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Arbeta med språkstörning  
i matematikundervisningen

Att arbeta aktivt med de språkliga inslagen i matematik undervisningen 
är bra för alla elever, men det är särskilt viktigt för att främja lärande 
och utveckling hos elever med språkliga svårig heter. Den här texten 
beskriver vad som kan vara särskilt utmanande i matematiken  
för elever med språkstörning. Texten innehåller också pedagogiska  
strategier som kan stötta lärande och utveckling.

Språket i matematiken

Språket är ett viktigt redskap för människans tänkande och kommu ni kation.  
Vi utvecklar den matematiska förståelsen i samspel med förmågan att resonera 
och kommunicera om matematiken. 

Matematik är ett språkintensivt ämne med flera språkliga nivåer att förhålla 
sig till. Det handlar om vardagsspråket, det ämnes specifika matematikspråket 
och symbolspråket1. Bild 1 visar de språkliga  nivåerna på ett förenklat sätt.

Under de tidiga skolåren kan eleverna komma ganska långt utan att behöva 
använda ett ämnesspecifikt matematiskt språk. Länge  fungerar det att använda 
vardagliga eller informella ord för de vanligaste begreppen och processerna, som 
att räkna ut något. Men så småningom räcker inte vardagsspråket till längre. 
Eleverna behöver kunna hantera formella termer och symboler i matematik-
språket eftersom den formella matematiken är mer abstrakt och mer exakt till 
sin karaktär. Exempel på termer är beräkna, kvot, radie eller roten ur. Exempel 
på en symbol är tecknet för procent, %. Eleverna behöver också få syn på och 
skapa förbindelser mellan det vardagliga språket och matematikens informella 

1 Hajer & Meestringa, 2014

Vardagsspråk Matematikspråk

Informella ord Formella ord Symboler

Bild 1: En förenklad 
bild av språkliga 
nivåer i matematik-
språket, fritt  
efter Hajer och 
Meestringa (2014). 
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språk, formella språk och symbol språk. Eleverna förväntas även kunna uttrycka 
sig precist, kunna argumentera och resonera samt jämföra och värdera olika  
lösningar. De språkliga kraven i matematiken är alltså betydande.

Undervisningen behöver därför ge eleverna möjlighet att erövra matemati-
kens alla språkliga nivåer så att de kan förstå och använda ett lämpligt språk-
bruk i ett visst sammanhang. Målet är att eleverna ska utveckla sitt formella och 
ämnesspecifika matematikspråk och det förutsätter att de har ett vardagsspråk 
att utgå ifrån. Det är viktigt att du som lärare rör dig mellan de olika språkliga 
nivåerna för att försäkra sig om att alla elever hänger med. Ett tecken på förstå-
else är när eleven kan beskriva någonting med både vardagliga ord och matema-
tiska termer, exempelvis vad ett cirkeldiagram är eller vad addition innebär.

Matematik – en utmaning  
för elever med språkstörning

Matematik är ett ämne som utmanar många elever. I det följande avsnittet 
beskriver vi vad som kan vara särskilt problematiskt i matematik undervisningen 
för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. I nästa avsnitt 
presenterar vi förslag som kan vara hjälpsamma och stötta elevernas lärande och 
utveckling.

En nedsatt språklig förmåga kan medföra problem för eleven att2 

• förstå och komma ihåg matematiska termer och begrepp
• lära in och förstå matematiska symboler
• läsa och förstå matematiska textuppgifter
• skriva ner uträkningar eller svar
• förstå siffrors platsvärden
• lära sig skillnader i hantering av tal i bråk- och decimalform och heltal.

Elever med nedsatt språklig förmåga eller nedsatt läs- och skriv förmåga kan ha 
svårt att förstå de matematiska symbolernas innebörd och hur de används. Dels 
kan det medföra problem att hålla reda på och uppfatta skillnaden mellan olika 
tecken och symboler, dels kan det vara svårt för eleverna att förstå de tankar och 
idéer som tecknen och symbolerna representerar3. Studier visar att elever med 
språkstörning inte har en nedsatt förmåga inom alla områden i matematiken 
men att de ofta behöver mer tid jämfört med jämnåriga. De behöver ofta också 
mer träning för att förstå matematiska begrepp och procedurer, liksom mer 
repetition av de matematiska symbolerna i ett sammanhang för att förstå  
symbolernas innebörd.4

2 Sterner & Lundberg, 2002

3 Sterner & Lundberg, 2002

4 Mainela-Arnold, Alibali, Ryan & Evans, 2011
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Texter och bilder i matematikundervisningen
Ofta är texter i matematikläromedel korta och avskalade. Bekymret är att en 
text inte behöver vara lättare att läsa bara för att den är kortfattad och kompri-
merad. Små ord, så kallade sambandsmarkörer, är viktiga för att hjälpa läsaren 
att förstå innebörden och när dessa tas bort kan de logiska relationerna mellan 
ord och meningar bli mindre tydliga. Alltför kortfattade texter kan därmed 
försvåra för läsförståelsen hos elever som generellt har svårt att läsa, förstå och 
tolka innehåll i texter.5

Läsriktningen i matematiskt innehåll skiljer sig åt ifrån annan text som 
eleverna möter. Vanligtvis läser vi från vänster till höger och  uppifrån och ned. 
I matematiken behöver undervisningen klargöra för eleverna att de ibland ska 
läsa innehåll även från höger till vänster, som när de arbetar med en tallinje, eller 
nedifrån och upp, som när de ska avläsa temperatur och tabeller6. Att läsa olika 
typer av diagram på rätt sätt kan vara svårt även för äldre elever, vilket du som 
lärare behöver uppmärksamma i undervisningen. 

I matematiken är texterna ofta multimodala, det vill säga att de för utom ord 
även består av bilder, diagram, tabeller och liknande illustrationer. Ibland ska 
eleven förstå dessa inslag separat men illustrationer och text kan också vara 
avsedda att samspela och skapa förståelse tillsammans, som en helhet.

I matematikläromedel används ofta gott om illustrationer. De kan ha olika 
funktioner, som exemplifieras i bild 2. Dekorativa bilder syftar till att göra sidan 
visuellt intressant och kan anknyta till ämnet, men de har inte så mycket att göra 
med det matematiska innehåll som presenteras. Relaterade bilder ger stöd till 
att förstå texten, det vill säga att bilden illustrerar något som också står i texten. 
Väsentliga bilder är bilder som läsaren måste ”läsa” tillsammans med resten av 
texten för att förstå innehållet och kunna lösa uppgiften. Det kan handla om en 
viss vinkel som ska uppmätas, som i bild 2, eller en prislista, en graf eller en tabell7.

5 Roe & Taube, 2006. Myndigheten för skolutveckling, 2008

6 Barton & Heidema, 2002

7 Noonan, 1990

-

Vi mäter vinklar

Övning 1

Dekorativ 
bild

Relaterade 
bilder

Väsentliga 
bilder

Bild 2: Ett uppslag i en lärobok med exempel på dekorativ bild,  
relaterade bilder och väsentliga bilder.
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Ibland kan det vara svårt för elever att tolka illustrationerna matematiskt. 
Det kan också vara svårt att veta om de är relevanta för att förstå innehållet och 
kunna lösa uppgiften, eller om de är irrelevanta8. Rent dekorativa bilder och 
andra inslag som främst är till för att göra formgivningen mer visuellt intressant 
kan därmed bidra till att skapa ökad förvirring snarare än ökad förståelse för en 
del elever.  

Textuppgifter i matematik är uppbyggda som en helhetssituation. Tanken är 
att eleven ska hitta uppgiften i situationen som beskrivs, som en del av problem-
lösningen. Eleven behöver då ha en förmåga att bortse ifrån information i texten 
som är irrelevant för att lösa uppgiften. Många matematiklärare kan vittna 
om att elever ofta hastar igenom texten i uppgiften och fokuserar på så kallade 
signalord som indikerar ett visst räknesätt. En orsak är att eleverna inte förstår 
textens innebörd och därmed har svårt att se situationen för sin inre bild, vilket 
påverkar möjligheten välja rätt räknesätt eller räkneoperation.9

För att kunna förstå helheten och lösa uppgiften går det inte att rycka ut en 
viss information ur texten. Eleven måste så att säga ”packa upp” innehållet i 
uppgiften och systematiskt eller logiskt komma fram till vilket eller vilka räkne-
sätt som ska användas. Elever med språk störning har ofta en nedsatt förmåga 
när det gäller att skifta perspektiv och växla mellan helhet och detaljer vilket 
kan ställa till det när de ska lösa matematiska uppgifter som kräver en typ av 
tankemässig flexi bilitet. För matematikläraren blir det en utmaning att skapa 
tydliga uppgifter utifrån en helhetssituation utan att förenkla matematiken.10 

Ordförråd och meningsbyggnad  
Vanligtvis behöver en elev känna till 95 procent av orden i en text för att kunna 
förstå den11. Det kan räcka att eleven förstår texten i stora drag. I en matematisk 
problemformulering måste eleverna däremot känna till och förstå samtliga ord 
för att förstå texten, de behöver veta exakt vad som menas med ord som likbent 
triangel, decimaltal eller faktor.

Lärare använder ofta ord från vardagsspråket för att introducera eller kon-
kretisera matematiska begrepp och metoder. Många elever med språkstörning 
har ett begränsat ordförråd även när det gäller sådana ord, vilket kan ställa till 
problem. Det blir svårt att lösa uppgiften när eleven inte förstår innebörden i 
ord som en tillbringare eller fartyget avgår. 

Dessutom kan ämnesspecifika ord och begrepp som bara finns i matematiken 
vara svåra att förstå, som kvadrat, nämnare, subtraktion, division, och algebra. 
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matemat iskt objekt som kvadrat och näm-
nare, en process som subtraktion och division eller en egenskap som volym12. En 
annan sak som kan förvirra är att vissa av de ämnesspecifika orden också finns 
i vardagsspråket men med en annan innebörd. Några sådana ord är produkt, 

8 Åberg-Bengtsson, 1992. Noonan, 1990

9 Myndigheten för skolutveckling, 2008

10 Myndigheten för skolutveckling, 2008

11 Nation, 2001

12 Roos & Trygg, 2018 
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volym och bråk. Kanske känner eleven bara till den vardagliga betydelsen av 
ett ord och kan ännu inte den matematiska betydelsen. Då finns det risk för att 
eleven tolkar ordet i dess vardagliga betydelse även om det dyker upp i ett mate-
matiskt sammanhang. Vissa ord i matematiken kan dessutom ha olika betydelse 
inom själva ämnet, som ordet tal. Ordet kan både stå för ett visst tal, som 17 
eller 198, men också för en matematik uppgift i en lärobok. Dessutom använder 
vi ordet helt annorlunda i vardagsspråket. 

Elever med språkliga nedsättningar kan också ha svårt för att  
tolka och förstå ords böjningsformer. Det är generellt svårare att förstå språkliga 
konstruktioner med verb i passiv form än i aktiv form, jämför de båda exem-
plen13:

Exempel 1, passiv form: Bestäm hur stort fel som görs när arean 
beräknas med egyptiernas formel.

Exempel 2, aktiv form: Bestäm hur stort fel det blir när man beräk
nar arean med egyptiernas formel.

Det kan också vara svårt att tolka innehållet korrekt i meningar som har 
omvänd ordföljd eller inskjutna satser.

Exempel 3, omvänd ordföljd: I Gävle är januari den kallaste måna
den.

Exempel 4, rak ordföljd: Januari är den kallaste månaden i Gävle.

Exempel 5, inskjuten sats: Hur lång tid tar det att spara ihop till en 
dator, som kostar 4 000 kronor, om Ebba sparar alla pengar hon 
får?

Minne och automatisering
Elever med språkstörning har ofta nedsatta minnesförmågor14. Det kan medföra 
svårigheter att etablera kunskap i långtidsminnet, till exempel att befästa tal-
fakta. Det kan också innebära svårigheter för eleverna att plocka fram kunskap 
ur minnet eller att hålla samtidig information i minnet medan de bearbetar den.

Minnesproblematiken kan leda till bristande automatisering och påverkar 
elevernas möjligheter att lära sig exempelvis ramsräkning, tabellkunskaper, 
enhetsomvandling, metoder för uppställningar och andra beräkningar, med 
mera. Huvudräkning är ett exempel på en aktivitet som förutsätter att eleven 
kan hålla information i minnet och laborera med den i tanken. Studier har visat 

13  Myndigheten för skolutveckling, 2008

14  Bishop, 2008
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att elever med språk störning har svårare att ramsräkna och är långsammare på 
att storleksordna tal jämfört med jämnåriga15. 

Undervisningen behöver kompensera för de nedsatta minnes funktionerna 
genom att erbjuda både repetitionsmöjligheter, som stöttar inlagringen av 
kunskapen, och olika former av visuellt stöd som stöttar eleven att hämta 
 kunskapen, till exempel mallar för enhets omvandling och liknande.

Matematikens symbolspråk
Symboler är en viktig del i matematikens texter. Symbolspråket innehåller en 
mängd formler med en egen ”grammatik” och det följer vissa givna konven-
tioner. Det finns symboler som representerar tal, räknesätt och matematiska 
relationer16.

Symbolspråket är kortfattat och exakt jämfört med vardagsspråket.  
Information som skulle kunna underlätta för förståelsen har rationaliserats 
bort. Eleverna måste 
exempelvis lära sig 
att vi inte sätter ut 
multiplikations-
tecknet när vi skriver 
3x eller 4(x+2). De 
behöver också veta 
att multiplikations-
tecknet kan se ut på 
två olika sätt, som en 
prick eller ett kryss, 
i till exempel digitala 
verktyg.

Matematik handlar till stor del om att bygga upp en inre förståelse för hur 
mönster är uppbyggda och kunskap om symbolernas benämning och innebörd 
är en förutsättning för det. Att koppla samman ett tecken med dess namn 
och betydelse kan ställa till bekymmer för elever med språkstörning. Det kan 
medföra svårigheter att hålla reda på och se skillnad mellan snarlika skriftliga 
tecken som symbolerna för ”större än” och ”mindre än” eller siffrorna 6 och 
9. Det kan också handla om svårigheter att auditivt uppfatta skillnaden mellan 
ord som låter snarlika när vi uttalar dem, som sju och sjuttio eller tretton och 
trettio. En del elever kastar om eller lägger till siffror utan att själva uppmärk-
samma det, så att talet 27 kan bli 72, 101 kan bli 1 001. Att förstå och komma 
ihåg de tankar och idéer som tecknen representerar är även det en utmaning för 
många.17

15  Alt, Arizmendi & Beal, 2014. Arvedsson, 2002. Fazio, 1994. Fazio, 1996

16 Morgan, 1998

17  Sterner & Lundberg, 2002 
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Konkret och abstrakt matematik
Med stigande ålder kommer eleverna att möta mer och mer abstrakt matematik 
i grundskolan. Att ta sig ifrån den mer vardagsnära matematiken till den mer 
abstrakta kan vara svårt för många elever eftersom de söker efter en konkreti-
sering som inte finns. Men alla elever behöver så småningom släppa vardagens 
konkreta värld och gå in i den abstrakta matematiska tankevärlden. En del 
elever har stora svårigheter att göra detta.

Den matematik som har uppstått ur vardagen omfattar enkla huvudräknings-
metoder, algoritmer för de fyra räknesätten, enkel bråk- och procent räkning, 
med mera. Den abstrakta matematiken har istället uppstått genom matemati-
kens behov, ofta som en följd av naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga 
framsteg18. Ett exempel på detta är de algebraiska reglerna. 

Ett dilemma är att det inte alltid är möjligt att ge konkreta för klar ingar till de 
mer abstrakta matematiska momenten. Samtidigt upplever lärare en förväntan 
på att konkretisera undervisningen och göra den vardagsanpassad. Det kan i 
värsta fall innebära att läraren försöker konstruera lösningar eller använder 
kortsiktigt hållbara strategier istället för att förklara hur det egentligen hänger 
ihop. Då är det bättre att tydliggöra för eleven att undervisningen nu lämnar 
den konkreta matematiken och går över till den abstrakta matematiken och 
de regler som gäller där. Många gånger letar eleverna trots det efter en konkret 
förståelse också för den här typen av matematik. Istället kan läraren behandla 
den abstrakta matematiken mer som ett logiskt spel där alla behöver acceptera 
förutsättningarna och följa spelreglerna, även om det kan vara svårt att själv 
förstå reglerna fullt ut.

Hur kan du som lärare tänka och göra? 

Det går inte att formulera en universallösning i form av ett under visnings sätt 
som fungerar för alla elever, men det finns arbetssätt som har visat sig vara mer 
framgångsrika för elever i språkliga svårigheter. De kommer du att få veta mer 
om i följande avsnitt som delvis bygger på intervjuer som Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har gjort med lärare och specialpedagoger med stor erfarenhet 
av elever med språkstörning.

Till att börja med vill vi rekommendera dig att ta del Skolverkets moduler i 
Lärportalen om språkutvecklande arbetssätt i matematiken, Språk i matematik, 
som finns för grundskolans olika stadier samt för gymnasieskolan19. Vi rekom-
menderar också Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade Stöd
material matematik svårigheter, där du kan läsa mer om hur du upptäcker mate-
matiksvårigheter, vilka konsekvenser det kan få, och vad du kan göra för att öka 
förutsättningarna för elevens lärande i matematik20.

18  Löwing & Kilborn, 2002

19  Skolverket, 2021

20  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2021
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Vi inleder med att sammanfatta tre viktiga utgångspunkter. Undervisningen bör

• erbjuda eleverna explicita instruktioner, det vill säga instruktioner som 
tydlig gör både själva genomförandet och lärarens förväntningar på elevernas 
arbetssätt, gärna förstärkta med visualiseringar av olika slag21 

• ge eleverna rikliga möjlighet att själva resonera kring mate matiska lösningar, 
både tillsammans med dig som lärare och med en kamrat22

• erbjuda heuristiska strategier i undervisningen, vilket kan innebära att elev-
erna får olika lösningsförslag presenterade för sig, att de utvärderar de olika 
förslagen och kommer fram till en bra och  fungerande lösning23.

En viktig del av matematikundervisningen handlar om att bygga en bro mellan 
elevernas vardag och matematikens komplexa och abstrakta innehåll, vilket 
kräver att eleverna uppfattar och förstår alla relevanta begrepp på ett adekvat 
sätt. Ett första steg är att du som lärare behöver förklara och använda begrepp 
på ett tydligt sätt, gärna med visuellt stöd, men det räcker inte för elever i språk-
liga svårigheter. Din undervisning behöver ge eleverna tillfälle att aktivt träna på 
att använda begreppen många gånger och på olika sätt, genom att tala, skriva, 
rita och få återkoppling. God planering är av stor vikt för att få till en sådan 
undervisning i praktiken.

Planering 
Planeringen av ett arbetsområde eller en lektion utgår alltid ifrån syftet och de 
långsiktiga målen i lärandet, tillsammans med den kunskap som du har om dina 
elevers kunskapsnivå och förutsättningar. Planeringen ska innefatta hur du till-
gängliggör undervisningen och lärmiljöerna så att alla elever kan vara delaktiga 
och utvecklas så långt som möjligt.

Tidigare har en vanlig lösning varit att i huvudsak låta var och en arbeta i 
sin egen takt i en lärobok. Med ett sådant arbetssätt är det lätt att missa möjlig-
heten för eleverna att få diskutera matematik på en daglig basis och på så sätt 
utveckla både sitt språk och sin förståelse24. Det är enklare att skapa sådana 
möjligheter när planeringen utgår ifrån ett gemensamt matematikområde som 
alla elever i klassen arbetar med. Planera därför in genomgångar, laborativa 
uppgifter, diskussions uppgifter och gemensam problemlösning inom det aktuella 
arbets området som alla elever kan delta i. Den enskilda färdighets träningen kan 
däremot med fördel individualiseras så att var och en får utmaning ar och repeti-
tionsmöjligheter efter sina behov.

21 Lundberg & Sterner, 2009. Gersten et al, 2008. Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015

22  Sterner & Trygg, 2019

23  Gersten et al, 2009. Butterworth & Yeo, 2010

24  Löwing & Kilborn, 2002
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I planeringen av undervisningen för elever med språkstörning bör du tänka 
på att

• prioritera de lärandemål som är viktigast att eleven hinner med i planeringen
• välja ut viktiga ord och begrepp och planera hur ni ska arbeta aktivt med dem
• ha korta genomgångar
• tala i lugnt tempo
• ha som rutin att använda visuellt stöd – kroppsspråk, bilder, diagram och så 

vidare – både vid genomgångar och vid enskilda samtal med elever
• ge alla instruktioner både muntligt och skriftligt, så att eleverna kan gå till-

baka till dem vid behov
• planera gruppkonstellationer efter syftet med uppgiften
• prata med eleven själv om hur han eller hon upplever under visningen i mate-

matik: vad fungerar bra idag, vad vill ni testa och vad kan ni utveckla vidare?

Samtal om matematik 
I grundskolans kursplan i matematik kan vi läsa att25:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumen-
tera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom under-
visningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matemati-
kens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 
matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen behöver erbjuda eleverna rikliga och varierade möjlig heter att 
utveckla sina egna matematiska resonemang och bygga upp sin egen förståelse. 
Samtal och annan kommunikation aktiverar långtidsminnet och hjälper eleverna 
att lagra den nya kunskapen, plus att det ger möjligheter för dig som lärare att 
uppmärksamma elevernas kunskapsnivå och vid behov korrigera missuppfatt-
ningar.

Många matematiklärare är bra på att skapa matematiska samtal, utmaningen 
brukar vara att få med alla elever i samtalen, inte minst elever som har en nedsatt 
språklig förmåga. Här behöver du som lärare visa stor förståelse för att eleven 
kan uppleva prestationsångest eller annan rädsla. Uppmuntra till en trygg och 
lustfylld kommunikation där eleven får goda förutsättningar för att uttrycka 
sina tankar och sin förståelse för matematiken. Samtal med elever med språkliga 
utmaningar behöver utgå ifrån de kunskaper som eleverna har. Lyssna på eleverna 
och lyft fram deras tankar och idéer och bygg sedan vidare på dem i ert resone-
mang. Då kan du utforska den enskilda elevens förståelse för området närmare.

Eleverna behöver också öva sig på att lyssna på sina kamrater. När eleverna 
löser uppgifter gemensamt, i ett samtal, kan de lära av varandras resonemang 
och lösningsförslag. 

25  Skolverket, 2011
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Det här är bra att tänka på vid samtal om matematik: 

• Erbjud alltid visuellt stöd: laborativt material, skriven text, ritade figurer, 
diagram, tabeller, tankekartor, tecken, foton eller filmer. En tankekarta visar 
kopplingen mellan olika idéer och hjälper eleven att sortera informationen.

• Ge eleven ordentligt med betänketid.
• Låt eleven få svara på olika sätt, genom att rita eller visa med  laborativt 

 material och så vidare.
• Elever med språkstörning tenderar ofta att tystna i större grupper,  

så att arbeta i par kan vara att föredra.
• Beroende på syftet med samtalet kan olika konstellationer av elever passa. Vill 

du att eleven med språkstörning ska få chans att höra en förklaring en gång till 
kan det vara bra att placera eleven i par med någon kamrat som du vet är bra 
på att förklara. Vill du istället stimulera till ett jämlikt, utforskande samtal kan 
det vara bättre att para ihop elever på ungefär samma kunskapsnivå.

Ordförråd 
Elevernas lärande begränsas när de inte förstår eller kan använda alla ord och 
begrepp korrekt. När du vill göra undervisningen mer språk utvecklande är det 
bra att

• välja ut de viktigaste orden och begreppen i ämnesområdet
• låta eleverna arbeta intensivt med de utvalda orden på olika sätt
• repetera ord och begrepp när ni repeterar ett matematiskt område
• förklara och repetera vad de matematiska symbolerna kallas och vad de  

står för
• arbeta med signalord, det vill säga ord som ofta signalerar ett visst räknesätt: 

ordet tillsammans innebär vanligtvis men inte alltid att räknesättet är  addition.

Ett sätt att utöka elevernas ordförråd i matematik är att hjälpa dem att skapa 
egna matematikordlistor, gärna med både bild och text. Ett annat sätt är att 
arbeta med hjälp av så  
kallade begreppskort, som 
kan se ut och fungera på 
olika sätt. Bild 3 visar en 
variant där tre kort utgör en 
grupp och ska paras ihop. 
På kortens framsidor finns 
själva begreppet, en bild av 
begreppet eller en symbol 
för det och en förklaring av 
begreppets innebörd. Korten 
kan användas på flera sätt, 
i memoryspel eller som 
visuellt stöd i matematiska 
samtal. 

Bild 3: Illustrationen föreställer tre begreppskort ska paras ihop. 
Korten innehåller begreppet procent, en bild av procenttecknet 
och en förklaring: ”En av hundra, en hundradel”.
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Vilket ordförråd kan eleverna behöva hjälp med? Det är bra att komma ihåg att 
det inte enbart handlar om de ämnesspecifika begrepp som ni tränar på ett inten-
sivt sätt, utan att även relativt vanliga ord kan behöva förklaras. Vardagliga ord 
kan vara svåra för en del elever, som blaskig, en bunt, åka spark eller nederbörd. 
Fundera över vilka ord som kan vålla bekymmer, se till att gå igenom dem under 
lektionen och hjälp eleverna att reda ut språket i textuppgifter. Försäkra dig om 
att eleverna förstår att ord kan få en annan betydelse än de har i vardagsspråket 
när de används i en matematisk kontext, till exempel ord som uppskatta, volym 
eller skala.

Textuppgifter
En textuppgift i matematik ställer som bekant krav på god läsförmåga. Eleverna 
behöver både kunna läsa korrekt och förstå vad de läser. Elever med språk-
störning behöver fortsatt undervisning och övning i hur de kan ta sig an såväl 
faktatexter som textuppgifter i matematik även högre upp i skolåldern. Att lära 
eleverna hur de ska ta sig an textuppgifter är en framgångsrik strategi. Det kan 
göras med hjälp av checklistor, som bild 4 exemplifierar.

Här är förslag på steg som en checklista kan innehålla: 

1. Läs hela texten två gånger.
2. Stryk under frågan.
3. Markera viktiga och svåra ord. 
4. Ringa in alla enheter. 
5. Bestäm räknesätt. 
6. Lös uppgiften. 
7. Kontrollera lösningen.

Som lärare behöver du också försäkra dig om att eleverna kan avgöra vilka 
bilder som innehåller väsentlig information för att lösa en uppgift. Det är inte 
alltid självklart att eleverna vet det och vissa hoppar därför över alla bilder. 

Planera ochgenomföra enlösning

Läsa uppgiften
Stryka under fråganoch enheten

Ringa in viktiginformation
Stryka över irrelevantinformation

Bild 4: Illustrationen 
visar ett förslag på  
en checklista för att 
planera och genom-
föra en lösning i  
flera steg. Stegen är: 
läsa uppgiften, stryka 
under frågan och 
enheten, ringa in 
viktig information och 
stryka över irrelevant 
information.
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Undervisa eleverna om att bilder kan ha olika funktion och visa hur eleverna  
ska göra för att avgöra när det är nödvändigt att läsa av information ur bilden. 
Vid behov kan ni kryssa över de illustrationer som inte är relevanta för att 
kunna lösa uppgiften och ringa in de som är relevanta.26 

Vad kan du tänka på när du själv konstruerar eller anpassar fakta texter och 
matematikuppgifter så att de blir mer språkligt tillgängliga? En utgångspunkt  
i att skriva enkla texter är att det ofta fungerar bättre att bygga ut texten  
än att förkorta den. Texter blir enklare att förstå när de innehåller tydliga 
samband markörer och när alla småord och böjnings former är utskrivna.  
Jämför  meningarna 1 och 2:

Mening 1: Eleverna sålde kakor de bakat på loppmarknaden.

Mening 2: Eleverna sålde kakorna som de hade bakat på 
loppmarknaden.

Texten kan även delas upp på flera meningar, vilket förenklar ytterligare för 
läsaren, som i mening 3.

Mening 3: Eleverna hade bakat kakor. De sålde kakorna på 
 loppmarknaden.

Undvik så kallade nominaliseringar, det vill säga att uttrycka en händelse eller 
en process med ett substantiv istället för ett verb. Då blir det mindre tydligt vem 
som gör vad i texten och därmed blir det svårare för en del läsare att se textens 
innehåll för sin inre bild. Det förklarar varför det svårare att läsa mening 4 än 
mening 5:

Mening 4: Kakförsäljningens vinst blev 475 kronor.

Mening 5: Eleverna sålde kakor och de tjänade 475 kronor.

Fler saker du kan tänka på när du skriver eller anpassar texter:

• Komplettera text med visuellt stöd som förtydligar innehållet, exempelvis 
 tallinjer eller bilder på sedlar och mynt.

• Se till att layouten inte försvårar för läsaren. Undvik rent  dekorativa inslag 
som inte stöttar genomförandet av uppgifterna.

• För en del elever kan det underlätta att få texterna anpassade vad gäller 
tecken snitt, teckenstorlek, radlängd och radavstånd.

• Minska eller undvik grammatiska strukturer som eleverna inte själva 
 producerar eller som de inte förstår27, till exempel passiva verbformer eller 
alltför komplicerad meningsbyggnad som i exemplen 1, 3 och 5 på sidan 7.

26  Bruce, 2020

27  Alt, Arizmendi & Beal, 2014
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Laborativt arbetssätt
En framgångsrik metod för att underlätta för förståelsen är att arbeta laborativt 
och undersökande28. Arbetssättet är lika användbart under de första skolåren, 
då det kan handla om att lära sig benämna tal och få förståelse för positions-
systemet, som under de senare åren då eleverna på laborativ väg kan skapa 
 förståelse för exempelvis hur tal ska skrivas i grundpotensform. För många 
elever, inte minst elever med språkliga nedsättningar, är det av stor vikt att få 
arbeta laborativt i matematiken under hela sin skoltid. Där kan du som lärare 
göra stor skillnad genom ditt sätt att planera och genomföra under visningen.

Det finns även andra sätt att arbeta för att stötta elevernas förståelse för hur 
det laborativa arbetet hänger ihop med det symboliska skriftspråket. Ett arbets-
sätt som rekommenderas i boken Intensiv undervisning i matematik är att det 
laborativa arbetet delas upp i fyra faser29:

1. Konkret fas. Arbete med laborativt material, som att eleverna praktiskt 
undersöker förhållandet mellan omkrets och area.

2. Representativ fas. Eleverna ersätter det laborativa materialet med bilder, 
cirklar, streck, diagram, och så vidare. Eleverna ritar och visar det de 
 upptäckt i fas 1, som att samma omkrets kan ge olika areor.

3. Abstrakt fas. Här använder eleverna matematikens symbolspråk,  

28  Hattie, Fisher & Frey, 2017

29  Nilsson (Red.), 2020
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räkneregler, konventioner, och så vidare. I exemplet om omkrets och  
area kan det innebära att de ska visa förhållandet med hjälp av formler 
och beräkningar av omkrets och area.

4. Återkoppling. Här ska eleverna befästa, återkoppla, se samband med 
andra begrepp, och så vidare. Om eleverna har upptäckt att samma 
omkrets kan ge olika areor, vad gäller då om istället arean är konstant? 
Fungerar det likadant för trianglar? 

Eleverna behöver arbeta med olika representationer av samma matematiska idé: 
undersök förhållandet mellan omkrets och area genom att visa det laborativt, 
verbalt, bildligt, symboliskt och grafiskt – med ett diagram eller en tabell. Elev-
erna kan arbeta med de olika representations formerna i valfri ordning, gärna 
med stöd av en tanke tavla, se bild 5. Om eleverna exempelvis undersöker olika 
bråk kan tanketavlan användas som bilden visar. Den innehåller de ord som vi 
benämner uttrycken med, bilder som representerar dem, bråken skrivna med 
matematiska symboler, hur beräkningar med bråk går till och hur de förhåller 
sig till andra tal som eleverna känner till.

För att det laborativa arbetssättet ska utveckla elevernas mate mat iska  
förståelse är det av vikt att eleverna dokumenterar det de gör. För elever med 
språkstörning behöver läraren vara observant på att inte ställa för höga krav  

Ord
en fjärdedel
en halv

+− − − −= =

Bild

SambandBeräkning

Symboler

1
4

1
4

2
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1
2

=
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Bild 5: En tanketavla som innehåller ord, bilder, symboler, beräkningar och samband som har med bråk 
att göra. Fritt från McIntosh, 2020, med exempel från författarna.
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på den skriftliga förmågan. Dokumentationen kan istället ske med hjälp av 
skisser, tabeller, film eller liknande. Det blir ett bra minnesstöd att gå tillbaka  
till i  efterhand.

För att stimulera elevernas tankestrategier och hjälpa dem att formulera sina 
iakttagelser i det laborativa arbetssättet med ord kan du använda frågor som  
de här:

• Hur kom du fram till ditt svar?
• Kan du berätta hur du tänker?
• Finns det ett mönster?
• Hur kan du själv kontrollera att det stämmer? 
• Var det någon som fick ett annat resultat?
• Jag hänger inte riktigt med, kan du förklara för mig? 
• Vill du rita och visa mig hur du tänker?
• Finns det något annat sätt att lösa det här problemet?
• Kan ni komma på en lösning tillsammans?

Ett sätt att se på laborativt arbetssätt är att undervisningen utgår ifrån den infor-
mella nivå där varje elev befinner sig. Alla elever deltar i det laborativa arbetet 
och var och en fortsätter sedan i den takt som passar eleven för att komma till 
den formella, symboliska nivån. Det är också viktigt att ibland arbeta i omvänd 
ordning, att undervisningen börjar på en abstrakt och symbolisk nivå och att 
man därifrån går till den konkreta nivån. Var däremot vaksam på att det labora-
tiva materialet inte bara plockas fram till de elever som inte klarar den abstrakta 
nivån på en gång. Att arbeta laborativt blir då lätt förknippat med misslyckande 
och något som bara är till för de elever som har svårt för matematik30. Eftersom 
elever med språkliga svårigheter ofta kämpar med tilltron till sin egen förmåga  
i lärandet är det viktigt att du som lärare är uppmärksam på denna risk. 

Nationellt centrum för matematikutbildning har många förslag på laborativt 
material och material att skriva ut på sin webbplats. Gå in på http://ncm.gu.se/
matematikpapper och på http://arkiv.ncm.gu.se/mv_korta.

Stötta minnet 
Du som lärare kan kompensera för nedsatta minnesfunktioner genom att  
undervisningen erbjuder rikliga möjligheter till både förförståelse och repetition 
som stöttar inlagring av kunskap. Olika former av visuellt stöd stöttar eleven  
att hämta fram kunskapen ur minnet. Det är vanligt att det finns gott om  
visualiseringar i undervisningen i de lägre årskurserna men att det används  
allt mindre ju äldre eleverna blir, vilket är problematiskt för många elever.

Här är förslag på olika sätt att avlasta och stötta minnet:

• Ge eleverna tillgång till olika typer av minnesstöd som multiplikations rutor, 
omvandlingstabeller för olika enheter, ordlistor eller begreppskort, kom-ihåg-
blad för olika metoder som uppställningar eller hur man löser en ekvation. 

30  Rystedt & Trygg, 2010
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• Vid behov kan elever även få tillgång till sina minnesstöd vid bedömning  
och i provsituationer.

• Repetera ofta: forskning visar att det är effektivt med korta  
och frekventa repetitionspass.  

• Att rita och skissa är en bra strategi både för att förtydliga  
uppgifter och resonemang och för att stötta minnet.

• Låt eleverna använda miniräknare. Modeller som visar vilka tal och räknesätt 
som är inmatade samtidigt som svaret visas ger särskilt bra stöd för minnet, 
läs mer under Digitala lärresurser.

• Använd en mobiltelefon eller platta för att stötta minnet genom att du eller 
eleven fotograferar, antecknar och sparar filmklipp eller ljudinspelningar. 
Under rubriken Digitala lärresurser kan du läsa mer om minnesstöd med 
hjälp av digitala verktyg.

Matematikläromedel för äldre elever bygger på att eleven skriver svaren i ett 
separat räknehäfte. Det kan innebära svårigheter eftersom eleven förväntas 
klara av att växla fokus mellan två olika böcker och själv strukturera innehållet 
i räknehäftet. Läromedel som eleverna kan skriva direkt i är att föredra. Räkne
rutan från Specialpedagogiska skolmyndigheten är ett exempel på ett digitalt 
räknehäfte. Där kan uppgiftsnummer eller andra anvisningar anges i förväg som 
stöd för den enskilda färdighets träningen. Gå in på https://raknerutan.spsm.se 
och ta del av instruktionsfilmerna på startsidan.

Digitala lärresurser 
Digitala lärresurser är ett samlingsbegrepp för allt digitalt material som används 
i undervisningen: digitala läromedel, digitala verktyg som lärplattformar eller 
digitalt innehåll som filmklipp eller lärspel. De används i matematiken för 
att konkretisera, repetera, färdighetsträna och engagera. De kan också öka 
möjligheterna att utforska matemat iska begrepp och relationer visuellt i under-
visningen. Filmade inspelningar av dina egna eller andra lärares genomgångar 
kan vara särskilt hjälpsamt för elever som behöver mer repetition och eller mer 
tillgång till visuellt och auditivt stöd. En film ger eleverna möjlighet att titta 
flera gånger i enskildhet, utan störande moment. Kom bara ihåg att en elev med 
nedsatt språklig förmåga kan behöva få förklaringar av vissa begrepp innan hon 
eller han tittar på en ny film på egen hand.

Flera digitala lärresurser ger möjlighet till individuella inställningar som kan 
passa en elevs specifika förutsättningar och behov. Program eller tjänster där du 
som lärare kan tilldela elever uppgifter individuellt passar ofta bra för färdig-
hetsträning. Uppgifterna rättas automatiskt och kan fungera bra även som läxa. 
Ofta ger de snabb återkoppling och det kan bidra till att eleverna ägnar mer tid 
åt uppgifterna. 

Det finns matematikspel och appar där eleven förväntas lösa en uppgift 
genom att klicka på rätt alternativ. En risk är att eleverna då klickar sig fram 
slumpartat och svarar utan eftertanke, vilket inte leder till matematisk utveck-
ling. Välj hellre sådana produkter där eleven själv anger sina svar. Se också till 
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att eleverna inte arbetar helt och hållet självständigt med repetitionsuppgifter  
av det här slaget utan att de får återkoppling under tiden.

I matematik är det en fördel att använda läromedel som är inlästa till  
skillnad från läromedel med talsyntes. Många talsynteser har svårt att läsa  
matematiska uttryck korrekt och kan till exempel läsa 1/3 som ”ett understreck 
tre”. Talsynteserna har även svårt att läsa vissa enheter, potenser och funktioner 
på rätt sätt och för en elev med språkstörning leder det snarare till förvirring  
än till hjälp. Om du har för avsikt att använda en talsyntes i matematik är det 
bra att provlyssna hur den läser sådana uttryck. 

Appar eller program där det går att rita, skriva, förklara och filma på ett  
och samma ställe kan vara ett bra stöd. Där kan eleven samla dokumentation 
från både laborativa uppgifter och genomgångar för att sedan använda som 
minnesstöd. 

Elever som har svårt att automatisera huvudräkning är ofta hjälpta av att 
använda miniräknare. Den kan användas på olika sätt, till exempel för att räkna 
ut uppgifter som eleven annars inte klarar eller för att kontrollera ett svar som 
eleven först har räknat i huvudet. Skilj gärna på uppgifter där syftet är att öva 
minnet och uppgifter där problem lösningen är i fokus. När det är minnet som 
ska övas är det mindre lämpligt att använda miniräknare. Även elevens ålder 
och andra faktorer kan spela roll för när miniräknaren ska användas. En mini-
räknare där både uppgiften och svaret visas samtidigt i fönstret är särskilt bra 
eftersom det går att kontrollera att man har slagit in rätt. Det finns också appar 
som har denna funktion. 

Elevens röst
För många elever med språkstörning är matematikämnet en stor  utmaning och 
det är lätt hänt att lusten och motivationen sviktar. Det är viktigt att du som 
lärare tar ansvar för att skapa och upprätthålla en god relation med eleverna31. 
Ju äldre eleverna blir desto viktigare är det att de får vara delaktiga i beslut om 
hur undervisning och anpassningar ska läggas upp. Det kan handla om den 
fysiska lärmiljön, där en del elever tycker om att arbeta i ett mindre, lugnare 
rum ibland, medan andra helst vill arbeta i klassrummet. Det kan också handla 
om den pedagogiska lärmiljön, där eleven bjuds in att vara med och testa vilka 
arbetssätt som fungerar bäst just nu.

Avsätt regelbundet stunder då du kan prata ostört med var och en om  
hur han eller hon vill arbeta i matematiken. Att bli lyssnad på ger goda förut-
sättningar för att skapa trygghet och motivation. I era samtal är det viktigt  
att prata om

• vad eleven tycker är svårt och frustrerande i matematiken
• vad eleven tycker är intressant i matematiken
• elevens egna tankar om olika arbetssätt och anpassningar,  

med målet att hitta lösningar som ni båda tycker fungerar.

31  Ljungblad, 2016
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Om eleven har svårt att vara delaktig i samtalet kan det underlätta att använda 
enkla skisser, ritprat eller färdiga samtalsstöd. Ta gärna stöd av en kollega med 
specialpedagogisk kompetens som har kunskap om vilka typer av samtalsstöd 
som kan komma i fråga.

När det behövs mer stöd
För vissa elever är svårigheterna i matematik så pass omfattande att de extra 
anpassningar som du kan göra i den ordinarie undervisningen inte räcker.  
Då behöver skolan så snart som möjligt sätta in ytterligare åtgärder.

Det första steget är att noggrant kartlägga elevens kunskaper i matematik. 
Ofta räcker inte skriftligt tester utan du behöver samtala med eleven för  
att få syn på tankefel och missuppfattningar. I boken Intensivundervisning  
i  matematik kan du läsa mer om förslag på hur åtgärder kan planeras och  
genomföras32. Det kan handla om

• att sätta in intensiva interventioner där eleven arbetar enskilt med just det 
som visade sig vara svårt enligt kartläggningen, under ledning av en lärare 
med goda kunskaper i matematik – till exempel fyra gånger i veckan under  
en period av tio veckor

• att förlägga intensivundervisningen utanför de ordinarie matematik-
lektionerna för att inte förlora viktig undervisningstid

• att övervaka framstegen och att förändra arbetssättet så snart som det finns 
behov av det.

32  Nilsson, 2020
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Checklista

Checklistan sammanfattar förslag på vad du som matematiklärare kan tänka på 
i undervisningen av elever med språkstörning och andra språkliga nedsättningar.

• Främja elevernas trygghet och motivation genom att regelbundet prata med 
var och en om hur han eller hon upplever under visningen i matematik.

• Prioritera de lärandemål som är viktigast att eleven hinner med i planeringen.
• Se till att dina instruktioner är explicita, det vill säga att de tydliggör både 

genomförandet och dina förväntningar på elevernas arbetssätt.
• Ge eleverna möjlighet att själva resonera kring matematiska lösningar, 

både tillsammans med dig som lärare och med en kam rat. Erbjud ofta olika 
lösningsförslag som eleverna tillsammans utvärderar för att komma fram till 
en fungerande lösning.

• Använd visuellt stöd – kroppsspråk, bilder, diagram och så vidare – både vid 
genomgångar och vid enskilda samtal med elever.

• Använd laborativa arbetssätt.
• Välj ut centrala symboler, termer och begrepp, även när ni repeterar ett 

område. Planera hur eleverna aktivt ska få träna på att använda symbolerna 
och begreppen många gånger och på olika sätt, genom att tala, skriva, 
laborera, rita och få återkoppling.

• Ge alla instruktioner både muntligt och skriftligt. Filmade instruktioner 
underlättar för repetition efter behov.

• Tydliggör och repetera vilken läsriktning eleverna förväntas använda vid 
exempelvis diagram och tallinjer.

• Stötta eleverna i att förflytta sig mellan konkret och abstrakt matematik.
• Förtydliga vilka illustrationer som är väsentliga för att lösa uppgiften.
• Elever med språkstörning behöver undervisning och övning i att ta sig an fak-

tatexter och textuppgifter i matematik även högre upp i skolåldern. När du 
själv formulerar text bör du tänka på att korta, enkla meningar underlättar 
för förståelsen av textens innehåll. Det är bra om det framgår tydligt vem 
som gör vad i texten.
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Reflektionsfrågor

De här reflektionsfrågorna är tänkta som stöd för lärare som vill utveckla 
 språkstärkande strategier i matematikundervisningen.

• Hur ökar vi förutsättningarna för lärande och utveckling för elever med 
 nedsatt språklig förmåga i matematikundervisningen?

	Vad gör vi i den pedagogiska lärmiljön? Tänk till exempel på 
lektions planeringar eller instruktioner.

	Vad gör vi i den sociala lärmiljön? Det kan handla om hur  
under visningen kan stärka elevernas motivation och självkänsla,  
till exempel vid gruppindelning.

	Vad gör vi i den fysiska lärmiljön? Här kan det handla om tillgång 
till laborativt material, digitala verktyg med mera.

• På vilket sätt använder vi idag visuellt stöd för att befästa och repetera 
 symboler, begrepp och termer?

• Hur och när genomför vi enskilda samtal med eleverna om deras upplevelse 
av matematiken och matematikundervisningen?

• Hur kan vi göra matematikundervisningen mer språk utvecklande? På kort 
sikt och på lång sikt?
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