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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att ta reda på om döva elever har svårigheter inom algebra. Inom 
algebra fokuseras då de tre symbolbetydelser som är karakteristiska för ekvationer, 
likhetstecknet, minustecknet samt bokstavssymbolerna. Bakgrunden har varit forskning och 
litteratur som visar på att elever, generellt, tycks ha svårigheter i algebra och även på 
gymnasienivå tycks många elever inte ha förstått algebran. Vilka svårigheter som döva elever 
kan ha i matematik och algebra finns det mycket lite forskning om. Därav det aktuella i att göra 
en studie av detta. Målgruppen var döva elever inom specialskolan, där även förskolan och 
gymnasiet kom att räknas med. Studien har ett sociokulturell syn på lärande där läraren har en 
viktig roll när det gäller att tillgagna eleverna kunskaper och att socialisera dem in i samhället. 
På grund av detta samt för att få översikt av de döva elevernas svårigheter genom hela skoltiden 
utgörs studien av intervjuer med några matematiklärare inom förskolan, specialskola samt 
gymnasiet för döva och hörselskadade. På detta sätt vill studien ta reda på lärarnas syn på 
algebra, deras syn på de döva elevernas svårigheter inom algebra, vad de tror det eventuellt 
beror på samt vilka strategier de har i undervisningen av de döva eleverna. Resultaten har sedan 
jämförts med tidigare forskning och studier om vilka svårigheter elever, generellt, kan ha i 
algebra samt vilka svårigheter döva elever, generellt, kan ha i matematik och svenska. Studien 
visar att de döva eleverna har svårigheter i algebra men precis vari svårigheterna ligger har inte 
gått att fastställa helt. Vid intervjuerna har språket kommit att fokuseras som framställningen av 
undervisningen på teckenspråk, teckenspråkets särart och gestaltning. Studien har i stort sätt 
skapat fler frågor än svar och det behövs fortfarande mycket mer forskning inom detta område.. 
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Inledning 

Under våren 2010 läste jag 30hp inom ämnet matematik för yngre åldrar på Stockholms 
universitet. Matematik är med svenska och engelska ett av grundskolans kärnämnen. Därför är 
det oroande att rapporter från TIMSS 1995, 2003 och 2008 (skolverket) visar att de svenska 
grundskole - och gymnasieelevernas kunskaper i matematik tycks bli sämre och sämre i 
jämförelse med övriga länder i undersökningen. Särskilt när det gällde algebra visade de 
svenska eleverna på bristande kunskaper. Vid undersökning om hur eleverna förberetts inför de 
nationella proven visade det sig att lärarna lagt ned minst tid på att undervisa framförallt algebra 
(TIMSS, 2003,). Tidigare studier visar också att det är undervisningen som kan vara orsaken till 
elevers svårigheter i ämnet. Lärarna har en stor roll när det gäller inställningen till ämnet algebra 
samt hur undervisningen ska läggas upp. Eleverna bör introduceras för algebra och öva upp sitt 
abstrakta tänkande tidigare än vad som tycks fallet idag. Det är också viktigt med ett långsiktigt 
lärande där man grundar för algebran redan i de lägre klasserna och där algebran finns med 
genom hela skoltiden. Då kommer algebran, när den dyker upp i kursplanerna, inte te sig som 
en helt ny matematisk företeelse för eleverna (Persson, 2010). 

Resultat visar på att döva elever i genomsnitt har sämre resultat än hörande elever i matematik 
(Foisack, 2003). I Sverige går döva elever ofta i specialskolor med en undervisning som är 
specialanpassad för deras behov. Både grundskolan samt specialskolan följer samma läroplaner 
som grundskolan i ämnet matematik (skolverket, 2010). De båda grupperna skiljer sig dock åt. 
Där de hörande eleverna får undervisning på svenska, får de döva eleverna undervisning genom 
två språk, teckenspråket, som står för direkt kommunikation och svenskan som står för den 
skriftliga kommunikationen. De döva eleverna blir alltså tvåspråkiga. Det är därför viktigt att 
jämföra gruppernas resultat inom ämnet matematik (Foisack, 2003).  

Forskning har även visat att det tycks vara just inom algebra som eleverna har svårigheter 
(Palm, 2008). Varför är det så? Beror det på ämnet algebra eller undervisningen i algebra? 
Denna uppsats bygger på denna frågeställning.  

Genom att utgå från de svårigheter elever, generellt, kan ha inom matematikämnet algebra går 
uppsatsen sedan vidare och identifierar svårigheter som forskning visat att döva elever har, 
generellt, samt teorier om vad som gör att döva elever tycks ha svårigheter inom matematik. Jag 
har valt algebra eftersom den av vissa anses vara matematikens språk, mer om detta i kapitlet 
om matematik och algebra. Uppsatsen fokuserar vidare de tre symbolbetydelserna 
likhetstecknet, minustecknet samt bokstavssymbolerna som karaktäriserar ekvationer inom 
algebran. För att förstå algebran och lösa ekvationer måste man ha kunskap om dessa tre 
symboler. Likhetstecknet har en särskild betydelse inom algebran, minustecknet kan betyda 
olika saker och bokstavssymbolerna är karaktäristiska för algebra. Detta avgjorde urvalet för 
vad uppsatsen skulle fokusera på. Som undersökningsunderlag genomför jag sedan en kvalitativ 
undersökning där jag intervjuar lärare om deras idéer om vilka svårigheter de döva eleverna kan 
möta i algebran och hur de eventuellt försöker anpassa sin undervisning efter detta.  
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Syfte/Frågeställning 
Syftet är att undersöka ifall döva elever har svårigheter när de ska lära sig algebra. Studien utgår 
då från de svårigheter hörande elever, generellt, har visat sig ha inom algebra enligt forskning. 

 

• På vilket sätt kan algebra uppfattas som svår för eleverna? 

• Har döva elever svårigheter i algebra? 

• Hur undervisar lärarna algebra till döva elever? 

Bakgrund 

Ämnet för uppsatsen är algebra och de svårigheter som kan dyka upp i sammanhanget, men för 
att förstå fenomenet måste man även betrakta kontexten och de beståndsdelar som finns 
runtomkring. För att förstå elevers svårigheter inom algebra måste man förstå deras svårigheter 
inom matematik och för att förstå döva elevers eventuella svårigheter inom matematik måste 
man även förstå vad det innebär att vara döv. Vad innebär svenska för döva och hur 
kommunicerar döva?  

Begreppet Döv 
Att vara döv kan vara medicinsk och/eller kulturellt betingat. Medicinskt handlar det om 
avsaknad av hörsel. Dövhet kan också vara kulturellt betingat och handlar inte alltid om hörseln. 
Denna grupp döva ser sig då själva som en kulturell minoritet med en kulturell gemenskap. Det 
centrala för gruppen är teckenspråket som ger självkänsla, gemenskap och kulturell identitet 
(SDRF, 2010).  

 I dagens specialskolor går både döva, hörselskadade samt barn med CI (Cochlea implantage, 
barnplantorna). Med de tekniska framstegen av CI ökar gruppen som, mer eller mindre, kan 
uppfatta ljud. Den här uppsatsen menar med döv den grupp som inte kan tillgodogöra sig talat 
språk och använder sig av teckenspråk i sin dagliga och direkta kommunikation. 

Teckenspråk 
Specialskolan använder sig i sin undervisning, till skillnad från grundskolan, både svenska (för 
döva) samt teckenspråk. Syftet med ämnet teckenspråk i specialskolan är att eleverna ska få en 
förståelse för språket samt att de ska få möjlighet att lära av andra genom att utveckla sin 
förmåga att kommunicera (Skolverket). Detta stöds av pedagogisk praxis (Roos, 2004) som 
anger att ingen utveckling kan ske ifall att barnet inte kan kommunicera med sin omgivning och 
denna kommunikation möjliggörs genom teckenspråket. 
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Precis som alla andra språk ger teckenspråket självkänsla och identitet till sina användare. Så 
länge det har funnits döva bör man också kunna anta att det har funnits teckenspråk, en väg till 
kommunikation (SDRF, 2010). Ändå har det inte alltid setts som ett fullvärdigt språk och döva 
har fått kämpa för att få använda det.  Först år 1981 lagstadgades det att teckenspråket är ett 
språk i Sverige. Idag finns i Sverige ca 30 000 som kan teckenspråk, av dem är ca 10 000 
teckenspråkiga döva (Språkrådet).  

Diskussioner har förts huruvida teckenspråket ska räknas till de sju minoritetsspråk som Sverige 
har idag. Kriterierna för att räknas som minoritetsspråk är att språket ska utövas av en grupp 
medborgare i en stat som är mindre än resten av befolkningen i staten och det ska skilja sig från 
det officiella språket. Vidare tittar man på hur länge språket har funnits i staten, om det har 
historiskt värde samt om det talas av så få att det finns hot om att språket försvinner. 
Minoritetsspråkskommitén jämställer teckenspråket med de övriga minoritetsspråken men anser 
att det redan har en stark ställning i samhället och därmed inte har behov av att räknas som 
minoritetsspråk (Språkrådet).  

Teckenspråket är gestuellt -  visuellt. Det utförs med händerna, huvudet, ansiktet och ögonen 
samt kroppen. För att beskriva ett teckens uppbyggnad har man i teckenspråket tre manuella 
komponenter, handform, rörelse och plats för tecknets utförande. Som exempel kan tas tecknet 
MATEMATIK. Tecknet transkriberas för handform som Klohanden, uppåtriktad och 
vänstervänd, som rörelse förs nedåt och som plats för tecknets utförande har den upprepade 
kontakter med passiva flata handen som i sin tur är uppåtriktad och högervänd (matematiskt 
teckenspråkslexikon, 2010).Språket har också sin egen grammatik där icke-manuella 
komponenter är avgörande, som sänkta eller höjda ögonbryn, nickar och skakningar på huvudet 
(se bl.a. SOU, 2006).  

Svenska för döva 
Svenskan för de döva eleverna är rent visuellt. De har inte, likt hörande, fått ta del av det 
svenska språket genom tal. Det är när eleverna lär sig läsa och skriva som de lär sig det svenska 
språket (Roos 2004). För att man som hörande ska förstå vad detta betyder citerar Roos Erting 
(1992, s 139 i ibid., s 60)  

We who can hear must learn how to see. 

 Det svenska språket blir då som symboler för ord med synliga krokar, streck och prickar 
(Svartholm, 1990, s 27) Det är lätt att i blir ! och äffar istället för affär samt förtsatter istället för 
fortsätter.  

Vid undervisningen av svenska till de döva eleverna har man tidigare satsat mycket på att lära 
dem kortare satser för att sedan successivt bygga på dem till längre satser. Svartholm (1990) 
menar att man inte kan lära sig ett språk på det sättet, eftersom språk är kommunikation och 
man kan inte lära sig det genom strukturer och satsmönster. Inte heller lär man sig genom att få 
ta del av svenska ord, istället är det betydelsen och kontexten som måste läras in (Roos 2004, 
Svartholm, 1990). Flera svenska ord kan ha olika betydelse och endast sammanhanget kan 
avgöra betydelsen (Foisack, 2003). Det gäller även matematikämnet när man ska tyda symboler 
och ord som kan ha vissa uppmaningar. Mer om detta längre fram i uppsatsen. 
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Ett av målen i den svenska läroplanen (Lpo 94) för ämnet svenska i Sveriges specialskolor är att 
eleverna: 

tillägnar sig kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, dess särart i förhållande till 
teckenspråk, dess ständigt pågående utveckling, ursprung och historia samt utvecklar 
förståelse för varför människor uttrycker sig olika, (Skolverket) 

Det blir därför viktigt att diskutera skillnaden mellan språken, svenska (som andraspråk) och 
teckenspråk. 

Eftersom det svenska språket för döva endast är skriftligt, och därmed visuellt, så måste dess 
betydelse läras in på det språk de använder för direkt kommunikation, teckenspråket. Man läser 
en svensk text men diskuterar den på teckenspråk och som Svartholm uttrycker det så måste en 
text på svenska göras begriplig genom att man översätter den till teckenspråk, diskuterar den på 
teckenspråk och förklarar den på teckenspråk (Svartholm, 1990, s 11).  

De döva eleverna använder alltså två språk i skolan.  

Tvåspråkighet 
Enligt Lpo 94 ska alla elever få en sådan undervisning att de med de bästa samlade 
betingelserna kan utveckla sin kunskap, tänkande och bildning. För döva och hörselskadade 
elever innebär detta en språkmiljö som ger förutsättningar för att möta och använda sig av både 
teckenspråk och svenska i skolans alla sammanhang. Därmed fastställs att tvåspråkighet är ett 
mål för döva och hörselskadade barn i den svenska specialskolan (Skolverket). Vad innebär det 
att vara tvåspråkig och vad kan det innebära för döva och hörselskadade barn? 

Att vara tvåspråkig kan definieras på olika sätt beroende på vem man frågar. Vissa använder ett 
ursprungskriterium, man ska ha fått de båda språken redan från början i hemmet, annars är man 
inte tvåspråkig (Håkansson, 2003). Med tanke på att ca 90 % av de döva barn som föds har 
hörande föräldrar, vars första språk är svenska och som ofta inte kan teckenspråk, skulle det då 
innebära att döva barn inte kan vara tvåspråkiga?  

Det finns även ett funktionskriterium som innebär att man kan anpassa språken till den situation 
man befinner sig i. Exempelvis kan man använda svenska i skolan och arabiska i hemmamiljön. 
För döva innebär det att man använder teckenspråket bland andra teckenspråkiga och det 
skrivna svenska språket vid kontakt med dem om inte kan teckenspråk, förslagsvis hörande i det 
svenska samhället. Håkansson (ibid.) definierar själv tvåspråkighet som användning av två 
språk, det oavsett om ett barn vuxit upp med två språk i familjen eller om det är ett barn som på 
annat sätt utvecklat två språk.  

Dövas skolgång 
I Sverige finns 5 regionala specialskolor för döva och hörselskadade elever placerade i Lund, 
Vänersborg, Örebro, Stockholm och Härnösand. Gemensamt för skolorna är att eleverna 
förväntas bli tvåspråkiga, där undervisningen bedrivs både på svenska och teckenspråk.  

Skolorna följer samma läroplan som grundskolan med undantag för svenska, teckenspråk, 
engelska och moderna språk samt musik. Exempelvis har teckenspråket fått utrymme som ett 
eget språk i läroplanen och svenskan undervisas som ”svenska för döva”. Musik benämns i 
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schemat som ”Rörelse och Drama”. Grundskolans nioåriga skolgång förlängs även till tio år. 
Det beror bl.a. på elevernas förväntade tvåspråkighet. För t.ex. ämnet matematik innebär det att 
algebra, som eleverna ska ha kunskap om i grundskolans nionde år, har eleverna i specialskolan 
ännu ett år på sig och det blir då det tionde året som de ska ha kunskaper om bl.a. algebra och 
ekvationer (SPSM, 2010). 

 För förståelse av döva elevers skolgång kan det också vara bra att ha kunskap om deras 
skolmiljö då den är speciellt anpassad efter sina elevers behov. Klassrumsmiljön är 
akustiksanerad och klasserna är mindre m.m. I klassrummet tillgodoses det visuella behovet, 
bl.a. är bänkarna placerade i en hästsko eller cirkel för att alla, elever och lärare, ska se den som 
talar/tecknar. Genom att ge eleverna kunskaper om sin hörselnedsättning samt strategier om hur 
de kan agera kring detta hoppas man också ge eleverna ett bra självförtroende (Wennergren, 
2006). 
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Lärandeteori  

Uppsatsen bygger på den Sociokulturella lärandeteorin. Teorin grundades av Vygotskij (2001) 
som ansåg att det är genom kommunikation med omgivningen samt med hjälp av lärarens 
undervisningssätt som eleverna lär. Läraren och skolan är en del av elevens socialisering 
eftersom lärande och socialisering går sida vid sida, med liknande betydelser för elevens 
utveckling. För att socialiseras in i det samhälle man lever i finns det vissa saker man måste 
kunna. Därför har läraren en viktig roll i elevens kunskapsbildning där läraren ska stötta eleven 
mot kunskap och självständighet.  

Det är skillnad på inlärning och utlärning. För inlärning tittar man på hur eleverna tar till sig 
kunskapsstoffet medan utlärning handlar om hur lärarna presenterar kunskapsstoffet för 
eleverna (Säljö, 2010). Vid utlärning måste kunskapsstoffet planeras noggrant före 
undervisningen. Läraren måste ta hänsyn till elevens proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 
2001). Det innebär att läraren anpassar stoffet till vad eleverna redan kan, på så sätt att det nya 
inte får ligga nedanför eller för högt ovan elevens kunnande. Undervisningen är då inte alltför 
bekant och "upprepande" men inte heller för obekant eller svår att förstå. Detta triggar elevernas 
intresse och motivation att lära samt bibelhåller deras självförtroende. Just elevernas 
självförtroende är en mycket viktig beståndsdel i lärandet. Hundeide (2006) menar att det därför 
kan vara värt att tänka på vem som bedömer den proximala utvecklingsnivån, läraren eller 
eleven. Hon menar att den syn pedagogen har på elevernas utveckling kan påverka elevernas 
syn på sin egen kompetens och sin egen möjliga utveckling och avgöra om de tror att de klarar 
av och kan det de försatt sig att göra. 

Inlärning, i sin tur, ser olika ut från individ till individ. Hur vi lär oss påverkas bl.a. av våra 
tidigare erfarenheter. När nya moment ska introduceras för eleverna är det av vikt att knyta an 
till det eleverna redan vet och kan.  

Ett barns tidigare erfarenheter finns alltid som grund för det nya som barnet ska lära sig 
(Ahlberg et al., 2009, s 100)  

Att knyta an till de tidigare erfarenheterna upprätthåller även elevernas självförtroende som är 
så viktigt för lusten att lära (Malmer, 2000). Om man vill främja inlärningen måste man alltså 
anpassa sin utlärning så att det passar elevernas inlärning. Genom att knyta nya erfarenheter till 
de vi redan har tolkar vi den nya informationen och ges nya möjligheter att se på omvärlden. 
Därmed har kunskapen gjorts till sin egen (Hundeide, 2006).  Det räcker dock inte att bara knyta 
till den kunskap barnen redan har, den nya kunskapen måste även struktureras. Kunskap som 
struktureras blir lättare att ”ta fram” i minnet. Inom matematiken innebär det bl.a. att eleverna 
har lärt sig se samband och relationer mellan begrepp och dess funktioner och därmed 
matematikens mening (Sterner och Lundberg, 2002).  

Vygotskij (2001) menar att människan har skapat medierande redskap för att kommunicera med 
sin omvärld. Dessa redskap är både fysiska och språkliga intellektuella och med hjälp av dem 
kan vi tillgagna oss kunskaper och förstå vår omvärld. Redskapen bör inte betraktas som något 
utanför människan utan att det är när vi samspelar med dem som vi kan uträtta saker som annars 
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vore omöjligt. Det är vi, människan som har skapat de medierande redskapen. Det skrivna språk 
vi använder är alltså konstgjort och utgör ett komplement till det talade (eller tecknade) språket 
(Säljö, 2010). 

De medierande redskapen hjälper oss alltså att kommunicera med vår omvärld. När eleverna får 
kommunicera sin tankar och idéer kan de dela med sig till varandra och på så sätt blir resurser 
för varandra i sitt lärande där deras kunskaper omstruktureras och fördjupas. Att kommunicera 
handlar inte bara om att tala utan kan även vara att lyssna, läsa, skriva etc. och att kommunicera 
behöver inte alls bara handla om att prata med varandra (Emanuelsson et al., 1996).  

Den skriftliga svenskan, det tecknade teckenspråket, den räknade algebran o.s.v. är inget som är 
av naturen kommet. Det är vi, människan, som har skapat dessa olika symbolyttringar som låter 
oss kommunicera med omvärlden på olika sätt och efter våra behov. Hur våra behov ser ut 
avgörs av den verklighet vi lever i, vilket samhälle och vilken kultur.  Exempelvis skulle det 
vara svårt för matematiker som levde på 1600-talet att lösa en ekvation av idag, just för att de 
inte har kunskap om alla symboler vi idag använder (Bergsten et al., 1997). 

För att socialiseras in i ett samhälle och verka i densamma behöver man kunskaper om de olika 
begrepp med vilka man kan uppfatta och beskriva den omgivande miljön. Hur lärs dessa 
begrepp in? 

Begreppsbildning  
I det ögonblick barnet för första gången tillägnat sig ett nytt ord som är förbundet med en viss 
betydelse slutar inte ordets utveckling, den har bara börjat (Vygotskij 2001, s 256). 

Ur pedagogisk synpunkt måste man sedan låta barnet få ta del av ordet genom olika 
representationsformer. På så sätt får barnet en känsla för ordet, vad det specifikt står för och i 
vilka olika sammanhang det kan förekomma. För t.ex. begreppet ros kommer barnet först att 
generalisera detta med blomma som benämning för alla växter. Det är först när barnet inser att 
blomma är en generalisering men ros är mer specifikt för en blomart som ett begreppssystem 
har uppstått (ibid.). Man kan ordet ros när man kan dess form vad det betyder och i vilket 
sammanhang det används (se Lindberg 2007). Detta är också kulturellt betingat. Exempelvis är 
det troligt att en invånare på grönland och en invånare i Afrika har olika associationer till 
begreppet ”snö”. 

När ett barn möter nya föremål i sin omgivning undersöker barnet först föremålets utseende och 
funktioner. Därmed ges barnet en ikonisk bild av föremålet. Hur föremålet ser ut, hur det känns, 
vad det kan användas till. Den ikoniska bilden får sedan en benämning, ett begrepp på varje 
föremål. Det sistnämnda kommer med stigande ålder att dominera men de två förstnämnda 
kommer alltid att finnas kvar i bakgrunden.  Eriksson (i Ahlström et al. 2008, s 55) menar att det 
måste underlätta för eleverna om de två förstnämnda representationsformerna också får ta plats i 
undervisningen samt att alla tre representationsformerna varieras med varandra. 

I det följande går vi igenom ämnet matematik. Vad är det?  
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Ämnet Matematik 

Med svenska och engelska utgör matematiken ett av kärnämnena i skolan. Lpo94 vill att man 
strävar efter att utveckla ett intresse hos eleverna för matematik. De ska få en sådan tilltro till sig 
själva och sitt tänkande att de klarar av att möta matematiken i olika sammanhang.  

Grunden i matematik utgörs av aritmetiken som behandlar de fyra räknesätten addition, 
subtraktion, multiplikation samt division. I detta tränas bl.a. taluppfattning som siffrornas 
positionssystem och hur talen 1-10 kan delas upp m.m. Siffrornas positionssystem handlar om 
ental, tiotal, hundratal, tusental o.s.v. För t.ex. talet 1111 ska eleverna kunna att de fyra ettorna 
har olika värde beroende på deras position i talet. Det är, så att säga, inte bara fyra ettor som står 
på rad utan en etta representerar ental, en annan tiotal, en tredje hundratal och en fjärde tusental. 
Uppdelat blir det 1 + 10 + 100 + 1000 = 1111. När eleverna även lärt sig att dela upp talen 1-10 
kan de att t.ex. 2 = 1+1, 4 = 3+1 eller 2+2 o.s.v. i olika kombinationer. På så sätt kommer 
eleverna att se siffrorna som tal, vilka man kan laborera med och de får, vad man i USA kallar 
number sense (Wallby, red., 2009, s 196). Översatt till svenska kan man uttrycka det ”känsla för 
tal” samt hur dessa tal kan hanteras. 

Det är viktigt att barnen utvecklar en god taluppfattning där de i tanken kan se talbilder och 
laborera med tal. Dock är det inte helt nödvändigt att de på en gång ska kunna skriva detta 
abstrakt på papper (ibid.). Det är inte heller nödvändigt att matematiken måste vara förankrad i 
vardagen enligt Bergsten, Häggström och Lindberg (1997).  Istället är det viktigt att det är 
påtagliga och stimulerar fantasin.  

Den undervisning som bedrivits i matematik har gett eleverna en skev uppfattning av vad det är 
man kan när man kan matematik (Wallby, red., 2009). Eleverna har fått intrycket att, för att lösa 
ett matematiskt problem, krävs en särskilt utvald procedur. Har man valt rätt procedur och utfört 
den korrekt får man ett svar eller en lösning och det är detta som är det viktiga. Denna skeva syn 
på matematiken påverkar elevernas motivation och lust att lära negativt då de inte har 
uppmuntrats till att tänka själva. De har inte fått möjlighet att göra de matematiska kunskaperna 
till sina egna som Foisack (2003) skriver är nödvändigt för att eleverna ska kunna använda och 
generalisera kunskaperna.  

Vad innebär det då att vara matematisk? Det handlar om att kunna uttrycka matematiken på 
olika sätt, även att kunna översätta mellan olika matematiska representationsformer (Bergsten, 
et al., 1997). Representationsformer benämns även ”uttrycksformer” och handlar om att kunna 
uttrycka sig på olika sätt i olika språk och former. Som exempel för att beskriva en cirkel kan 
man använda sig av en matematisk formel, man kan också rita den runda formen eller referera 
till ett känt föremål som ett cykelhjul etc. Det gäller också att man kan generalisera sina 
matematikkunskaper att användas i olika situationer.  

Förmågan att se det generella i det speciella är kanske den mest grundläggande matematiska 
tankeformen.(ibid., s 79) 
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Som exempel är ett av de första generaliseringar eleverna brukar lära sig att inom addition 
spelar det ingen roll i vilken ordning talen kommer 4+5 = 5+4. Det är sådana generaliseringar en 
lärare försöker visa i undervisningen med ett exempel på tavlan (ibid.).  

Matematiken har sitt egna språk och sina egna begrepp. För att förstå matematiken måste man 
även förstå dess språk. Hur ser då detta språk ut och hur kan man tillgagna sig dem? 

Begreppsbildning inom matematik 
Till sin form är det matematiska språket vetenskapligt (Vygotskij, 2001). Det har sitt särskilda 
uttryckssätt i form av meningar, ord och symboler och för att förstå innehållet måste man tolka 
alla ord korrekt och symbolerna måste få en mening. Svårigheter kan uppstå när man ska gå från 
den konkreta matematiken i vardagen till den abstrakta matematiken och dess symbolspråk 
(Wallby, red., 2009). Eleverna kommer i kontakt med ett nytt språk som de förväntas erövra. 
Det är ett kritiskt skede som kan påverka elevernas självförtroende och därmed motivationen att 
lära sig matematik. 

Om eleverna inte uppfattar motiv för och mening med symboler - siffror under tidigare skolår, 
bokstavssymboler för tal och andra symboliska beteckningar senare - så bidrar det till en klyfta 
mellan elevernas verklighet och skolmatematiken.  

 Eleverna famlar mer eller mindre blint efter mönster och sammanhang bland symbolerna 
(Emanuelsson et al., 1995, s 26). 

Det är alltså viktigt inom matematiken att utveckla elevernas symbolförståelse. Bästa sättet att 
gå tillväga är att först ta reda på elevernas uppfattningar om symbolerna. På så sätt får läraren 
kunskap om hur man kan gå vidare för att stärka elevernas förståelse. Det är när läraren kopplar 
undervisningen till elevernas sätt att tänka som matematikens begrepp och symbolspråk får en 
innebörd.  Använder man bara ett material vid matematikundervisningen finns det risk att 
eleverna bara kopplar till det specifika materialet och inte kan generalisera till andra situationer 
(Wallby, red., 2009). Genom att istället låta eleverna få uppleva matematiken med olika 
representationsformer kan de bättre förstå begreppens betydelse med följd att deras 
begreppsbild blir rikare och användbar (Foisack, 2003; Bergsten et al., 1997).  De får också en 
möjlighet att göra de matematiska begreppen till sina egna vilket är en förutsättning för att 
kunna använda dem och generalisera dem inom matematiken (Foisack, 2003).  

Som nämnts tidigare är Matematiken är ett av skolans tre kärnämnen. Därför blir det extra 
viktigt att ta reda på varför ämnet kan vara svårt för vissa elever och där denna uppsats 
fokuserar algebran. Vad är egentligen algebra och varför kan det uppfattas som svårt för 
eleverna? Detta redogörs för i det följande. 
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Algebra 

Algebra beskrivs inom matematik och naturvetenskaper som ett viktigt 
problemlösningshjälpmedel och ska ses som ett kraftfullt verktyg för att lösa matematiska 
problem. Det utgör dessutom ett verktyg för tänkande, och möjliggör för eleven att upptäcka 
enkelhet och strukturer samt kunskaper om att generalisera ur det aktuella fallet (Bergsten et al., 
1997).  

Detta problemlösningsverktyg har inte uppstått ur tomma intet utan har utvecklats och förfinats 
för vetenskapens behov under flera århundraden. Flera tusen år före den kristna tideräkningens 
början kom algebran till som ett verktyg för att beräkna algebraiska ekvationer 
(Nationalencyklopedin, 2010). Med tiden har algebran utvecklats till att lösa mer abstrakta 
problem och under 1900-talet har den förfinats till att bli ett verktyg i många grenar inom 
matematiken. 

I Lpo94 står att eleverna i årskurs 9 ska kunna: grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, 
formler, ekvationer och olikheter, och det är alltså först i slutet av grundskolan samt 
specialskolan, som eleverna förväntas ha kunskaper om algebra. På högstadiet introduceras 
algebran ordentligt och eleverna blir medvetna om att det finns något inom matematiken som 
benämns algebra. Risken finns då att algebra ses som ännu ett ämne inom matematiken och inte 
som något övergripande inom matematiken. Enligt Palm (2008) är nämligen algebra för 
matematik vad grammatik är för språk. Inom språk utgör grammatik regler som beskriver 
språkets uppbyggnad, både för att producera meningar samt beskrivningar av hur språket 
används i realiteten (Nationalencyklopedin 2010). Detta menar han även ska finnas inom 
matematiken. Om man inte lär sig grammatik kan man inte heller bli riktigt duktig på ett språk, 
och på samma sätt med matematiken så kan man inte få en djup förståelse för ämnet eller ha det 
som hjälp vid problemlösning, om man inte kan Algebra (Palm, 2008). 

 Genom att eleverna tillgodogör sig en god talkänsla inom aritmetiken så byggs en grund för 
god symbolkänsla hos eleverna. Det räcker dock inte eftersom de båda räknesätten skiljer sig 
från varandra på både ett synligt (konkret) och ett osynligt (tanke) sätt. Det synliga är 
bokstavssymbolerna. Utifrån det eleverna lärt inom aritmetik kan de få svårt att skilja på siffror 
och tal, de sammanställer siffrorna med talen och kan inte se att siffror och bokstäver båda är 
symboler för något (Bergsten et al., 1997). Sättet att tänka skiljer sig också åt där man inom 
aritmetiken fokuserar talen och den som tänker rent aritmetiskt ser det som att 4+3 alltid blir 7. 
Det algebraiska tänkandet fokuserar istället talens operationer och ser istället på talet 4+3 som 
en operation av a+b.  Det vill säga, den aritmetiskt tänkande får alltid en summa av talen där 
exempelvis 4+3 blir 7 men den algebraiskt tänkande kan se det som att a och b kan 
representeras av flera olika tal. 
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För att förklara vad Algebra är använder sig Bergsten (et al., 1997, s 15) av den algebraiska 
cykeln (se figur nedan).  

 

Först översätts en händelse som ett uttryck med symboler, detta symboluttryck omskrivs sedan 
och tolkas. Det har visat sig av forskning att det algebraiska språket måste ges en mening ifall 
eleverna ska förstå det. I den algebraiska cykeln tittar man då på fasen mellan översättning och 
tolkning. Genom att levandegöra denna fas genom olika representationsformer kommer 
eleverna finna mening och förståelse för algebran (ibid.).  

Låt oss säga att vi under en dag säljer 35 stycken glas saft för 5 kronor glaset. Som numeriskt 
uttryck omskrivs detta som 35 · 5. Vi vet då hur glas saft vi har sålt . I det algebraiska uttrycket 
är antalets sålda glas med saft inte konstant och antalet kan komma att variera. Vi behöver alltså 
formulera en formel för hur hög dagsintäkten (D) kan komma att bli. I formeln finns ett 
vänsterled, ett likhetstecken och ett algebraiskt uttryck i högerledet. I exemplet från ovan blir 
formeln D = 5b. Formeln beskriver ett samband mellan dagsintäkt och antal sålda glas med saft 
där D är beroende av värdet på b. 

Vägen till algebra 
En orsak till att elever kan uppfatta algebran som svår beror, enligt Löwing och Kilborn (2008), 
på lärarna. Då lärare inte funderar över algebrans ursprung och istället betraktar ämnet som en 
matematisk aktivitet, där man bara måste lära sig dess bestämda regler, kommer de att förmedla 
denna syn på algebra till eleverna. Undervisar man istället med en tydlig progression genom alla 
grundskoleklasser kan algebran få en mening för eleverna. Progressionen blir tydlig om man 
delar upp algebran (Bergsten et al., 1997). Med vissa, väl avvägda steg i undervisningen, leds 
eleverna in mot ett mer abstrakt tänkande. Eftersom Algebran kan ses som matematikens språk 
behöver inte det algebraiska tänkandet vara okänt för eleverna när man presenterar dem för 
bokstavssymbolerna. Genom att planera in algebraundervisningen som ett stråk genom 
grundskola och gymnasium och genom olika aktiviteter finner man denna naturliga progression. 
Algebran kommer då att benämnas som pre-algebra, inledande algebra och till sist algebra. De 
tre stegen i progressionen har då sitt bestämda innehåll. 

Pre-algebra är det som kommer före algebra. Här förbereds eleverna inför algebran. Det har 
visat sig att en god taluppfattning är en avgörande beståndsdel ifall eleverna senare ska förstå 
algebra. Alltså innebär den här delen all form av matematik, taluppfattning, mönster och former. 
Strukturell aritmetik tränas i form av mönster och generaliseringar. De tal man tecknat och de 
räkneoperationer man gjort ska uttryckas muntligt eftersom det annars finns risk för att eleverna 
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inte har förstått den uträkning de gjort. Man arbetar med likhetstecknet samt minustecknet och 
dess betydelse.  

Bokstavssymbolerna presenteras för eleverna i den inledande algebran. Det är här viktigt att 
eleverna inser bokstavssymbolernas värde och att de ser sambandet med aritmetiken och 
strukturen hos bilder. En övning kan t.ex. vara att välja en bokstavssymbol för ett obekant tal, 
att formulera en ekvation och hitta en lösning. Under dessa progressioner har man avhandlat 
områden som ekvationer, mönster och generaliseringar samt funktioner. Först när man 
behärskar alla tre faser handlar det om algebra (ibid.). Uppsatsens studie begränsar sig till 
ekvationer och de tre symbolerna likhetstecknet, minustecknet samt bokstavssymbolerna.  

Persson anger att det idag höjs flera röster för att Algebra inte ska delas upp i dessa tre, pre- 
inledande- och algebra. Istället kan det i de tidiga skolåren anges som ”tidig algebra” och 
aritmetiken ses som en del av algebran. Med detta menar han att, det som benämns pre-algebra, 
istället bör betraktas som en viktig del av algebran. De aritmetiska reglerna avspeglar den 
underliggande algebran och gränsen mellan aritmetik och algebra är inte tydlig. Vissa delar av 
algebran, skriver han, är egentligen förklädd algebra och en början till ekvationslösning (2010, s 
185).  

Nödvändig symbolförståelse inom Algebra  
Bergsten (et al., 1997) skriver bl.a. att inom matematiken kan en symbol ha olika innebörd och 
att det ligger hos betraktaren att avgöra innebörden vid tillfället. Det svåra med algebran är då 
att en operation som 2x+3 kan uppfattas ”sluten” och liknas vid en addition, men nu är x okänd 
vilket hindrar att räkna ut operationen direkt. 

För att lösa ekvationer inom algebra behövs kunskaper om de olika symbolers betydelse. 
Begreppet ekvation står för likhet och kan jämföras med ordet ekvator som har lika avstånd till 
polerna. När man jobbar med ekvationer i skolan jobbar man alltså med likheter (Hagland, 
2008). Beskrivningen av en ekvation är att den har ett vänsterled, ett likhetstecken och ett 
högerled: VL = HL. Den innehåller även en variabel som för oss är obekant. Ekvationer är som 
en våg där både VL och HL hela tiden måste väga lika mycket. Gör man en räkneoperationen 
måste samma operation göras i båda leden. 

De symboler som fokuseras i denna uppsats är likhetstecknet, minustecknet samt 
bokstavssymbolerna. Dessa tre symbolförståelser är bl.a. nödvändiga vid tillämpande av 
ekvationer inom algebran. 

Likhetstecknet 

Enligt Persson (2010) kan man se på likhetstecknet som antingen en operator, att beräkna och 
förenkla, eller en relationell symbol, att jämföra eller strukturellt transformera. Yngre elever ser 
på tecknet operativt och som en uppmaning att beräkna. Likhetstecknet avläses som det blir där 
eleverna uppmanas att räkna ut något. Istället betyder likhetstecknet är lika med eller är lika 
mycket som (Hagland, 2008, s 39). Enligt Hagland (ibid.) vore det ett genombrott om eleven 
kunde betrakta likhetstecknet som en balansvåg där denne insåg att 22-5 = 2 + 45/3. För att 
eleverna ska tillgagna sig denna insikt och även se likhetstecknet som en relationell symbol, 
krävs mycket tid och stöd från läraren. Läraren bör med olika aktiviteter tydliggöra de olika 
betydelserna av likhetstecknet för att underlätta förståelsen av likhetstecknets betydelse i 
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ekvationer. Att likhetstecknet både kan betyda är (statiskt) samt blir (dynamiskt) (Bergsten et 
al., 1997, s 52). När eleverna tänker statiskt kan de lösa ekvationer som 13 = 4 + X där de ser 
likhetstecknet som en balansvåg. Tänker eleven istället dynamiskt blir ekvationen ovan 
oförståelig men ekvationen 4 + X = 13 blir fattbar i betydelsen ”det blir”. 

Minustecknet  

Ännu en symbol inom algebran rör minustecknet. Minustecknet kan ha tre olika betydelser:  

• som operationstecken, när man exempelvis subtraherar 3 från 7 (7-3), där själva talen är 
positiva. 

• som markör för negativa tal, exempelvis (-5). de negativa talen har då ett värde mindre än 0. 

• som beteckning för det motsatta talet där (-a) är motsatt till a, som kan vara positivt eller 
negativt. (Persson, Nämnaren nr 2, 2007 och Persson, 2010, s 45). 

Persson (2007) menar att vi i Sverige är dåliga på att tydliggöra skillnaden mellan minus som 
operationstecken och minus som markör för negativa tal. För talet 7- (-5) säger vi i Sverige "sju 
minus minus fem" medan man i England uttrycker det som "seven minus negative five".  Han 
menar att det är viktigt att tydligt markera de negativa talen. Att säga ”två minus blir ett plus” är 
en björntjänst eftersom eleverna då inte får förståelse för de negativa talen. Någon motsvarighet 
till Englands ”negativ” nämner han inte men istället kan man bestämma att de negativa talen 
alltid ska skrivas inom parentes som i exemplet ovan. 

En orsak till att negativa tal inte får så mycket utrymme i undervisningen säger han kan bero på, 
dels att lärarna själva inte har uppmärksammats på problematiken kring negativa tal och dels för 
att man i vardagen kan klara sig bra utan kunskap om de negativa talen. I skolan förväntas 
eleverna ändå förstå och räkna med negativa tal och denna kontrast måste man som lärare vara 
medveten om. Vanligtvis förekommer negativa tal när det handlar om temperatur eller i 
pengasammanhang som bokföring av saldo och även när man läser kartan där nivån ligger under 
havsytan. Ändå kan utbudet för att konkretisera de negativa talen te sig begränsat, särskilt för 
multiplikation och division. Därför tar han upp exempel på hur man konkret kan jobba med de 
negativa talen. 

Exempelvis kan man använda sig av en talaxel och pilar. Talaxeln numreras som en termometer 
och pilarna anger hur många steg man tar på talaxeln, Exempelvis för talet (-2) + (-5) = (-7) tar 
man först två steg åt vänster från mittpunkten, noll. (-5) adderas genom att man tar ytterligare 
fem steg åt vänster. Det tal man då hamnat på är (-7) (Persson, Nämnaren 3, 2007). Man kan 
även konkretisera genom att använda sig av kuber. Kuber i två olika färger, t.ex. vit och blå, får 
representera positiva och negativa tal. De blå kan exempelvis motsvara de positiva talen och de 
vita de negativa talen. För exemplet med talet ovan skulle den laborationen med kuberna gå till 
som följande: (-2) representeras av två vita kuber som läggs fram på bordet. Vi adderar (-5) 
genom att lägga fram ytterligare fem vita kuber. Vi ser nu att vi har sju vita (och negativa) kuber 
på bordet.  För talet 5 + (-7) = (-2) adderar man ett negativt tal till ett positivt tal och det kan då 
konkretiseras som följande: Fem blå kuber läggs fram på bordet (alltså positiva). Vi adderar 
med (-7) genom att lägga fram sju vita kuber intill de fem blå. Varje vit och blå kub har 
tillsammans värdet noll. Fem blå kuber och fem vita kuber bildar alltså här tillsammans värdet 
noll och det som då finns kvar är två vita, och negativa, kuber, alltså (-2). 
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Bokstavssymbolerna  

Det har gjorts flera undersökningar av hur eleverna uppfattar bokstavssymbolerna (Bergsten et 
al., 1997). Dessa undersökningar har visat fem perspektiv för hur bokstavssymbolerna kan 
uppfattas av eleverna. I den första nivån uppfattar eleven bokstäverna som ett objekt utan 
mening eller som en bokstav ur alfabetet. I nivå två prövar eleven att byta ut bokstaven mot tal 
men endast ett och det är först i nivå tre som eleven testar med flera olika tal. I nivå fyra 
uppfattar eleven bokstaven som en representant för flera olika tal men det räcker med att bara 
prova ett av dessa tal. På högsta nivån, den femte, ser eleven bokstaven som representant för 
flera olika tal och man behöver inte prova något av talen för att hitta en lösning. Många stannar 
kvar i nivå ett och få når nivå fyra och fem. Elever på gymnasienivå kan fortfarande ha en 
oförändrad syn på vad bokstäverna står för och det tycks som att de försöker kompensera för 
detta genom att manuellt memorera regler och procedurer.  

Varför sätter man i matematikundervisningens tidigare år en tom ruta för okänt tal istället för 
exempelvis bokstaven X (Palm, 2008, s 40)? Två lärarstudenter har gjort ett test med att införa 
bokstavssymbolerna i en 2:a och en 6:e klass. Syftet var att undersöka om elever kunde klara av 
att räkna med bokstäver. Resultaten visade på att eleverna tycktes klara detta abstrakta tankesätt 
väldigt bra. De drog slutsatsen att lärare inte ska vara rädda för att införa bokstavssymbolerna 
för eleverna (Dahlin och Ericsson, Nämnaren nr 4, 2008). 

Efter att ha förklarat vad matematik och algebra innebär tittar vi nu på vad forskningen har visat 
när det gäller döva elever och matematik. Vilka hinder kan de möta och hur bildar de 
matematiska begrepp? 

Dövas problem i matematiken 
I det följande redogörs för vilka problem döva elever kan möta i matematiken samt hur de bildar 
matematiska begrepp. 

Forskning kring döva och deras kunskaper i matematik har hittills mest kretsat kring att titta på 
vad hörande elever kan och om döva kan göra detta lika bra (Nunes, 2004). Istället menar hon 
att vi måste titta på vad barn, generellt, har för problem inom matematiken och vilka av dessa 
som kan vara speciellt svåra för döva barn. I summeringen av sin undersökning skriver hon att 

This negative evidence led us to hypothesize that deafness were a risk factor for difficulty in 
learning mathematics rather than a cause (ibid, s 151). 

Hon menar att dövas svårigheter inom matematiken inte är stigmatiserande för döva elever utan 
ska ses som riskfaktorer eftersom riskfaktorer kan man hantera och lösa. Genom att identifiera 
dessa riskfaktorer och finna lösningar till dem kan döva elever uppnå samma nivå på 
matematiskt tänkande som hörande elever. Hon betonar också att alla döva elever inte behöver 
ha problem med matematik. Vissa presterar på samma nivå som hörande barn eller bättre. Hon 
skriver att: 

Unfortunately the results show that the skies are not blue, but different shades of grey. (ibid, s 
6) 

Det har genom åren formats olika teorier om varför döva barn skulle ha svårt inom 
matematiken. En problematik kan vara att de döva eleverna endast tar in kunskap visuellt. 
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Hörande barn hör matematiska begrepp hela tiden, ”vänta en stund”, ”den är för liten för dig”, 
”det ligger flera mil bort” o.s.v. Detta missar döva vilket Nunes benämner som brist på informal 
mathematical experiences och ännu en ”riskfaktor” i den döva elevens matematiska kompetens. 
Avsaknaden av denna ”experience” skulle kunna leda till att döva elever har svårare att 
kommunicera matematik och extra träning bör läggas på detta av lärarna (Nunes, 2004, s 154f). 
En andra teori säger att matematiken är ett språk och eftersom döva barn har svårt med språket 
så har de automatiskt svårt att lära sig matematik. Nunes stöder inte denna teori. Hon säger att 
matematiken är mycket mer än bara det talade och skrivna språket, det är ett sätt att tänka och 
använda sig av antal och storheter för att lösa problem. Vidare angående döva barns 
språkutveckling menar hon att, eftersom döva barn utvecklar sitt teckenspråk på samma sätt 
som hörande barn utvecklar sin svenska, har döva barn inte svårt att lära sig språk. Däremot kan 
inlärandet av teckenspråket försenas eftersom ca 90 % av de döva barn som föds har hörande 
föräldrar. Dessa i sin tur kanske upptäcker sent att barnet är dövt och att de måste lära sig ett 
nytt språk, teckenspråket, för att kunna kommunicera med sina barn. Det är först när föräldrarna 
sedan kan teckenspråk och kan kommunicera med sina döva barn som en input av begrepp kan 
ske. Men att säga att döva elever har svårt med det matematiska språket förkastar hon (ibid.). 

Ännu en teori menar att döva elever har svårigheter att lära sig läsa och skriva på det svenska 
språket och att det påverkar deras matematikkunskaper eftersom, för att kunna lösa matematiska 
problem så måste man även kunna läsa och skriva svenska. Därmed blir matematiken svår för 
de döva eftersom de har svårt med det svenska skrivna språket (Foisack, 2003). Att bristande läs 
– och skrivförståelse kan ge svårigheter när matematikuppgifter ska lösas har visats i en PISA-
studie. Av hörande 15-åringar visade det sig att nära 70% av felen kunde förklaras med 
bristande läs- och skrivförståelse (Sterner och Lundberg, 2002). Den forskning som har funnits 
fram till idag angående döva och svårigheter i matematik har främst fokuserat de döva elevernas 
kunskaper i det svenska språket på grund av denna teori. Foisacks (2003) studie av 7 döva 
elever inom specialskolan fann dock inte tillräckliga belägg för att bekräfta att det finns ett 
samband mellan de döva elevernas kunskaper i svenska och kunskaper i matematik.  

Hur är det då med de döva elevernas begreppsbildning inom matematik? 

Begreppsbildning i matematik för döva 
Foisacks (2003) studie av hur döva elever utvecklar begrepp inom de matematiska områdena 
aritmetik, geometri och talfakta visade på att döva elever utvecklar begrepp på samma sätt som 
hörande elever. Skillnaden är att döva elever behöver mer tid, vilket gör att vissa moment, inom 
matematiken, tas upp vid senare ålder hos de döva eleverna. 

Hon undersöker även teckenspråkets betydelse vid de döva elevernas begreppsutveckling samt 
skillnaden mellan svenska och teckenspråk. Till exempel när det gäller begreppen längd där 
kombinationen av svenska och teckenspråk kan ge olika associationer. För uttrycket på svenska 
måste eleven veta att längre är en komparationsform av lång eller längre och att det är kontexten 
som avgör vilken av formerna som menas. För teckenspråket, däremot, uttrycks begreppet på 
olika sätt och ingen sökning i kontexten behövs. Tecknet LÅNG utförs med pekfingrarna där de 
först ligger sida vid sida och sedan ett pekfinger ”måttar” ett avstånd. LÄNGRE utförs på 
samma sätt men med spretande fingrar (Foisack, 2003, s 198 ff). Vidare vid uttryck på 
teckenspråk för multiplikation med heltal var det bl.a. nödvändigt med vissa kunskaper hos 
eleverna. Att hålla upp tre fingrar (pek -, lång – och ringfinger) kan både betyda antalet 3 men 
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också en språklig symbol, t.ex. kan de visa tre barn. Detta kallas inom teckenspråket ”ikonicitet” 
där fingrarna representerar någon form av substantiv. Undersökningen visar också att det kan 
vara svårt att uttrycka matematiska begrepp samt skilja på dem och andra språkliga termer då 
teckenspråksterminologin för matematik inte är komplett. Det är ändå viktigt att utnyttja 
teckenspråkets möjligheter när det gäller att lära de döva eleverna nya begrepp (ibid.). 
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Metod 

Denna uppsats syfte är att undersöka ifall döva elever har svårigheter när de ska lära sig algebra. 
Studien utgår från de svårigheter forskning visat att hörande elever har inom algebra. Tidigare 
studier har även visat att det är bristen på en tydlig progression vid algebraundervisningen som 
kan vara orsak till elevers svårigheter inom algebra. Därmed har det funnits en önskan att ta 
kontakt med lärare i matematik för samtliga årskurser 1-10 på specialskolorna. På så sätt får 
undersökningen också hög validitet där den mäter svårigheter inom algebran för döva elever. 

Vid alla slags observationer är det först några frågor man bör svara på, bl.a. vilka som ska 
intervjuas, syftet med intervjuerna, var intervjuerna ska äga rum samt miljön runtomkring vid 
själva intervjutillfället. Hur ska intervjuerna genomföras, hur lång tid kommer de att ta, hur ska 
intervjuerna registreras och transkriberas (Bjørndal, 2005). Detta redogör jag för nedan. 

Val av observationsmetod och genomförande 
Som observationsmetod valdes intervjuer med några lärare till döva elever. Med denna metod 
var förhoppningen att jag skulle finna likheter och/eller skillnader i lärarnas resonemang om de 
döva elevernas svårigheter vid lärandet av algebra och symbolförståelsen av likhetstecknet, 
minustecknet samt bokstavssymbolerna. Även att de skulle kunna berätta hur de arbetade och 
därmed skulle jag kunna få syn på progressionen eller avsaknaden av densamma. 

Inledningsvis formulerades ett missivbrev att skicka ut till några av de regionala specialskolorna 
i Sverige. Med tanke på deras placeringar fanns inte möjlighet att besöka alla varför 
missivbrevets innehåll fick omformuleras lite efter vilken skola det skickades till. Bjørndal 
(2005) nämner att man även ska fråga sig ifall deltagarna ska ges feedback. Detta anser jag vara 
viktigt med tanke på framtida möjligt samarbete och därför framgår det även i missivbrevet att 
de sedan kommer att kunna ta del av studiens resultat (se bilaga 1). 

Kontakt togs med några av studievägledarna på skolorna. Även kontakt av några ur mitt 
kontaktnätverk som byggts under mina VFU (Verksamhetsförlagdutbildning). Mitt ärende 
förklarades om att jag önskade komma i kontakt med de matematiklärare som fanns på den 
nämnda skolan. Missivbrevets innehåll specificerades sedan och skickades ut till de 
mailadresser jag fått. Min förfrågan skickades ut till ett tiotal matematiklärare i specialskolan. 
Sökningen utvidgades även till att gälla gymnasiet och förskolan för döva elever vilket visade 
sig vara en god idé för studien. Det eftersom bl.a. Perssons studie (2010) har visat att 
missuppfattningar kring algebra finns även finns kvar hos gymnasieelever. 

Av de tiotal som kontaktades svarade fem stycken. Urvalet fick sedan göras efter bekvämlighet, 
vilka som skulle vara möjliga att genomföra med tanke på avstånd och de svarandes önskan om 
hur de ville genomföra intervjun. Därmed kom tre intervjuer att genomföras. Samtliga jobbar 
med döva elever, på förskolenivå, specialskolenivå eller gymnasienivå. De intervjuade lärarnas 
nuvarande undervisning samt bakgrund ser ut som följande: 
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• Förskolelärare. Har tidigare undervisat årskurs ett samt fyra och fem i matematik, 
specialskolan.. 

• Matematiklärare mellanstadiet. Har tidigare undervisat högstadiet, specialskolan. 

• Matematiklärare på gymnasiet. Har tidigare undervisat högstadiet, specialskolan. 

Innan intervjuernas genomförande hade jag formulerat ett antal frågor. Jag ville först ta reda på 
lärarnas bakgrund, vilken utbildning har de, vilken/vilka årsklasser undervisar de nu och vilka 
har de, eventuellt, undervisat förut? Tanken var att med dessa frågor få en bakgrund till deras 
erfarenheter. Efter det ville jag ta reda på deras attityder till algebra. Sedan gick jag över till 
frågor om deras undervisning samt deras observationer och erfarenheter av svårigheter inom 
matematik och algebra för de döva eleverna, även deras erfarenheter och observationer av 
svenskan och teckenspråkets roll i matematikundervisningen. Det standardiserade 
frågeformuläret finns bifogat (se bilaga 2). Utöver intervjuerna har några även visat material 
samt hur de jobbar med detta. Jag återger detta endast med exempel och inte de ursprungliga 
materialen. 

Två intervjuer genomfördes på plats med lärarna, på den skola där de arbetade. Båda 
intervjuerna skedde på teckenspråk och vid avvägning av informationsinhämtande tog jag i 
beräkning att teckenspråket är visuellt. Att anteckna för hand är inte det bästa valet. Man 
avbryter kommunikationen när man vänder ned blicken, man kan missa mycket information och 
det tar mer tid. Ändå valde jag handanteckning vid första intervjutillfället eftersom det 
genomfördes på lärarens lunchrast.  

Det andra intervjutillfället skedde på eftermiddagen då jag även valde videoinspelning. Det 
negativa med att filma kan vara att intervjusituationen känns obekväm för de medverkande 
(Bjørndal, 2005). Vid dokumentering av teckenspråkig kommunikation är det vanligast, om inte 
obligatoriskt, att man använder sig av videoinspelning. Som teckenspråkig blir man därför oftast 
van vid detta förfarande. Fördelen med videokameran är att man efteråt kunde gå tillbaka och 
analysera svaren. Det videofilmade ska sedan transkriberas vilket innebär att man överför ett 
teckensystem till ett annat (Bjørndal, 2005, s 86). Då teckenspråket i regel inte är ”skrivbart” så 
valdes att återge svaren på det skrivna svenska språket. Teckenspråket (det visuella och 
tecknade) har sin egen grammatik och är ett annorlunda språk mot svenskan varför jag tolkar ett 
språk och skriver ner min tolkning som svar på ett annat språk (det svenska skrivna). Den tredje 
intervjun genomfördes via msn där svaren kopierades till en wordmapp.  

Tidsmässigt visade det sig vara nödvändigt med minst en halvtimme för att få svar på alla frågor 
samt diskutera kring dem. Det är viktigt att ett möte blir bra samt att den intervjuade känner 
förtroende för den som intervjuar. Det är därför bra om man försöker hålla tiderna vilket 
intervjuerna gjorde. Undantaget var intervjun via msn som tog mer än en timme men detta efter 
att den intervjuade själv godkänt att intervjun kunde fortsätta. En fördel med intervjuer är att 
man kan vara mer flexibel, observera detaljer i svaren samt tydliggöra förståelsen mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Nackdelen är att man inte kan nå flera personer samt att man 
som intervjuare riskerar att påverka svaren från de intervjuade. Det krävs även träning och 
erfarenhet för att bli en bra intervjuare. Intervjuerna för denna studie hade en något hög grad av 
struktur där frågorna var förberedda men inte fasta på så sätt att de kunde omformuleras vid 
behov. De intervjuades svar var även öppna (Bjørndal, 2005). 

 



 

 19 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet betonar vikten av etiska aspekter vid forskning eftersom forskningen kommer 
att påverka samhället längre fram (vetenskapsrådet, 2010). Validitet för undersökningen vägs 
mot etik och det finns inga direkta svar och Starrin & Svensson (1994) tolkar detta som att god 
kvalitet hos undersökningen får avgöra valet.  

Enligt vetenskapsrådet finns fyra krav som ska uppfyllas vid etisk forskning (2010). 
Informationkravet uppfylldes genom det missivbrev som skickades ut samt med 
mailkorrespondnsen före eventuellt intervjutillfälle. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de 
intervjuade informerades om att de kanske skulle komma att bli filmade. De samtyckte via mail 
och mailsvaren sparades. Genom att betona tystnadsplikten, samt att både skolan och de 
medverkande skulle förbli anonyma uppfylldes konfidentialskravet. Nyttjandekravet uppfylldes 
också genom att endast jag kom att tal del av videomaterialet och det förstördes direkt efter det 
transkriberats. 

Det finns ett uttryck som säger att “världen är liten”. Med de fem regionala specialskolor som 
finns är det inte ovanligt att man stöter på varandra ofta och att man känner igen namnet på flera 
personer. Därmed blir det extra viktigt att informanterna i denna studie skyddas speciellt och 
förblir anonyma. Detta gäller både lärare och berörda skolor.  

Vidare bör man använda sig av koder eller fingerade namn i sin resultatframställning för att 
anonymisera materialet så långt det går. En övervägning måste göras mellan studiens syfte och 
etiken. För denna studie har inte funnits behov av att varken nämna lärare eller skolor. Det som 
varit nödvändigt är att nämna vilka årskurser lärarna undervisar eller har undervisat inom, om 
de är hörande/döva eller hörselskadade själva samt deras svar på intervjufrågorna. Jag har också 
ansett det av betydelse att få en översikt av varje lärares bakgrund, erfarenheter och svar. Därför 
har jag gett dem fingerade namn. Jag anser inte att detta kan identifiera de berörda varför 
anonymiteten behålls och de etiska principerna följs väl. 

Min inställning till intervjuerna är reflekterande (Thomsson, 2008). Både min tolkning och de 
intervjuades svar innebär ingen direkt ”sanning” om döva elevers svårigheter i algebra. Både 
tolkning och svar avgörs av sammanhanget. Vid reflektion ser man bl.a. ett fenomen från olika 
vinklar. Därför tar jag bl.a. upp i diskussionen ifall den intervjuade läraren är döv eller hörande 
själv.  

Tillförlitlighet 
Realibilitet mäter inom beteendevetenskapen en undersöknings tillförlitlighet 
(Nationalencyklopedin, 2010). Kan man lita på resultaten som denna studie fått fram? När man 
gör en kvalitativ undersökning måste man vara medveten om att det är ett subjekt som studerar 
ett annat subjekt (Thomsson,2008). Den som svarar på mina frågor har tolkat dem utifrån sina 
erfarenheter och jag som mottagare av svaren tolkar dem även utifrån mina erfarenheter. Det är 
därför inte säkert att en liknande studie som denna, med samma frågor, skulle ge ett liknande 
resultat.  

Med en undersöknings validitet menas ifall man mäter det man verkligen ska mäta (Thomsson, 
2008).  Om en undersökning är valid framträder med andra ord resultaten som välgrundade och 
hållbar för kritisk granskning. Dess validitet avgörs också, enligt Starrin & Svensson (1994), 
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vilket resultat man får. Analysen ska ge läsaren ett nytt sätt att se på verkligheten och få en 
insikt om något som tidigare skett sig obegripligt. Denna uppsats bör ge läsaren ett nytt sätt att 
se på fenomenet döva elevers svårigheter i matematik med fokus ekvationers symbolförståelse 
inom algebra. Däremot finns det en risk med att studien utgår från några matematiklärares 
erfarenheter. På så vis representerar den troligtvis inte hela matematikämnet inom specialskolan 
eller de svårigheter som de döva eleverna kan möta i densamma. 
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Resultat 

Samtliga svar har sammanställts i resultatsdelen. Deras namn har fingerats som nedanstående.  
Syftet är att lättare se koppling och skillnader mellan de intervjuade lärarna. 

• Jonathan. Förskolelärare för döva barn. Har tidigare undervisat årskurs ett samt fyra och 
fem i matematik, specialskolan. 

• Helene. Matematiklärare mellanstadiet, specialskolan. Har tidigare undervisat högstadiet, 
specialskolan. 

• Inger. Matematiklärare på gymnasiet för döva och hörselskadade elever. Har tidigare 
undervisat högstadiet, specialskolan. 

Lärarnas inställning till algebra 
Tidigare i uppsatsen har jag redogjort för olika teorier om vad algebra är. Palm (2008) menar att 
algebra utgör matematikens grammatik precis som grammatiken i språk. Det går inte att bli 
riktigt duktig på ett språk om man inte kan dess grammatik och detsamma skulle gälla 
matematiken. Kan man inte algebra kan man inte bli riktigt duktig i matematik. Persson (2010) 
skriver också att algebra bör finnas med genom hela skoltiden och benämnas ”tidig algebra” 
medan Bergsten (et al., 2009) tar upp pre-, inledande samt algebra. Hur ställer sig de intervjuade 
till dessa tre teorier? 

För Inger, som endast undervisat högstadiet samt gymnasiet, är begreppen pre-algebra samt 
inledande algebra nya. Hon anger ändå att det låter klokt att förbereda eleverna inför algebran. 

Samliga intervjuade lärare tycktes ändå ha en positiv inställning till algebra. Vid intervjun höll 
de med om Perssons teori, om att algebra finns med genom hela skoltiden.  

Palms teori om att algebran är för matematiken som grammatiken för språket ger de flesta lärare 
ingen kommentar på men läraren Ingrid svarar: 

På samma sätt som vissa är väldigt duktiga i språk utan att anstränga sig? De har så att säga 
"grammatiken" i sig utan att tänka på det. Ja, kanske har matematiken en "grammatik"!  

Vidare angående ifall döva elever skulle ha svårigheter i algebra svarar hon att: 

Men jag kan säga att även för hörande betyder ordet algebra i princip ingenting 

Algebrans symboler 
Bergsten (et al.,2009) menar att det inom matematiken finns symboler som kan ha olika 
betydelser beroende på sitt sammanhang och det blir betraktarens uppgift att finna ut betydelsen 
i det specifika sammanhanget. Inom algebran och ekvationer är det bl.a. viktigt att eleverna 
inser betydelsen av minustecknet, likhetstecknet samt även bokstavssymbolerna. 
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Här redovisas svar på frågor om hur lärarna undervisar de tre symbolerna ovan samt om de 
upplever särskilda svårigheter hos de döva eleverna. 

 

Likhetstecknet 

Likhetstecknet uppfattas inom aritmetiken som ”det blir” men i algebran som en ”våg” där 
värdet på båda sidorna ska vara lika. Läraren Helene anger att det är vanligt att eleverna inte 
riktigt har tagit till sig likhetstecknets betydelse.  

Många säger att ”=” betyder ”svar” men det betyder ju inte ”svar”!  

Jonathan, som nu undervisar i förskolan, menar att det är för svårt för barnen ifall han tecknar 
”LIKA-MED”. För att barnen bättre ska förstå använder han istället tecknet ”SUMMA”. Först 
när eleverna börjar första klass i specialskolan introduceras likhetstecknet. Han gör då så att han 
bygger vidare på det eleverna lärt sig hittills. Konkret lägger han t.ex. fram tre stenar, frågar hur 
många det är, får till svar ”TRE” och skriver talet tre under stenarna. Sedan säger han att de ska 
lägga till tre stenar och visar att ”lägga till” skrivs med symbolen (+) efter talet 3. Därefter 
lägger han ytterliggare fram tre stenar och skriver talet 3 under. Hur många stenar blev det 
tillsammans? 6 stenar och detta skrivs som = 6.  

För att få eleverna att förstå likhetstecknets betydelse går han tillväga på så sätt att han 
exempelvis skriver  ”4+5=10-1” eller ”6+4=5+5”. Det ska vara lika mycket på båda sidorna.   

Det var bara Jonathan, som undervisat de yngre åldrarna, som gav exempel på hur han 
förklarade likhetstecknet för eleverna och ingen lärare kommenterade ifall de döva eleverna 
skulle ha några särskilda svårigheter här. 

Minustecknet  

Minustecknet kan ha tre olika betydelser, som subtraktion, negativt tal eller motsatta tal 
(Persson, 2007). Han menar att lärarna måste bli bättre på att uppmärksamma eleverna på dessa 
olika betydelser. 

Ingen av de intervjuade uppger att de arbetar speciellt med de negativa talen. Det tycks inte 
finnas en  naturlig koppling till de negativa talen. Det alla lärare nämner är kopplingen till 
temperaturen. 

Det tycks vara tacksamt att ta till när man ska förklara negativa tal för eleverna och Inger svarar: 

Men då säger jag oftast om du har 4+ grader och sedan sjunker temperaturen med 10 grader. 
Var hamnar du då?  

En annan strategi kan vara att visa på banksaldo samt nivåerna under havsytan på kartan. Men 
som sagt ges inte de negativa talen någon större uppmärksamhet och det framkommer heller 
inga kommentarer om att de döva eleverna skulle ha speciella svårigheter här. 

Bokstavssymbolerna 

Bergsten  (et al.,1997) talar om fem nivåer för hur eleverna kan uppfatta bokstavssymbolerna. 
På den högsta nivån har eleven insett att bokstaven är en symbol för många olika tal samt att 
man inte behöver prova någon av talen för att hitta en lösning. Det är få som uppnår denna nivå. 
Vilka svårigheter hos de döva eleverna har de intervjuade lärarna observerat? 
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Inger undervisar både hörselskadade samt döva elever och svarar direkt: 

Så fort det kommer in bokstäver är det svårt för många - speciellt döva elever. Jag har många 
gånger funderat vad det beror på?   

Hon tar upp ett exempel ur verkligheten. En elev som var stum och som man först trodde även 
var döv (då eleven inte kunde tala). Undervisningen i matematik skedde alltså på teckenspråk. 
Läraren kämpade länge med att få eleven att förstå en ekvation. Det blev ingen framgång. Av 
någon anledning fick de veta att eleven, förvisso, var stum men hörde. Läraren började då 
förklara på talad svenska vilket tycktes fungera bättre för eleven som snart förstod och kunde 
lösa ekvationen. 

Hon har även erfarenhet av att det tycks finnas ett samband mellan förståelsen för 
bokstavssymbolerna och förmågan att lösa ekvationer: 

jag tycker det verkar som många förstår algebran bättre när de har förstått poängen med att 
lösa ekvationer. Då förstår de också att man kan "ersätta" en bokstav med en siffra...... det 
enda jag har sett är att ekvationslösningen och förståelsen för bokstäver kommer hand i hand 
på något sätt..  

Jonathan ger ett exempel på hur denne konkret skulle introducera bokstavssymbolerna: 

Jag skulle börja med exempelvis fyrkanter: 5 + □ = 10. Vad ska stå i fyrkanten? När alla har 
förstått gå jag vidare och säger  Vi byter ut □ mot exempelvis X  d.v.s. 5 + X = 10. Svaret blir 
detsamma. 

Helene säger att det är viktigt att använda olika bokstäver. Använder man bara X är det lätt att 
eleverna missförstår, som att X har ett bestämt värde. Hon tar upp ett exempel där hon frågar 
eleven: ”vad är X?” och eleven svarar  ”3”, ”Nej, X kan inte vara tre här”, ”Jo, det var det ju i 
förra uppgiften”. Han menar att detta visar på att eleven inte har förstått bokstavssymbolens 
innebörd utan tror det alltid står för en fast siffra. 

Nya begrepp 
När nya begrepp ska befästas hos eleverna börjar samtliga läraren en diskussion med eleverna. 
På så sätt blir elevernas förkunskaper synliga och som man kan koppla vidare till. Inger 
försöker, genom diskussion med de döva eleverna, förstå hur de tänker och sedan förklara på ett 
liknande sätt där de kommunicerar på samma nivå. 

Jonathan tar hjälp av ett tekniskt hjälpmedel som han använder i undervisningen, ”smartboard” 
(Interaktiv tryckkänslig skrivtavla). Här kan han bildligt visa upp ett nytt moment i 
matematiken, gå igenom den och samtidigt teckna för eleverna. Då ser han till att eleverna får 
en förståelse, för som han säger:  

Att direkt arbeta i matematikboken går inte. Eleverna förstår inte.  

Jonathan menar att, då de döva eleverna brister i det skrivna svenska språket så kan de inte 
själva ta reda på vad de förväntas göra i matematikboken. Genom att först ha en gemensam 
genomgång av ett moment får eleverna förförståelse för matematikbokens uppgifter och kan 
lättare förstå kontexten i de skrivna uppgifterna. 
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Representationsformer i undervisningen 
För elevernas förståelse av matematiken är det viktigt att de får ta del av olika 
representationsformer. Då får de fler möjligheter att lära. 

Helene anger att hon använder sig till största delen av en matematikbok. Boken har valts med 
omsorg och som hon vet innehåller det eleverna ska uppnå i kursplanerna. Det är tacksamt att 
det finns ett bra material, i form av en matematikbok, man kan använda. I klassen finns fyra 
elever med vilt skilda behov varför det bästa är om de får jobba i sin egen takt och läraren har 
tid att bemöta deras behov en och en. Undervisningen innehåller även genomgångar, 
diskussioner och redovisningar men laborationer med konkreta material blir det färre av. Helene 
var väldigt ärlig med att hon sällan använde konkreta material i undervisningen. Avsaknad av 
konkret material och idéer kring detta samt tiden bidrar också till att det dominerande 
undervisningssättet är ensam räkning i matematikboken. 

Inger, lärare för gymnasiet, angav att hon vill få eleverna att ”tänka abstrakt” och därför inte 
använder konkreta material så ofta. Det är först om eleverna inte har godkända betyg från 
specialskolan som hon använder sig av detta. Jonathan hade många konkreta material att tillgå 
och använde dem ofta. I förskolan är det extra viktigt att barnen tycker det är roligt med 
matematik och därför har man olika aktiviteter, bl.a. utomhus.  

Ingen kommenterade något om representationsformer som specifikt kan knytas till de döva 
eleverna. 

Språket i undervisningen 
I specialskolan förväntas eleverna bli tvåspråkiga där man använder sig av både svenska och 
teckenspråk i undervisningen. Svenskan utgörs av det skrivna och teckenspråket för den direkta 
kommunikationen. Utgör något av språken ett hinder för undervisningen av de döva eleverna? 

Helene betonar vikten av en kanal för kommunikation: 

Man måste ha ett SPRÅK [betonar språk].  

Inger tyckte det var speciellt svårt för matematiken när svenskan och teckenspråket interagerade 
med varandra i undervisningen. 

I andra tekniska ämnen är det t.ex. lättare att tänka rent "dövt" där kan jag komma in i ett 
visuellt tänk. Men i matematiken är det svårt! 

Hon angav osäkerhet inför hur de döva eleverna tänkte och diskussioner dem mellan blev 
viktiga.  

Hon förklarade detta med att hon själv är hörande och funderar på om döva elever tänker 
annorlunda än hon själv. Teckenspråket är ju visuellt och framförs ofta mer bildligt, ungefär 
som man i matematiken säger ”fyrkant” så visar man i teckenspråket en fyrkant med händerna.  
Hon  fortsätter: 

Alltså jag tror att det optimala för en matematiklärare som undervisar döva elever är att ha 
förmågan att BÅDE tänka rent "dövt" och på "svenska".  
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Ingers strategi var att låta eleverna förklara för henne hur de tänkte kring en matematikuppgift. 
På så sätt hoppades hon kunna ta den döva elevens perspektiv och finna ett sätt att kommunicera 
inom samma tankesätt. 

Jonathan upplevde istället att det kunde vara svårt att förmedla enheter till eleverna. Han tog 
som exempel om han vill be dem att rita en rektangel men inte utföra den bildligt (likt exemplet 
längre upp) utan sida för sida. Om han tecknade ”vänster” och ett lodrätt sträck (i det att han 
förde ned handen som ett streck i luften) så förstod inte eleverna vad som förväntades att de 
skulle göra.  

Han jämförde ibland hörande och dövas villkor gällande språket. Teckenspråket är flyktigt och 
tecken glöms lätt bort då man får så många nya synintryck. Hörande kan ta in många fler 
begrepp genom både öron och ögon, hör upprepningar och därmed menar han att det blir lättare 
för hörande att komma ihåg. 

Helene avväpnar spänningen mellan svenskan och teckenspråket:  

Jag tror att om de förstått begreppet spelar tecknet ingen roll. 

Hon angav istället att problemet ligger i språkens natur. Det skrivna svenska språket är ”fast” så 
att eleven kan gå tillbaka i texten och kontrollera uppgifter för att lösa ett matematiskt problem. 
Teckenspråket är ”flyktigt”, det stannar inte kvar, synligt, utan tecknen försvinner på en sekund. 
Den döva eleven har ingen möjlighet att gå tillbaka och kolla fakta utan måste be läraren att 
upprepa flera gånger. Det blir mer en form av minnesträning där läraren kan tro att eleverna är 
”dumma” (Helenes egna uttryck) eftersom man måste upprepa frågan om och om igen. Hon 
menade även att de lärare som inte har teckenspråk som första språk måste repetera och öva 
innan en lektion hur de ska genomföra lektionen på teckenspråk.  

Man kan inte bara gå in och ha lektion direkt 

Sammanfattning 
Uppsatsens frågeställning bekräftas. Döva elever har svårigheter i algebran. Preciserat vilka 
svårigheter de kan ha, utöver hörande elevers, går inte att fastställa.  

De intervjuade lärarnas angav att deras syn på algebra var positiv, på så sätt att det är 
nödvändigt att lära sig inom matematiken. Informationen om att algebran bör betraktas som 
matematikens språk syntes vara helt ny information för dem.  

Lärarna var medvetna om problematiken kring likhetstecknet, minustecknet samt 
bokstavssymbolerna. Det tycktes vara vanligast för de yngre åldrarna att man tog till övningar 
och konkreta material för att ge eleverna insikter om symbolernas betydelse. För de högre 
åldrarna var inte detta lika vanligt och i viss mån kunde det bero på brist på idéer och konkreta 
material samt tid.  

Intresse väcks om teckenspråkets struktur och framställning eftersom det är de döva elevernas 
språk vid den direkta kommunikationen. Gällande lärarnas syn på de döva elevernas svårigheter 
inom algebra visar studien att de har många funderingar om det matematiska språket, svenskan, 
teckenspråket och samspelet/ avsaknaden av samspelet dem mellan. Det visuella och flyktiga 
teckenspråket ställdes ofta mot det talade svenska språket samt det skriftliga svenska språket. 
Det kom också upp tankar om döva elevers sätt att tänka.  
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Diskussion 

Syftet med min studie var att försöka få reda på om döva elever har svårigheter när de ska lära 
sig algebra. Studien tycks bekräfta att döva elever har svårigheter inom algebra. Precis vilka 
svårigheter de kan ha har inte riktigt kunnat fastställas. Studien visar ytterligare att det finns ett 
behov av att tydliggöra algebran som en naturlig del av matematiken och inte som något ”nytt” 
när det introduceras i högstadiet. Det bör gälla alla, döva som hörande.  

En lärare menar att det är inom uppfattningen av bokstavssymbolerna som de döva eleverna har 
särskilda svårigheter. Denna lärare jämför då med de elever hon undervisat som kan uppfatta 
fonetiskt tal. De övriga lärarna har inte kommenterat huruvida döva elever skulle ha några 
särskilda svårigheter inom algebran jämfört med hörande elever. Som läraren Ingrid uttryckte 
det så betyder ordet algebra i princip ingenting, även för hörande. Det kan vara svårt att avgöra 
huruvida en döv elev har svårigheter på grund av sin dövhet eller för att ämnet algebra är svårt. 

Lärarnas syn på de döva elevernas svårigheter gällande de tre symbolerna, likhetstecknet, 
minustecknet samt bokstavssymbolerna tycktes stämma överrens med den forskning som gjorts 
hittills. Lärarna var medvetna om detta och försökte på olika sätt ge eleverna nya perspektiv och 
förståelser, utefter sina resurser och möjligheter. Det visade sig dock att man inte undervisade 
negativa tal speciellt utan mer förklarade dem ifall de dök upp i tal som skulle räknas ut. 
Möjligtvis kan detta tyda på att man skulle behöva bli bättre på att tydliggöra de olika 
symbolernas betydelse för eleverna. Ett förslag kan vara att man fokuserar på en 
symbolbetydelse i taget, att säga ”idag ska vi arbeta med negativa tal”. Läraren Helene visade 
dock att man som lärare har väldigt ont om tid samtidigt som eleverna i klassen kan ha vilt 
skilda behov. Detta tyder på ett behov av färdiga idéer och konkreta exempel att använda i 
undervisningen. 

För att stödja de döva elevernas förståelse för algebran vid införandet av nya begrepp är lärarna 
måna om att först ta reda på vad eleverna kan och vad de förstår kring ett moment. Ett 
tillvägagångssätt som stöds av Wallby (red., 2009).  Det är först när man förstår hur eleverna 
tänker och vilka erfarenheter de har som man kan förklara nya begrepp för dem. Den lärare som 
själv var hörande visade osäkerhet inför hur de döva eleverna tänkte. Hon menade att det var 
svårt att inta deras visuella perspektiv. Genom att kommunicera med de döva eleverna hoppades 
hon förstå hur de döva elevernas tankegångar går och hur hon i så fall kan förklara nya moment 
för dem. En lärare hade stor hjälp av en smartboard. Denna tycktes kunna underlätta 
matematikundervisningen. Genom att ha en väl synlig bild med matematikuppgiften och sedan 
förklara den på teckenspråk kan läraren lätt växla mellan den skrivna svenskan och den direkta 
kommunikationen i teckenspråket. Eleverna får också möjlighet att visualisera de två språken 
samtidigt där de får en förståelse för matematikuppgiften och sedan blir det lättare att arbeta mer 
självständigt i matematikboken. Det fokuserades i intervjuerna och framkom inte heller om man 
i undervisningssyfte använde sig av fler tekniska medel.  

Det finns en brist på stöd av konkreta övningar och material för framförallt de lärare som 
undervisar de äldre åldrarna. Exempelvis Bergsten (et al., 1997) menar att eleverna måste få 
möta många olika representationsformer i undervisningen. På så sätt ges eleverna fler 
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möjligheter till insikter och förståelse av matematiken. Läraren Inger undervisade, så långt som 
möjligt, på ett sätt där hon ville få eleverna att tänka abstrakt, d.v.s. hon undvek konkreta 
material. I dagens samhälle tenderar kunskap att bli mer abstrakt till följd av våra utvecklade 
medierande redskap (Säljö, 2010). En lärares uppgift är att socialisera eleven till att fungera i 
samhället och därför kan Ingers strategi förstås. Men kan man vara säker på att eleverna har 
adekvat kunskap när de lämnar specialskolan och börjar på gymnasiet? Det framkommer bl.a. 
av Perssons studie att gymnasieeleverna kan ha strategier som ibland hjälper dem att lösa 
algebraiska matematikuppgifter men att de inte förstår algebran. Att medvetet gå tillbaka till 
”grunden”, de konkreta materialen, kan ge eleverna fler möjligheter att förstå och/ eller befästa 
sina kunskaper. För Helene verkade det som att det var två faktorer som avgjorde när det gäller 
användningen av laborationer och konkreta material i undervisningen, faktorer som tid och 
tillgång till konkreta material. I en tid när allt fler uppgifter och ansvar läggs på lärarna är det 
viktigt att det finns adekvata medel de snabbt kan få tag på och använda i sin undervisning. Det 
är också viktigt att lärarna samarbetar för att stödja varandra.  

Gällande språket i undervisningen var det ingen av lärarna som angav att den teckenspråkiga 
terminologin för matematik skulle vara av större vikt. Det är tvärtom vad Foisack säger. Hon 
menar att det är av betydelse, när eleverna ska bilda matematiska begrepp, att det finns en 
terminologi att tillgå (2003). Hur går det ihop? Kanske måste både lärarnas erfarenheter och 
Foisacks studie betraktas i sin kontext, en kontext som jag inte har tillräckligt begrepp om. De 
intervjuade lärarna hade dock inget tecken för algebra samt att en lärare visade vidare osäkerhet 
inför några matematikbegrepp. Ett tecken för algebra finns inte heller i det matematiska 
teckenspråkslexikonet som upprättats av lingvistiska institutionen på Stockholms universitet 
(matematiskt teckenspråkslexikon, 2010). Kan man undervisa utan en komplett språklig 
terminologi?  

Foisack nämner i sin studie att man har testat att genomföra matematikprov på teckenspråk 
(2003). Resultatet visade att elevernas förståelse blev något bättre men inte att det var hela 
lösningen. I mina intervjuer tog jag fasta på vem av lärarna som var hörande och vem som var 
döv. De framställde det på olika sätt angående att kommunicera med de döva eleverna. Inger, 
som själv är hörande, försökte ta de döva elevernas perspektiv och funderade en hel del på hur 
hon bäst skulle bemöta dem samt om hennes teckenspråk kanske inte var så bra? Hur påverkas 
matematikundervisningen ifall läraren själv har teckenspråk som första språk eller andraspråk? 
Det torde vara allmänt känt att talet hos hörande skiftar, någon har ljus röst, någon har mörk 
röst, någon pratar snabbt, någon pratar långsamt. På samma sätt skiftar det även teckenspråket 
hos de som använder språket, hörande som döva.  Att sätta fokus på läraren istället för de döva 
eleverna upplever jag som en ny vinkel. Detta fick mig även att reflektera vidare över testerna 
med matematikprov på teckenspråk. VEM tecknade matematikfrågorna? Var det en tolk eller en 
döv person? HUR framfördes proven? Följde det den teckenspråkliga grammatiken eller hade 
det många inslag av svensk grammatik i det att man översatte de svenska texterna mer ord för 
ord än från svenska till teckenspråk? 

En lärare tar även upp detta med att de döva eleverna inte får daglig input av matematiska 
begrepp eftersom de döva eleverna endast uppfattar sin omgivning visuellt och det blir svårt att 
hålla alla intryck i minnet utan medveten upprepning från lärare eller på annat sätt. Att man som 
döv endast kan ta in information visuellt betyder att man inte kan ta in information ”omedvetet”. 
Därför blir det extra viktigt att läraren för de döva eleverna medvetet planerar för hur eleverna 
ska tillgodogöra sig begreppen på flera olika sätt. En intressant fråga här hade varit ifall man 
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inom specialskolan kompenserar eleverna på något särskilt sätt för det de missar genom 
avsaknaden av hörsel?  

En stor del av denna uppsats referenslitteratur betonar vikten av att eleverna ges självförtroende 
som sporrar lusten att lära. Som läraren Helen sa så är ju teckenspråket ”flyktigt” och eleverna 
kan uppfattas som ”dumma” när de ber om upprepning om och om igen. Hur påverkas de döva 
elevernas attityder jämtemot algebran om de tvingas be om upprepningar och känner sig 
”dumma”? Motivationen och lusten att lära algebra försvinner troligen. Det krävs observationer 
av upplägget och innehållet inom specialskolans undervisning där man inte endast fokuserar 
elevernas svenskakunskaper (Roos, SOU, 2006). Hur kan man lägga upp 
matematikundervisningen med det faktum att eleverna endast tar in information visuellt samt att 
teckenspråket är flyktigt? Bredäng (SOU, 2006) säger att det behövs mer kunskaper om de 
dövas visuella lärande. Det språk man undervisar direkt på är teckenspråket och därför bör 
språkets möjligheter tydliggöras (Foisack, 2003). Precis som läraren Helene säger kan man inte 
gå in och undervisa på teckenspråk utan att öva innan. Då ser man det bara som tecken och inte 
som ett språk med sin unika karraktär. 

En brist i studiens metod är det ringa antalet av intervjuade. Urvalet gjordes för att försöka få 
syn på progressionen vid algebraundervisningen genom hela skoltiden och kom att sträcka sig 
från förskola till gymnasium. Hur förbereds eleverna, hur undervisas de, vilka kunskaper har de 
i gymnasiet? Detta för att man måste se algebraundervisningen i sin kontext. Det skulle behövas 
fler lärares åsikter och erfarenheter för att kunna se tydliga mönster. Persson (2010) har gjort en 
longitudinell studie av gymnasieelevers lärande av algebra och jag ser gärna en longitudinell 
studie av döva elevers lärande i algebra. 

Som nämnts i inledningen finns det idag väldigt lite forskning om döva elever och deras lärande 
i matematik. Jag ser därför denna studie som ett litet steg närmare för att utveckla en förståelse 
för hur döva elever kan lära sig algebra samt vad man som lärare ska tänka på och hur man kan 
utforma lektionerna i matematik och algebra.  

Framtida forskning 
Min studie tycks ”knytas ihop” av språket, teckenspråket. Tidigare forskning har fokuserat de 
döva elevernas kunskaper i svenskan men för att se teckenspråkets möjligheter och hur det kan 
användas i undervisningen behövs det mer forskning om. 

Under studiens gång kom jag att fundera en hel del på de medierande redskap (Vygotskij 2001) 
med vilka de döva eleverna ska tillgodogöra sig matematiken (i detta fall de tre symbolerna). 
Hur gestaltas ämnet för de döva eleverna? Det vore intressant att jämföra vilka 
undervisningssätt matematiklärarna har i specialskolan och grundskolan. Om teckenspråket är 
”flyktigt”, hur försöker man kompensera för detta? Jag hade gärna gjort vidare studie av 
lärandemiljön i matematik för eleverna i specialskolan men som sagt var min tid begränsad.  

Då jag själv är född hörande och har lärt mig det svenska språket fonetiskt funderar jag även i 
samma banor som Inger, gymnasieläraren. Förutom att teckenspråket är visuellt, har man ett 
särskilt ”tänk” som döv? Intervjuer med både döva och hörande elever kring detta skulle vara 
väldigt intressant! 
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Bilagor 
Nedan följer missivbrevet som skickades ut till ett tiotal matematiklärare i specialskolan, 
förskola och gymnasiet för döva elever. Även det underlag till frågeformulär som medtogs vid 
intervjuerna. 

Bilaga 1 
Hej! 

Jag heter Isabel Ekman och är lärarstuderande vid Stockholms universitet med inriktning döva 
och hörselskadade barn. Jag läser nu min sista termin och skriver en uppsats inom ämnet 
matematik med fokus på området algebra.   

Enligt Lpo94 introduceras eleverna i specialskolan för algebra först i 10:e klass. Min syn på 
algebra är vidare än så och sträcker sig över hela utbildningstiden, från förskolan till gymnasiet. 

Jag är intresserad av algebra eftersom området är,  enligt Palm (nämnaren 2008, s 41), en av 
grundstenarna för matematiken som grammatiken är för språket. Vidare har jag läst om pre-
algebra, som bl.a. behandlar minustecknet och likhetstecknet samt inledande algebra där man 
introducerar bokstavssymbolerna för eleverna. Ekvationer kommer in i ett senare skede och 
benämns då som algebra. Persson (Räkna med bokstäver!, 2010) uttrycker att algebra faktiskt 
finns med i matematiken ända från början av grundskolan och bör kallas ”tidig algebra” samt att 
aritmetiken bör ses som en del av algebran.  

Genom att intervjua er matematiklärare från olika årskurser hoppas jag kunna beskriva om, och 
i så fall vilka svårigheter ni kan uppleva med att undervisa algebra (pre-, inledande eller 
algebra) till döva och hörselskadade elever och studenter i behov av teckenspråk i 
undervisningen. Med er erfarenhet hoppas jag också kunna beskriva hur ni arbetar inom 
området. 

 [Anpassad text beroende på skola] 

Jag är fullt medveten om att ni lärare har fullt upp, särskilt när det närmar sig terminslutet. Jag 
vore ändå otroligt tacksam om ni tog er tid för min undersökning. I anteckningssyfte skulle jag 
behöva videofilma intervjuerna och behöver därför ert godkännande (el. intervjua via msn eller 
texttelefon). Givetvis skyddar jag mina informanter, både ni och skolan är anonyma. När 
uppsatsen är klar kommer ni även att kunna ta del av den. 

Innehållet av materialet kan komma att diskuteras med min handledare Camilla Lindahl, 
doktorand på institutionen för matematisk och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms 
universitet.  

Med vänliga hälsningar  

  

Isabel Ekman 
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Bilaga 2 
Uppsatsen utgår från de svårigheter elever, generellt, kan ha inom matematikämnet algebra. Den 
går sedan vidare och identifierar svårigheter som forskning visat att döva elever har, generellt, 
samt teorier om vad som ger döva elever svårigheter inom matematiken. Som 
undersökningsunderlag genomför jag sedan en kvalitativ undersökning där jag intervjuar lärare 
om deras upplevelser om vilka svårigheter eleverna kan möta i algebran och hur lärarna försöker 
anpassa sin undervisning efter detta. 

Intervjuunderlag 

Det vore intressant att få reda på vilken syn på algebra som lärarna har. Jag undrar om de har 
inställningen att algebran finns genom större delen av skoltiden samt att det är för matematiken 
som grammatiken för språk.  

Grundläggande frågor: 

• Vilken utbildning har du? Om lärarutbildning, har du behörighet i matematik? För vilka 
åldrar? 

• Vilken/vilka årskurs/årskurser undervisar du i matematik just nu? Vilka årskurser har du 
undervisat i matematik tidigare? 

Frågor om matematik och algebra 

Enligt  Palm (nämnaren, 2008) är algebra för matematiken som grammatiken är för språk. Han 
menar att om man inte lär sig grammatik kan man inte heller bli riktigt duktig på ett språk, och 
på samma sätt med matematiken så kan man inte få en djup förståelse för ämnet eller ha det som 
hjälp vid problemlösning, om man inte kan Algebra. Vidare skriver Persson (Räkna med 
bokstäver!, 2010) att algebra bör finnas med genom hela skoltiden och benämnas ”tidig algebra” 
medan bl.a. boken ”Algebra för alla” tar upp om pre- , inledande och algebra.  

• Hur ställer ni er till detta? 

Frågan ger en bild av eran syn på algebran, detta ökar förståelsen för era eventuella svar vid 
diskussion av den konkreta undervisningen. 

Den konkreta undervisningen 

Inom algebra är det bl.a. viktigt att eleverna inser betydelsen av minustecknet, likhetstecknet 
samt senare även bokstavssymbolernas betydelse.  

• Hur arbetar ni för att befästa dessa/en del av dessa symbolbetydelser? 

• Om ni arbetar med dessa symbolbetydelser, upplever ni svårigheter med att förklara dem för 
eleverna? Om, vilka svårigheter kan ni uppleva? 

Matematiken har ett vetenskapligt språk där det är viktigt att förstå de nya begreppen för att 
förstå matematiken. Bl.a. Vygotskij skriver om hur begrepp utvecklas, att det inte är klart när 
eleven konfronteras med ett ord utan att utvecklingen just har börjat. Nya begrepp ska kopplas 
till de erfarenheter eleven redan har och deras betydelse ska förfinas, bl.a. genom laborationer 
eller andra representationsformer i undervisningen.  
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• Hur arbetar ni för att utveckla matematiska begrepp hos eleverna? 

• Upplever ni svårigheter att befästa begreppen hos eleverna?  

Bl.a. boken ”Algebra för alla” nämner vikten av att eleverna får ta del av olika 
representationsformer när de ska lära sig matematik. Representationsformer kan då vara 
laborationer, genomgång, individuell räkning, redovisningar m.m. 

• Hur stor del av matematikundervisningen skulle ni säga att de olika representationsformerna 
har i er undervisning? Varierar det med vilken klass ni undervisar?  

• Vad avgör erat val av representationmsform? 

Foisack  undersöker bl.a. svenskans och teckenspråkets skillnader. Exempelvis att svenskans 
"längd" kan betyda både "lång" eller "längre" medan det tecknas på två olika sätt. Inom 
algebran har vi begrepp som ”algebra”, ”minus” och ”negativ”,  ”lika med”, ”ekvation”, ”lös ut” 
samt bokstavssymboler.  

• Hur gestaltar ni dessa begrepp på teckenspråket?  

• Hur ställer ni er till de algebraiska begreppen ur ett svenska och ett teckenspråkigt 
perspektiv? 

• Kan ni uppleva att teckenspråket och svenskan påverkar varandra och därmed elevernas 
förståelse av begreppen?. 
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