Skolverket, 2011).  

 

Delprovet C innehåller uppgifter som är mer omfattande med en undersökande karaktär 

där eleverna ska redovisa sina lösningar. Slutligen är både digitala verktyg och 

formelblad tillåtna i delproven C och D. Av alla delprov så presterar eleverna bäst i 

delprovet A och dessutom finns det ingen signifikant skillnad mellan döva och hörande 

elever (ibid). 

 

I Foisacks, Pagliaros och Kellys studie (2013) påpekas det att de 26 studerade döva och 

hörselskadade elevernas prestation i det dåvarande nationella provets delprov C (idag 

delprov D) för årskurs 10 är lägre jämfört med hörande elever i årskurs 9. Det resultat 

som de pekar på illustreras i tabell 1 och är från år 2009. Endast resultatet för det 

nationella provets delprov C (idag delprov D) från år 2009 visas för att studiens syfte är 

att undersöka om döva och hörselskadade elevers förmåga att lösa uppgifter i 

problemlösning har med deras språkfärdighet att göra.  

 

Tabell 1. Resultat i nationella provets delprov C för årskurs 10 år 2009 (Foisack, 

Pagliaro och Kelly, 2013) 
Delprov C 0-20 poäng 21-25 poäng 26-30 poäng 31-34 poäng Medelvärde 

26 döva elever 21 elever 82% 2 elever 7 % 2 elever 7 % 1 elev 4% 10,82 

18 hörande elever 7 elever 39 % 4 elever 22 % 2 elever 11 % 5 elever 28 % 20,22 

 

Tabell 1 visar att det är en skillnad mellan elevgrupperna döva och hörande. Hörande 

elever fick i större utsträckning höga poäng jämfört med döva elever. För elevgruppen 

döva fick majoriteten av eleverna endast 0-20 poäng. Medelvärdet är mycket lägre för 

de döva eleverna jämfört med de hörande eleverna. Det följer i princip samma slutsats 
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som SPM:s (dåvarande SPM, Specialskolemyndigheten innan organisationen blev 

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten) rapport (Hendar, 2008) om 

måluppfyllelse för döva och hörselskadade elever i skolan, där det belyses att en hög 

andel elever inte uppnådde målen i ämnet matematik. Dessutom är andelen elever som 

fått betyget MVG i matematik som lägst inom specialskolan jämfört med hörande 

elever i grundskolan (ibid).   

 

Måluppfyllelsen för döva och hörselskadade elever kan jämföras med elever med 

utländsk bakgrund, det vill säga elever som inte har svenska som sitt första språk. 

Tabell 2 visar betyg på det nationella provet i matematik för både elever med svensk 

bakgrund respektive utländsk bakgrund (Skolverket, 2012).  Ämnesprovet i matematik 

visar att 26,2 % av eleverna med utländsk bakgrund inte uppnår målen medan 14,9 % av 

eleverna med svensk bakgrund inte uppnår målen. 

 

Tabell 2. Nationella prov i matematik år 2012 för elever i grundskolan.  
Nationella prov i matematik Andel (%) i betygen av elever som gjort provet  

Antal elever Ej nått målen G VG MVG 

Elever med   

svensk bakgrund 

75.502 14,9 % 47,6 % 26,8 % 10,6 % 

Elever med 

utländsk bakgrund 

17.041 26,2 % 48,2 % 19,2 % 6,3 % 

3.3 Matematik för döva och hörselskadade elever  

Foisack (2003), Pagliaro, Kelly och Lang (2003), Pagliaro och Ansell (2012) och 

Pagliaro och Kritzer (2013) har alla försökt belysa olika problem och svårigheter för 

döva och hörselskadade elever i ämnet matematik. Alla studier konstaterar att döva 

och hörselskadade elever presterar mycket sämre i matematik jämfört med jämnåriga 

hörande elever och försöker undersöka orsaker till varför.  

 

Pagliaro och Kritzer (2013), som studerat döva och hörselskadade elever i olika 

årskurser, visar att elever presterar sämre i områden som problemlösning, men bättre i 

områden som geometri. De tror att det kan bero på elevers språkliga kompetens. 

Foisack (2003) är på samma linje eftersom hon pekar i sin studie på att när elever kör 

fast i problemlösning så beror det på deras bristande kunskaper i svenska, som är deras 
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andra språk, och att de har aritmetiska problem. Med aritmetiska problem menas att 

eleverna har problem med de fyra räknesätten. Om det exempelvis står addition i 

uppgiften kan elever missförstå och göra något annat räknesätt än det som uppgiften 

går ut på. Foisack påpekar således att det inte är lätt för döva elever att tillägna sig 

information via texter, eftersom de kan missa och/eller missförstå information i 

skriven text. Dock förstår och löser elever uppgifter om läraren tolkar och förklarar för 

dem på svenskt teckenspråk vad texten handlar om. Foisack konkluderar därför att 

elevernas språkliga kompetens – i synnerhet skriven svenska och kommunikation 

mellan elever och lärare – har stor betydelse för elevernas möjlighet att lösa 

problemlösningsuppgifter. Sådana uppgifter kräver att elever förstår både svenska och 

teckenspråk så att de kan kommunicera med läraren om uppgiften samt ha både tecken 

och språk som verktyg för att uttrycka sig tydligt.  

 

Samtidigt menar Foisack att bristande språkkunskaper inte behöver vara den enda 

orsaken till döva och hörselskadade elevers svårigheter i matematik. Pagliaro och 

Ansell (2012), som i sin studie fokuserar på elever i förskoleklass till tredje klass, kom 

fram till att de döva och hörselskadade eleverna förmodligen tänker och löser 

aritmetiska problemlösningar på annorlunda sätt än deras hörande jämnåriga elever. 

De menar att eleverna använder andra strategier för att lösa matematikproblemet. 

Pagliaro, Kelly och Lang (2003) menar att döva och hörselskadade elevers svårigheter 

i matematik inte beror på deras analytiska och kognitiva strategier utan deras svaga 

läsförmåga. Det påpekar även Roos (2006) som menar att döva elever inte har 

svårigheter i sitt matematiska tänkande, men att deras dåliga språkliga kompetens 

försvårar för dem att förstå texterna i uppgifter med matematiska ord och begrepp.  

 

Pagliaro och Kritzer (2013) gjorde i sin studie bedömning av döva och hörselskadade 

elever i olika årskurser för att se vilka förmågor de har i olika områden. Resultatet från 

deras studie visar att elevernas svårigheter i matematik förmodligen börjar innan de 

börjar skolan. De menar därför att bristfälliga grunder i matematik redan i förskolan 

kan påverka elevernas resultat senare i grundskolan. Vad problemen kan bero på, 

förutom som tidigare nämns svag läs- och skrivförmåga, är bland annat att det inte 

finns någon gemensam förståelse för hur typiskt unga barn utvecklar sin 

grundförståelse av matematik och på vilka sätt de döva och hörselskadade barnen kan 

skilja sig från de hörande barnen. Dock pekar Pagliaro och Ansell (2012) på att det 
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kanske kan bero på att lärare inte alltid ger instruktioner på teckenspråk och att de inte 

heller ger eleverna utmanande uppgifter i matematik. Därför kan man enligt Pagliaro 

och Ansell säga att eleverna inte får möjlighet att lära sig behärska problemlösande 

strategier.  

 

Swanwick, Oddy och Roper (2005) har gjort en engelsk studie kring 

matematikdidaktiska frågor och undersökt vilka faktorer som kan påverka det faktum att 

döva barn uppnår sämre resultat i matematik. De fann att faktorer som kan påverka 

elevernas resultat beror på fyra olika områden: språk (att eleverna missförstår uttryck 

som mer än och mindre än), elevernas arbetsmetoder, skrivna svar och ”svårt att 

undervisa eleverna”-faktorer. När det gäller elevernas arbetsmetoder fann de att döva 

föredrog vertikala arbetsmetoder snarare än mentala uträkningar när de ska lösa 

beräkningsproblem. De menar också att elever inte har problem med att lösa ett 

matematiskt problem men att de är sämre på att tolka och använda information. Deras 

studie visar vidare att det inte är några problem för elever att lösa uppgifter som kräver 

beräkningsformler om de har löst sådana uppgifter och tränat på dessa tidigare. Dock 

har de svårare för uppgifter som kräver mer tolkning och som man inte kan träna på i 

förhand. Deras slutsats är att lärare verkar fokusera mycket på beräkningsproblem i 

undervisningen och att de lägger ner mindre tid på andra områden inom matematik, som 

eleverna verkar klara sämre i. Dessutom visar deras undersökning att eleverna ofta 

missförstod betydelsen i matematiskt språk eller hade problem med längre skrivna 

frågor där kopplingen mellan huvudinformationen och den faktiska frågan inte är tydlig. 

Dessutom konstaterar de att döva elever som ger korrekta förklaringar men i 

ogrammatisk engelska inte alltid fick rätt betyg för detta. De menar därför att döva 

elever är bättre på att visa sina matematiska kunskaper när uppgifterna presenterades på 

ett steg-för-steg format som på ett tydligt sätt visar vad det är som krävs av dem vid 

varje steg.  

3.4 Matematiklärares kompetens  

Lärares kompetens i undervisning av elever som är tvåspråkiga kan vara ett dilemma 

(Löwing & Kilborn, 2011), eftersom matematikundervisningen för flerspråkiga elever 

kräver matematisk terminologi och det kan vara problematiskt om elever inte behärskar 

sitt andra språk och den kultur detta språk förmedlar. Samma dilemma pekar Foisack 

(2003) på och hon menar att det är viktigt att matematiklärare för döva och 
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hörselskadade elever har en ämnesspecifik terminologi som kan bidra till att eleverna 

förbättrar och fördjupar sin läsförståelse i matematik. Om eleverna inte behärskar 

matematisk terminologi blir det vanskligt att gå fram och tillbaka mellan ett 

matematiksspråk och vardagsspråk enligt Löwing och Kilborn (2011). Eftersom texter i 

matematikuppgifter ofta handlar om att kunna tolka och dra slutsatser utifrån abstrakta 

relationer är det vanligt att flerspråkiga elever missar information som är implicit, det 

vill säga att det ligger underförstådda betydelser i texten. Det kan leda till att elever 

missförstår ord och uttryck. Därför påpekar Myndighet för skolutveckling (2008) att en 

av de viktigaste uppgifterna för matematiklärare är att hjälpa flerspråkiga elever att 

utveckla en god läsförmåga som kan bidra till att de förbättrar och fördjupar sin 

läsförståelse. Swanwick et al. (2005) menar till exempel att de finns en koppling mellan 

elevernas läsförmåga och deras matematiska resultat. Problemet är dock att 

matematiklärare saknar kompetens att undervisa flerspråkiga elever (Carlsson, 2009).  

 

När det gäller lärares kompetens i undervisning av döva och hörselskadade elever har 

Pagliaro, Kelly och Lang (2003) genomfört en amerikansk enkätstudie till 

matematiklärare angående döva elevers problemlösning i matematik i årskurs 6-12 

(motsvarar grundskolans senare år och början av gymnasieskolan i Sverige) och lärares 

förberedelser och instruktioner i matematikundervisningen. De konstaterar att eleverna 

inte ges tillräcklig möjlighet att lösa kognitivt utmanande problemlösningsuppgifter. 

Denna amerikanska studie visar att lärare fokuserar mer på vanliga övningar än på 

verklig problemlösning. Dessutom riktar lärarna mer uppmärksamhet på konkreta 

visuella än på problemlösande strategier. Slutligen saknar majoriteten av 

matematiklärarna tillräckliga förberedelser och tillräcklig kompetens för att undervisa 

döva och hörselskadade elever i matematik och ge dem kunskaper i problemlösning 

(ibid). Swanwick et al. (2005) påpekar att det finns en brist på speciallärare för döva 

barn och att det kan påverka elevernas möjligheter till att utveckla sina matematiska 

kunskaper. De menar att lärare som inte fullt ut behärskar hela matematiska fältet inte 

heller är trygga i hur de kan undervisa eleverna i ämnet matematik och således ger dem 

rutinuppgifter som de vet att eleverna kan klara av att beräkna och lösa. Eleverna 

utmanas således inte tillräckligt och lär sig inte pröva lösa svårare uppgifter. (ibid) Det 

finns ingen svensk studie som diskuterar matematiklärares kompetens, men en svensk 

studie visar att lärare behöver kunna behärska svenskt teckenspråk på en akademisk 



 

14 
 

nivå för att döva och hörselskadade elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

(Hendar, 2008).  

 

Att lärares bristande kompetens för att undervisa elever är en del av förklaringen till 

elevers svårigheter i matematik bekräftas även av Roos (2006) när det gäller 

undervisning för döva och hörselskadade elever. Roos (2006) menar att problemet är att 

lärarna har otillräcklig utbildning och att både lärare och elever har svårt att förstå 

varandra, det vill säga att kommunikationen inte alltid fungerar optimalt i klassrummet. 

Vidare ställs det för låga krav samt förväntningar på döva elever, vilket Allard (2013) 

även påpekar. Hon menar också att innehållet i undervisningen i specialskolan är för lätt 

jämfört med de krav som ställs i kursplanen. Dessa kan vara några orsaker till varför 

döva elever har svårigheter med och uppnår lägre resultat i matematik. Det verkar därför 

finnas ett matematikdidaktiskt problem för hur undervisningen i ämnet matematik kan 

läggas upp på bästa sätt så att döva och hörselskadade elever ges förbättrade 

förutsättningar att uppnå bättre resultat i matematik. 

3.5 Språkets betydelse för ämnet matematik 

Eleverna kan inte tillgodogöra sig matematikundervisningen utan att kunna läsa eller 

skriva på svenska, eftersom det ställs krav på att de behärskar skriftligt språk 

(Skolverket, 2012; Säljö, 2015; Liberg, 2006) och kan formulera sig med ett 

symbolspråk och kunna det matematiska ”registret” (Lönnberg & Lönnberg, 2001). 

Kravet på språk har lett till att flerspråkiga elever har svårt för att lösa textuppgifter och 

att olika minoritetsgrupper får sämre resultat, vilket inte bara beror på språk utan också 

olika faktorer såsom uppväxt och bakgrund, att matematikundervisningen utgår från 

majoritetskulturen och maktrelationen mellan majoritet och minoritet (ibid). Detta krav 

berör också andra minoritetsgrupper som döva elever, eftersom de ofta har svenska som 

sitt andra språk och att majoriteten av dem växer upp i ett hem där föräldrarna har 

svenska som sitt första språk (Bergman & Nilsson, 1999).  

 

Rönnberg & Rönnberg (2001) hänvisar till Vygotsky att språket är betydelsefullt som 

verktyg för tänkandet i lärandeprocessen. För att begrepp i matematik ska utvecklas är 

det nödvändigt att elever får bearbeta dem språkigt genom reflektion och 

kommunikation. Sterner och Lundberg (2002) menar därför att begreppsbildning i 

matematik sker om man reflekterar och kommunicerar genom språket. Därför är det av 
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stor vikt att elever ska kunna läsa, skriva och uttrycka sig muntligt i samband med 

matematik.  

 

Även om Lindahl (2015) i sin studie utgår från ämnet naturvetenskap för döva och 

hörselskadade elever, så belyses samma problematik som för ämnet matematik för döva 

och hörselskadade, nämligen att många döva och hörselskadade elever har svårt att lära 

sig och uttrycka naturvetenskapliga begrepp. Hon menar att språkets och dialogens roll 

är viktiga för att det ska ske ett gemensamt meningsskapande i naturvetenskap i ett 

teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum. Dock saknas det kunskaper om hur vardagsspråk 

och skolspråk i naturvetenskap på svenskt teckenspråk kan relateras till varandra. 

Lindahl (2015) konstaterar i sina observationer dock att avbildande tecken fungerar som 

en drivande faktor i samtalen i klassrummet och att eleverna använder visuella, 

gestuella och avbildande tecken till olika naturvetenskapliga begrepp i diskussionerna. 

Foisack belyser samma fenomen i sin studie (2003) där hon påpekar att döva elever 

använder flera olika sätt att uttrycka sig matematiskt på svenskt teckenspråk än svenska. 

Lindahl konkluderar att det tvåspråkiga resonemanget på metanivån är en viktig 

funktion för lärandet. Det kan kopplas ihop med att bristande kommunikation i 

klassrummet kan hindra elevers möjligheter att lösa uppgifter i matematik (Foisack, 

2003; Roos, 2006).  

 

Vidare menar Schönström (2010) också att ett stabilt förstaspråk för döva barn är en 

förutsättning för att de ska kunna utveckla sitt andra språk. Hans studie visar att dövas 

inlärningsmönster av svenska som andraspråk liknar hörandes andraspråksinlärares 

inlärningsmönster. Det är även en utmaning för lärare att behärska teckenspråk 

tillräckligt för att möta elever som har teckenspråk som sitt första språk, vilket 

Lundström (2005) pekar på. Han menar att kommunikationen mellan lärare och elev 

inte flyter på normalt utan stöter på så att säga störningar. Med andra ord kan det vara 

problematiskt om lärare inte behärskar teckenspråket tillräckligt och om elever inte 

heller utvecklat sitt andra språk som är svenska.  

 

Att döva elever har problem med språket kan bero på att alltför många döva barn växer 

upp i hem där de inte delar samma modersmål/språk som sina föräldrar enligt Cummins 

(2011) som forskat om döva barn och deras andraspråksutveckling. Cummins forskning 

visar att utvecklingen av en stark språkgrund de första åren i livet är avgörande för 
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barnets språkiga och kognitiva utveckling. Barns begreppsliga utveckling kan begränsas 

som en negativ efterföljning vilket kan leda till att de senare kan få språkiga svårigheter. 

Vidare kopplar Cummins till olika resultat från undersökningar som tydligt visar att det 

är viktigt att döva barn så tidigt som möjligt får lära sig teckenspråk. Ett stort problem 

för många döva barn är naturligtvis att hörande föräldrar ofta inte har ett gemensamt 

språk med sina döva barn hemma och därmed kommer sannolikt kommunikation mellan 

föräldrar och barn i allmänhet att vara begränsad. Även i skolorna så har mycket fokus 

legat på språkundervisning att främjande av engagemang med läskunnighet ofta 

förbisetts. Avslutningsvis menar Cummins att andraspråksinlärare behöver ett stabilt 

och välutvecklat förstaspråk för att utvecklingen av ett andraspråk ska kunna ske på ett 

tillfredsställande sätt. 

Vidare finns det skillnader i det matematiska och det vardagliga språket. Dessutom har 

matematiken ett symbolspråk, till exempel tre äpplen och fem äpplen blir åtta äpplen 

tillsammans. Det finns en del ord i det svenska språket som har en del vardaglig och en 

del matematisk betydelse. Flerspråkiga elever kan tolka det matematiska ordet som en 

vardaglig betydelse i matematiska sammanhang, vilket leder till missförstånd om vad de 

matematiska begreppen faktiskt betyder (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Exempel: 

Ord i matematiskt språk   Vardaglig betydelse  

Skillnad   Olikhet 

Rymmer    Flyr 

Teckna uttrycka  Rita 

Term   Ord 

Udda    Konstiga 

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att alla elever behöver ha hjälp med att 

öva det matematiska språket. Det är viktigt att eleverna ofta får träna och se den 

matematiska betydelsen av orden/begreppen för att dessa successivt ska assimileras i 

deras aktiva ordförråd. Det kan kopplas ihop med det Foisack (2003) säger om att lärare 
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behöver kompetens i matematisk terminologi som är anpassat till de döva elevernas 

första språk, det vill säga teckenspråk.  

3.6 Läsförmåga 

Liberg (2006), Lundberg (2010) och Skolverket (2012) antyder att en god läsförståelse 

är en avgörande förutsättning för lärande i skola samt i samhällslivet. Med en god 

läsförståelse kan man tolka av och förstå av mening i olika ämnen och sammanhang. 

Språkanvändning och interaktion är förutsättningen för en god utveckling i språket  Det 

är avgörande för att flerspråkiga elever ska nå framgång är att de erövrar ett fungerande 

språk i olika sammanhang, och det sker enbart genom professionella lärare i sitt 

undervisningsämne enligt Skolverket (2012). 

 

Det är naturligt att elever är bättre på att läsa skönlitteratära texter än faktatexter 

eftersom eleverna oftare möter på vardagsrelaterat språk. Faktatexterna och begrepp 

kräver förförståelse, vilket naturligt sänker elevernas lästempo och förståelse. 

Textuppgifter i matematik kan förknippas med faktatexter. Däremot är innehållet i 

textuppgifter i matematik ofta kortfattat (Lundberg & Sterner, 2006). När elever läser 

faktatexter så är det en aktiv process, det vill säga att de är medskapare och konstruerar 

mening till texten utifrån sina tidigare erfarenheter. En förutsättning för skapande av 

mening är emellertid att elever kan genomföra ordavkodning utan ansträngning och läsa 

tillräckligt snabbt, så att de kan uppfatta meningsbyggnaden och fundera över innehållet 

för att tänka över hur de ska lösa matematikuppgiften (Lundberg och Sterner, 2006). 

Elever som har lässvårigheter har ännu svårare för matematiska termer och begrepp 

eftersom de har redan svårt för att förstå vardagsspråket menar Lundberg och Sterner.  

3.7 Arbetsminne  

Lundberg och Sterner (2006) pekar på att ett bra arbetsminne krävs när man läser texter 

i matematikuppgifter. Man behöver ha strategier till förbättring av arbetsminnet. Man 

behöver använda kunskap/information från långtidsminnet och kunna flytta 

informationer från texterna till långtidsminnet för en mer permanent lagring. Att kunna 

öka lästempot är bra att ha med i strategier (Lundberg & Sterner 2006). Pagliaro och 

Ansell (2012) konstaterar i sin studie att den visuellt-spatiala presentationen, det vill 

säga att uppgiften presenteras på teckenspråk, inte verkade hjälpa elevernas förmåga att 
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lösa uppgifterna. Det kan, enligt dem, bero på att eleverna inte tränat upp sitt 

arbetsminne. Det kan även gälla att eleverna behöver träna på strategier för att sortera 

och komma ihåg information som ges på teckenspråket. Pagliaro och Ansell (2012) 

pekar också på att uppgiften inte alltid ges på teckenspråk, vilket betyder att elever inte 

ges möjlighet att lära sig behärska strategier för att använda sitt arbetsminne till att lagra 

information som är på teckenspråk. Både Pagliaro och Ansell (2012) och Swanwick et 

al. (2005) pekar på att lärare inte alltid vet hur de på bästa sätt kan lägga upp 

undervisningen så att döva och hörselskadade elever kan utveckla strategier för att 

utveckla sitt arbetsminne, både när det gäller information på svenska och teckenspråk. 

 

Vidare menar Swanwick et al. (2005) att man har kunskaper om hur hörande barn lär sig 

lagra matematisk information i korttidsminnet genom bland annat strategier med 

ljudminnet men att det saknas kunskaper om vilka strategier döva barn har för att kunna 

lagra och tolka information i korttidsminnet. Enligt dem verkar studier peka på att döva 

elever tänker och löser additions- och subtraktionsuppgifter långsammare jämfört med 

hörande elever i samma ålder.  

3.8 Språkliga svårigheter och andra möjliga orsaker  

Lunde (2011), Sterner & Lundberg (2006) och Wagner (2010) skriver att elever med 

läs- och skrivsvårighet har svårigheter i andra skolämnen, inklusive matematik. Det kan 

bero på att matematik inte endast handlar om beräkning utan också om läsförståelse. 

Matematikuppgifter inkluderar ofta symboler och språk, (Sterner och Lundberg, 2002) 

vilket innebär att elever med lässvårigheter och dålig språkkunnande får det svårt med 

problemlösningsuppgifter. När det gäller att lösa skriftliga matematiska problem ställs 

det krav på elevers läs- och skrivkompetens. Vidar pekar Sterner och Lundberg (2006) 

på ett möjligt samband mellan läs- och räkningssvårigheter. I deras undersökning fick 

speciallärare svara på frågorna och resultatet visar att 12 % av eleverna upplever 

svårigheter i både läsning och räkning. Även om elever med läs- och skrivsvårigheter 

kan förekomma samtidigt med elevernas matematiksvårigheter, kan de även vara 

oberoende av varandra (Sterner & Lundberg, 2002). Men Lunde (2011) menar att elever 

med samtidiga problem i matematik och läsning har större svårigheter med matematiska 

processer än elever med endast svårigheter i matematik.   
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Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att det finns en skillnad mellan de 

minoritetselever som förstår texter och tycker att matematik är spännande och 

utmanande och de minoritetselever som inte förstår texter och som tycker att matematik 

är tråkigt. Med andra ord kan elevernas motivation även påverka hur de presterar i 

ämnet. Om de tycker att ämnet är spännande så blir de också motiverade till att lära sig 

och lösa uppgifter. Om de inte förstår vad uppgiften går ut på så försöker de ändå lösa 

den, exempelvis med hjälp av lärarens instruktioner. Om de inte tycker att ämnet är 

spännande så blir de mindre motiverade och blir mera frustrerade om de inte förstår vad 

uppgiften går ut på.  

3.9 Stöttning till flerspråkiga elever  

Lindahl (2015) skriver att det är viktigt att ge rätt stöd till flerspråkiga elever genom 

stöttning. Stöttning betyder att ämnesläraren explicit ger elever språkligt stöd för att 

främja deras kunskapsutveckling i ämnet eftersom stöttningen ges succesivt tills 

flerspråkiga elever klarar att agera mer självständigt. Vidare visar studien att det är 

betydelsefullt om flerspråkiga elever får stöttning i deras språkutveckling i 

ämnesundervisningen. Dock är problemet att många lärare saknar de kunskaper som 

krävs för att stötta sina flerspråkiga elever på ett optimalt sätt. Lundström (2005) pekar 

på samma problematik i sin studie att det saknas kompetenser hos lärare och att de inte 

alltid är fullt teckenspråkiga eller har genomgått tvåspråkig lärarutbildning.  

3.10 Tvåspråkighet med teckenspråk och svenska för döva  

Roos (2009) konstaterar att många studier visar styrkan i att barnen med 

hörselnedsättning får utveckla tvåspråkighet utifrån sina villkor och växla mellan sina 

språk i olika sammanhang såsom svenskt teckenspråk som moderspråk och svenska som 

andra språk. Lundströms studie (2005) visar att döva elever presterar bättre genom 

tvåspråkig undervisning. Cramér-Wolraths (2013) studie visar att om döva barn tidigt 

får lära sig två språk ses det som att de har två förstaspråk. Förutsättningen är att de har 

rik tillgång till båda språken, helst före skolstart, och det är då det kallas för tidigt 

tvåspråkighetstillägnande. Om båda språken därefter följs åt innebär det att det andra 

språket i svenska i stort sett blir likvärdigt med ett förstaspråk.  
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Swanwick et al. (2005) påpekar också att matematisk inlärning för hörande sker på ett 

automatiskt och informellt sätt redan när de är mycket små genom ljudet – alltså till 

exempel att de hör andra diskutera matematik, att det finns program på tv som pratar 

matematik och att det är mycket matematik i vardagen som man egentligen inte 

reflekterar över. För döva elever, å andra sidan, sker ingen sådan matematisk inlärning 

automatiskt och informellt eftersom de inte alltid har en fullt fungerande 

kommunikation med sina föräldrar och för att omgivningen till en stor del är hörande 

och talspråkliga. De får därför lära sig matematik på ett mera formellt sätt först i skolan 

och det kräver således att läraren behöver anpassa sin undervisningssätt så att eleverna 

uppnår samma kunskapsnivåer som hörande elever. (ibid)   

3.11 Bristande kultur/kompetens i undervisningen 

Bristande kultur i matematikundervisning kan även orsaka svårigheter, vilket Sterner 

och Lundberg kallar socio-kulturella faktorer (2002). Det vill säga att elever inte får 

tillräckligt språkigt stöd i undervisningen, eftersom de inte har samma sociokulturella 

bakgrund som läraren respektive skolan och majoritetsgruppen. Det bekräftas även av 

O’Brien och Placier (2015) som studerat en amerikansk dövskola. De menar att lärares 

bristande kompetens i teckenspråk likväl förståelse för dövkultur och hur de ser på döva 

elevers potential även påverkar vilka möjligheter döva elever har i en dövskola eller 

liknande. Med dövkultur menas att döva som har teckenspråk som första språk har en 

egen kultur som skiljer sig från majoritetskulturen. Deras studie visar att hörande lärare 

som inte har teckenspråk som första språk och inte erkänner att döva elever har en 

annan kultur ser på de döva eleverna utifrån funktionshinderperspektivet och således 

också har lägre förväntningar på dem. Både de och Hauser (2015) menar också att om 

skolan har låga och negativa förväntningar på döva och hörselskadad elever så påverkar 

detta elevernas självförtroende, motivation och vilka förväntningar de har på sig själva 

och att detta kan spegla sig i hur väl eleverna presterar på skolan.  

 

Liberg (i Jensen 2011) menar att en viktig del i lärarens arbete är att bemöta 

minoritetseleverna i deras kulturella fält och stimulera, bekräfta samt ställa rimliga krav 

för att utveckla elevernas förmågor och kunskaper på ett bra och möjliggörande sätt. 

Genom att ställa krav och ha höga förväntningar på eleverna visar man som lärare 

respekt och förtroende för eleverna. Det kan ses som självklart, men det är dock så 

viktigt för elevernas självtillit och kunskapsinhämtning.  
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Vidare har döva och hörande olika kulturer. Många döva barn känner sig ensamma i den 

hörande världen/familjen och detta påverkar deras psyke och hälsa enligt Hauser (2015). 

Han menar att det är betydelsefullt att skolan samarbetar med döva elevers föräldrar, 

eftersom det finns olika kulturella faktorer som påverkar en elevs språklärande. Det är 

viktigt att ha höga förväntningar på döva elever och en viktig grund för deras 

språklärande är att hjälpa dem med att tro att de kan klara det. Skolan kan stödja och 

uppmuntra elever i sina tankar om vad som är möjligt i framtiden. Familjekapitalet, det 

vill säga att döva barn har en bra och stabil grund med fungerande kommunikation med 

sin familj, är svårt för skolan att påverka. Däremot kan skolan jobba för att skapa ett 

gott samarbete så att föräldrarna blir mer involverade i elevens skolarbete.  

3.12 Sammanfattning  

Nedan sammanfattas de viktigaste punkterna som framkom i tidigare studier:  

- Flera studier, statistik och rapporter belyser att döva och hörselskadade elever 

presterar sämre i problemlösning jämfört med hörande elever och att de i större 

utsträckning inte uppnår kunskapsmålen i matematik. 

- Några studier påpekar att problemet verkar ligga i elevernas språkliga 

kompetens, för de uppnår bättre resultat i andra matematiska områden som 

geometri men sämre resultat i problemlösning. Till exempel påpekas i en studie 

att det sker missförstånd när elever läser texter som går ut på problemlösning. 

Studierna kan dock inte bekräfta att det verkligen är elevernas språkliga 

kompetens som påverkar deras resultat i matematik och påpekar att det även kan 

finnas andra faktorer som ligger bakom elevernas resultat.  

- En studie visar att döva och hörselskadade elever förmodligen tänker och löser 

aritmetiska problemlösningar på annorlunda sätt än hörande jämnåriga eftersom 

de är tvåspråkiga med svenskt teckenspråk och svenska.  

- Några studier påpekar att matematiklärare för döva och hörselskadade elever 

inte alltid har rätt kompetens och att detta kan påverka elevernas möjligheter att 

tillägna sig kunskaper samt utveckla strategier för att lösa matematiska 

uppgifter. Att eleverna är tvåspråkiga kräver att lärare har kompetens i både 

elevernas första språk och även kompetens för att undervisa flerspråkiga elever.  



 

22 
 

- En studie belyser att det är viktigt att döva och hörselskadade elever får verka i 

en teckenspråkig tvåspråkig miljö både på hemmamiljö och i skolan så tidigt 

som möjligt eftersom de presterar bättre genom tvåspråkig undervisning.  

- Flera studier konkluderar att en god läsförståelse är betydelsefull för lärande i 

skola, eftersom en god läsförståelse leder till att man kan tolka och förstå 

innehållet i olika texter i olika ämnen samt lättare förstå sammanhanget.  

- En forskning verifierar att ett bra arbetsminne krävs när man läser texter i 

matematikuppgifter eftersom man behöver använda information från 

långtidsminnet och kunna flytta information från texter till långtidsminnet för att 

kunna räkna och lösa matematikuppgifter. Dock konstaterar en studie att det är 

annorlunda hos döva och hörselskadade elever eftersom deras första språk är 

teckenspråk, vilket innebär att läsa texter -> att översätta till teckenspråk i 

hjärnan -> att samla in information till långtidsminnet -> att räkna och lösa -> 

svara på svenska. Det blir således en dubbel arbetsprocess.  
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4. Syfte och frågeställningar 
En summering av studierna visar att det saknas någon studie som fokuserar på just 

problemlösning som studieområde och hur döva och hörselskadade elevers 

tvåspråkighet påverkar deras förståelse av uppgifterna i problemlösning. Även om det 

belyses att eleverna har särskilt svårt för problemlösning och inte uppnår 

kunskapsmålen i matematik i samma utsträckning som hörande elever så finns det inte 

någon studie som kan förklara varför det är så även om flera studier pekar på elevernas 

språkliga kunskaper i svenska som en trolig faktor. Till exempel påpekas att eleverna 

har bristande läs- och skrivkunskaper. Syftet är därför att studera om eleverna löser 

uppgifterna bättre beroende på vilket språk de använder, det vill säga deras språkliga 

kompetens i svenska respektive teckenspråk.  

 

Tidigare studier belyser också lärares bristande kompetens som betydande faktorer till 

att elever inte uppnår kunskapsmål i matematik. Därför studeras också elevernas och 

speciallärarens upplevelser av matematiklärares kompetens och vilken inverkan de har 

på elevernas resultat i matematik, exempelvis om lärarna har tillräckligt bra teckenspråk 

samt rätt pedagogisk kompetens för att möta elevernas behov och förutsättningar.  

 

Denna studie är relevant för det specialpedagogiska området inom matematik med 

inriktning dövhet och hörselnedsättning. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

man kan förbättra matematikundervisningen så att fler elever utifrån sina egna villkor 

kan uppnå bättre resultat i matematik och i synnerhet i problemlösning. Det som är i 

fokus i denna studie är huvudsakligen elevernas språkliga kompetens. Det undersöks 

också vilken betydelse lärares kompetens i teckenspråk och att undervisa döva och 

hörselskadade har för elevernas resultat i ämnet matematik. 

 

Studiens frågeställningar blir därför:  

x Vilka problem, beroende på språk, stöter eleverna på när de ska lösa 

matematiska problemlösningsuppgifter?  

 

x Hur uppfattar döva och hörselskadade elever språkens roll för sina resultat vid 

problemlösning i matematik? 
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5. Teori 
I det här kapitlet redogörs olika teoretiska utgångspunkter som studien lägger vikt på – 

sociokulturellt perspektiv på lärande, matematiskt språk och multimodal socialsemiotik. 

Syftet med dessa perspektiv är att koppla till studiens resultat och resonera kring hur 

man kan undervisa döva och hörselskadade elever i specialskolan i ämnet matematik.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Illeris (2003) och Säljö (2015) hänvisar till Vygotskijs teori om ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Det sociokulturella perspektivet på lärande som teori bygger på 

att lärande konstrueras genom interaktion i ett givet sammanhang. Sammanhanget här 

innebär att lärande måste förstås i det sociala och kulturella sammanhang som sker i en 

miljö. I detta sammanhang kan begreppet sociokultur innebära två saker. Det första är 

att lärandet sker i ett historiskt och kulturellt sammanhang och det andra är att lärandet 

sker i relationer och samspel mellan människor (ibid). Kulturen på skolan kan till 

exempelvis påverka elever på det sätt att de socialiseras in i sitt sammanhang för att lära 

sig vad som anses rätt eller fel och samtidigt lär sig av varandra. Poängen i ett 

sociokulturellt perspektiv är att den sociala miljön inte bara är stimulerande för lärande, 

utan också har en viktig roll för hur och vad de lär sig genom miljön.  

 

Lärande är inte något som sker automatiskt och passivt utan något man tillägnar sig 

aktivt, det vill säga något man utvecklar förmåga i enligt Illeris (2003). För att lärande 

ska kunna ske krävs en förståelse av de kunskaper och färdigheter som människor delar 

i en viss social gemenskap – exempelvis att ett ord står för en betydelse och inte ett 

annat, vilket människor har kommit överens om. Det innebär att man inte kan lära sig 

nya saker och få nya kunskaper om man inte deltar aktivt, till exempel genom att lyssna, 

reflektera, läsa, skriva och diskutera. Det vill säga att den kunskap som man har delar 

man med sig till andra och andra kan således öka sina kunskaper, men den kunskap vi 

delar hjälper även oss att skapa en gemensam förståelse (ibid). 

 

Enligt Vygotskijs teori är lärande medierat, det vill säga, att olika saker kan ha olika 

betydelser i olika sammanhang och att det är genom interaktion inom olika sociala 

sammanhang som vi lär oss vad de olika sakerna medierar. Det innebär att de resurser 
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och redskap som vi använder för att förstå världen och att agera även påverkar vårt 

lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är man intresserade av hur människor använder 

dessa redskap som har fokus på begreppet mediering som avser alla typer av stöd eller 

hjälp i läroprocessen. (Säljö, 2015; Illeris, 2003) 

 

Samtidigt har språket en viktig roll när den kombineras med medierande som redskap 

och detta kräver minst två deltagare som kan skapa nya möjligheter för lärande. Det 

innebär att för att lärandet ska kunna ske behövs ett gemensamt språk mellan till 

exempel lärare och elev och att det gemensamma språket kan användas som ett 

medierande redskap i lärandeprocessen. När läraren och eleven använder ett gemensamt 

språk så blir det en form av stöd i lärandet som möjliggör för elever att förstå världen 

och att agera genom språket. Säljö (2015) kallar medierande för ett diskursivt verktyg 

och delar in det till intellektuella, språkliga och fysiska redskap. I detta sammanhang är 

språket ett redskap som har stor betydelse för lärandet. Tanken är att språket används 

för att förstå världen. Detta gör språket fundamentalt i ett lärandeperspektiv skriver 

Illeris (2003).  

 

Vidare kan det sociokulturella perspektivet förklaras med Vygotskijs teori om ZPD – 

som är en förkortning för ”den närmaste (eller proximala) utvecklingszonen” – där man 

får lära sig genom stöd från en kunnig person. (Illeris, 2003; Säljö, 2015) Utvecklingen 

sker i två faser. Först är det mellan människor och sen inne hos människans inre (Säljö, 

2015; Lindqvist, 2001). Med andra ord ses språket som en förutsättning för tänkande i 

social praktik enligt Vygotskij. Vygotskijs sociokulturella teori kan därför kopplas till 

exempelvis undervisning i matematik. Matematisk förståelse kommer inte av sig själv, 

det vill säga automatiskt. För att matematisk förståelse ska ske krävs en interaktiv 

undervisning i en social situation mellan lärare och elever där elever deltar aktivt och 

bidrar till att socialisera sig själv och tillägna sig erfarenheter. Genom att kommunicera 

med ett gemensamt språk som medierande redskap kan man således skapa mening till 

olika matematiska begrepp.  

 

Høines (2001) betonar att språket spelar en viktig roll för elevens utveckling av 

kunskaper och färdigheter. Høines beskriver Vygotskys teori om begreppet av 

kopplingen mellan tanke och språk (Ibid): 
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Begrebet består af begrebsindhold og begrepsudtryk. Det at udtrykke sig er en vigtig del a f 
begrepsudviklingen. Gennemsprogbrugen udvikler og udvider vi begrepsindhold og 
begrepsudtryk. Det viser sig vanskeligt eller umuligt at udvikle begrebsindhold  uden at 
udvikle sprog for det (Høines , 2001:217) 

Det vill säga att när elever får lära sig matematik så behöver de ett språk för att utveckla 

olika begrepp i matematik. Det kan även vara kroppsspråk, räkning, ritning, skrift och 

tecken (2003). Språket är enligt Høines (2001) inte endast ett kommunikationsmedel. 

Det är även ett hjälpmedel i begreppsutvecklingen. Det vill säga att elever utvecklar sig 

begrepp för att uttrycka sig språkigt. Vidare är syftet med matematikundervisningen att 

hjälpa eleverna att utveckla olika begrepp menar Høines (2001). 

5.2 Matematiskt språk  

Andersen (2008) skriver att den korta definitionen på läsning är: läsning = avkodning x 

förståelse. Det betyder att elever behöver kunna både avkoda och förstå texterna i 

matematikuppgifter. Genom läsning i skolan ska eleverna kunna lära sig behärska 

språket i problemlösning.  

 

Elever går i skolan och får dagligen lära sig matematikens siffror, symboler och 

matematiskt språk. Lennerstad (2008) skriver att matematiken består av ett speciellt 

språk på alla nivåer som man kan känna igen såsom speciella alfabet som består av 

bland annat likhetstecknet, tio siffror och matematiska uttryck i algebra. Vidare finns 

fackspråk i matematiken enligt Lennerstad. Detta perspektiv är särskilt relevant med 

tanke på att många minoritetselever upplever problem inom olika områden, till exempel 

i samband med lärande i matematik eftersom många matematiska begrepp är 

språkberoende och utgår från majoritetsspråket (ibid), se exempel på sid 15.  

5.3 Multimodal socialsemiotik 

I matematiktexter finns bland annat tabeller, matematiska symboler, siffror, grafer, 

statistiker, illustrationer, figurer och så vidare. (Lennerstad, 2008) Genom arbete med 

och läsning i matematiktexter utmanas elever alltså att lära sig hantera en multimodal 

text i matematikuppgifter. Med en multimodal text menas att uppgiften innehåller olika 

element: själva uppgiftstexten är på svenska men den innehåller även matematiska 

siffror och symboler, olika matematiska begrepp och uttryck, eventuella illustrationer 

och liknande. För att elever ska kunna förstå krävs det att de kan avkoda matematiska 
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begrepp och språk i ämnet för att skapa en helhetsmening (ibid). För att uppmuntra och 

utveckla till exempel döva och hörselskadade elever i läsning av matematiska texter är 

det matematiklärarens ansvar att anpassa sin undervisningsmetoder till nuvarande 

omständigheter och förklara för eleverna på olika sätt så att de kan förstå innehållet 

(Lennerstad, 2008; Selander & Kress, 2010; Skolverket, 2012). För att anpassa 

undervisningen i skolan till de behov som det svenska samhället behöver ha med hänsyn 

till framtiden, så måste vi utveckla våra kompetenser och vårt sätt att se på lärande. 

Selander & Kress (2010) lyfter fram ett multimodalt perspektiv som en viktig del av 

lärandeprocessen hos elever och detta kan appliceras även på döva och hörselskadade 

elever. De menar att skolor bör använda olika slags särskilda teknologier som finns 

tillgängliga för att få elever att lära sig att tolka världen och därigenom skapa mening.  

 

Lindahl (2015) pekar även på nyckelbegreppet tecken (signs) inom området multimodal 

socialsemiotik, det vill säga att i en social miljö kan tecken bära mening på ett eller 

annat sätt och att mening till tecknet är socialt konstruerat. Till exempel kan udda i det 

matematiska språket betyda ojämnt medan det i vardagsspråket betyder konstigt. Med 

andra ord kan ett tecken betyda något inom en viss social praktik men betyda något helt 

annat inom en annan social praktik. I en undervisningssituation kan val av tecken ses 

som aktiva val, till exempel att läraren väljer vilka tecken som ska anpassas/användas 

för att elever ska förstå innehåll på bästa sätt. Lindahl lyfter fram att kommunikativa 

symboler eller kännetecken inom olika modaliteter som gester, tal, skrift, symboler och 

annat har funktionen att förmedla något i kommunikationen mellan människor. Det kan 

fungera så på teckenspråk. I ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum fungerar samtalen 

som avbildande tecken som en drivande faktor. Det vill säga elever använder gestuella, 

visuella och avbildande tecken till olika begrepp i diskussionerna som kan ses som 

multimodal socialsemiotik enligt Lindahl (2015).  

 

Multimodal socialsemiotik är en teoretisk utgångspunkt och betyder att elevernas 

språkmedvetenhet och meningsskapande ökar genom språkvariationer och olika 

modaliteter. Det kan leda till att lärande förstås som en ökad förmåga att engagera sig i 

undervisningen på ett meningsfullt vis  (Lindahl, 2015; Selander & Kress, 2010). Att 

jag har valt multimodal socialsemiotik som teoretisk utgångspunkt beror på att den 

tvåspråkiga undervisningen för döva och hörselskadade elever kännetecknas av en 

multimodal undervisning. Enligt Evans (2004), Foisack, Pagliaro och Kelly (2013) och 
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Roos (2009) kännetecknas undervisningen av tre speciella förhållanden: språkens 

modalitet kan vara antingen tecknat eller talat, ett av språken saknar en skriven form 

och eleverna har inte alltid ett självklart första språk. Somliga elever kan till exempel ha 

teckenspråk som första språk medan andra har svenska som första språk. Vissa lärare 

kan även ha teckenspråk som förstaspråk medan andra har teckenspråk som andraspråk. 

Med andra ord möjliggör multimodal socialsemiotik ett sätt för matematiklärare att 

arbeta på olika fronter så att döva och hörselskadade elever kan tillägna sig matematiska 

insikter och kunskaper. 
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6. Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens metod. Först redogörs hur litteratur samlats in och 

sedan metodval för studien. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för intervention, 

gruppintervju med eleverna och intervju med en speciallärare i matematik. 

Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt metodkritik.  

6.1 Metodval 

Studien utgår från intervention som huvuddel men kompletterar med intervjuer för att få 

en ökad uppfattning om vilket betydelse språket har på elevernas resultat i matematik. 

Syftet med interventionen är att se skillnader på undervisningssätt medan syftet med 

intervjuerna är dels att få en uppfattning om hur eleverna själva upplevde interventionen 

och om de upplevde det som svårt eller lätt, dels hur specialläraren i matematik ser på 

elevernas matematikutveckling samt vilka utmaningar som finns i specialskolan.   

 

Studien utgår således från en kvalitativ forskning eftersom det är det som bäst kan 

besvara studiens frågeställningar. En kvalitativ studie möjliggör att man går in på djupet 

av ett specifikt fenomen, i detta fall hur eleverna löser problemlösning ur olika 

språkperspektiv samt speciallärarens erfarenheter av matematikundervisning för döva 

och hörselskadade elever. En kvantitativ studie å andra sidan undersöker frekvenser och 

mäter hur ofta, hur mycket eller liknande som något fenomen förekommer i, vilket inte 

är syftet i denna studie (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

6.2 Intervention 

Jag genomför en intervention i ett matematiskt klassrum med döva och hörselskadade 

elever i en tvåspråkig teckenspråkig specialskola. Eleverna går i ett teckenspår med 

undervisning endast på teckenspråk och har alltså svenskt teckenspråk som första språk 

och svenska som andra språk. En intervention möjliggör att man ser skillnader på 

undervisningssätt genom att experimentera med olika metoder. Fördelarna med att göra 

intervention i en mindre grupp är att man kan diskutera och reflektera samt att elever 

kan hjälpa varandra att förstå enligt Dowker (2009).  
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Interventionen går ut på att testa tre olika perspektiv i form av prov: endast svenska, 

endast teckenspråk och både svenska och teckenspråk för att undersöka vilket sätt som 

eleverna har lättast för att lösa uppgifter i problemlösning. Det vill säga tre uppgifter för 

varje område (totalt 3 områden):  

1. Eleven tittar på förklaringstext på teckenspråk på video och sen skriver ner 

lösningen på papper men svarar på teckenspråk.  

2. Eleven läser på svenska och svarar endast på skriven svenska 

3. Eleven läser på svenska samt tittar på förklaringstext på svenskt teckenspråk på 

video genom Youtube samt svarar på både svenska och teckenspråk.  

 

Syftet med dessa språkmetoder är att se vilka matematikkunskaper eleverna har och 

vilket språk de har lättast för att bemästra för att kunna lösa matematikuppgifter. 

Tvåspråkighetsperspektiv är särskilt intressant i detta sammanhang: huruvida det har 

betydelse för döva och hörselskadade elever om de får möjligheter att få instruktion på 

svenskt teckenspråk och läsa på skriven svenska parallellt samt hur de använder språk 

som verktyg för att uttrycka sig. Dock räcker det inte att bara testa både svenska och 

teckenspråk, då resultatet behöver även jämföras med endast teckenspråk och endast 

svenska, för att se om skillnader eller likheter finns. 

6.2.1 Material och bedömning av elevernas resultat i intervention  

Matematik är ett stort och brett ämnesområde med så varierande områden som 

talförståelse, geometri, aritmetik, mätning, procent, statistik, algebra, trigonometri och 

problemlösning. Jag har diskuterat med specialläraren om vilka uppgifter som är 

tänkbara, för att säkerställa att eleverna inte gjort liknande uppgifter tidigare.  

 

Det här materialet i matematik som jag har valt till interventionen består av tre olika 

ämnesområden i problemlösning – tal, bråk och algebra. Varje uppgift har en 

uppgiftsspecifikation med varierande texter. För varje ämnesområde finns tre uppgifter 

och två av dessa har även instruktion på svenskt teckenspråk som film på Youtube som 

eleverna kan titta på. Exempel på uppgifter finns i bilaga 2.1, 2.2 och 2.3 (uppgifterna 

kommer från olika källor som anges i bilagorna). Uppgifterna på teckenspråk finns som 

bilder i bilaga 2.4. Materialet används i skolan där jag kommer överens med skolans 

speciallärare i matematik om när jag genomför min studie. Val av ämnesområde görs 
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efter en diskussion med specialläraren om vilka ämnesområden som kan vara lämpliga 

så att eleverna inte gör uppgifter som de precis gjort i sina lektioner med specialläraren.   

 

Vidare är uppgifterna som används i intervention standarduppgifter som finns i 

lärarhandledningen och bedömningen av uppgifterna har gjorts i enlighet med 

facituppgifterna.  

6.3 Intervjuer  

Denscombe (2009) och Kvale & Brinkmann (2014) skriver att intervju är en passande 

metod om någon forskare vill få insikt i hur människor/elever tycker och anser, 

exempelvis deras åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Man kan dessutom få 

priviligierad och fördjupad information. Thornberg & Fejes (2015) skriver att det är bra 

och tryggt att göra datainsamling och analys parallellt, så man inte missförstår. 

Samtidigt betonar Thornberg & Fejes (2015) att forskare gärna får ha ett flexibelt 

förhållningssätt till datainsamling. Thornberg & Fejes (2015) skriver att en 

undersökare/forskare bör ha ett lyssnande förhållningssätt och en öppen inställning. 

Forskaren ska gärna vara beredd med öppna frågor under intervjuerna, vilket jag gör 

under studien. Dessutom har jag valt att komplettera studien med intervjuer för att de 

hjälper mig att besvara studiens frågeställningar. 

 

Efter att eleverna genomgått uppgifterna ska uppsatsskrivaren även genomföra en 

gruppintervju med semistrukturerade intervjuer med en färdig lista som ska behandlas 

och frågor som ska besvaras om hur eleverna upplevde uppgifterna och hur de upplevde 

de tre olika språkperspektiven. Enligt Denscombe (2009) är  semistrukturerade 

intervjuer bra  eftersom man lokaliserar tankar och idéer från bestämda människor. 

Gruppintervjun sker på samma klassrum där interventionen görs och tar cirka 30 

minuter. Intervjun filmas med två kameror som står på två olika platser i klassrummet 

med syfte att fånga in hela klassrummet så att all tecknad interaktion av eleverna och 

uppsatsskrivaren filmas. Den filmade gruppintervjun transkriberas sedan från svenskt 

teckenspråk till svenska. Frågor som ställs i gruppintervjun finns i bilaga 3.1.  

 

Vidare ska även en intervju med specialläraren i matematik göras. Frågor som kommer 

att ställas är bland annat lärarens upplevelser och erfarenheter av elevernas svårigheter i 

problemlösning och vad det kan bero på samt om det finns speciella metodiker för att 
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underlätta elevernas inlärning av matematik. Intervjun görs med öppna frågor och tar 

cirka 30 minuter. Specialläraren får innan intervjun en lista på frågor som kommer att 

ställas samt får även läsa vad eleverna sagt vid gruppintervjun (bilaga 3.1).  Att hon får 

frågorna i förhand och får veta vad eleverna har sagt beror på att hon bättre ska kunna 

förbereda svaren och att hon även får koppla detta till vad eleverna har sagt. På det här 

sättet får jag mera kvalitativa och mera utvecklande svar än om jag inte hade förberett 

henne på vilka frågor som skulle ställas. Syftet med att intervjua specialläraren är att få 

veta vilka speciella problem som eleverna stöter på när de löser matematiska 

problemlösningsuppgifter, såsom arbetsminne, logiskt tänkande, elevernas läs- och 

skrivfärdigheter och lärares kompetens. Frågor som ställs till specialläraren finns i 

bilaga 3.2.  

6.4 Avgränsningar och urval  

Med tanke på studiens begränsade omfattning så avgränsas studien till att endast 

granska om språkvalet har betydelse för elevernas resultat i problemlösning. Tidigare 

studier belyser till exempel att elevernas språkfärdigheter förmodligen har betydelse för 

deras resultat i synnerhet i problemlösning. Syftet med denna studie är att se skillnader 

på undervisningssätt genom intervention. Därför är det endast tre olika språkmetoder 

som är i fokus i denna studie. Därför granskas inte elevernas språkbakgrund, såsom 

kommunikation med föräldrar hemma, ålder när de lärde sig teckenspråk respektive 

svenska, då det är för omfattande för studiens omfattning. Dessutom studeras endast en 

tvåspråkig teckenspråkig specialskola, då det också är målgruppen. Utöver detta går 

eleverna på en klass där undervisningen endast sker på teckenspråk och kan alltså ses ha 

svenskt teckenspråk som första språk och svenska som andra språk. Det finns elever 

som går i klasser på specialskolan där undervisningen sker på teckenspråk 50 % av 

tiden och på talad svenska 50 % av tiden, men dessa elever är inte med i denna studie.  

 

Studien görs i en klass på högstadiet med sju döva och hörselskadade elever i en 

specialskola. Efter att rektorn informerats hänvisades jag av rektorn till årskurs 7-8 och 

till skolans speciallärare i matematik för att diskutera och samarbeta om studien när det 

gäller att göra intervention i en klass. Urvalet av elever görs alltså genom rektorn och 

inte av mig själv. Vidare har jag inte undervisat eleverna i detta ämne tidigare. 

Dessutom avgränsas studien till att endast undersöka tre olika ämnesområden inom 
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problemlösning – tal, bråk och algebra - med tanke på studiens begränsade 

tidsomfattning.  

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Enligt lag (Codex, 2016) ska samtyckesbrev skickas ut till elevernas vårdnadshavare 

eftersom eleverna är under 15 år samt en skolas rektor där de får information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1.1 och 1.2). Rektorn informeras om de 

forskningsetiska principerna och hur jag skulle göra sedan när studien är utförd.  

 

Jag väljer att anonymisera skolan eftersom eleverna inom specialskolan är en liten 

grupp i Sverige. På så sätt säkerställs elevernas anonymitet. Det stöds av Rienecker och 

Jørgensen (2014) som menar att insamling av empiri som involverar människor ska 

säkerställa anonymiteten hos studiedeltagare, så att andra inte ska kunna upptäcka vilka 

som deltagit i studien. Vidare anonymiserar jag även elevernas och speciallärarens 

namn. Svaren från deltagande personer är avidentifierade.  

6.6 Bearbetning av material, data och intervju 

Jag genomför interventionen på egenhand och samlar sedan in allt material från 

interventionen. Jag bedömer elevernas lösningar med hjälp av uppgiftsspecifikationen i 

handledningsboken som jag använt mig av. Jag räknar hur många rätt varje elev har till 

varje uppgift och omvandlar resultatet till procent. Resultatet av elevernas lösningar 

överlämnas sedan till specialläraren för att säkerställa kvaliteten av bedömningen.  

 

Efter att jag genomfört intervjuerna med både eleverna och specialläraren överförs 

filmerna till ett program, iMovie, för visning och redigering. Fördelarna med iMovie är 

att två videofilmer kan visas parallellt samtidigt i datorskärmen. Transkriberingen sker 

genom en analys av inspelningarna på datorn. Kvale och Brinkman (2014) skriver att 

kroppsspråket säger mycket mer än de orden som kommer fram muntligt i en intervju. 

Det innebär att teckenspråkiga personer utgör ett nyttigt och värdefullt komplement i 

studien. Det är samtidigt också komplext, för det kräver att man ser på videon flera 

gånger för att ta med alla nyanser i det eleverna uttrycker. Därför har jag valt att 

använda mig av en teckenspråkstolk till transkriberingen av gruppintervjun med 

eleverna för att säkerställa att översättningen från svenskt teckenspråk till svenska är 
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korrekt. Vidare undersöker vi noggrant andra visuella och kommunikativa modaliteter 

som exempelvis blickar, kroppsspråk och gester.  

 

I den andra intervjun med specialläraren använder jag mig av en teckenspråkstolk, 

eftersom speciallärarens förstaspråk är svenska och hon svarar på mina frågor på 

svenskt tal. Hennes svar tolkas till teckenspråk av teckenspråkstolken. Sen transkriberar 

teckenspråkstolken intervjun från talad svenska till skriven svenska. Transkriberingen 

avslutas med att skicka det transkriberade materialet till specialläraren för att läsa 

igenom om det är korrekt. Transkriberingen godkändes utan ändringar.  

6.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

I denna studie används en kvalitativ ansats med intervention i ett matematiskt klassrum 

med döva och hörselskadade elever i en specialskola. Det kombineras med en 

gruppintervju med eleverna efter interventionen samt med en intervju med en 

speciallärare i matematik. Syftet är att ge mer tyngd och gå in mera på djupet kring 

fenomenet hur döva och hörselskadade elever tillägnar sig insikter och kunskaper i 

matematik samt vilka språkperspektiv som de uppnår bättre resultat i.  

 

Validitet och reliabilitet brukar inte användas för en kvalitativ ansats, eftersom med 

validitet och reliabilitet är man mera intresserad av studiens generaliserbarhet, 

tillförlitlig mätbarhet samt möjlighet till att reproducera samma studie med samma 

resultat, det vill säga en kvantitativ ansats (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkman, 

2014; Thornberg & Fejes, 2015; Gunnarsson, 2016). Den kvantitativa ansatsen säger 

dock inte mycket om olika underliggande fenomen, som den kvalitativa ansatsen kan 

upptäcka. Istället är det genom transparens som man kan öka en kvalitativ studies 

kvalité.  Det betyder att det är viktigt att jag förklarar hur jag har gått tillväga, vilket jag 

har gjort, och resonerar kring samt motiverar de tolkningar jag har gjort. Genom att vara 

genomskinlig med hur jag gått tillväga ökar jag således studiens trovärdighet. Frågor 

som ställts under intervjuerna finns också att läsa i bilagorna. Jag studerar också det jag 

ska studera genom de metodval jag har gjort då syftet med studien är att undersöka 

språkets betydelse för döva och hörselskadade elevers resultat i problemlösning.  

 

De data som jag sedan samlat in och bearbetat har jag gjort på ett systematiskt sätt, som 

nämnts tidigare i avsnittet Bearbetning av material, data och intervju. Dessutom 



 

35 
 

kombinerar jag intervention med intervju och gör alltså en mera objektiv tolkning, både 

genom elevernas resultat i uppgifterna och vad eleverna själv upplever de tre olika 

språkalternativen. Det möjliggör att resultatet uppnår högre tillförlitlighet, det vill säga 

resultatet blir alltså pålitligt för just de undersökta eleverna (Denscombe, 2009; Kvale & 

Brinkman, 2014;  Fejes & Thornberg, 2015). Med andra ord utgör både uppgifterna och 

människorna instrument till denna studie. Jag strävar även efter en transparens i studien 

genom att ständigt reflektera över min egna roll och medverkan i studien. Jag är 

medveten om vikten av reflexivitet i en kvalitativ forskning, vilket påpekas av Fejes och 

Thornberg (2015) och Denscombe (2009). De menar att hundraprocentig objektiv 

tolkning inte riktigt kan uppnås i en kvalitativ forskning om inte forskaren ständigt 

funderar och omprövar sina tolkningar. Om jag till exempel gör samma tolkningar flera 

gånger även om jag byter perspektiv så uppnår studiens resultat bättre tillförlitlighet.   

 

Eftersom sju elever i årskurs 7-8 deltar i denna studie och att antalet döva elever i 

specialskolan i Sverige är relativt få, så kan resultatet från denna studie inte visa en 

generell bild av hur det ser ut för döva och hörselskadade elever i den svenska 

specialskolan. Det innebär att studiens resultat är giltiga för just de elever som deltagit i 

studien. Syftet med denna studie är dock inte att generalisera resultatet till alla döva och 

hörselskadade, utan att gå in på djupet kring elevernas språkliga strategier och bedöma 

om språket har en inverkan på hur bra de kan lösa problemlösningsuppgifter i 

matematik. De resultat som man får från denna studie bör replikeras i andra 

specialskolor för döva och hörselskadade elever för att se om samma resultat uppvisas 

innan några generaliseringar ska kunna dras, vilket påpekas av Larsson (2009) angående 

en kvalitativ studies generaliserbarhet. Det är således svårt att generalisera en kvalitativ 

studie om man inte har andra liknande studier att jämföra med. Eftersom flera tidigare 

studier har undersökt hur döva och hörselskadade elever löser uppgifter i matematik kan 

dock dessa användas som jämförelser med resultatet från denna studie för att kunna 

förklara och öka kunskapen om vilken betydelse elevernas språkkunskaper har för deras 

resultat i matematik.  
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7. Resultat  
I detta kapitel redogörs studiens resultat. Först diskuteras resultatet för 

matematikinterventionen med eleverna under två tillfällen och sedan de viktigaste 

delarna som framkom under gruppintervjun med eleverna och intervjun med en 

speciallärare i matematik.   

7.1 Resultat från matematikinterventionerna  

Alla elever fick göra olika uppgifter för varje område. Eleverna fick göra tre olika 

uppgifter – en i varje språkmetod - i samma ämnesområde. De tre ämnesområdena är: 

tal, bråk och algebra. Dessa ämnesområden valdes efter en diskussion med 

specialläraren om vilka ämnesområden som eleverna nyligen gått igenom. Tal, bråk och 

algebra har de inte jobbat med. Tvåspråkighet i denna undersökning innebär att samma 

information i en uppgift ges både på svenska och teckenspråk och att eleven ges 

möjlighet att ge lösningen på uppgiften både på skriven svenska och teckenspråk.  

 

Varje uppgift i samma ämnesområde är upplagd på samma sätt. Till exempel går 

uppgifterna i algebra ut på mönster. Varje språkmetod har samma uppläggning, men har 

olika mönster och ger olika resultat. Varje uppgift kräver alltså att eleverna tar sig tid till 

att tänka och reflektera över lösningen på problemet. För varje rätt svar ges en poäng. 

Varje del i ämnesområdet tal har två frågor, vilket innebär totalt sex frågor för alla tre 

språkmetoder. För både området bråk och algebra är det tre frågor till varje språkmetod, 

det vill säga totalt nio frågor för bråk respektive algebra. Resultatet för varje språkmetod 

i alla tre ämnesområden kan alltså maximalt bli 8 poäng. Det totala resultatet kan alltså 

maximalt bli 24 poäng (alla rätt), som omräknas till 100 %.   

 

Figur 1 visar alla sju elevers resultat i taluppfattning i de tre olika språkmetoderna: 

endast teckenspråk, endast svenska och både svenska och teckenspråk (tvåspråkighet). 

Tabellen visar att eleverna uppnår 83 % i resultat för just tvåspråkighetsdelen. De 

presterar sämre i endast teckenspråk och lite bättre i endast svenska, men presterar bäst i 

delen med tvåspråkighet.  
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Figur 1. Ämnesområdet tal. 

 

Figur 2 visar elevernas resultat i ämnesområdet bråk uppdelat i språk. Resultaten visar 

att eleverna fick 42 % rätt i endast teckenspråk. Eleverna uppnår nästan jämna resultat i 

delarna endast svenska och både svenska och teckenspråk, 72 % respektive 75 %. 

 

Figur 2. Ämnesområdet bråk. 

Figur 3 visar att det är en skillnad mellan tvåspråkighet och både endast teckenspråk 

samt svenska i ämnesområdet algebra. Om man jämför resultatet för tvåspråkighet med 

endast svenska och teckenspråk så uppnår eleverna ganska högt resultat i denna del, 67 
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%. De två andra språkliga perspektiv får endast 38 % (teckenspråk) respektive 43 % 

(svenska) i resultat.   

 

Figur 3. Ämnesområdet algebra. 

 

Vidare visar figur 4 varje elevs resultat i alla tre matematiska ämnesområden i varje 

språk. Syftet är att se om vissa elever presterar bättre i ett annat språk än vad 

helhetsresultatet för alla elever visar. Maximal poäng i de tre ämnesområden är åtta 

poäng. Endast teckenspråk redovisas i blått, endast svenska i rött och både svenska och 

teckenspråk (tvåspråkighet) i grått. De tre olika färgerna visas i diagrammet. 

 

Figur 4. Resultat i varje språk för respektive elev. 
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Figur 4 visar att inte alla uppnår lika resultat för varje språk, men den visar också att de 

elever som har sämre resultat i antingen svenska eller teckenspråk eller i båda delarna 

uppnår bättre resultat i tvåspråkighetsdelen, det vill säga när de får uppgiften både i 

skriven svenska och teckenspråk samt svarar på både skriven svenska och teckenspråk, 

dock med ett undantag för elev F. Alltså får eleverna möjlighet för att med hjälp av 

teckenspråk framföra vad de menar om de inte riktigt hittar rätt ord eller begrepp på 

svenska när de ska förklara hur de har resonerat. Dessutom kunde de förstå uppgifterna 

bättre om de både läste på svenska samt tittade på instruktionerna på teckenspråk 

jämfört med om de endast läste på svenska eller endast tittade på filmen på teckenspråk. 

Att de inte uppnådde så bra resultat i endast teckenspråk kan bero på att de inte är vana 

vid att få en uppgift endast på teckenspråk och inte kunde sortera arbetsminnet för att 

kunna ge en lösning på uppgiften. Dock visar figur 4 också att två elever uppnår ungefär 

lika resultat i alla tre delar, det vill säga elev A och elev B. Varför elev F inte uppnådde 

något resultat alls i svenska eller tvåspråkighet är svårt att dra någon slutsats av, men 

elev F framför också i intervjudelen hur hen upplevde de olika delarna. Se avsnitt 7.2.   

 

Under interventionen upptäckte jag också att vissa elever läste långsamt. Dessutom 

framkom det under interventionen att de flesta av eleverna aldrig har gjort en 

matematikuppgift endast genomfört på teckenspråk genom video på teckenspråk på 

Youtube. Många av eleverna i intervjun påpekar också att de är ovana vid detta.  

 

För mer förklaring till varför resultatet ser ut som det gör, se avsnittet för resultatet från 

gruppintervjun med eleverna där eleverna redogör för hur de upplevde de olika delarna.   

7.2 Resultat från gruppintervjun med eleverna 

Under intervjun med eleverna ställde jag semistrukturerade frågor, och transkriberingen 

från intervjun i sin helhet kan läsas i bilaga 3.1. Här redogörs ett urval av det som 

framkom under intervjun.  

 

Eleverna upplevde de tre olika sätten att lösa matematiska problem på olika sätt. 

Somliga upplevde att det inte var någon skillnad mellan att få det på text eller 

teckenspråk, medan det var svårare för andra med endast den tecknande varianten. 

Majoriteten av eleverna upplevde den tredje metoden, det vill säga att få det både på 
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teckenspråk och på skriven text, som mest bekvämt. Som några elever uttryckte det så 

kunde de undvika missförstånd om de även fick instruktioner på teckenspråk 

tillsammans med texten: 

Elev A: Jag tycker inte det var så stor skillnad mellan att få det på text eller teckenspråk 
men det tredje sättet är det som är mest bekvämt för ibland kanske jag har missuppfattat 
något litet som läraren tecknat eller som jag läst i texten och får jag då båda så kan jag vara 
mer säker på att jag fattat. Då är jag mer säker på mitt svar. 

Elev D: Den tecknade varianten kändes svår att komma ihåg om den innehöll flera 
uppgifter, ska man då titta om flera gånger så känns det som slöseri med tid. Däremot den 
skriftliga kändes lättare för mig eftersom jag kunde ta det i min egen takt och göra 
uppgifterna efterhand men jag kände mig ibland lite osäker på vad man menade. Det sista 
sättet kändes mycket lättare för mig. Skriven svenska och teckenspråk är så olika och 
eftersom meningarna ser så olika ut så kände jag att det var lättare att ta in det på 
teckenspråk då det är mitt första språk. Teckenspråk visar mer vilket sätt man ska använda. 

Många elever berättar att det känns tufft att titta på endast teckenspråk utan paus, 

det vill säga att det är svårt att få in all information och lagra det i arbetsminnet:  

Elev F: Jag tyckte det kändes tufft för om man bara får se det en gång så ska man försöka 
komma ihåg allt. Jag kände det som att jag lätt glömde vad som hade sagt så man hade 
behövt se det en gång till. 

De flesta eleverna berättar att de upplevde problemlösningarna i tvåspråkighet som 

lättast, bekvämast och behagligt eftersom de känner sig mer trygga i sitt första språk 

som är svenskt teckenspråk: 

Elev E: Det tredje sättet tycker jag var lättast. Då kan man precis som hon redan sagt vara 
säker på att man fattat. Blir man osäker på frågan så blir det svårare att svara rätt men får 
man det på båda språken blir det lättare att veta om man använder rätt sätt för att lösa 
uppgiften så att man inte sitter och försöker med fel. 

7.2.1 Lärares kompetens i matematik och teckenspråk 

Många elever påpekar att lärare med bristande teckenspråkskunskaper kan påverka 

deras motivation och koncentration i matematikundervisningen:  

Elev A: Beror på vilken lärare? Om den kan flytande teckenspråk så är det ju bra men om 
den stakar sig och inte pratar flytande så är det värre. […] Annars läser jag hellre texten 
bara. 

Elev G: Om läraren pratar flytande och bra teckenspråk så tar jag gärna det men om läraren 
är superdålig på teckenspråk så läser jag, precis som hon sa. […] Nej jag struntar väl inte i 
att fråga utan jag försöker ju men sen tar jag texten som extra stöd  […] Nej det känns inte 
så bekvämt. 
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Elev D: Om jag är osäker eller inte förstår något och ber om hjälp och då får det på 
teckenspråk som inte är fullt flytande så hjälper inte det läraren säger så då finns det ingen 
mening med att be om hjälp flera gånger. Då är det bättre att försöka lösa det själv. 

Elev F: Det beror ju såklart lite på hur läraren tecknar men jag försöker alltid i första hand 
fråga läraren även om den inte har ett flytande teckenspråk sen efter några försök ger jag 
upp och försöker istället med texten igen och kanske därefter frågar jag mina 
klasskompisar. 

Under gruppintervjun framkommer det att det finns en stor skillnad i språknivån i 

texterna i matematikuppgifterna mellan lågstadiet och början av mellanstadiet jämfört 

med årskurs 7-8. Eleverna upplever att nivån på svenskan plötsligt blev svårare och att 

det ställdes högre krav på deras egna läs- och skriftkunskaper. Några elever upplever att 

det inte är lika lätt att lösa uppgifterna nu när språknivån är högre mot tidigare och 

upplever därför mera frustration samt ger ibland upp att försöka lösa en viss uppgift: 

Elev B: Nej, i klass 4,5 och 6 var det inte så farligt sen plötsligt i 7,8 skulle man skriva hela 
tiden. 

Elev D: Jag tycker att det är stor skillnad. Innan så stod det alltid typ någonting + någonting 
sen en förklaring på hur jag ska tänka och vad som är problemet. Förutom vanliga tal så var 
texterna också kortare då. Nu är det mycket längre texter och många problem att lösa i 
samma uppgift så det blir mycket att svara på och ibland känns det som att det är mer text 
än siffror typ. 

7.3 Intervju med en speciallärare i matematik 

Intervjun med specialläraren i matematik kan läsas i sin helhet i bilaga 3.2. Jag ställde 

öppna frågor till specialläraren och jag analyserar de delar som bäst svarar 

forskningsfrågorna.  

7.3.1 Elevers språkbakgrund, logiskt tänkande och minoritets- och flerspråkiga elever 

Specialläraren lyfter fram att hon upplever att döva elever har samma problem som 

minoritetselever med språket och hon menar att språkbakgrund kan ha en betydelse för 

elevernas resultat i problemlösning.  

Det första jag tänker på när jag funderar över varför de (döva elever, mitt tillägg) har svårt 
för problemlösning är språket. Jag såg lite samma problem när jag jobbade med 
invandrarelever som hade svaga språkkunskaper det var lite samma problem där. Tydligast 
var det med de elever som hade flyttat runt och växt upp i många olika länder och fått flera 
olika språk men inte hade något starkt språk. 

Läraren menar att elever som inte har tillräckligt bra svenskkunskaper kommer efter i 

läsförmågan och har således extra svårt för texter i problemlösning. Det kan dock även 
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finnas andra faktorer som påverkar: 

En orsak tror jag är de eleverna som utvecklar språket sent för att man kan se i klassen att 
de eleverna som har svårt med problemlösning är också de som har svaga språkkunskaper. 
Detta är ganska tydligt i de flesta klasserna, men ibland finns det andra orsaker till detta 
såklart. 

Läraren menar vidare att elever som får problem i matematikuppgifter med texter kan 

ha svårt med arbetsminnet och logiskt tänkande. Dock lyfter hon också fram att eleverna 

måste lära sig att ta sig tid och eget ansvar för att lösa en uppgift, men där har lärarna 

också en del ansvar. Dessutom framhåller hon att det är viktigt att eleverna har ett bra 

grundläggande/tillräckligt språk, exempelvis att de har teckenspråk som förstaspråk, 

innan de börjar i skolan. Annars kan det vara problematiskt om eleverna inte behärskar 

sitt förstaspråk tillräckligt:  

Det sägs ju att de som utvecklar ett sent språk är också de som kommer igång sent med det 
strukturella tänkandet och det logiska tänkandet. Har man inget språk så har man också 
svårt att fördjupa sina tankar. 

Därför betonar läraren att det är viktigt att eleverna får lära sig språket tidigt: 

Så det är jätteviktigt att få ett tidigt språk och tidigt börja med de här strukturella problemen 
och kunna fördjupa sig i logiskt tänkande. 

Läraren menar att en förutsättning för att elever kan lösa uppgifter är att de kan 

genomföra ordavkodning utan ansträngning och läsa tillräckligt bra. De behöver kunna 

uppfatta meningsuppbyggnaden och förstå samt fundera över innehållet för att de ska 

kunna tänka och reflektera över hur de ska lösa en uppgift.   

Vad som ofta är svårt för dem är när de får en text och inte vet riktigt var de ska börja. Just 
det där första med att skapa sig en bild av situationen, det känner jag att eleverna har svårt 
för. Det kanske delvis handlar om språket men sen kanske det även handlar om att de rent 
logiskt inte förstår vad som är problemet och vad de ska lösa. 

Lärarens åsikt är att alla elever behöver ha hjälp med att öva det matematiska språket. 

Hon menar att det är viktigt att eleverna ofta får träna och se den matematiska 

betydelsen av orden/begreppen för att de successivt ska utveckla sitt matematiska språk, 

men samtidigt måste eleverna ta sitt egna ansvar för sitt lärande. 

Uppgifterna på högstadiet kräver också ofta mer eftertanke vilket jag  upplever att eleverna 
inte riktigt ger sig tid till utan om de ser en uppgift så vill de ha en lösning direkt och om de 
inte har det så ber de om hjälp. Det är nog en tränings sak som delvis ligger på oss lärare att 
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vi måste träna dem i det och göra dem medvetna i att det är okej att sitta och tänka och 
försöka lösa en uppgift. 

Specialläraren förklarar också att problemlösningsuppgifter består av långa texter och 

att elever med svagt språk stöter på problem.  

Delprov D brukar ju byggas upp kring ett tema, typ tema Australien eller något sådant, och 
eleverna får då massor av text som de ska förstå och helst också minnas. Det brukar även 
vara mycket teori för även frågan brukar vara ett litet textstycke som berättar om något de 
ska lösa. Dessutom krävs det en redovisning av eleverna, att de ska dokumentera hur de har 
tänkt och hur de har fått fram lösningen så det är ganska mycket som språkkunskap som 
krävs. De ska sedan dessutom tänka logiskt och försöka hitta en lösning så det är definitivt 
den tyngsta delen när det kommer till elever med svaga språkkunskaper. 

På det stora hela lyfter specialläraren därför fram språkkunskaper och logiskt tänkande 

som viktiga faktorer till hur väl eleverna kan lösa uppgifter i problemlösning.  

7.3.2 Lärares kompetens i matematik och teckenspråk 

Specialläraren säger att lärare med bristande teckenspråkskunskaper även kan påverka 

hur döva och hörselskadade elever kan ta till sig kunskaper i matematikundervisningen, 

men menar samtidigt att det inte är den huvudsakliga faktorn: 

Jag tror att om man har haft många olika lärare under sin utbildning som har haft svaga 
teckenspråkskunskaper så tror jag absolut att detta kan påverka, det tror jag. […] Sedan kan 
jag själv känna ibland att det inte är hela sanningen för att ibland kan jag ge en förklaring 
på teckenspråk och sedan förklarar de problemet för mig tillbaka men de kan fortfarande 
inte lösa själva uppgiften, så det finns ju ytterligare något som fattas då. Allt detta hänger ju 
på språkutvecklingen och det är klart att det påverkar dem om de inte har samtal dagligen 
som i sig är på en hög nivå eftersom de behöver utveckla sitt teckenspråk. Detta gäller ju 
även invandrarbarn, de måste ju få lära sig svenska om det är på svenska de ska lösa 
problem. 

7.3.3 Problemlösning bör tränas i tidig ålder 

Läraren menar att döva och hörselskadade elever behöver få lära sig problemlösning 

tidigt men parallellt med deras språkutveckling. Samtidigt vet hon inte hur det ser ut för 

eleverna i de lägre årskurserna när det gäller matematikundervisning. Det kan finnas ett 

glapp mellan de lägre årskurserna och de högre årskurserna:  

Du skrev någonstans här att eleverna kände det som att det var stor skillnad på problemen 
de skulle lösa i klass 3-4 jämfört med vad som förväntades av dem i klass 7-8, så jag tror att 
det finns något glapp i skolan också och att man skulle behöva börja mycket tidigare . […] 
Sen tror jag också att det är jätteviktigt att man börjar tidigt med problemlösning, redan i 
låga åldrar. Jag vet inte riktigt hur det ser ut på skolan med det, det skulle vara ganska 
intressant att veta. 
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7.3.4 Hur man kan förbättra matematikundervisningen 

Specialläraren menar att det inte finns ett enkelt svar på hur man på bättre sätt kan 

förbättra matematikundervisningen så att alla elever uppnår bra resultat i matematik. 

Samtidigt lyfter hon fram vikten av att kunna skriva och läsa för att lösa 

matematikuppgifter om elever till exempel vill vidareutbilda sig efter grundskolan. Då 

krävs goda kunskaper i språket. En lösning kan vara mycket mer språkundervisning i de 

tidigare åldrarna än det ser ut idag. Ju mer språkbad de får, desto mer bör de kunna 

utveckla sitt arbetsminne, logiskt tänkande, begreppsbildning och allt annat som är 

viktigt för matematik: 

Samtidigt så känner jag att det finns ett annat perspektiv på det också och det är att om de 
ska integreras i samhället sedan så är det jättebra att de lär sig det svenska skriftspråket och 
den text och de problem som dyker upp där. Då har de en större chans att klara sig i 
framtiden. Om man utgår från det att de faktiskt behöver lära sig det svenska skriftspråket 
och att kunna lösa problem på samma premisser som hörande elever då känner jag att det 
som behövs är jättemycket språkundervisning tidigt i åldrarna, gärna då kopplat t ill 
problemlösning. Då hoppas jag att de där med utvecklar både minnesträning, logiskt 
tänkande, begreppsbildning och allt det där som behövs och att man tränar alla de delarna 
redan i tidig ålder. Jag tycker ändå att flertalet av våra elever klarar sig ganska bra. 

7.4 Sammanfattning av studiens resultat  

Nedan sammanfattas studiens resultat som redogjorts i detta kapitel: 

- Resultaten från studien i interventionen och intervjuerna visar att döva och 

hörselskadade elever i årskurs 7-8 får mer ut av den tvåspråkiga delen jämfört 

med endast teckenspråk eller endast svenska. Resultat i alla tre matematiska 

områden - taluppfattning, bråk och algebra - visar att de sju eleverna som deltog 

i studien uppnår bäst resultat i den tvåspråkiga delen. I synnerhet de elever som 

inte har god skriven svenska uppnår avsevärt bättre resultat i den tvåspråkiga 

delen. Figur 4 visar att två elever uppnår lika höga resultat i alla tre delar, vilket 

kan bero på att de har bra läs- och skrivförmåga.  

- Gruppintervjun visar att majoriteten av eleverna upplever den tredje metoden, 

det vill säga att få uppgiften förklarad både på teckenspråk och skriven svenska, 

som bekvämast, lättast och behagligast eftersom de känner sig trygga i sitt första 

språk, som är svenskt teckenspråk. Dessutom påpekas att de undviker 

missförstånd om de även fick instruktioner på teckenspråk tillsammans med 

texten på svenska, eftersom deras första språk är svenskt teckenspråk och deras 

andra språk är svenska.  
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- Eleverna påpekar under gruppintervjun att det var tufft att bara få instruktioner 

på teckenspråk och upplever det som svårt att få in all information från den 

tecknade instruktionen, det vill säga att lagra det i arbetsminnet. Alltså behöver 

de skapa sig mentala bilder, det vill säga utveckla matematiska strategier, för att 

kunna förstå och tolka innehållet.  

- Eleverna påpekar att lärare med bristande teckenspråkskunskaper kan påverka 

deras motivation och koncentration i matematikundervisningen eftersom de 

upplever det som jobbigt när lärare inte tecknar flytande. De förstår inte alltid 

när läraren förklarar. 

- Under gruppintervjun framkom det att eleverna, som går i årskurs 7-8, tycker att 

det är en stor skillnad på språknivån i texterna i matematikuppgifterna jämfört 

med då de gick på mellanstadiet. Uppgifterna känns svårare och det ställs högre 

krav på deras läs- och skrivkunskaper. Det leder till att eleverna blir mera 

frustrerade när de inte förstår texterna i problemlösningsuppgifter. 

- Specialläraren pekar på att döva elever har samma problem som elever med 

utländsk bakgrund med språket och menar att elevernas språkbakgrund kan ha 

en betydelse för deras resultat i problemlösning. Om de inte har tillräckligt bra 

svenskkunskaper kan de komma efter i läsförmågan och således får de extra 

svårt för problemlösningsuppgifter.  

- Läraren betonar att det är viktigt att eleverna får lära sig språket tidigt och har ett 

bra grundläggande/tillräckligt språk innan de börjar gå i skolan. Annars kan det 

vara problematiskt om eleverna inte behärskar språket tillräckligt. 

- Läraren menar att döva elever inte alltid tar sig till att ge varje uppgift den tid de 

kräver, det vill säga att de inte tänker efter och tar sitt eget ansvar för sitt 

lärande. Samtidigt konstaterar hon att lärare med bristande 

teckenspråkskunskaper eventuellt kan påverka döva och hörselskadade elevers 

lärande i matematik i matematikundervisningen på grund av missförstånd i 

kommunikationen mellan lärare och elever, men menar samtidigt att det inte är 

den huvudsakliga faktorn. 

- Läraren menar att matematikundervisningen kan förbättras om elever lär sig 

problemlösning i tidiga åldrar parallellt med deras språkutveckling. Samtidigt 

lyfter hon fram vikten av mycket mer språkundervisning i de tidigare åldrarna, 

för att de ska kunna utveckla ett gott arbetsminne, logiskt tänkande och 

begreppsbildning.  
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först metoder som använts till denna studie och sedan 

diskuteras resultatet.  

8.1 Metoddiskussion  

Min förförståelse kan eventuellt ha inverkan på resultatet, då jag har en bakgrund som 

matematiklärare för döva och hörselskadade elever och själv har erfarenhet kring vilka 

områden som eleverna har svårt respektive lätt för. Dock kan min förförståelse vara en 

fördel (Westlund, 2015) också eftersom jag vet just vilka områden som eleverna brukar 

ha särskilt svårt för och att jag därför medvetet har valt att undersöka detta. Jag har 

också försökt minimerat min inverkan på studien genom att använda mig av 

standarduppgifter för interventionen. Vidare rådgjorde jag med specialläraren för att se 

vilka områden som eleverna precis har gjort så att det inte är samma ämnesområden 

som används till interventionen då resultatet kan bli missvisande. Dessutom har jag inte 

undervisat eleverna som studerats.  

 

Urvalet av uppgifterna som ligger till grund för interventionen fokuserade på bråk, 

algebra och tal men det finns egentligen flera olika områden i problemlösning, till 

exempel geometri, procent, statistik och så vidare. Det betyder att resultatet i denna 

studie visar just elevernas resultat i problemlösning för de tre ämnesområden och inte i 

andra ämnesområden. Pagliaro och Kritzer (2013) som studerat döva och hörselskadade 

elever i ämnet matematik i olika årskurser påpekar till exempel att elever presterar 

bättre i området geometri. De påpekar också att problemet med intervention i en klass 

med döva och hörselskadade elever är att eleverna ofta är i olika nivåer både språkligt 

och kunskapsmässigt. I denna studie är det just elever i årskurs 7-8 som studeras, så 

eleverna kan vara i olika nivåer rent kunskaps- och språkmässigt. Under interventionen 

upptäcktes i alla fall att somliga elever upplever uppgifterna som lätta medan andra 

upplever som det något svårare. Jag kände inte heller till deras språk- och 

kunskapsnivåer så jag har inte kunnat anpassa uppgifterna efter deras språk- och 

kunskapsnivåer, men risken med att anpassa uppgifterna till varje elev kan leda att 

resultatet blir fel eller att det blir svårt att tolka. Jag kunde också ha utnyttjat kamerorna 

under interventionen för att observera eleverna när de löser uppgifterna genom de tre 
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olika språkmetoderna. Det skulle ha gett andra nyttiga insikter för hur eleverna 

upplevde de olika språkmetoderna.  

 

Intervention som metod möjliggjorde för mig att få svar på studiens frågeställningar 

liksom intervjuerna. Dock kan man ifrågasätta att jag tecknade två av tre uppgifter i 

varje ämnesområde utan att någon granskade mitt teckenspråk. Jag hade kunnat 

genomföra en test med någon elev eller lärare innan för att se om teckenspråket är 

tillräckligt tydligt eller inte.  

 

Gruppintervju som metod kan vidare även kritiseras, för att det fanns elever som deltog 

aktivt och svarade på frågor medan andra elever var passiva och bara höll med vad de 

andra sa. Resultatet för vad eleverna upplevde de olika språkmetoderna kunde kanske 

ha sett annorlunda ut om det varit enskilda intervjuer med var och en elev.  

8.2 Resultatdiskussion   

Resultatet från denna studie visar att den visuellt-spatiala presentationen, det vill säga 

att uppgiften presenteras på teckenspråk, inte alltid hjälper elevernas förmåga att lösa 

uppgifterna. Det kan dock bero på att eleverna inte tränat upp sitt arbetsminne. 

Lundberg och Sterner (2006) pekar på att ett bra arbetsminne krävs när man läser texter 

i matematikuppgifter. Man behöver ha strategier till förbättring av arbetsminnet. Man 

behöver använda kunskap/information från långtidsminnet och kunna flytta information 

från texterna till långtidsminnet för en mera permanent lagring.  Eftersom eleverna inte 

är vana vid att få en uppgift förklarad på teckenspråk har de förmodligen inte utvecklat 

strategier för att träna upp sitt arbetsminne till att endast få instruktioner på teckenspråk. 

Det betyder att de behöver träna på sina strategier för att kunna lagra information i 

arbetsminnet, tolka informationen, översätta det till ett matematiskt språk, ha 

matematiska strategier för att förstå uppgiften, vad det är som efterfrågas och hur man 

ska lösa uppgiften. Det blir således inte bara en språklig aspekt, att kunna uttrycka sig 

språkligt för att ge lösningen på uppgiften utan vilka strategier man använder för att 

kunna lösa en uppgift. Det är därför mera en matematikdidaktisk fråga om hur man kan 

lägga upp undervisningen på bästa sätt på teckenspråk så att eleverna kan utveckla sig i 

matematik och lära sig använda olika strategier för att använda sitt arbetsminne till att 

lösa svårare problemlösningsuppgifter och samtidigt även kunna växla mellan 

teckenspråk och svenska samt mellan vardagsspråk och matematiskt språk. Till exempel 
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visar en tidigare studie att det kan vara en dubbel arbetsprocess för döva och 

hörselskadade elever eftersom de läser texter på svenska som de sedan översätter till 

teckenspråk i hjärnan. I hjärnan sorterar de samtidigt information till långtidsminnet. 

Efter det räknar och löser de uppgifter. Till slut svarar de på svenska. Om information 

ges på teckenspråk så hinner eleverna inte alltid bearbeta den information de får från 

teckenspråk eftersom det inte är i skriven form. Dock visar denna studie att om 

teckenspråk kombineras med svenska så är det en stor vinst för de elever som inte 

behärskar svenska fullt ut. Information på svenska fungerar bra som stöd, för det finns 

viktiga detaljer där, men information på teckenspråk hjälper dem att förstå uppgiften.  

 

Resultatet för just tvåspråkighetsdelen – det vill säga att få instruktioner både på 

svenska och teckenspråk - visar att eleverna uppnår bättre resultat än bara i svenska- och 

teckenspråksdelarna, vilket innebär att teckenspråk fungerar som ett bra komplement till 

svenskan. Om det ska kopplas till statistiken från Foisacks, Pagliaros och Kellys studie 

(2013) så skulle alltså medelvärdet för döva och hörselskadade elevers resultat i 

nationella prov i just problemlösningsdelen kunna höjas om de även fick instruktioner 

på teckenspråk, antingen direkt från lärare på plats eller förhandsinspelade instruktioner 

på teckenspråk. Specialläraren i intervjun till denna studie påpekar också att döva och 

hörselskadade elevers språkbakgrund även kan jämföras med elever med utländsk 

bakgrund, vilket följer det faktum att tidigare studier (Lönnberg & Lönnberg, 2001; 

PISA-rapporten, 2009; Skolverket, 2012) påpekat att elever med utländsk bakgrund har 

problem med matematik och i synnerhet problemlösning för det kräver god läs- och 

skrivförmåga. Swanwick et al. (2005) pekar på att det finns en koppling mellan 

elevernas läsförmåga och deras resultat i matematik, men att det inte bara är en språklig 

aspekt. De menar att elever kan missförstå vissa uttryck i matematiken, såsom mer än 

eller mindre än, att eleverna använder andra arbetsmetoder för att lösa uppgifter jämfört 

med hörande elever, att de inte alltid skriver på korrekt grammatiskt språk vilket gör att 

deras svar inte alltid uppfattas som korrekta även om de tänker rätt och att lärare 

upplever det som svårt att anpassa undervisningen till döva och hörselskadade elevers 

behov. De tror dock att det beror på att det saknas kunskaper om hur döva och 

hörselskadade elever generellt lär sig matematik. Till exempel menar de att hörande 

barn förmodligen lär sig matematik på ett automatiskt och informellt sätt redan innan de 

börjar skolan eftersom det finns matematik överallt i samhället. De lär sig alltså tänka 



 

49 
 

matematiskt på ett informellt sätt. En sådan inlärningsprocess sker inte på samma sätt 

för döva elever, som kanske lär sig tänka matematiskt först när de börjar i skolan.  

 

Pagliaro och Ansell (2012) påpekar också att döva elever tänker och löser aritmetiska 

uppgifter på annorlunda sätt jämfört med hörande barn, det vill säga att de använder 

andra strategier för att läsa olika problem. På så sätt ställs det andra krav på hur 

undervisningen kan läggas upp så att eleverna kan uppnå samma kunskapsnivåer i 

matematik som hörande barn i samma ålder. Även om specialläraren och eleverna i 

denna studie pekar under intervjuerna på att det saknas kompetenser hos lärare och att 

de inte alltid är fullt teckenspråkiga behöver det inte bara handla om deras kompetens i 

ämnet eller teckenspråk utan även deras kunskaper om hur döva och hörselskadade 

elever tänker och löser uppgifter i matematik. Det är därför viktigt att alla specialskolor 

i Sverige främjar samt ger instanser så att deras lärarpersonal får kompetensutveckling i 

det specialpedagogiska verksamhetsområdet inom matematikdidaktik för döva och 

hörselskadade elever. Huvudsyftet är att främja eleverna med rätt stöttning i matematik 

men även i olika ämnen.  

 

Studien visar också att vissa elever läser långsamt. Det är viktigt att kunna öka 

lästempot enligt Lundberg och Sterner (2006). Det gäller också att eleverna tränar 

strategier att sortera och komma ihåg information, det vill säga arbetsminnet (ibid). Att 

eleverna läser långsamt kan dock även bero på att de inte alltid förstått innehållet. Till 

exempel visar interventionen i denna studie att de elever som har svagt språk i svenska 

uppnår bättre resultat i tvåspråkighetsdelen. Det kan bero på multimodal socialsemiotik 

(Lindahl, 2015), det vill säga att de får möjlighet att komplettera både svenska och 

teckenspråk för att få ökad förståelse. Det framkom också både under interventionen 

och gruppintervjun att elever som missförstår vad uppgiften på svenska går ut på förstår 

det bättre när de får det förklarat på teckenspråk. Det följer vad Myndigheten för 

skolutveckling (2008) pekar på när det gäller att minoritetselever ofta missförstår 

uppgifter på svenska. Det är också något som Swanwick et al. (2005) pekar på och som 

de menar är en stor faktor till varför många döva och hörselskadade elever uppnår sämre 

resultat i olika matteprov. De menar att döva och hörselskadade elever inte har problem 

med att lösa uppgifter i matematik, men att de inte alltid kan tolka och använda 

information som ges i en uppgift på det sätt som förväntas av dem. Om uppgifterna ges 

på ett tydligt och strukturerat sätt med tydliga steg-för-steg instruktioner där eleverna 
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tydligt vet vad det är som förväntas av dem så uppnår de bättre resultat än i uppgifter 

som kräver att de ska kunna förstå och tolka information. Denna studie visar också att 

det beror på elevernas kunskaper i svenska. De elever som är duktiga på svenska har 

inte problem med att förstå och tolka innehållet samt lösa uppgiften. De elever som är 

mindre bra på svenska behöver mer tid att förstå och tolka innehållet, vilket påverkar 

hur de löser uppgiften och det är således större risk för att de missförstår innehållet. 

Dessa elever får därför mer ut av tvåspråkighetsdelen, där information på teckenspråk 

fungerar som ett bra komplement till den information de får på svenskan.   

 

Pagliaro och Kritzer påpekar att döva och hörselskadade elever presterar sämre i 

problemlösning men bättre i geometri på grund av elevernas språkliga kompetens. 

Foisack (2003) menar att det kan bero på att problemlösning kräver mer språklig 

förmåga av eleverna och att de elever som har svårt för problemlösning kan ha bristande 

svenskkunskaper. Det stöds vidare av Roos (2006) som menar att döva elever inte har 

svårigheter i matematik men att deras språkliga kompetens i svenskan kan vara orsaken 

till att de uppnår lägre resultat i matematik. Andersen (2008) menar att språket är 

grunden till allt och så även i matematik. Resultatet för tvåspråkighetsdelen i denna 

studie belyser detta tydligt: elever som får instruktioner både på teckenspråk och 

svenska uppnår bättre resultat för att de får komplettera både sitt första- och andraspråk. 

Med andra ord är språket viktigt för att eleverna ska kunna lära sig samt förstå uppgifter 

i matematik. Det är därför viktigt att eleverna får jobba med att kunna avkoda och förstå 

uppgifterna när de läser. För att detta ska kunna ske behövs medierande från läraren 

som kan förklara på teckenspråk vad begreppen betyder. Det följer Lennerstad (2008) 

att matematiska begrepp är språkberoende och utgår från majoritetsspråket, vilket därför 

är extra problematiskt för elever som inte har majoritetsspråket som första språk.  

 

Enligt Vygotskij (Säljö, 2015) så är det viktigt att lärare och elev har ett gemensamt 

språk för att elever på bästa sätt ska kunna tillägna sig kunskaper. Under gruppintervjun 

i denna studie framkom det att elever inte alltid förstår lärarens instruktioner om läraren 

inte behärskar teckenspråk. Det gör att de provar sig fram själv för att kunna lösa 

uppgiften eller så ger de upp alternativt frågar andra i klassen. Samtidigt påpekar 

Skolverket (2011) att det är viktigt att minoritetselever utvecklar ett fullgott andraspråk, 

som är svenska, för att möjliggöra till exempel vidareutbildning. Schönström (2010) och 

Roos (2009) påpekar båda att om döva och hörselskadade elever inte fått teckenspråk 
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tidigt så påverkar det också hur väl de utvecklar sitt andra språk. Det krävs att man har 

ett stabilt förstaspråk för att andraspråksinlärningen ska kunna ske på ett optimalt sätt. 

Det kan kopplas med Pagliaro och Kritzers (2013) studie att elevers svårigheter i 

matematik börjar innan de börjar skolan, vilket bland annat – förutom svag läs- och 

skrivförmåga - kan bero på att det inte finns någon gemensam förståelse för hur typiskt 

unga barn utvecklar sin grundförståelse av matematik och hur de döva och 

hörselskadade barnens begreppsutveckling kan skilja sig från de hörande barnen. Till 

exempel påpekar Swanwick et al. (2005) att det finns kunskap om hur hörande lär sig 

lagra matematisk information i sitt arbetsminne genom olika strategier med hjälp av 

ljudet, men det saknas kunskaper om vilka strategier döva och hörselskadade barn 

använder för att lagra matematisk information i arbetsminnet. Samtidigt påpekar 

Pagliaro och Ansell (2012) i sin studie att lärare inte heller ger eleverna utmanande 

uppgifter i matematik när de är yngre vilket innebär att de inte tidigt får möjlighet att 

lära sig behärska problemlösande strategier. Under interventionen i denna studie visade 

det sig att det finns elever som inte är vana vid att ta sig tid till att läsa och förstå 

utmanande problemlösningsuppgifter. Specialskolan behöver därför satsa mer tid och 

resurser på att ge eleverna möjligheter att utveckla sina färdigheter i problemlösning.  

 

Specialläraren föreslår i denna studie att språkbad i de tidigare årskurserna kan vara ett 

sätt på vägen för att öka elevernas möjligheter att prestera bättre i matematik. Det stöds 

av Foisack (2003) som pekar på att elevernas svenskkunskaper även kan påverka hur 

väl de presterar på matematik men att bristande kommunikation mellan lärare och elev i 

klassrummet även kan påverka elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper i 

matematik. Samtidigt behövs också högre krav ställas på eleverna i tidigare årskurser, 

vilket både interventionen och intervjun med specialläraren i denna studie och Pagliaro 

och Ansells (2012) studie visar.  

 

Med utgångspunkt i att Säljö (2015) menar att medierande som redskap kan förbättra 

undervisningen har jag i denna studie testat denna teori med syfte att undersöka om 

eleverna uppnår bättre resultat i problemlösning beroende på språk. Det visar sig 

stämma för i tvåspråkighetsdelen används medierande som redskap och eleverna 

uppnådde bättre resultat när de skulle lösa uppgifterna. Illeris (2003) och Säljö (2015) 

menar att undervisningssituationen ska designas utifrån språket, eftersom språket har en 

viktig roll i lärandet. Lärarens roll i klassrummet blir således som ett medierande 
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redskap, genom att multimodal socialsemiotik används (Lindahl, 2015). Det vill säga att 

läraren undervisar eleverna och att läraren och eleverna har ett gemensamt språk så att 

lärandet ska kunna ske hos eleverna och att läraren samt eleverna använder olika 

verktyg för att eleverna ska förstå olika matematiska problem.  

 

Mediering innebär en speciell kvalitet av alla typer av stöd eller hjälp via interaktion 

mellan eleven och läraren i omgivningen när de använder ett gemensamt språk. 

Mediering blir således en form av stöd i lärandet som möjliggör för eleverna att förstå 

texter i matematikuppgifter. Huvudsyftet är att eleverna kan förstå olika ämnen under 

lärandeprocessen. Samtidigt har begreppet multimodal socialsemiotik en viktig roll när 

den används i matematikundervisningen. Det vill säga att läraren väljer vilka tecken 

som ska användas/anpassas i en teckenspråkig tvåspråkig undervisning för att elever ska 

förstå innehållet på ett bra sätt. Om elever inte förstår, missförstår eller kör fast i en 

matematikuppgift kan läraren anpassa undervisningen och förklara på ett annat sätt med 

hjälp av multimodal socialsemiotik såsom användandet av spatialt utrymme, visuella 

gester, skrift, olika symboler och annat. Allt detta har funktionen att förmedla något i 

kommunikationen mellan elever och läraren. Det stöds av gruppintervjun med eleverna 

där majoriteten av eleverna upplever den tredje metoden, det vill säga att få uppgiften 

förklarad både på teckenspråk och skriven, som bekvämast och bäst. Genom denna 

metod kunde de säkerställa att de inte missförstått. Genom multimodal socialsemiotik 

kan elever få ökade språkvariationer och olika modaliteter i undervisningen samt 

engagera sig i undervisningen på ett meningsfullt vis enligt Lindahl (2015). Resultatet i 

denna studie följer alltså Evans (2004), Foisack, Pagliaro och Kelly (2013) och Roos 

(2009) där de påpekar att eftersom undervisningen för döva och hörselskadade elever 

kännetecknas av att eleverna kan antingen ha teckenspråk eller svenska som första språk 

möjliggör multimodal socialsemiotik ett sätt för matematiklärare att arbeta på olika 

fronter så att eleverna kan tillägna sig matematiska insikter och kunskaper. 

 

Det är betydelsefullt om läraren är medvetna om sitt eget förhållningssätt i sin 

undervisning. Att undervisa döva och hörselskadade elever som tvåspråkiga elever så att 

de kan utveckla sig i matematik kräver att de ges rätt stöd. Det stöds av specialläraren 

som under intervjun påpekar att eleverna har bristande språkförmågor när det gäller att 

läsa och skriva texter och att de behöver få lära sig språk tidigt. Därför är det viktigt att 

läraren främjar elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik och ger rätt stöttning. 



 

53 
 

Stöttningen ges succesivt tills elever klarar att agera mer självständigt (Lindahl, 2015). 

Läraren behöver också arbeta språkutvecklande i ämnet matematik. Här kan det kopplas 

till det sociokulturella perspektivet där Vygotskijs teori om den närmaste (eller 

proximala) utvecklingszonen innebär att man får lära sig genom stöd från lärare eller en 

kunnig person. Utvecklingen sker i två faser. Först är det mellan människor och sen 

inne hos människans inre, det vill säga en interaktiv undervisning mellan lärare och 

elever där elever deltar aktivt och bidrar till att tillägna sig erfarenheter i samspel med 

andra (Säljö, 2015). På det sättet kan flerspråkiga elever utvecklas successivt och vidare 

till nästa utvecklingszon med målet att de ska kunna lösa uppgifterna i matematik 

självständigt.  

8.3 Matematikdidaktiska frågor  

Det behövs läromedel på svenskt teckenspråk för ämnet matematik, för både denna 

studie och Foisacks (2003) visar att undervisningen behöver utvecklas med teckenspråk 

som utgångspunkt. Eftersom döva och hörselskadade elever på Specialpedagogiska 

skolmyndighetens specialskolor i stort sett är tvåspråkiga med teckenspråk som första 

språk och svenska som andra språk innebär det att de har rätt att få tillgång till 

läromedel/undervisningsmaterial på svenskt teckenspråk. Läromedel är ett sätt för 

eleverna att lära sig olika ämnen på både svenskt teckenspråk och svenska. Enligt 

Cummins (Schönström, 2010) utvecklar döva elever sitt andra språk i olika ämnen om 

de får undervisning på sitt förstaspråk. Det vill säga att när elever lär sig matematik, så 

behöver de sitt första språk för att utveckla olika begrepp i matematik. Det finns många 

bra läromedel för hörande elever – exempelvis många bra webbsidor och 

mobilapplikationer - men dessa läromedel behöver anpassas till döva och hörselskadade 

elever och innehålla information på teckenspråk.  

 

Denna studie visar att döva och hörselskadade elever behöver lära sig matematik på 

både svenskt teckenspråk och skriven svenska för att uppnå bättre resultat. De behöver 

kunna växla mellan vardagsspråk och matematiskt språk samt lära sig olika strategier 

för att samla och sortera information för att de ska kunna lösa ett problem. Som 

specialläraren i intervjun till denna studie säger kan det eventuellt ta längre tid för vissa 

döva elever att förstå och utveckla matematiska begrepp samt logiskt tänkande på grund 

av ett svagt andraspråk. Matematikundervisningen behöver utarbetas och utvecklas på 

ett annat sätt för döva och hörselskadade elever och det är särskilt viktigt att det ställs 
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höga förväntningar på dem och att de kan uppnå målen, vilket bland annat Hauser 

(2015) och O’Brien och Placier (2015) pekar på. De menar att lärares bristande 

kompetens i teckenspråk likväl förståelse för dövkultur och hur de ser på döva elevers 

potential även påverkar vilka möjligheter döva elever har i en dövskola eller liknande. 

Till exempel påpekar O’Brien och Placier (2015) att det är större sannolikhet att lärare 

som inte är fullt teckenspråkiga ser på de döva eleverna utifrån 

funktionshinderperspektivet och således även har lägre förväntningar på dem. Om det 

ställs lägre förväntningar på eleverna kan det enligt både O’Brien och Placier (2015) 

och Hauser (2015) spegla sig i hur eleverna värderar sig själva och även hur de presterar 

på skolan.  

 

Det svenska teckenspråket är för elever som är döva eller hörselskadade en förutsättning 

för kommunikation och lärande. Samtidigt är det svenska språket viktigt för att de kan 

vara delaktiga i det svenska samhället fullt ut. Därför är tvåspråkighet, med både 

svenskt teckenspråk och svenska, en nödvändighet. Det behövs dock fler studier som 

belyser vilken roll tvåspråkigheten har i just matematikundervisningen. Denna studie 

belyser dock, precis som tidigare internationella (Foisack, Pagliaro & Kelly, 2013) och 

svenska studier (Foisack, 2003), att teckenspråket har en viktig medierande roll i 

matematikundervisningen, alltså att det matematiska språket och tänkandet medieras 

genom teckenspråk. Därför är det också viktigt att eleverna lär sig strategier för hur man 

överför den information de får på teckenspråk till matematiskt språk. Enligt Läroplanen 

för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ansvarar 

specialskolan för att ge eleverna tilltro till sin språkförmåga och ge dem förutsättningar 

att utveckla båda språken parallellt. Studien visar också att tvåspråkighet har stor 

betydelse för elevernas resultat och specialskolan behöver därför utveckla sitt 

tvåspråkiga arbete så att eleverna kan utveckla sina språk- och ämneskunskaper.  

 

Vidare behöver döva och hörselskadade elever få lära sig problemlösning tidigt dock 

parallellt med deras språkutveckling (Foisack, 2003; Schönström, 2010; Roos, 2009) 

men även lära sig att ta sig tid samt ta eget ansvar för att lösa en uppgift redan vid tidig 

ålder. Till exempel påpekar specialläraren i denna studie att eleverna inte riktigt ger sig 

tid att lösa olika uppgifter och lätt ger upp för att de inte förstår. Det påpekas även av 

Pagliaro och Ansell (2012). 
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I Lgr 11 (Skolverket, 2011) gäller samma kunskapskrav och betygskriterier till ämnet 

matematik för döva och hörselskadade elever som för hörande. Skolverket publicerar de 

nationella proven i matematik varje år endast på svenska, det vill säga på de döva 

elevernas andraspråk. Det kan vara orättvist mot de döva och hörselskadade eleverna 

eftersom deras första språk oftast är teckenspråk. Nationella provet i ämnet matematik 

kan behöva översättas till svenskt teckenspråk för att ge döva och hörselskadade elever 

lika förutsättningar att uppnå rättvisa resultat. Figur 4 i resultatkapitlet visar att 

majoriteten av eleverna har sämre resultat i antingen svenska eller teckenspråk, men 

uppnår bättre resultat i tvåspråkighetsdelen. Det vill säga om döva och hörselskadade 

elever får uppgiftsinstruktionerna både på skriven svenska och teckenspråk i nationella 

provet så kan detta eventuellt ge en mera rättvisande bild över deras 

matematikkunskaper.  
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9. Slutsats  
Syftet med studien var att undersöka om språket har något betydelse för elevernas 

resultat i problemlösning i matematik samt vilka speciella problem som eleverna stöter 

på när de ska lösa en uppgift i problemlösning. Resultatet visar att tvåspråkighet, det vill 

säga både skriven svenska och teckenspråk, i en matematisk text fungerar bäst för 

problemlösning för döva och hörselskadade elever. Kombinationen svenska och 

teckenspråk i studien skapade möjligheter till interaktion via medierande redskap och 

tvåspråkighet är en bra förutsättning för språkutveckling hos eleverna, eftersom de har 

svenska som sitt andra språk. Flera elever som stöter på problem när de löser en uppgift 

verkar ha problem med just skriv- och läsförståelse, logiskt tänkande och arbetsminne. 

Resultatet från gruppintervjun visar till exempel att eleverna inte hinner hänga med i 

endast teckenspråk och att de inte heller fullt ut förstår innehållet i svenska eller kan 

uttrycka sig optimalt på skriven svenska. Men när de får instruktioner både på svenska 

och teckenspråk samt får uttrycka sig både på svenska och teckenspråk så uppnår de 

bättre resultat. Två av eleverna som inte stötte på problem i alla tre delar har tillräckliga 

språkkunskaper i både svenska och teckenspråk. Majoriteten stöter dock på problem. 

Således pekar studien på att en lösning kan vara att det satsas mer på språkutvecklande 

redskap och tvåspråkighet inom matematikundervisning för döva och hörselskadade så 

att de elever som inte har fullgod svenska kan utveckla både det matematiska logiska 

tänkandet, arbetsminnet och det svenska språket parallellt. Studien visar att språket är en 

stor faktor för elevernas resultat i matematik.   
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10. Förslag till framtida studier  
En förslag till vidare forskning är att undersöka resultatet bland eleverna i nationella 

provet i svenska och jämföra dessa resultat med hur de presterar i ämnet matematik 

samt hur väl de klarar att lösa uppgifter i problemlösning. Det vill säga, om det är just 

språket som är nyckeln till huruvida de elever som har bättre läs- och skrivförståelse 

även presterar bättre i problemlösning jämfört med elever som har något sämre läs- och 

skrivförståelse. Det behövs således fler studier som undersöker olika aspekter och inte 

bara fokuserar på själva matematik som ämne utan jämför det med hur elever presterar i 

andra ämnen för att försöka hitta vart problemet finns.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en studie för att se om hur snabbt eller långsamt 

eleverna läser även påverkar hur snabbt eller långsamt de löser uppgifter samt vilka 

strategier de använder för att lösa ett visst problem, eftersom det upptäcktes i denna 

studie att några elever läser uppgifter långsamt. Vidare kan det även vara intressant att 

studera döva och hörselskadade elevers strategier med arbetsminne och hur de sorterar 

information i både teckenspråk och svenska samt hur de utvecklar sitt logiska tänkande.  

 

En annan förslag till vidare forskning är att även inkludera teckenspråk i nationella 

provet i matematik och se om det leder till förbättrade resultat för döva och 

hörselskadade elever. Det kan också vara intressant att göra en kartläggning av döva och 

hörselskadade elevers resultat i problemlösning för olika årskurser och se om det finns 

skillnader när det gäller deras resultat i respektive årskurs, till exempel nationella provet 

i matematik för årskurs 4, 7 och 10 och se om de uppnår lägre resultat för 

problemlösning jämfört med hörande barn i alla årskurser eller bara i årskurs 10.  

 

I studien framkom det att specialläraren inte har någon översyn över hur 

matematikundervisningen ser ut i de lägre årskurserna. Det är därför intressant att göra 

en studie kring hur specialskolorna bättre kan använda speciallärare för att samordna 

och följa upp matematikundervisningen genom hela skolgången för döva och 

hörselskadade elever. Vidare kan det vara intressant att studera vilken kompetens 

matematiklärare i de lägre årskurserna har och om detta kan ha betydelse för hur 

eleverna klarar matematikundervisningen i de högre årskurserna. Det kan vara intressant 
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att kartlägga vilka behov av fortbildning inom matematikdidaktik som mattelärare för 

döva och hörselskadade elever inom specialskolan kan ha.  

 

Det behöver även forskas mera om vilka strategier döva och hörselskadade barn 

använder för att lösa uppgifter i matematik. Ett förslag är att forska döva och 

hörselskadade barn i olika åldrar – från förskoleåldern till högstadiet - för att undersöka 

hur de tänker och löser problemlösningsuppgifter.  

 

Swanwick et al. (2005) pekar på att det finns matematiska områden som lärare upplever 

som svåra att undervisa döva och hörselskadade barn i. Ett förslag till forskning är 

därför att göra en undersökning kring vilka matematiska områden som elever upplever 

som svåra att förstå och vilka matematiska områden som lärare upplever som svåra att 

undervisa i. På det sättet kan man få en helhetsbild kring huruvida lärare och elever 

upplever samma svårigheter eller om de upplever problemen på annorlunda sätt. Om 

man tydliggör vilka svårigheter det finns så kan man också lättare utveckla olika 

läromedel och/eller undervisningsmetoder som syftar till att underlätta både lärares 

undervisning och elevernas inlärning.  
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Bilaga 1.1 
Samtyckesbrev till föräldrar/vårdnadshavare och elev  25 januari 2016 

 

Hej! 

Jag heter Henrik Eklund och arbetar 50 % som idrottslärare på Östervångsskolan i Lund 

och studerar på speciallärarprogrammet vid Örebro universitet på 50 %. Jag började 

nyligen min sista termin och det innebär att jag ska skriva ett examensarbete på avancerad 

nivå. 

Syftet med arbetet är att undersöka på vilka sätt eleverna förstår och löser problemlösning i 

matematik.  

Till denna undersökning behöver jag genomföra problemlösning i matematik med ett antal 

elever på Xxx. I min studie vill jag söka vilka alternativa arbetssätt som finns för att främja 

döva och hörselskadade elevers kunskapsutveckling i problemlösning i matematik. 

Problemlösningen samlas och resultaten ses endast av mig och min handledare Camilla 

Lindahl och när studien har blivit godkänt kommer allt insamlat material att förstöras. Jag 

håller mig till de forskningsetiska principerna både under studien och i slutproduktionen. 

Eleverna i studien kommer att vara anonyma, dvs. elevens skola, klass eller namn kommer 

inte att nämnas. Deras deltagande är frivilligt och de kan hoppa av när de vill. Resultaten 

av problemlösningen som jag samlar in använder jag endast i denna studie och inte till 

något annat. Den godkända uppsatsen kommer att vara en offentlig handling som kan läsas 

av allmänheten. 

För att kunna genomföra min undersökning behöver jag förutom elevernas medgivande 

även godkännande från föräldrar (vårdnadshavare). En blankett finns på nästa sida. 

Jag ber er att fundera på detta och sedan skriva under blanketten och lämna den till mig. 

Jag vill ha blanketten senast fredagen den 5 februari. 

 

Tack på förhand för er hjälp. 

Om du har någon fråga, så kontakta mig gärna på: 

Sms: 0760282727 eller e-post: henrik.eklund@spsm.se  

Med vänliga hälsningar Henrik Eklund 



 

63 
 

Bilaga 1.2 
Samtyckesbrev  

 

Datum:________________ 

 

Elevens namn:____________________________________ 

 

 

Jag/vi godkänner att mitt barn är med i denna studie/uppsats     

   

Jag/vi godkänner inte att mitt barn är med i denna studie/uppsats   

 

 

Vårdnadshavarnas underskrifter 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

Elevens underskrift 

 

____________________________________ 
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Bilaga 2.1 
Tal 
Källa: Alberthson, L., Bengtsson, J. & Johansson, E. (red.). (2012). Matte Direkt Borgen 

Lärarhandledning 6A. Stockholm: Sanoma Utbildning.  

 
Pia och Jimmy spelar kula. Vid spelets slut har Pia 25 kulor och Jimmy 35 kulor. Vid 
spelets början hade de lika många kulor var. 
 

a) Hur många kulor har de tillsammans? 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

b) Hur många kulor hade Pia vid spelets början? 
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Bilaga 2.2 
Bråk 
Källa: Alberthson, L., Bengtsson, J. & Johansson, E. (red.). (2012). Matte Direkt Borgen 

Lärarhandledning 7. Stockholm: Sanoma Utbildning.  

 

Johan och Lisbeth äter pizza. Johans pizza är delad i sex lika stora bitar. Lisbeths är delad i 
fyra lika stora bitar. 
 
 
 

a) Båda tar en bit av sin pizza. Vems pizzabit är störst? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Hur stor del av Johans pizza är kvar när han har ätit upp en bit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Hur många pizzabitar av Johans och Lisbeths pizza är kvar när de har ätit upp en bit 
var? 
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Bilaga 2.3 
 

Mönster 
 

Källa: Kjellberg, Åsa. (2008). Lektion: Mönster med stenar. Hämtad 2016-02-15 från: 

http://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=10232  

 
 

1. Hur fortsätter mönstret? Bygg de fem första figurerna och rita av dem. 
Skriv också hur många stenar som går åt till varje figur. 
 
 

 
2. Hur många stenar behövs för att bygga figur nummer 10? 

 
 

 
3. Kan du räkna ut hur många stenar som skulle behövas för att kunna 

bygga figur nummer 100? 
 
 
 

 
Rita och/eller skriv hur du löser uppgifterna!   
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Bilaga 2.4 
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Bilaga 3.1 
 

Empiri att intervjua med eleverna 

 

Översättningar från svenskt teckenspråk till svenska: 

 

Video 1 

Tid: 28:45 

Henrik frågar: ”Igår och idag testade vi tre olika sätt att lösa problem i matematik som 

testade i svenska, teckenspråk och både svenska och teckenspråk.. Hur känner 

eleverna de tre olika sätten? Är de samma?” 

 

Video 2 

Tid: 28:40-28:42 

Elev E: ”Nej, helt olika!” 

 

Video 2 

Tid: 29:17-29:31 

Elev A: ”Det var inte så farligt faktiskt. Jag tycker inte det var så stor skillnad mellan att få 

det på text eller teckenspråk men det tredje sättet är det som är mest bekvämt för ibland 

kanske jag har missuppfattat något litet som läraren tecknat eller som jag läst i texten och 

får jag då båda så kan jag vara mer säker på att jag fattat. Då är jag mer säker på mitt svar.” 

 

Video 2 

Tid: 29:33-30:13 

Elev D: ”Den tecknade varianten kändes svår att komma ihåg om den innehöll flera 

uppgifter, ska man då titta om flera gånger så känns det som slöseri med tid. Däremot den 

skriftliga kändes lättare för mig eftersom jag kunde ta det i min egen takt och göra 

uppgifterna efterhand men jag kände mig ibland lite osäker på vad man menade. Det sista 

sättet kändes mycket lättare för mig. Skriven svenska och teckenspråk är så olika och 

eftersom meningarna ser så olika ut så kände jag att det var lättare att ta in det på 
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teckenspråk då det är mitt första språk. Teckenspråk visar mer vilket sätt man ska 

använda.”  

 

Video 1 

Tid: 30:40-30-52 

Henrik: ”Hur kändes det när jag höll upp bilden först för att sedan ge instruktionerna 
på teckenspråk då?” 

 

Video 2 

Tid: 30:31-30:43 

F: ”Jag tyckte det kändes tufft för om man bara får se det en gång så ska man försöka 

komma ihåg allt. Jag kände det som att jag lätt glömde vad som hade sagt så man hade 

behövt se det en gång till.” 

 

Video 2 

Tid: 31:20-31:26 

Henrik: ”Men en liten fråga; om du känner efter, vilket av de tre olika sättet tyckte du 

kändes bäst?” 

 

Video 2 

Tid: 31:30-31:48 

Elev E: ”Det tredje sättet tycker jag var lättast. Då kan man precis som hon redan sagt vara 

säker på att man fattat. Blir man osäker på frågan så blir det svårare att svara rätt men får 

man det på båda språken blir det lättare att veta om man använder rätt sätt för att lösa 

uppgiften så att man inte sitter och försöker med fel.” 

 

Video 1 

Tid: 33:51-34:11 

Henrik: ”Men låt oss då säga att ni har en lärare som ger er en uppgift inom 

problemlösning på ett papper eller i boken och sen tecknar texten till er. Känns det 

bra? Känner ni er trygga i det arbetssättet eller känns det jobbigt och kämpigt?”  

 

Video 2 

Tid: 33:50-34:00 
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Elev A: ”Beror på vilken lärare? Om den kan flytande teckenspråk så är det ju bra men om 

den stakar sig och inte pratar flytande så är det värre.” ”Annars läser jag hellre texten bara.” 

 

Video 2 

Tid: 34:02-35:10 

Elev B: ”För mig så kan jag höra lite så det är inte så farligt, (persontecken) xxx kan ibland 

prata med mig. Ibland kan det vara så att man pratar och tecknar samtidigt och då måste de 

stanna upp och tänka på hur de ska teckna och det blir jätte jobbigt.” ”Det beror på.. ibland 

vill jag ha på båda språken och ibland på tal.” ”Det beror på hur läraren talar och på hur 

läraren tecknar. Är teckenspråket flytande och tydligt så är det lätt för mig att förstå och det 

är samma sak med talet men om man talar otydligt eller tecknar dåligt så hänger jag inte 

med, som med (persontecken) Zzz till exempel.” ”(Fuck..) nej då vet jag inte men hellre på 

teckenspråk antagligen eftersom det finns fler i klassen och då går det inte att ta det på bara 

tal.” 

 

Video 1 

Tid: 35:32-36:00 

Elev G: ”Om läraren pratar flytande och bra teckenspråk så tar jag gärna det men om 

läraren är superdålig på teckenspråk så läser jag, precis som hon sa.” ”Nej jag struntar väl 

inte i att fråga utan jag försöker ju men sen tar jag texten som extra stöd.” ”Nej det känns 

inte så bekvämt.” 

 

Video 2 

Tiden: 35:41-35:54 

Elev D: ”Men som hon sa, om jag är osäker eller inte förstår något och ber om hjälp och då 

får det på teckenspråk som inte är fullt flytande så hjälper inte det läraren säger så då finns 

det ingen mening med att be om hjälp flera gånger. Då är det bättre att försöka lösa det 

själv.” 

 

Video 2 

Tid: 35:55-36:05 

Henrik: ”Men om ni tycker att det är jobbigt att ni inte förstår när läraren ska göra 

ett förtydligande brukar ni fråga klasskompisarna då istället så att ni hjälper 

varandra?” 
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Video 2 

Tid: 36:22-36:42 

Elev F: ”Det beror ju såklart lite på hur läraren tecknar men jag försöker alltid i första hand 

fråga läraren även om den inte har ett flytande teckenspråk sen efter några försök ger jag 

upp och försöker istället med texten igen och kanske därefter frågar jag mina 

klasskompisar.” 

 

Video 2 

Tid: 36:42-36:55 

Henrik: ”Okej, men brukar ni känna att ni löst det ändå efter att ha försökt att ta till 
er texten och sen fått en förklaring från läraren eller frågat kompisarna?” 

 

Video 2 

Tid: 36:56 

Elev C: ”Inte alltid.” 

 

Video 2   Video 1 

Tid: 37:01-37:28  Tid: 37:20-37:49 

Elev B: ”Men (persontecken) Xxx är inte problemet, det är (persontecken) Yyy som är det. 

De är bara två lärare på många som behöver hjälp så då är (persontecken) Xxx är ibland 

upptagen så då får man ta (persontecken) Yyy stället och han bara löser det snabbt och ger 

svaret men kan inte förklara hur han gjort. Han kan inte förklara hur han gör.” 

 

Video 1 

Tid: 37:55-38:07 

Elev C: ”Som han sa så skriver läraren ner hela lösningen och sen när man frågar hur 

läraren gjorde så kan den inte förklara hur utan han förklarar samma sak på samma sätt 

igen. Jag hade velat få det på ett annat sätt som jag kanske skulle förstå men han bara 

upprepar samma sak igen.” 

 

Video 1 

Tid: 38:32-39:00 
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Henrik: ”Okej. Nu går ni snart i klass tio, hur tänker ni när ni ser tillbaka på hur det 

var i till exempel klass fyra om man tänker på matematikuppgifterna då? Känner ni 

att svårighetsgraden på textuppgifterna har varit rimliga och att de har blivit svårare 

efter hand? Har ni känt att ni hänger med?” 

 

Video 2 

Tid: 38:38-38:48 

Elev B: ”Nej, i klass 4,5 och 6 var det inte så farligt sen plötsligt i 7,8 skulle man skriva 

hela tiden.”  

Henrik: ”Kändes det som ett stort hopp där mellan?” 

Elev B: ”Ja!” 

 

Video 2 

Tid: 39:04-39:28 

Elev D: ”Jag tycker att det är stor skillnad. Innan så stod det alltid typ någonting + 

någonting sen en förklaring på hur jag ska tänka och vad som är problemet. Förutom 

vanliga tal så var texterna också kortare då. Nu är det mycket längre texter och många 

problem att lösa i samma uppgift så det blir mycket att svara på och ibland känns det som 

att det är mer text än siffror typ.” 
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Bilaga 3.2 
 

Empiri att intervjua med matematikläraren 

 

Översättningar: 

 

Jag gör en intervju med öppna frågor enligt nedan: 

 

x Varför tror du att många av de döva och hörselskadade elever har svårt med 

problemlösning i matematik? 

 

Tid:  

2:27–3:03. Lärare: ”Det första jag tänker på när jag funderar över varför de har svårt för 

problemlösning är språket. Jag såg lite samma problem när jag jobbade med 

invandrarelever som hade svaga språkkunskaper det var lite samma problem där. Tydligast 

var det med de elever som hade flyttat runt och växt upp i många olika länder och fått flera 

olika språk men inte hade något starkt språk.” 

 

3:06–3:10. Lärare: ”De eleverna hade också lite svårt med det logiska tänkandet.” 

 

3:15–3:33. Lärare: ”En orsak tror jag är de eleverna som utvecklar språket sent för att man 

kan se i klassen att de eleverna som har svårt med problemlösning är också de som har 

svaga språkkunskaper. Detta är ganska tydligt i de flesta klasserna, men ibland finns det 

andra orsaker till detta såklart.” 

 

3:38–3:59. Lärare: ”Det sägs ju att de som utvecklar ett sent språk är också de som kommer 

igång sent med det strukturella tänkandet och det logiska tänkandet. Har man inget språk så 

har man också svårt att fördjupa sina tankar. 

 

4:00–4:12. Lärare: ”Så det är jätteviktigt att få ett tidigt språk och tidigt börja med de här 

strukturella problemen och kunna fördjupa sig i logiskt tänkande.” 
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4:30–4:45. Lärare: ”Sen tror jag också att det är jätteviktigt att man börjar tidigt med 

problemlösning, redan i låga åldrar. Jag vet inte riktigt hur det ser ut på skolan med det, det 

skulle vara ganska intressant att veta.” 

 

x Statistik för döva och hörselskadade elevers resultat visar att de klarar sig 

bättre i delprov A, B och C än delprov D. Kan du ge en bra förklaring till 

varför det är så? 

 

8:46–10:00. Lärare: ”Delprov D brukar ju byggas upp kring ett tema, typ tema Australien 

eller något sådant, och eleverna får då massor av text som de ska förstå och helst också 

minnas. Det brukar även vara mycket teori för även frågan brukar vara ett litet textstycke 

som berättar om något de ska lösa. Dessutom krävs det en redovisning av eleverna, att de 

ska dokumentera hur de har tänkt och hur de har fått fram lösningen så det är ganska 

mycket som språkkunskap som krävs. De ska sedan dessutom tänka logiskt och försöka 

hitta en lösning så det är definitivt den tyngsta delen när det kommer till elever med svaga 

språkkunskaper.” 

 

x Under gruppintervjun berättade eleverna för mig att de upplevde 

problemlösningarna i tvåspråkighet som lättast, bekvämast och behagligt 

eftersom de känner sig mer trygg i sitt första språk. De berättade att de 

upplevde att de inte ofta förstår om lärare inte har tillräckligt bra teckenspråk 

när de frågar om innehåll i uppgifter. Tror du att det är en av orsakerna till 

att döva och hörselskadade elever misslyckas i delprov D i problemlösning? 

 

11:13-11:31. Lärare: ”Jag tror att om man har haft många olika lärare under sin utbildning 

som har haft svaga teckenspråkskunskaper så tror jag absolut att detta kan påverka, det tror 

jag.” 

 

11:34-12:20. Lärare: ”Sedan kan jag själv känna ibland att det inte är hela sanningen för att 

ibland kan jag ge en förklaring på teckenspråk och sedan förklarar de problemet för mig 

tillbaka men de kan fortfarande inte lösa själva uppgiften, så det finns ju ytterligare något 

som fattas då. Allt detta hänger ju på språkutvecklingen och det är klart att det påverkar 

dem om de inte har samtal dagligen som i sig är på en hög nivå eftersom de behöver 
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utveckla sitt teckenspråk. Detta gäller ju även invandrarbarn, de måste ju få lära sig 

svenska om det är på svenska de ska lösa problem.” 

 

x Eleverna berättade att de känner att språk/texter i uppgifter skiljer mellan 3-4 

klass och nu i 7-8 klass där nivån på svenska blir högre och svårare. De 

upplever mer frustration och ger upp att försöka lösa uppgiften. Känner du 

igen dessa berättelser? Vad beror det på?  

 

4:50-5:12. Lärare: ”Du skrev någonstans här att eleverna kände det som att det var stor 

skillnad på problemen de skulle lösa i klass 3-4 jämfört med vad som förväntades av dem i 

klass 7-8, så jag tror att det finns något glapp i skolan också och att man skulle behöva 

börja mycket tidigare.” 

 

6:46-7:10. Lärare: ”Vad som ofta är svårt för dem är när de får en text och inte vet riktigt 

var de ska börja. Just det där första med att skapa sig en bild av situationen, det känner jag 

att eleverna har svårt för. Det kanske delvis handlar om språket men sen kanske det även 

handlar om att de rent logiskt inte förstår vad som är problemet och vad de ska lösa.” 

 

12:48-13:36. Lärare: ” Det jag skrev på uppgift 4 också var att det är klart att det blir en 

högre nivå på högstadiet även om jag tycker att glappet inte borde vara så stort som 

eleverna beskriver det. Uppgifterna på högstadiet kräver också ofta mer eftertanke vilket 

jag upplever att eleverna inte riktigt ger sig tid till utan om de ser en uppgift så vill de ha en 

lösning direkt och om de inte har det så ber de om hjälp. Det är nog en tränings sak som 

delvis ligger på oss lärare att vi måste träna dem i det och göra dem medvetna i att det är 

okej att sitta och tänka och försöka lösa en uppgift.” 

 

x Finns det sätt att förbättra undervisningen och göra det lättare för döva och 

hörselskadade elever med svenska som andra språk inom matematik? 

 

16:24-17:43. Lärare: ”Jag önskar ju att det var tydligt men det är svårt. Drömmen skulle ju 

vara att de kunde få matematik på sitt första språk. Sen samtidigt så känner jag att det finns 

ett annat perspektiv på det också och det är att om de ska integreras i samhället sedan så är 

det jättebra att de lär sig det svenska skriftspråket och den text och de problem som dyker 

upp där. Då har de en större chans att klara sig i framtiden. Om man utgår från det att de 
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faktiskt behöver lära sig det svenska skriftspråket och att kunna lösa problem på samma 

premisser som hörande elever då känner jag att det som behövs är jättemycket 

språkundervisning tidigt i åldrarna, gärna då kopplat till problemlösning. Då hoppas jag att 

de där med utvecklar både minnesträning, logiskt tänkande, begreppsbildning och allt det 

där som behövs och att man tränar alla de delarna redan i tidig ålder. Jag tycker ändå att 

flertalet av våra elever klarar sig ganska bra.” 

 

x Minoritetselever arbetar dubbelt än majoritetselever när det gäller att läsa 

problemlösningstexter enligt forskare i matematik. Håller du med? 

 

8:17-8:20. Lärare: ”Ja, så är det säkert.” 

 

 

 

 


