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Abstrakt 
I den svenska skolan idag har ca 15 % av eleverna utländsk bakgrund. Enligt Skolverkets 
statistik så klarar de utländska eleverna sig sämre i de nationella proven i matematik än 
svenska elever. Syftet med studien är att se hur fyra elever med invandrarbakgrund klarar av 
problemlösning i en gruppdiskussion i matematik på gymnasienivå. Eleverna i studien är alla 
födda i Sverige med invandrade föräldrar. 
 
Den empiriska datan består av observation av en gruppdiskussion, när eleverna löser ett 
matematiskt problem, samt efterföljande enskilda intervjuer. Observationen analyserades 
utifrån problemlösningsprocessens fyra ingående delar: Förstå, Planera, Genomföra och 
Värdera. Intervjuerna gjordes för att förtydliga och klargöra vad som framkommit under 
observationen. 
 
Resultatet visar på problem att tolka och förstå innehållet i texten och problem med de 
förekommande signalorden. Gällande det matematiska innehållet uppvisade eleverna brister i 
förståelsen kring följande begrepp: uttryck, variabler, ekvationer och likhetstecken.  
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Abstract 

In the Swedish school today we have approximately 15% students with a foreign background. 
These students usually show lower results on National tests than the Swedish students in 
mathematics. The purpose of this study is to investigate how four students with immigrant 
background in high school deal with problem solving during a group discussion with the help 
of the Swedish language and how the language affects the problem solving. The students are 
born in Sweden but have parents who are born in a foreign country. 
 
The empirical data consists of an observation of a group discussion in mathematical problem 
solving. The observation was analyzed based on Understanding - Plan - Implement – Evalu-
ate. The pupils were interviewed to clarify what has emerged during the observation. 
 
At least two phenomena became obvious, firstly the students have problems with reading 
comprehension and secondly they have problem with understanding the following concepts: 
expressions, variables, equations, and the equal sign. 
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1. Inledning 
Som speciallärare i matematik kommer man i kontakt med elever som har stora problem med 
matematiken. En elevgrupp som är speciellt intressant är de med utländsk bakgrund. Ca 15 % 
av eleverna i den svenska skolan är elever med utländsk bakgrund. Hit räknas elever till och 
med andragenerationens invandrare. I förhållande till svenska elever klarar de sig sämre i 
Nationella proven i matematik enligt Skolverkets statistik (Skolverket, 2008, Skolverket, 
2009a; Rönnberg & Rönnberg, 2001; Löwing & Kilborn, 2008). Inom begreppet utländsk 
bakgrund finns både invandrade elever och elever med invandrarbakgrund. De förra har gått i 
skola i sitt hemland, vilket de andra inte gjort (Löwing & Kilborn, 2008). Forskningen kring 
elever med invandrarbakgrund är nästan obefintlig när det gäller områdena matematik och 
språk. Det finns lite forskning gjord både nationellt och internationellt beträffande invandrade 
elever. I denna forskning kan man läsa att språket, beräkningsmetoder och kultur är något som 
påverkar inlärningen (Rönnberg & Rönnberg, 2001: Löwing & Kilborn, 2008). 
 
Flertalet rapporter talar om att svenska elevers kunskaper i matematik blir allt sämre i 
förhållande till andra länder (Pisa 2006, TIMSS 2003). På grund av detta har mycket tid och 
pengar lagts ner för att hitta orsaker och förklaringar till varför det blivit så (Skolverket, 
2009a). En av orsakerna till de dåliga resultaten i matematik är den så kallade ”tysta 
räkningen” eller läroboksstyrda räkningen (Sjöberg, 2006, TIMSS Advanced 2008; Sackerud, 
2009; m.fl.). I fotspåren av denna forskning har man förespråkat mer fokus på 
begreppsutveckling, kommunikation och problemlösning. 
 
Problemlösning kan ske i grupp eller enskilt. I min undervisning har jag sett att många elever 
med utländsk bakgrund är tysta i en gruppdiskussion. Detta har väckt tanken kring vad det 
innebär för elever att ha ett andraspråk i en kommunikativ situation i matematik. Är eleverna 
tysta på grund av att de inte behärskar språket eller beror det på det matematiska innehållet? 
 
Att invandrade elever har problem med språket kanske inte är så svårt att förstå. Men i min 
undervisning har jag tyckt mig kunna se att även elever med invandrarbakgrund har problem 
med språket inom matematiken. På grund av detta har intresset för att undersöka denna 
problematik vuxit fram. 
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2. Syfte 
Syftet är att undersöka hur elever på gymnasienivå, med invandrarbakgrund, använder språket 
som verktyg vid problemlösning i matematik. Med språket som verktyg menas hur eleverna 
använder språket för att förmedla och ta till sig en matematisk tanke. 

2.1 Frågeställning 
Hur klarar sig elever med invandrarbakgrund på gymnasiet språkligt och begreppsmässigt när 
de löser ett matematiskt problem i grupp? Speciellt: 

 
o Hur klarar eleverna av att tolka och förstå texten i en problemlösningsuppgift i 

matematik? 
o Hur hanterar eleverna det matematiska innehållet vid lösningen av ett 

matematiskt problem? 

2.2 Avgränsning 
Denna uppsats gäller enbart elever med invandrarbakgrund med vilka avses elever som gått 
hela eller större delen av sin skolgång i Sverige och som pratar ett annat modersmål hemma 
(Löwing & Kilborn, 2008). Studien gör också en avgränsning gällande 
problemlösningsprocessens fjärde del, värdering. Detta hade krävt en ytterligare observation 
och det medgav inte tiden för arbetet. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Till en början beskrivs problemlösningsprocessen. Därefter redovisas språkets betydelse för 
förståelsen i matematik, begreppsförståelse och symbolspråk i matematik samt studier gjorda 
kring ämnesspråk och andraspråk. 

3.1 Problemlösning 
Uppfattningarna kring vad matematik är skiljer sig. Vissa menar att matematik är statiskt och 
säger att i matematik lärs ”isolerad fakta, begränsade regler och formler” ut (NCM, 1995, s 
107; Johnsen Høines, 2000). Andra menar att matematiken alltid har handlat om 
problemlösning (Emanuelsson, Johansson & Ryding, 1991; NCM, 1995 m.fl.). 
 
Problemlösning kan ske individuellt eller i grupp. Oavsett om detta sker individuellt eller i 
grupp är det viktigt att sätta ord på det som problemet behandlar eftersom orden är tänkandets 
verktyg. Ju mer generellt och abstrakt detta tänkande blir desto effektivare blir det (Neuman, 
1989: Johnsen Høines, 2000). Vägen till det generella språket kan utgöra ett dilemma för de 
elever som inte har tillgång till det språk som de undervisas i. Brister i språket påverkar 
förmågan att tänka (Löwing & Kilborn, 2008; Björneloo, Mårdsjö & Samuelsson, 2004). Om 
detta är fallet måste man ställa sig frågan hur elever klarar av att argumentera och använda 
relevanta matematiska begrepp i en kommunikation om de har läs- och skrivproblem 
(Björneloo, Mårdsjö & Samuelsson, 2004). Vilka problem ställs de inför? Enligt 
Nationalencyklopedin (2010-04-08) innebär problem: 
 

Svårigheter som det krävs ansträngning att komma till rätta med; uppgift som 
kräver tankearbete och analytisk förmåga (speciellt i vetenskapliga sammanhang 
[vanligen om större, komplicerad uppgift] men även något allmännare [om mer 
avgränsad uppgift]). 

 
Problemlösningsuppgifter kan ha olika syften. Vissa är tänkta som övning för en given metod. 
Andra är av den arten att det inte på förhand är givet vilken metod som skall användas. De så 
kallade Rika matematiska problemen är av den senare arten. Tanken med dessa problem är att 
de dessutom skall skapa diskussioner kring processer och matematiska begrepp. För att 
definieras som ett Rikt matematiskt problem måste problemet uppfylla sju kriterier: 
 

1) Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer och vissa lösningsstrategier. 
2) Problemet skall vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 
3) Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 
4) Problemet ska kunna lösas på fler olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 
5) Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 
matematiska idéer. 

6) Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 
7) Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem. 
(Haglund, Hedrén & Taflin, 2008, s 29-30, Taflin, 2007 s.98) 

 
Själva problemlösningsprocessen innebär först att förstå problemet och sedan planera för 
genomförandet. Till sist värderas resultatet. Detta ger fyra komponenter: förstå, planera, 
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genomföra och värdera (Emanuelsson, Johansson & Ryding, 1991; Haglund, Hedrén & 
Taflin, 2008). Dessa fyra komponenter ställer krav på problemlösaren. För att kunna förstå 
måste eleverna ha tillgång till undervisningsspråket eftersom det är med hjälp av språket som 
problemtexten tolkas. Eleven skall sedan med hjälp av denna förståelse skapa sig en hypotes 
och göra en uppskattning av resultatet. Förståelsen är avgörande för fortsättningen av 
processen. Den hypotes man kommit fram till ligger till grund för planeringen av 
tillvägagångssättet och val av strategi. Strategierna kan se olika ut beroende på hur väl insatt 
man är i proceduren som problemet tar upp. Antingen kan eleverna använda sig av konkret 
material, bild, logiskt resonemang, tabeller, ekvationer eller ekvationssystem (Haglund, 
Hedrén & Taflin, 2008). Ibland kräver problemet att man gör upp delmål för sitt 
genomförande. Vid själva genomförandet måste eleverna ha tilltro till sina lösningsstrategier, 
men också våga gå tillbaka och fundera över andra angreppssätt. I denna fas bokför eleverna 
sina resultat och använder då sin kunskap i räknefärdigheter, avläsningar, språk, begrepp och 
strategier. När eleven tror sig ha löst problemet skall eleven värdera sina resultat utifrån given 
fakta. Utöver detta skall eleven tolka och granska olika lösningar av samma problem och till 
sist fundera över generaliserbarhet och begränsningar (Emanuelsson, Johansson & Ryding, 
1991). 
 
Hänsyn måste också tas till andra faktorer, som elevens uppfattning om vad matematik är och 
sociokulturella faktorers inverkan på bildandet av kunskap (Lester; 1988, Fredriksson, 2002). 
 
För att lyckas med problemlösning måste eleverna ha kännedom om begrepp, konventioner 
och procedurer (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008: Sjöberg, 2006; Löwing & Kilborn, 2002; 
Lundblad & Sterner, 2009; Tall, 1992). 

3.2 Språkets betydelse för förståelsen i matematik  
En faktor som påverkar lösningsprocessens första del, Förstå, är hur väl utvecklat språk 
eleven har (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Löwing & Kilborn, 2008). Vilka problem 
eleverna kan ställas inför när de har ett bristande språk tas upp i detta avsnitt. 

3.2.1 Läsförståelse och matematik 
Problemlösning ställer krav på att eleverna har ett fungerande språk både när det gäller det 
vardagliga språket och det specifika språket inom matematiken. Den första utmaningen som 
eleverna ställs inför när de skall lösa en problemlösningsuppgift, är att tolka problemtexten. 
Det är då avgörande att texten är anpassad till elevens läsförmåga. Utmaningar utöver detta är 
att förstå det specifika matematiska språket och att urskilja vad problemet handlar om 
(Myndigheten för skolutveckling, 2008; Taflin, 2007). De kulturella och språkliga 
kontexterna har nära anknytning till förståelsen i matematikämnet. Därför är det viktigt att de 
språkliga sidorna i matematikämnet uppmärksammas (Myndigheten för skolutveckling, 2008; 
Löwing & Kilborn, 2002). Har eleverna problem med språket går det mer kraft åt att avkoda 
texten (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Löwing & Kilborn, 2008). Det kan innebära 
att läsaren missar och får problem med: 
 

 Implicit information: underförstådda betydelser 
 Dra slutsatser och tolka abstrakta situationer 
 Missledande information: ord och uttryck som leder eleven åt fel håll 
 Dispositionen av texten 
 Ovanliga ord och uttryck 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s10) 
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I olika undersökningar har det framkommit att läsförståelse och resultat i matematik har en 
nära korrelation (Pisa, 2003; Roe & Taube, 2006). Mer tid bör ägnas åt att tala, läsa och 
skriva matematik eftersom det bidrar till att eleverna kan reflektera över sina tankar bättre. Ett 
annat problem som elever stöter på är det matematiska symbolspråket. Det är viktigt att 
introducera detta tidigt (Pisa, 2003; Roe & Taube, 2006; NCM, 1996). 
 
Matematiska texter kan ställa till problem för elever med ett annat modersmål. Att 
uttryckssätten är olika i vardagsspråket och det matematiska språket kan vålla problem 
(Myndigheten för skolutveckling, 2008). I vardagsspråk säger man exempelvis att om man 
har sju kronor och tar bort två kronor så har man fem kronor kvar. På matematikspråk 
uttrycks detta med att differensen mellan sju och två är fem. Samma ord kan ha olika 
betydelser exempelvis ”udda” - ”konstig”, ”rymmer” - ”flyr”. I matematiska texter saknas 
redundans, det finns sällan överskott av information och informationen ges enbart vid ett 
tillfälle. Detta gör att varje ord blir mer eller mindre meningsbärande. Ett annat fenomen i 
matematiska texter är de så kallade signalorden (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
Eleven letar i texten efter signalord i ett försök att förstå hur beräkningen ser ut, i stället för att 
analysera vad som står i texten. Detta ställer till problem för signalorden berättar inte alltid 
hur räkneoperationen ser ut. I exemplet Jim har 6 km till skolan, det är 4 km längre än Bobby 
har till skolan. Hur lång skolväg har Bobby? finns signalordet ”längre än” som signalerar att 
det kan vara en addition. I detta fall är det inte så och därför skulle eleven ha gjort en felaktig 
räkneoperation om den bara såg till signalordet och inte till helheten i texten. Utöver detta kan 
i skrift verb göras om till substantiv, så kallad nominalisering. Verb skrivs ofta i passiv form, 
exempelvis ”när volymen beräknas” i stället för i aktiv form ”när man beräknar volymen”. 
Texten blir på detta sätt mer komprimerad och därmed också mer svårläst. Partikelverb kan 
ställa till problem, särskilt för andraspråkselever. Ett partikelverb är ett ord som är 
sammanbundet med ett verb, och som inte har något med verbet att göra, t.ex. ”gå åt”. I 
matematisk skrift kan ”har” och ”hade” och bindningsord, t.ex. ”som” och ”vilken”, uteslutas. 
Detta kan bli problematiskt för andraspråkselever. Tvetydiga och missledande ord kan också 
förekomma t.ex. ”Gå till den plats som är utmärkt på kartan.” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008, s 26) Det går att byta ”utmärkt” mot ”markerad” som inte på samma vis 
går att tolka fel. Svårgenomträngliga språkstrukturer är ofta texter med invecklade bisatser, 
vilket ger komplicerad meningsuppbyggnad. Språkkonstruktioner av detta slag kan vara 
besvärliga för alla elever men i synnerhet för andraspråkselever (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). 
 
Eleverna behöver dessutom ett gott ordförråd för att kunna ta till sig texten och kunna 
kommunicera. Det underlättar om texten skrivs kronologiskt. Kronologin gör att texten får en 
mer tankemässig struktur. Matematiska texter beskriver ofta en helhetssituation. Förståelsen 
underlättas av att man har illustrativa bilder eller illustrationer kopplade till texten. Förutom 
språk har elevernas förförståelse för problemet en avgörande betydelse för om man skall 
komma vidare i problemlösningen. Även lärarens roll är viktig. Lärare bör ha en språklig 
lyhördhet för att vid rätt tidpunkt introducera nya begrepp, ord och uttryck (Löwing & 
Kilborn, 2002, Lundberg & Sterner, 2009, McIntosh, 2008 m.fl.). 

3.3 Begreppsförståelse och symbolspråk i matematik 
För att i en problemlösningssituation kunna förstå och kommunicera måste man ha en god 
språk- och läsförståelse, men också en kunskap om de matematiska begrepp som problemet 
innehåller. Hur ser begreppsbildningen ut i matematik och vilka problem kan finnas kring det 
matematiska innehållet? 
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3.3.1 Begreppsförståelse 
Utifrån hur man ser på matematiken som ämne ger detta också olika sätt att undervisa och 
introducera begrepp. I de rapporter som säger att svenska elever blir allt sämre i matematik 
sägs det att en av orsakerna till detta resultat är den så kallade ”tysta” lärobokstyrda 
räkningen, en så kallad procedurinriktad matematik (Sjöberg, 2006, Timss Advanced 2008; 
Sackerud, 2009; m.fl.). För att komma tillrätta med de dåliga resultaten i matematik anser 
vissa att man bör fokuserar mer på begreppsutveckling, en så kallad konceptuellt inriktad 
undervisning, liknande den som bedrivs i Hong Kong och Taiwan (Skolverket, 2009b). 
Ett begrepp kan tolkas som uppbyggt av två delar, begreppsinnehåll (B.I.) och 
begreppsuttryck (B.U.). B.I. handlar om hur eleven uppfattar begreppet. B.U. är själva namnet 
på objektet eller fenomenet som avhandlas. De två delarna ger tillsammans förståelsen för 
begreppet, det som karaktäriserar och är gemensamt för objektet eller företeelsen (Löwing, 
2008; Johnsen Høines, 2000; m.fl.). Elevens uppfattning kan generera olika missuppfattningar 
kring de begrepp som lärs ut. Detta leder till att lärarens roll blir att utröna vad eleven har för 
erfarenhet av de begrepp som tas upp och bygga vidare på denna erfarenhet. Ett viktigt mål är 
att eleven skall erövra det formella språket. (Johnsen Høines, 2000; Kilborn, 2007). 
 
Tall (1992) skriver i artikeln The transition to advanced mathematical thinking: Functions, 
limits, infinity and proof att avancerad matematik karaktäriseras av två sammansatta kompo-
nenter:”precise mathematical definitions (including the statement of axioms in axiomatic 
theories) and logical deductions of theorems based upon them”. (a.a. s.2). Övergången till 
avancerad matematik innebär att gå från där begreppen är intuitiva och bygger på erfarenhet 
till att begreppet får en mer formell specifik definition, vilket fås genom logiska slutledningar. 
 
Ett abstrakt begrepp kan ses utifrån två fundamentalt olika sätt, strukturellt (structurally) som 
ett objekt och operationellt (operationally) som en process (Sfard, 1991, Tall, 2005). De två 
sätten kan liknas vid två olika sidor av ett mynt, båda behövs och ett operationellt kunnande 
leder fram till uppfattningen av ett matematiskt objekt (Sfard, 1991). För de flesta elever är 
första steget i att tillägna sig en ny matematisk idé eller tanke den operationella sidan av 
begreppet. Lärandet tar tid och är inte enkelt via denna väg, från en processuppfattning till en 
objektuppfattning. Ett operationellt kunnande har historiskt sett legat till grund för strukturella 
definitioner och representationer. Den historiska utvecklingen kan vara ett sätt att se på den 
matematiska utvecklingen:”it seems that the scheme which was constructed on the basis of 
historical examples can be used also to describe learning processes” (Sfard, 1991 s.16).  
 
Tall (1999) menar att APOS (Action, Process, Object och Schemas)tankar kring förståelsen 
av processer, objekt och symboler i många hänseenden är lika hans egna tankar. Men dessa 
tankar svarar inte upp till alla områden inom matematiken och därmed inte till alla begrepp 
och processer (Tall, 1999). Tankarna inom APOS att ett begrepp byggs stegvis utifrån 
handling, process, objekt och schema håller inte inom geometrin. Tall (1999) ser inte någon 
ordningsföljd mellan process och objekt eftersom vår uppfattning om eller förförståelse för ett 
objekt i vissa fall kan leda till en bättre förståelse för den matematiska processen.  Det finns 
olika sätt att angripa problem. Det kan göras utifrån en intuitiv känsla som bygger på vad man 
vet om fenomenet eller objektet. Förståelse kan även byggas utifrån vad man vet om den rent 
matematiska sidan av detta fenomen eller objekt.  Tall (2005) beskriver denna process vid 
beräkningar som att förståelsen för de ingående symbolerna i en beräkning sker genom 
”actions on objects (such as counting) symbolised and manipulated as concepts (such as 
number). A symbol used dually to represent process (such as addition) and concept (such as 
sum) is called a procept (Tall, 2005, s.2). Båda dessa angreppssätt har samma mål. Man måste 
ha tillgång till båda dessa sidor för att nå ett avancerat matematiskt tänkande (Tall, 1999). 



 11(56) 

APOS är ett viktigt bidrag till hur förståelsen av matematiskt tänkande byggs upp men det är 
inte allmängiltigt för all matematik. Denna tanke utvecklas i artikeln The Transition to 
Formal Thinking in Mathematics (Tall, 2008) där han med hjälp av nedanstående figur 
beskriver processen från grundläggande matematiskt tänkande till avancerat matematiskt 
tänkande. Processen bygger på de tre världarnas matematik, den konceptuella 
förkroppsligande världen som bygger på perception, handling och tankeexperiment, den 
proceptuella symboliska världen av beräkningar och algebraisk manipulation och till sist den 
axiomatiska formella världen som innefattar bevis och definitioner av begrepp. 
 

 

(Enligt Tall, 2008.s.8) 
Figur 1: The Three Worlds of Mathematics av Tall, 2008. 
 
Det är bättre att bygga på begrepp som är kända för eleven istället för formella definitioner 
(Tall, 1992). Begreppet som är känt måste ha den potential som krävs för utvecklingen mot 
det nya begreppet. Om man börjar med definitionen kan det ställa till kognitiva konflikter för 
eleven. Det är viktigt att eleven får reflektera över sin egen inlärningsprocess. Som lärare kan 
man underlätta denna process genom att utgå ifrån hur eleven uppfattar begreppet. En 
varierad undervisning kan underlätta denna begreppsutveckling (Tall, 1992, Sjöberg, 2006, 
Sackerud, 2009 m.fl.) 
 
Precis som Tall bygger Sfard (1991) upp sina tankar kring begreppsutveckling utifrån hur 
eleverna kognitivt utvecklar ett begrepp. Detta ses utifrån de tre stegen Interiorisering, 
Kondensering och Reifiering. Interiorisering handlar om att söka samband och jämföra med 
det man redan vet. Kondensering innefattar att det sker en anpassning till det man redan vet. 
Reifiering är en integration av begreppet och innebär att en helhetsbild av begreppet har 
erövrats (Sfard, 1991) En metod har utvecklats för bedömning av var eleven står i sin 
begreppsförståelse i förhållande till de tre stegen. Detta görs i termer av ”behaviours, attitudes 
and skills” (a.a. s.18). Elevens begreppsförståelse på de olika stadierna beskrivs på 
nedanstående sätt: (Se även Begreppsmodell, Bilaga 3). 
 
Interiorisering: På detta stadium håller eleven på att göra sig bekant med processen och till 
sist utvecklas en ny metod. De metoder som används här kräver inte någon högre matematisk 
kunskap. Eleven klarar att ta ut lättare uttryck och tolka lättare texter som innehåller det 
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avsedda begreppet. Problem finns med att få ihop delarna med helheten. Eleven har inte helt 
klart för sig utifrån vilka kända begrepp som den aktuella matematiken kan härledas. 
 
Kondensering: På denna nivå börjar eleven se helheten för en given process utan behov av 
att gå in i detaljerna med en gång. Eleven börjar referera processen i form av input och output 
(vad som är givet och vad detta ger) i en given situation. Tack vare denna insikt kan eleven 
jämföra, generalisera och kombinera processen med andra kända processer. På så sätt kan 
eleven lättare alternera mellan olika representationer för begreppet. Eleven har inte behov av 
att gå in i delarna utan kan tänka mer fritt kring delarna och helheten som problemet tar upp 
och klarar nu även av att dela upp helheten i dess delar. Eleven resonerar kring vad som är 
givet och vad som inte är givet. Detta gör att eleven klarar av att uttrycka något med hjälp av 
något annat. Tack vare denna insikt kan eleven jämföra, generalisera och kombinera 
processen med andra kända processer. Eleven kan ta till sig och gå emellan olika 
representationer av begreppet. Eleven har på denna nivå fått en insikt, om än inte en säkerhet, 
i vad detta eller dessa begrepp kommer ifrån, ser begreppsattributen till viss del. 
 
Reifiering: De två första stadierna var mest av kvantitativ karaktär och detta stadium har mer 
kvalitativ karaktär. Eleven kan nu beskriva begreppet utan hjälp av processen. Begreppet har 
utvecklats till att ha egenskaper och relationer med andra begrepp. Det har fått en egen 
representation. Processer där det nya begreppet ingår kan lösas och nya matematiska begrepp 
kan konstrueras med hjälp av detta nyvunna begrepp. Eleven ser nu relationerna med de andra 
begreppen som var kända sedan innan och har nu gjort begreppet till sitt eget. 
 
Vid definition av begrepp i matematik används i princip samma språk som i t.ex. fysik och 
biologi för att beskriva ett fenomen. Det som skiljer är att begreppen i fysik och biologi ofta 
härrör ifrån materiella ting. I matematiken kan det många gånger bara uppfattas genom våra 
sinnen. Att ”se” eller urskilja är en viktig egenskap i matematik. För att kunna se delarna 
måste man kunna se helheten (Sfard, 1991). Visualisering gör vissa abstrakta begrepp mer 
påtagliga (Tall, 2008; Sfard, 1991; Lundberg & Sterner, 2009). För att underlätta inlärningen i 
matematik nämns ibland tre faser vid inlärningen av begrepp, den laborativa konkreta fasen, 
den representativa visualiserande fasen och den abstrakta fasen (Lundberg & Sterner, 2009). 
Hur länge eleven arbetar i varje fas är individuellt, men det kräver tid (Lundberg & Sterner, 
2009; Timss Advanced, 2008). Laborationer är bra för att konkretisera begrepp och metoder, 
men man får inte stanna vid detta: 
 

”Det är viktigt att konkretiseringen inte blir en aktivitet som enbart sysselsätter 
eleverna eller får dem att manipulera sig fram till ett korrekt svar för stunden. 
Konkretiseringen måste ges ett viktigt syfte såsom att hjälpa eleverna att 
språkligt uppfatta innebörden av en metod eller räkneregel.” 

(Löwing & Kilborn, 2002. s 204) 

3.3.2 Det matematiska symbolspråket 
Vi måste förstå var begreppet har sina rötter och vart man är på väg (Skolverket, 2009b). 
Exempel för att förstå multiplikation med parentes måste eleven först ha reifierat att ett tal kan 
delas upp i olika delar, t.ex. att 7 kan skrivas 2+5. Eleven måste dessutom vara bekant med 
lagen att a (b + c) = ab + ac (Löwing, 2008). Dessutom behöver likhetstecknet uppfattas 
strukturellt, som ett objekt. Problemet ligger i att likhetstecknet har olika betydelse och kan 
betraktas som en identitet, ett uttryck som beskriver något (någon förutsättning) eller att det 
kan betraktas som ett kommando, att verkställa det som finns på högersidan. Förmågan att se 
ett begrepp både som en process och som ett objekt är en förutsättning för en djupförståelse 
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av matematik (Sfard, 1991; Tall; 1992). Om eleven inte uppfattat likhetstecknet som ett 
objekt och insett att tal kan delas upp är det svårt att tolka ekvationen 2 (x +2) =12. Om 
eleven har problem med detta kan den även få svårt att se att (x + 2) står för något som är 
delar av en helhet (Löwing, 2008). Det som står innanför parentesen hör ihop. Konkret kan 
det t.ex. stå för kostnaden av innehållet i en godispåse. Tittar man på hela uttrycket kan det 
innebära att man köpt två påsar för 12 kronor och man känner bara till vad t.ex. klubborna 
kostar. För att eleverna ska kunna lära sig multiplikation med parentes måste de kunna 
urskilja begreppsattributen. Annars får man problem med förståelsen. Med begreppsattribut 
menas det som karakteriserar det nya begreppet och skiljer det från andra redan inlärda 
begrepp. Exempelvis är begreppsattributet för en kvadrat gentemot en rektangel är att 
kvadratens sidor är lika långa (Skolverket, 2009b). Utöver detta kan ett begrepp användas på 
olika sätt. Variabelbegreppet kan exempelvis betraktas som en storhet, fixt värde, generella 
lösningar och som en mängd. Det finns framför allt tre missuppfattningar av 
variabelbegreppet (a.a.): 
 

 icke-symbolisk representation: 
4a + 6b ger 10, a och b har ingen representation utan eleverna ser bara koefficienterna  

 sifferrepresentation: 
x = 7. 5x uppfattas som 57 inte som 5×7, x uppfattas som en siffra inte ett tal. 

 konkret objektrepresentation: 
Förenkling vid t.ex. f = filmjölk m= mjölk, 4f – m +4m +3f = 7f+3m. Denna 
förenkling kan bli svår att förstå om man bara ser variablerna som en symbol för ett 
tal. 

 
För att se vilka missuppfattningar eleven har gjort kan man analysera elevers lösningar. I 
lösningarna kan man få fram elevernas uppfattning om begreppet genom deras tillämpningar 
av proceduren (Skolverket, 2009b). Lärarens roll blir att analysera dessa missuppfattningar 
och att underlätta övergången mellan det informella språket och det formella språket (Löwing 
& Kilborn, 2002; Tall, 1992). 

3.4 Studier kring ämneskunskaper och andraspråk 
I detta avsnitt refereras några artiklar som tar upp matematikutveckling för elever med ett 
annat modersmål. 
 
En åtta år lång studie gjord av Ramirez i USA jämförde tre olika sätt att lägga upp den totala 
undervisningen för elever med ett annat modersmål. Studien refereras av Rönnberg & 
Rönnberg (2001) utifrån den sydafrikanska forskningsöversikten, JET. Studien lades upp 
enligt följande: 1. En grupp undervisades bara på engelska. 2. Den andra gruppen hade utöver 
engelskundervisningen också 40 min undervisning på sitt hemspråk per dag, under de första 
tre åren. 3. Den tredje gruppen hade 40 % av sin undervisning på sitt modersmål och en 
successiv övergång till engelskspråkig undervisning fram till årskurs sex. En jämförelse 
gjordes med engelskspråkiga elever på samma nivå. Resultatet visade att eleverna i grupp 1 
och 2 höll jämna steg med referensgruppen under de tre första åren. Därefter kom de efter, 
rent kunskapsmässigt, särskilt i matematik. Den tredje gruppen hade i slutet av studien gått 
förbi de två första grupperna gällande andraspråket. Elevernas färdigheter i engelska låg över 
genomsnittet för deras engelskspråkiga kamrater. 
 
I artikeln Matematikundervisning och hemspråk i Nämnaren 18 (3/4, 1991) berättar Kilborn 
om en utvärdering av matematikläromedel som gjorts i Mozambique. Kilborn (1991) 
beskriver vad läromedlen kan ge för dilemman. En del av artikeln tar upp forskning som 
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belyser att barn redan tidigt har god förförståelse för att lösa additions- och 
subtraktionsproblem. Han refererar då bland annat till Gelman och Gallistels forskning om 
barns förkunskaper. Exemplen ”en-till-en principen” och ”principen om godtycklig ordning” 
jämförs med kommutativa och associativa lagarna för addition. Barnens förmåga kring detta 
försämras när de börjar skolan. Kunskapen är ”knuten till det egna språket och erfarenheter 
från närmiljön” (a.a. s. 56). Detta kan bero på att den matematik som eleverna stöter på i 
skolan inte är representativ för den närmiljö som barnen kommer ifrån. Barnen får svårt att 
koppla ihop denna nya matematik med den som de redan var bekanta med. Detta gör att de 
regredierar i sitt tankesätt och går tillbaka till mer primitiva metoder såsom fingerräkning. 
 
Kilborn (1991) säger sig även ha sett samma problem hos svenska elever där förkunskaperna 
inte harmonierar med skolmatematiken. I många länder har denna problematik 
uppmärksammats och försök har gjorts att ändra undervisningen. Ett sätt har varit att utöka 
kommunikationen i både helklass och i mindre elevgrupper. På så vis kommer elevernas 
tankar i fokus och man kan visa på olika sätt att lösa problem. Paradoxen i denna form av 
undervisning, i större eller mindre grupp, är att det i förlängningen blir en mer 
individualiserad undervisning. Eleverna får en möjlighet att genom samtal hitta sin egen 
tankeform. Ett dilemma med denna undervisning gäller elever med ett annat modersmål. De 
har inte samma erfarenheter som sina klasskamrater och de har inte heller tillgång till 
undervisningsspråkets alla nyanser. Kilborn (1991) menar att detta dilemma gäller även för 
elever från västvärlden, men det är ännu större skillnad mellan erfarenhet och skolarbete i 
Mozambique. Detta beror på att de inte ges samma möjligheter till kvantifiering av sin 
omgivning på grund av den kultur de lever i. 
 
Marton har tillsammans med Ng och Tsui gjort en studie i Hong Kong om begreppsförståelse 
i fysikundervisning (Björneloo, Mårdsjö & Samuelsson Pramling, 2004). En av de två 
undersökta grupperna undervisades på modersmålet kinesiska och den andra gruppen på 
engelska, som är elevernas andraspråk. Resultatet visade att de som undervisades på engelska 
lärde sig de aktuella begreppen och uttrycken på engelska. De lärde sig även att uttrycka sig 
på sitt andraspråk, men ”de utvecklade inte samma förståelse för innebörden av 
undervisningen som de som undervisades på sitt modersmål” (Björneloo, Mårdsjö & 
Samuelsson Pramling, 2004, s 18). 
 
Elever som har ett andraspråk blir trötta då de hela tiden måste avkoda på ett språk som de 
inte behärskar (intervju med Seja Wellros i Löwing & Kilborn, 2008). Det blir en kognitiv 
belastning, dels genom att hitta de språkliga strategierna i sitt andraspråk, dels för att upptäcka 
andraspråket i kroppsspråk och i kontext. Eleverna kan behärska vardagsspråket men kan 
ändå få problem med den matematiska texten. 
 

”Vad vi i flera fall kan konstatera är att eleverna behärskar vardagssvenska men 
att de har problem att förstå matematisk text och hur de skall tolka de vanligaste 
orden för jämförelse. De får därmed också problem att avgöra vilka beräkningar 
som skall utföras” (Löwing & Kilborn, 2008, s. 40). 

 
Jim Cummins (1981) beskriver sina hypoteser om andraspråkinlärning i artikeln Age on 
arrival and second Language learning in Canada. Det tar ca två år för en andraspråkselev att 
utveckla ett fungerande vardagsspråk medan det tar fyra till åtta år att utveckla ett fungerande 
språk för ämnesundervisningen i skolan. De individuella skillnaderna är stora (Cummins, 
1981). I den lingvistiska forskningen används uttrycken bas och utbyggnad av språket. Med 
bas menas att eleverna klarar av det vardagliga språket. Med utbyggnad menas språket som 
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eleven behöver för att behärska det skol- och kunskapsrelaterade språket (Cummins, 1981; 
Hyltenstam, 2003). 
 
I Ulf Fredrikssons avhandling Reading Skills among Students of Immigrant Origin (2002) 
redovisas en longitudinell studie från 1993 till 1999 gällande ordigenkännelse och 
läsförståelse. Undersökningen jämför elever med invandrarbakgrund som är födda i Sverige 
med invandrade elever och svenska elever. Resultaten på de två genomförda testerna visade 
att svenska elever var signifikant bättre på båda testerna. Elever med invandrarbakgrund låg 
resultatmässigt närmare de svenska eleverna än de invandrade eleverna angående 
ordigenkänning. När det gällde läsförståelsen låg däremot resultatet för eleverna med 
invandrarbakgrund närmare de invandrade eleverna än de svenska eleverna (Brunar, 2010). 
Av detta kan man utläsa att de har sämre läsförståelse än vad ordförrådet visar. 
 
Fredriksson (2002) undersökte hur kända faktorer, både individuella, familjerelaterade och 
skolrelaterade, påverkade elevernas ordförråd och läsförståelse. Undersökningens resultat 
visade på skillnader beroende på hur länge eleverna varit i Sverige, könstillhörighet, 
sociokulturella faktorer och skillnader i form av läsvana. Totalt sett var skillnaden mellan 
invandrade elever och elever med invandrarbakgrund mindre än mellan svenska elever och 
utländska elever som grupp.  Resultatet visade även på en skillnad angående vilket modersmål 
eleverna hade. Tysktalande elever presterade bättre än svenska elever. Däremot uppvisade 
elever med turkiska, somaliska och romani som modersmål ett sämre resultat än svenska 
elever, vilket innebär att beroende på vilket modersmål man har så påverkar detta 
läsförståelsen och ordigenkänningen olika. 
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4 Föranalys av uppgiften 
Här presenteras först den valda uppgiften. Därefter redovisas en matematisk analys med 
exempel på lösningsmetoder. 

4.1 Uppgiften 
Uppgiften som användes i undersökningen är hämtad från boken Rika matematiska problem 
(Haglund, Hedrén & Taflin, 2008). 

 

4.2 Matematisk analys av uppgiften 
Analysunderlaget är sammanställt utifrån tankar kring problemet ”Köpa böcker” i Rika 
matematiska problem (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008). Matematiska moment som 
problemet berör är Naturliga tal, Summa, Differens, Tabell, Ekvation och Matris 
(ekvationssystem). 
 
Haglund, Hedrén och Taflin (2008) ger nedanstående exempel på hur problemet kan lösas 
med hjälp av konkret material, att gissa och kontrollera, rita en bild, logiskt resonemang, 
ställa upp en ekvation eller ställa samman i en tabell. 
 
Konkret material: 
Eleven kan använda låtsaspengar och riktiga böcker. Genom att låtsas att de är och handlar 
kan de med hjälp av pengarna och böckerna konkretisera problemet. 
 
Gissa och kontrollera: 
Genom att sätta in och pröva olika kostnader för böckerna kan eleverna komma fram till 
lösningen på problemet. Om till exempel Ende kostar 100 kronor kostar Kierkegaard 100 + 
100 = 200 kronor. Detta ger att Ende + Kierkegaard kostar 300 kronor tillsammans. Magorian 
kostar 300 – 190 = 110 kronor. Tillsammans kostar böckerna 100 + 200 + 110 = 410 kronor. 
Det stämmer inte. En ny prövning måste göras. 

(Enligt Haglund, Hedrén & Taflin, 2008; s.146) 
Figur 2: Köpa böcker 
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Rita bild: 
Böckerna kan illustreras med hjälp av bilder och villkoren ritas in där. 

E  = Ende 
K = Kierkegaard 
M = Margorian 
 
Villkor (1): Givet är E + K + M = 450 

 
 
Villkor(2):  K är 100 kr dyrare än E  
Byt K i (1) mot E och 100 kr:  
E + E + 100 + M = 450 (#) 

 
    
Villkor(3): K och E kostade 190 kr mer än M 
Byt K och E i (1) mot M och 190 kr: 

 
 
Slutsats: M + M = 260, så M = 130 
 
Sätt in M = 130 i (#): 

 
 
Detta ger 

 
   
Slutsats: E + E = 220, så E = 110 
 
Sätt in E = 110 och M = 130 i (1): 

 

Slutsats:  K = 210         

110 130 K =  450 kr 

E E + 230 =  450 kr 

E 130 E+100 =  450 kr 

M + 190 M =  450 kr 

E M E+100 =  450 kr 

E M K =  450 kr 
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Resonera logiskt: 
Genom att beakta de fakta som ges i uppgiften och de olika förhållandena mellan böckerna 
kan man logiskt komma fram till vad varje bok kostar. 
 
Villkor 

1. Kierkegaard, Ende och Magorian kostade 450 kr tillsammans. 
2. Kierkegaard kostade 100 kronor mer än Ende. 
3. Kierkegaard och Ende kostade 190 kr mer än Magorian. 

 
Ovanstående villkor gör att Ende och Kierkegaard kan bytas mot Magorian och 190 kr. Detta 
innebär att två Magorian och 190 kr har värdet 450 kr. Två Magorian kostar då tillsammans 
260 kr. En Magorian kostar 130 kr. På så sätt får man fram att man betalt 320 kronor för Ende 
och Kierkegaard. Vi vet att Kierkegaard är värd en Ende och 100 kr. Detta ger att två Ende 
och 100 kronor har värdet 320 kr. Två Ende kostar då 220 kr. Detta ger att Ende kostar 110 
kronor. Genom att lägga till 100 kr på Endes kostnad får man att Kierkegaard kostar 210 kr. 
 
Ställa upp ekvation: 
Om man utgår från att Ende kostar X kr, så får man följande kostnadsuttryck för varje bok 
som sedan kan sättas in i totalsumman. 
Ende: X kr 
Kierkegaard: (X+100) kr 
Magorian: (( X+ (X+100)) – 190 = (2X – 90) kr 
 
Ende, Kierkegaard, Magorian: 

4X + 10 = 450 
4X = 440 
X= 110 

 
Endre: 110 kr 
Kierkegaard. 210 kr 
Magorian. 130 kr 
 
Alternativ  2: Om man utgår från att Magorian kostar X kr, så får man en ekvation utifrån 
villkoret att Ende och Kierkegaard tillsammans kostar 190 kr mer än Magorian. 
 

1) Magorian: X kr 
Ende + Kierkegaard: (190 + X) kr 
Tillsammans blir detta: 

2X + 190 = 450 
2X = 360 
X = 130 

Magorian: 130 kr 
 

2) Nu är Ende + Kierkegaard = 190 + 130 = 320. Om Ende betecknas med Y, får man: 
Ende: Y kr 
Kierkegaard: (Y + 100) 
Detta ger. 

Y +(Y + 100) = 320  
2Y + 100 = 320 



 19(56) 

2Y = 220  
Y = 110 

 
Ende: 110 kr 
Kierkegaard: 210 kr 
 
Ställa upp ekvationssystem: 
E = Ende 
K = Kierkegaard 
M = Margorian 

K + E + M = 450  (1) 
K – E = 100  (2) 
K + E – M = 190   (3) 
 

(1) – (3) ger 
M + M = 260 
M = 130 

 
 (3) kan skrivas som 

K + E – 130 = 190 
K + E = 320  (4) 

 
(2) + (4) ger 

K + K = 420 
K = 210  

 
 (2) kan skrivas som 

210 – E = 100 
E = 110 
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Söka mönster med hjälp av tabell: 
Nedan följer en tabell som ger det generella uttrycket för totalsumman. 
 
Ende  
Kr 

Kierkegaard 
Kr 

Magorian 
kr 

Totalt 
Kr 
 

100 100 + 100 100+ 100+100 – 190 = 
= 2×100 - 90 

4×100 + 100 – 90 =  
= 4×100 + 10 = 410 

110 110 + 100 110+ 110+100 – 190 = 
= 2×110 - 90 

4×110 + 100 – 90 =  
= 4×110 + 10 = 450 

120 120 + 100 120+ 120+100 – 190 = 
= 2×120 - 90 

= 4×120 + 10 = 490 

130 130 + 100  2×130 - 90 = 4×130 + 10 = 530 
 

140 140 + 100  2×140 - 90 = 4×140 + 10 = 570 
 

150 150 + 100  2×150 - 90 = 4×150 + 10 = 610 
 

    
 

n n + 100  2×n - 90 = 4×n + 10  
 

Tabell 1: Söka mönster 
 
Det går att hitta mönster och uttryck även med ord genom att formulera de olika villkoren. 
Kierkegaard kostar alltid 100 kronor mer än Endre. 
Magorian kostar alltid dubbelt så mycket som Ende minus 90 kr och alla tre böckerna kostar 
fyra gånger så mycket som Ende plus 10 kronor.  
Analysen av b- uppgiften behandlas inte separat här utan elevernas lösningsförfarande 
analyseras utifrån de lösningsstrategier som gäller för a-uppgiften. 
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5. Metod  
I den kommande texten presenteras först urval av undersökningsgrupp. Därefter följer val av 
metod och genomförande, med underrubriker textanalys, observation och intervju. Till sist tas 
etiska överväganden upp. 
 
Eftersom forskningen kring elever med invandrarbakgrund är liten, har jag fått vända mig till 
den lingvistiska forskningen och koppla denna till den matematikdidaktiska forskningen för 
att försöka att hitta de samverkande faktorerna. Sökning gjordes med hjälp av bibliotekets 
olika databaser. Kedjesökning gjordes med hjälp av den framtagna litteraturens referenslistor. 
Risken med denna form av sökning är att man hamnar inom samma gren inom forskningen 
och på så sätt inte får fram andra perspektiv på problemet (Rienecker & Stray, 2002). 
Informationssökning har även gjorts via SFI: s och NCM: s hemsidor för att söka litteratur 
och artiklar som har förankring i den aktuella frågeställningen, både internationellt och 
nationellt. Det finns alltid en risk med att göra en sådan sökning (Bryman, 2009). Därför har 
källorna granskats kritiskt utifrån varje artikels referenslista. 

5.1 Urval 
Eleverna som ingick i studien läste ett yrkesinriktat program och ingick i ett projekt som läste 
Matematik A under två år på gymnasiet. Urvalet i denna uppsats är en form av både 
stratifierat urval och bekvämlighetsurval (Bryman, 2009). Det stratifierade urvalet har gjorts 
utifrån att eleverna skulle ha invandrarbakgrund och ha haft större delen av sin skolgång i 
Sverige. Eleverna valdes från min egen undervisningsklass. Därmed har också en form av 
bekvämlighetsurval använts. Bekvämlighetsurvalet motiveras med att dessa fyra elever 
tillsammans var representativa för hur det idag kan se ut i många klasser i Sverige. Eleverna 
E1 och E3 är tvåspråkiga, albanska och svenska, eleven E2 är tvåspråkig, serbiska och 
svenska och eleven E4 är trespråkig, serbiska, romani och svenska. De fyra elevernas 
föräldrar kom till Sverige under Balkankriget i början av 1990-talet och alla eleverna är födda 
i Sverige. De bor i invandrartäta områden och kommer i stort sett bara i kontakt med svenska 
språket under sin skolgång. E1 arbetar dock efter skolan och kommer därmed i kontakt med 
det svenska språket även utanför skolan. 

5.2 Val av metod 
Metoden som användes är kvalitativ och den var tredelad. Först analyserades texten. Därefter 
observerades eleverna då de arbetade med problemuppgiften. Utifrån vad som framkom vid 
observationen intervjuades eleverna för ett förtydligande av sitt agerande. 
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5.2.1 Textanalys 
I denna studie gjordes en föranalys av textuppgiften utifrån de punkter som tagits upp i 
teoribakgrunden att Myndigheten för skolutveckling (2008) kommit fram till kan bereda 
svårigheter för elever med ett annat modersmål. 

 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 Signalord  
 Normalisering – när verb blir till substantiv  
 Verb i passiv form   
 Partikelverb  
 Fullständiga verbformer  
 Tydliga bindningar  
 Tvetydiga, missledande ord  
 Komplicerad meningsuppbyggnad  

(Myndigheten för skolutveckling, 2008) 
 

5.2.2 Observation 
En observationsmall utformades utifrån de tre första delarna i problemlösningsprocessen: 
förstå – planera – genomföra. Till varje del utformades underfrågor (Bilaga1). Jag valde att 
inte ta med problemlösningsprocessens sista fas, att utvärdera, då den inte rymdes i denna 
studies begränsade omfattning. 

5.2.3 Intervju 
För att ge eleverna en så stor frihet som möjligt att diskutera det som för dem kändes som ett 
problem, föll valet på den semistrukturerade intervjuformen (Bryman, 2009). Risken med en 
sådan intervjuform är att hamna vid sidan av det som var tänkt att diskuteras. Därför användes 
en intervjuguide (Bilaga 1) med sju huvudfrågor. 
 
Intervjuguidens frågor byggdes kring vissa teman. Transkriptioner från observationen låg till 
grund för de sju huvudfrågorna och den underfråga som finns i intervjuguiden (Bilaga 1). De 
första tre frågorna utformades utifrån att alla fyra eleverna uppvisade en dålig förståelse för 
själva problemet. Det gick inte vid observationen klart säga om detta berodde på 
läsförståelsen eller problem med det matematiska innehållet som uppgiften tar upp. Frågorna 
fyra till sex utgick ifrån elevernas diskussioner kring beräkningarna. Den sjunde frågan gällde 
gruppens egna problemformuleringar och hur de tänkte kring detta. Tills sist fick de möjlighet 
att tillägga något som de tyckte att vi inte tagit upp. 

5.3 Genomförande  

5.3.1 Textuppgift och textanalys 
Det första som gjordes var att välja uppgift. Valet föll på rika matematiska problem, eftersom 
tanken med dessa problem är att de skall skapa en kommunikation kring det problem som tas 
upp. Dessutom ger dessa uppgifter eleverna en bredare bild av de begrepp som tas upp. Jag 
valde problemet ”Köpa böcker” (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008, Taflin, 2007; s.146). 
Anledningen till detta val var att tiden för själva observationen låg i samband med Nationella 
prov för Ma A. Eleverna behövde öva sig på uppgifter där de kunde få fram en generell 
lösning och att uppgiften gick att lösa med hjälp av uttryck och ekvationer. Eftersom 
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uppgiften gav denna möjlighet innebar det att jag kunde titta närmare på hur eleverna använde 
och handskades med begreppen variabel, uttryck och likhetstecken. 
 
En föranalys av texten gjordes för att se om texten kunde ställa till problem för eleverna med 
tanke på att de har ett andraspråk. Analysen gjordes utifrån följande punkter: Vardagsspråk 
och matematiskt språk, Signalord, Nominalisering – när verb blir till substantiv, Verb i passiv 
form, Partikelverb, Fullständiga verbformer, Tydliga bindningar, Tvetydiga missledande ord 
och Komplicerad meningsuppbyggnad. Punkterna sammanställdes utifrån skriften Mer än 
matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). 

5.3.2 Observation 
Valet föll på att filma observationen eftersom jag var så kallad deltagande observatör i form 
av undervisande lärare (Bryman, 2009). Fördelen med att filma var att om något upplevdes 
oklart gick det att gå tillbaka och titta på en given sekvens. Det som också framträdde i filmen 
var mitt eget agerande och hur jag eventuellt medvetet eller omedvetet påverkade eleverna. 
Att vara deltagande observatör har både för- och nackdelar. Nackdelen är att man är inne i 
själva processen samtidigt som man är observatör. Å andra sidan är detta samspel en del av 
yrkesprofessionen för lärare. Som lärare är jag alltid en deltagande observatör som gör 
bedömningar. Dessutom fanns det en fördel genom att eleverna kände mig sedan innan och 
känner sig trygga i vår relation. 
 
Arbetssättet som användes i denna studie var inte obekant för klassen, men eleverna brukade 
ha två lektionspass à en timma/ gång. Vid första tillfället indelades klassen i grupper om 3-4 
elever/grupp. I studien gjordes ett avsteg i gruppindelningen från att grupperna bör vara 
heterogena (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008, Taflin, 2007). Det gjordes av filmtekniska skäl 
och för att inte missa något som eleverna gjorde eller sa. Risken med denna indelning är att 
elevgruppen blir homogen istället för vad som önskvärt, heterogen. 
Eleverna fick först läsa igenom problemet och sätta sig in i problematiken enskilt samt 
försöka hitta en eller flera lösningsstrategier. Därefter gick gruppen samman och presenterade 
för varandra hur de såg på problemet och gav eventuella lösningsförslag. Därefter skulle 
gruppen enas om en lösning. I det ordinarie uppläggets andra lektionstillfälle sammanställde 
gruppen sin redovisning och gjorde ett likartat problem som också skulle presenteras i 
helklass. Varje grupp presenterade både skriftligt och muntligt vid tavlan. Klassrummet hade 
flera whiteboardtavlor. På så sätt fanns alla gruppers lösningar tillgängliga för klassen. När 
varje grupp presenterat sina resultat ger övriga elever i klassen kamratrespons på lösningar 
och presentationer. Till sist diskuterades de olika lösningarnas för- och nackdelar i en 
helklassdiskussion. Denna sista del var inte med i studien på grund av att tiden inte medgav 
detta. Därför avgränsades undersökningen att bara gälla de tre först delarna i 
problemlösningsprocessen. För att hinna med större delen av det som tagits upp ovan 
förlängdes lektionspasset till 1,5 h. 
 
Vid själva filmningen fick jag hjälp av en kurskamrat. Hon gick runt bland de fyra eleverna 
och filmade under hela processen. Periodvis stod filmkameran på bordet och på detta vis blev 
ljudkvalitén bättre vid diskussionen. Det kan vara ett dilemma att ta in en person i en klass för 
att eleverna kan tystna på grund av blyghet och osäkerhet. För att undvika detta valde jag en 
person som eleverna kände sedan tidigare. 
 
Det filmade materialet granskades utifrån om det gick att upptäcka problem eller hinder som 
direkt eller indirekt kunde härledas till att eleverna hade ett annat modersmål än svenska. 
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Observationen jämfördes med vad som forskning och litteratur kring språk och 
begreppsutveckling i matematik kommit fram till. Som hjälp vid observationen användes ett 
observationsschema (bilaga 2). 
 
Först transkriberades hela lösningsprocessen utifrån vad som framkom på filmen när det 
gällde kommunikation och beräkningar. Därefter granskades materialet utifrån dessa två 
aspekter med fokus på de enskilda eleverna. 

5.3.3 Intervju 
Vid intervjutillfällena följdes intervjuguiden i största möjligaste mån (bilaga 1). Frågorna var 
mer allmänt formulerade för att öppna upp för följdfrågor. Den intervjuade hade stor frihet att 
utforma svaren efter sitt eget sätt. Följdfrågor visade sig nödvändiga då svaren var otydliga 
eller tvetydiga. Intervjun skedde enskilt och spelades in. Tillsammans med eleven lyssnade 
jag igenom inspelningen och eleven fick förtydliga där så behövdes. Alla intervjuerna 
transkriberades. 
 
Det som framkom vid observationen och intervjun strukturerades utifrån 
problemlösningsprocessen, beräkningsmetoder och begreppsförståelse enligt Sfards(1992) 
begreppsmodell (bilaga 3).   
 

5.4 Etisk hänsyn 
Eleverna informerades om att jag skulle göra en undersökning för min utbildning och att 
denna skulle filmas och att jag därefter skulle intervjua dem. Utöver detta fick de reda på att 
uppsatsen kommer att vara tillgänglig på Internet. Det poängterades att det var frivilligt att 
delta. Eleverna fick skriva under att de fått denna information. För att säkerställa 
anonymiteten kodades varje elev med en bokstav och siffra, E1, E2, E3, E4. I mina etiska 
hänsynstaganden har jag försökt att säkerställa Vetenskapsrådets krav på information, 
samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet (Bryman, 2009). 
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6 Resultat 
Resultaten presenteras enligt följande: Först redovisas resultatet av textanalysen. Därefter 
presenteras vad som framkom under observationen och sist följer en redovisning av 
intervjuerna. De enskilda intervjuerna är strukturerade utifrån problemlösningsprocessens tre 
första delar: förstå – planera – genomföra. 

6.1 Resultat av analys av den matematiska texten 
Nedanstående tabell visar resultatet av textanalysen som strukturerats utifrån punkterna i 
skriften Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (Myndigheten 
för skolutveckling 2008). 
 
Språkliga dimensioner i textuppgifter som 
kan orsaka problem för 
andraspråkselever 

Textanalys av uppgiften 

Vardagsspråk och matematiskt språk Det finns inget överskott av information i 
texten. ”Formulera” är inget ord som 
eleverna använder i sin vardag. 
 

Signalord I uppgiften finns signalorden ”tillsammans” 
och ”mer än”. 
 

Nominalisering – när verb blir till substantiv: Nominalisering förekommer inte. 
 

Verb i passiv form Texten innehåller inga verb i passiv form. 
 

Partikelverb Det förekommer inte några partikelverb. 
 

Fullständiga verbformer I uppgiften används imperfektformen 
”köpte” och ”handlade” i stället för ”har 
köpt” och ”har handlat”. 
 

Tydliga bindningar I uppgiftens fråga b står det ”Formulera ett 
liknande problem och lös det.” Frågan kunde 
ha bundits tydligare till textuppgiften genom 
formuleringen: ”Skriv ett liknande problem 
som i texten ovan och visa sedan hur 
lösningen ser ut” 
 

Tvetydiga, missledande ord Det förekommer inga tvetydiga eller 
missledande ord. 
 

Komplicerad meningsuppbyggnad Meningsuppbyggnaden är enkel. 
 

Tabell 2: Språkliga dimensioner i uppgiftstexten 
 

Utöver ovanstående punkter kan även dispositionen av uppgiften orsaka svårigheter för elever 
med andraspråk. Även så kallade signalord kan leda eleverna fel i deras tänkande. Det som 
möjligtvis också kan vara en svårighet för eleverna är att texten saknar redundans. Texten 
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ställer också krav på att eleverna ska kunna dra slutsatser och tolka abstrakta situationer. 
Även om eleverna inte handlat på bokrealisation borde de ha kommit i kontakt med någon 
realisation. Möjligtvis kan det ställa till problem med att bedöma rimligheten i kostnaderna 
för böckerna om de aldrig har varit på en realisation av böcker. 

6.2 Resultat av observation 
Här redovisas resultatet av observationen när de fyra eleverna löser uppgiften i grupp. I 
avsnittet redovisas hur eleverna använder sig av begreppen ekvationer, variabler, uttryck och 
likhetstecken. Det redovisas även hur eleverna tänker kring signalorden ”mer än” och 
”tillsammans”. 

6.2.1 Observation av gruppdiskussion 
Lektionen började med att läraren går igenom olika tillvägagångssätt för att lösa ett rikt 
problem. Läraren läser problemet högt. I början av lektionen sitter eleverna E1 och E2 själva 
och löser problemet eftersom E3 och E4 har försovit sig. E1 och E2 sitter var och en för sig 
och försöker förstå problemet. Följande skrev de i sina anteckningar: 
Eleven E1:   Eleven E2: 
E = X   Ende = X 
K= X + 100   Kierkegaard = X + 100 
 
Under denna del av diskussionen är E1 och E2 lika aktiva i diskussionen. Det är dock E1 som 
styr själva diskussionen. Eleverna försöker hitta en uträkning för de enskilda böckerna 
(delarna) med hjälp av uttryck som de sedan kan använda i en ekvationslösning. De gör inte 
någon planering av olika strategier som de kan använda för att lösa uppgiften. Eleverna riktar 
in sig på Magorian till en början och säger att han borde vara X. Har svårt att välja eftersom 
det står ”mer än” på två ställen i texten och de diskuterar detta med varandra. Samtalet kretsar 
mycket kring signalorden ”mer än” och ”tillsammans”. 
 
Eleverna E1 och E2 feltolkar texten. De tror att Ende och Kierkegaard tillsammans kostar 190 
kronor. Det är E1 som kommer med detta förslag. E2 har tidigare i diskussionen nämnt att 
dessa två böcker tillsammans kostar 190 kronor ”mer än” Magorian. Trots detta reagerar 
eleven E2 inte över det påstående som E1 kommer med. Vid ett tillfälle får de fram att 
Kierkegaard kostar 275 kronor. Detta tycker E1 låter för dyrt för en bok. E2 svarar då E1 att 
en bok kan kosta det ”för vi vet inte hur tjock boken är”. 
 
E1 påpekar att det måste finnas ett ”lika med” i en ekvation. De båda eleverna får problem 
med att det står ”tillsammans” utskrivet två gånger i texten. E2 påpekar att det ena 
”tillsammans” bara innefattar två av böckerna. E1 håller med och säger att de inte kan ha med 
två likhetstecken. 
 
Under observationen uppvisar eleven E1 problem med att förklara vad hon menar, hon tappar 
bland annat ord. Vid ett tillfälle lät det så här: ”Hallå vi gör så här…. E (Endre) är X: et i 
detta fallet men här har vi redan ett tal som vi kan räkna. Om vi räknar ihop detta så får vi 
fram vad K (Kierkegaard) kostar, nej vad E kostar. I och med att….  kolla här, Kierkegaard 
kostar 100 kronor mer än Ende, ….. han är ju X: et, fattar du att han är X: et? Om vi räknar 
ut detta får vi vad X: et kostar, det vill säga när han här… (Ende) och så fortsätter vi sen så 
Kierkegaard och Ende kostar tillsammans 100 kronor mer än Magorian. Så räknar vi ut detta 
X+X.. bla.. bla.. bla.. [säger bla bla bla]...  det vi fick, fattar du? Sen är han X: et och så får vi 
reda på vad han och han kostar. Sen gör vi bara… på nått sätt svaret och plussar vi med den 
på nått sätt, så tänker jag.” 
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När eleverna E1 och E2 inte kommer fram till någon lösning på vad en av de tre böckerna 
kostar, börjar de pröva olika sätt att räkna ut kostnaderna för de enskilda böckerna. De tar 
miniräknaren till hjälp och prövar sig fram. 
När eleverna E3 och E4 ansluter tystnar eleven E2 och kommer endast med inlägg vid ett par 
tillfällen. Vid ett tillfälle säger hon: ”Det är för många siffror i mitt huvud jag vet inte vad 
som är vad snart”. E4 förklarar vad hon kommit fram till efter att hon läst uppgiften. Hennes 
lösning ser ut enligt följande: 
Ende = X 
Kierkegaard = X + 100 
 

Så långt kom E4 när hon satt själv och funderade på problemet. De andra eleverna säger att 
detta har de också fått fram, men de har inte lyckats räkna ut något med hjälp av dessa 
uttryck. Efter det att E4 lyssnat in vad de andra kommit fram till skriver hon ner ekvationen 
2X+100 = 190. När denna skrevs så  diskuterade gruppen att E + K  190. E4 skriver 
ekvationen 2X + 100 = 190 trots att hon utropar ”Nej, de kostar 190 kronor mer än 
Magorian” när E1 säger att E + K= 190. Eleven E4 sitter sedan tyst mer eller mindre under 
resten av diskussionen kring problemet. I E3.s anteckningar står det: 
Endre = X 
Kierkegaard = X + 100 
E + K = 190 + M 
 
Vid själva observationstillfället pratar inte eleven E3 om vilken eller vilka strategier hon tänkt 
använda. 
 
Eleverna E1 och E3 tar nu över diskussionen. E3 anser sig ha hittat en lösning. Eleven säger 
att M= X och att det ger följande ekvation 100+X+190+X+X=450. E3 får med hjälp av denna 
ekvation fram att X= 53,33. Hon gör en avrundning med motivationen: ”Tänk logiskt kan ej 
kosta 53.33 öre, alltså 53 kronor.”  E1 undrar hur E3 kommit fram till denna ekvation. E3 
säger sig ha fått ekvationen ifrån att Kierkegaard är 100 kronor dyrare än Ende, därför 100 i 
ekvationen och att E + K =190. De tre X:n motiverar E3 med att det är tre böcker och dessa 
kostar tillsammans 450 kronor. E3 kommer inte vidare i sin diskussion. Efter en stund börjar 
även hon att pröva andra alternativ med hjälp av miniräknaren. E3 prövar med att binda 
samman de olika påståendena i texten. Hon får ekvationen 100 + 90 = 190 + X. När E3 inte 
kommer längre i sitt resonemang läser hon uppgiften högt. Hon antecknar i uppgiften och 
sätter då M = X, igen och skriver 100 över Kierkegaard och 90 över Ende. Med hjälp av detta 
får E3 ekvationen X+100+90+X = 450. Detta ger att X = 130. Hon har nu fått fram att en bok 
kostar 53 kr och en kostar 130kr, men hon säger att hon är osäker på vilken som är vilken av 
böckerna. E3 kommer inte mycket längre i sina tankar. Hon får senare hjälp av E1 att komma 
vidare. 
 
E3 har egna ord för begreppen när hon förklarar för de andra. Hon säger att hon ”kryssar” när 
hon adderar och ”enklar” när hon förenklar. E3 tolkar också texten, i vissa fall, lite 
annorlunda än de andra eleverna. Hon säger t.ex.: ”Vi måste plussa för att en kostar mer och 
en kostar mindre.” Detta sista påståendet sägs i samband med hennes förklaring till sin första 
ekvation,  100+X+190+X+X=450.  
 
När E3 kommer fram till att X = 130 börjar hon, med hjälp av detta och den första lösningen, 
försöka att få fram vad den tredje boken kostar. Eleven E1 är den som till sist med hjälp av 
talen 130 och 53 räknar ut vad den tredje boken kostar. Hon tar helt enkelt 450 – 130 – 53 och 
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får 267. När hon visar de andra eleverna sina resultat accepterar gruppen hennes lösning på 
problemet.  
Den gemensamma lösningen som de fyra eleverna ger på problemet är: 
Ende = 130 kr 
Kierkegaard = 267 kr 
Magorian = 53 kr 
267 + 53 + 130 = 450 kr 
När det är dags att formulera ett eget problem blir eleverna E2 och E4 mer aktiva. E3 kommer 
med förslaget att de kan köpa märkesglasögon och ger som förslag att de tre glasögonen 
tillsammans kan kosta 1000 kronor. E2 påpekar för E3 att det inte är rimliga kostnader för 
dessa märkesglasögon. Under tiden E2 och E3 samtalar med varandra för att komma fram till 
ett acceptabelt totalpris sitter E4 och formulerar uppgiften. Så här skrev hon: 
 
Sara köper tre par glasögon, ett par Chanel, det andra paret Dior och det tredje Gucci. 
Tillsammans kostar dom 2500 kr. Chanel kostar 100 kronor mer än Dior. Tillsammans kostar 
dom 1000 kr mer än Gucci. Hur mycket kostar var och en?  

6.3 Resultat av intervjuer 
Resultatet av de fyra elevintervjuerna är strukturerat utifrån problemlösningsprocessens tre 
första delar: förstå – planera/strategi och genomförande. Varje elev redovisas enskilt under 
varje rubrik. Se nedanstående tabell. 
 
 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

 
Förstå     
Planera/Strategi     
Genomförande     
Tabell 3: Översikt av resultatpresentationen 

6.3.1 Förstå 
Eleven E1 säger att hon förstår svenska bättre än albanska. Hon tycker det är svårt att tolka 
texten.  E1 uttrycker uppgiftens innehåll med egna ord enligt följande: ” Linda köper tre 
böcker för 450 kronor och Kierkegaard är 100 kronor dyrare än Ende och de två sista kostar 
190 kronor tillsammans. Jag vill att Magorian skall vara X:et i detta fallet.”. Elev 1 säger att 
hon har problem med kronologin i uppgiften: ” Jag blir förvirrad av texten. Tycker att det är 
mycket text. Först skriver de om alla böcker. Sedan skriver de om enskilda böcker. Och då 
blir jag förvirrad.” E1 anser att det är både texten och matematiken i uppgiften som ställer till 
problem för henne. 
 
E2 beskriver problemet på följande vis: ”Hon (Linda) köper böcker på bokrea och hon köper 
tre böcker. De kostar 450 kronor tillsammans. Å den ena boken som heter Kierkegaard kostar 
100 kronor och det är mer än Ende, tror jag. Och Kierkegaard och Ende kostade 190 kronor 
tillsammans. Nej, vänta… Ja de kostade tillsammans, men ändå 190 kronor mer än 
Magorian”. När E2 ska förklara skillnaderna och sambanden mellan kostnaderna för 
böckerna säger hon: ”Att hon köper tre böcker och att en av böckerna kostar 100 kronor mer 
än den andra och att två av böckerna tillsammans kostar 190 kronor mer än den tredje”. E2 
tycker att texten var lite svår att förstå på grund av att det var för många namn i texten. 
Namnen var svåra att hålla isär. E2 tycker också att det var för många påståenden säger att:  
”Det står ju tydligt att den kostade mer än (pekar på Magorian) men det var så där ändå att 
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förstå (texten)”. E2 är den enda av de fyra som inte läser uppgiften högt. Hon läser hela tiden 
tyst för sig själv. 
 
När E3 förklarar problemet med egna ord säger hon att Linda skall köpa tre böcker och att de 
kostar 450 kronor och att de i uppgiften vill ha reda på vad varje bok kostar. E3 beskriver sina 
funderingar och tankar kring uppgiften på följande sätt: ”Räkna ut det??!? Ehh.. på ett bra 
sätt?? Jag tog och jämförde vilka dom jämförde med här (pekar på texten i uppgiften), att det 
kostade mer eller mindre. Sen tog jag alla X:n och plussade ihop dom och så kom jag fram till 
svaret så”. Eleven E3 säger att Ende och Kierkegaard kostade 190 kronor mer än Magorian så 
man måste ta 190 kronor minus deras gemensamma kostnad. E3 säger att hon skrev ner denna 
uträkning på sitt papper. När intervjuaren säger att någon sådan uträkning inte finns förklarar 
E3 det med att då tänkte hon det i huvudet. 
 
Eleven E4 tycker inte att texten var svår. Det som var svårt, enligt E4, var själva 
problemlösningen och att få ihop all information. På frågan hur hon uppfattade problemet 
svarade E4: ” Först ska man se hur mycket den ena boken kostar mer än den andra. Eftersom 
jag inte vet vad den andra kostar, då lägger jag till X. Här i detta problemet vet jag inte vad 
båda kostar, Det står att Kierkegaard kostar 100 kronor mer än Ende. Då vet jag bara att den 
kostade mer. Då blir det X + 100 och Ende blir bara X. Och sen tar man svaret och gör 
samma sak med den andra”. 
 
När E4 förklarar vad det står gällande Magorian säger hon att de andra två böckerna kostar 
190 kronor ”mer än” Magorian. Hon poängterar vid detta tillfälle att de andra böckerna inte 
kostar 190 kronor tillsammans. På frågan varför hon inte i diskussionen gick vidare i denna 
tanke svarar E4 att hon var nog osäker. Hon fortsatte inte diskussionen eftersom de andra inte 
svarade på hennes påpekande att de två böckerna kostade 190 kronor mer än Magorian. 

6.3.2 Planera/strategi 
Eleven E1 visar inte på någon planering eller alternativ strategi för genomförandet. När E1 i 
intervjun får frågan om hon kan tänka ut ett annat sätt att lösa uppgiften svarar hon: ”Jag vet 
faktiskt inte.” 
 
När E2 får frågan om hon kan tänka sig andra sätt att lösa uppgiften säger hon: ”Eftersom vi 
precis har gått igenom ekvationer så är det bara det som jag är ”inne på” just nu. Skulle jag 
få uppgiften igen just nu så skulle jag behöva tid på mig att göra den. Det går inte bara så 
där att komma fram till hur jag skall göra. Jag måste tänka igenom den väldigt noga innan 
jag kan utföra den utan ekvationer. Jag hade nog använt addition, multiplikation och 
subtraktion för att komma fram till svaret”. I den fortsatta diskussionen kring olika 
lösningsmetoder säger elev E2 att hon skulle ha prövat sig fram till vilka beräkningar som 
skulle ha varit mest lämpliga. På frågan om hur hon då skulle ha gjort och var hon skulle ha 
fått talen ifrån i en sådan beräkning svarar hon: ”Jag hade till en början tagit hjälp av detta, 
450 kronor. Magorian, Ende och Kierkegaard är ju tre böcker och Kierkegaard kostar ju 100 
kronor mer än Ende. Och här (pekar i texten) står det ju att Ende och Kierkegaard kostar 190 
kronor mer än Magorian. Då hade jag först försökt att ta reda på vad Kierkegaard kostar och 
sen Ende och till sist Magorian. Jag hade prövat tills jag känner att det här är rätt”. 
 
På frågan om E3 i efterhand kan tänka ut ett annat sätt att lösa detta problem, svarar hon: ”Jag 
vet inte… diskutera?”. Längre kom E3 inte i sitt försök att hitta en annan strategi. Eleven 
hade dessutom problem med att förklara vad hon menade med att diskutera. 
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Eleven E4 missuppfattar frågan om hon kunde tänka ut något annat sätt att lösa uppgiften på. 
E4 svarar i stället hur hon skulle ha gått tillväga med det egna problemet med glasögonen. 
Hon menar att man kunde ha använt division för att lösa uppgiften. På följdfrågan om E4 
tycker att det skulle vara en framkomlig väg med böckerna också svarar E4: ”Nej. Varje bok 
kostade ju mindre än den andra och så.” 

6.3.3 Genomförande 
Eleven E1 säger att hon får fram sina uttryck med hjälp av formuleringen ”mer än”. E1 har 
också svårt att förstå de andras förklaringar. Hon säger: ”Nej det var svårt eftersom alla 
pratade i mun på varandra. Det var svårt att uppfatta vad någon sa. Så det blev förvirrande 
och sen blev det så mycket i mitt huvud. Till sist så stängde jag bara av. Jag orkade inte 
lyssna mer. Det kändes för jobbigt i mitt huvud”. E1 tyckte inte heller att de andra lyssnade på 
vad hon försökte förklara. 
 
När det gäller glasögonproblemet förstod inte E1vad de andra eleverna höll på med. Det visar 
sig att E1 mycket sällan läser böcker. Hon har aldrig köpt någon bok. 
 
På frågan om E1 vill tillägga något säger hon följande: ”Genomgångarna på lektionerna är 
bra. Det är viktigt att få dessa för jag har problem att förstå exemplen i matematikboken. Jag 
behöver många genomgångar för att det skall sitta. Det är både och att få lov att diskutera 
matematik. Man lär sig när man hör hur andra tänker. Men det är så där att diskutera i grupp 
på detta viset som vi gjort nu för när man är själv så är man mer koncentrerad. När man är 
många så bara hänger man på och man stressar igenom problemet och tiden bara går. 
Därför blir det inte några bra lösningar.” E1 anser att det är bättre att sitta själv eller max två 
när hon ska lösa problemuppgifter. Eleven tycker att hon tappar fokus när det blir för många. 
 
Eleven E2 säger att hon förstår när E1 förklarar för henne hur hon ser på problemet. E2 klarar 
inte att argumentera emot E1, trots att E2 intuitivt känner att vissa av de förslag på priser som 
E1 ger inte kan stämma. E2 tycker att det är jobbigt att lyssna och hålla isär när många 
diskuterar, speciellt i matematiken. Hon förklarar detta med att hon är ”dålig i matte”. E2 
säger att hon föredrar att sitta två och två. E2 säger vid något tillfälle under intervjun att hon 
förstår när de andra förklarar hur de tänker och skulle hon inte förstå så frågar hon vad de 
menar. 
 
E2 både läser och köper böcker. Hon sa till E1 att en bok visst kunde kosta 267 kronor. 
 
Eleven E2 tillfrågas i intervjun varför hon protesterade då de andra eleverna tyckte att 
totalsumman för glasögon skall ligga på 1000 kronor. E2 svarar att det inte är rimligt eftersom 
det är märkesglasögon som de har med i problemet. När intervjuaren ber henne förklara hur 
de tänkte i problemet framkommer det att E2 inte är delaktig vid diskussionen för hon höll 
fortfarande på att skriva rent det som de kommit fram till vid lösningen av böckerna. 
 
Vid intervjun får E3 frågan om hur det kan komma sig att hon säger när hon läser att 
tillsammans kostar E+K 190 kronor mer än M, men under hela diskussionen så säger hon att 
E+K = 190 kronor. Hon förklarar detta agerande med att: ”Det var att alla andra pratade om 
det sista. Om andra pratar om det så får jag in det så klart i huvudet, så blir det som dom 
andra säger. Jag blir påverkad i diskussionen alltså”. 
 
E3 säger sig förstå vad de andra eleverna pratar om. Ibland upplever hon att det kan vara svårt 
att förklara för andra, speciellt i början av en diskussion, men efter en stund går det bättre. 
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Följande två ekvationer diskuterade eleverna mest under observationen: 
X+100+190+X+X = 450  X= 53,333.. ca 53 
X+100+90+X = 450  X = 130 
 
Elev E3 förklarade dem på följande vis: ”Första jag gjorde var att jämföra ... ” . E3 har svårt 
att förklara den sista ekvationen. Intervjuaren påminner E3 om tanken att X+100+90+X = 450 
som gav X = 130 kom till efter ca halva lektionen då eleven läst igenom uppgiften en gång 
till. E3 har ändå svårt att förklara var hon fått ekvationen ifrån och säger att de andra eleverna 
kom också fram till 130. När intervjuaren påstår att de inte gjorde det utan de accepterade 
hennes uträkning, ser E3 lite förvånad ut. När intervjuaren berättar att E3 slutade att räkna 
efter det och frågar varför, svarar hon: ”Jag kom inte längre. E1 sa att man skulle ta minus 
något och sen uhpp så tändes det en lampa”. Hon har svårt att förklara varför. I slutet av 
intervjun när det pratas om glasögonuppgiften menar E3 att hon tänkte ”vardagligt” för att 
komma fram till utformningen av uppgiften. Å andra sidan säger E3 lite senare i intervjun att 
hon tänkte att den skulle se ut som uppgiften om böckerna. 
 
På frågan om E3 har något att tillägga till det som är sagt svarar hon: ”När man sitter och 
diskuterar tycker jag är jättebra faktiskt. För om man kan ha fel för sig och inte förstå, då kan 
man förklara för varandra på olika sätt och det är bra”. 
 
När E4 skall förklara varifrån hon fått ekvationen E + K = 190 kronor svarar hon att 
”Tillsammans kostade Kierkegaard och Ende 190 kronor mer än Magorian. Då blir det 2X 
gånger 2, kanske…? Plus 190 kronor, eller något sånt”. E4 menar vidare att detta är ett 
uttryck för Ende och Kierkegaard och att Magorian fortfarande är X. När intervjuaren frågar 
henne om både Ende och Magorian kan vara X svarar eleven E4 att det kan vara så. 
Intervjuaren uppmärksammar E4 på att hon skrev 2X+ 100 = 190 i sin redovisning. Det 
stämde inte med det hon sa nu. Då avfärdar E4 den förklaring hon just gett. I den fortsatta 
diskussionen kring detta uttryck får E4 frågan om hon tycker att det är detta som står i texten 
så svarar hon: ”Nej, men det är ju bara en uträkning”. 
 
E4 tyckte att hon förstod vad de andra eleverna sa, men de ”babblade” så mycket. Det var 
bland annat därför som hon tog tag i den egna uppgiften och skrev färdigt den. E4 tyckte att 
de diskuterade en självklar sak. 
 
E4 säger att hon inte varit på någon bokrea. På frågan vad hon tror är en rimlig kostnad för en 
bok svarar eleven 100 kronor, men med den reservationen att det beror nog på hur tjock eller 
populär boken är. E4 tror inte att böcker kan kosta mer än högst 300 kronor. 
 
På frågan hur hon tänkte när hon gjorde det egna problemet svarar E4: 
”Jag vet inte, jag försökte räkna ut det som jag gjorde i den första uppgiften”. 

6.4 Resultat av begreppsförståelse 
Ekvationer: 
Alla fyra eleverna diskuterade endast ekvationen för totalsumman i början och i slutet av 
observationen. Däremellan diskuterade de uttrycket för Margorian med hjälp av de två andra 
böckerna, Ende och Kierkegaard, som om detta utryck var en ekvation. Ingen av eleverna tog 
upp att detta uttryck var en del av totalsumman. De uppvisade ett handlingssätt som var 
inriktat på en procedur. 
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Variabeln: 
Eleverna diskuterade kring variablerna endast som om de vore sifferrepresentationer. Pratade 
bara till viss del om att variablerna kunde vara konkreta objektrepresentationer, kostnader. 
 
Uttryck: 
De diskuterar inte uttrycken som kostnader för en speciell bok utan såg dessa enbart som ett 
uttryck för en beräkning. 
 
Likhetstecknet: 
Likhetstecknet som symbol symboliserade för tre av fyra elever något som skall räknas ut. 
Endast en av eleverna använde sig av detta tecken när hon skulle beskriva kostnaden för en av 
böckerna med hjälp av summan för de andra två böckernas kostnad. Detta sista gjorde eleven 
endast i skrift inte vid gruppdiskussionen.  
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7. Analys 
I detta stycke redovisas analysen av resultatet utifrån observation och elevintervjuer. Denna 
analys struktureras utifrån problemlösningsprocessens delar: förstå – planera – genomföra. 
Till sist sätts både elevernas förståelse kring problemlösningsprocessen och deras förståelse 
av de enskilda begreppen in i Sfards begreppsmodell. 

7.1 Analys av problemlösningsprocessen 

7.1.1 Förstå 
E1 har stora problem med läsförståelsen, liknade de som forskning och litteratur tar upp 
(Löwing & Kilborn, 2008; Myndigheten för skolutveckling, 2008). En försvårande faktor är 
att E1 inte varit på en bokrealisation någon gång och har därmed ingen referens till det som 
uppgiften behandlar, vilket hämmar hennes förståelse. Detta är ett problem som Rönnberg & 
Rönnberg (2001), Löwing & Kilborn (2008) och Johnsen Høines (2000) tar upp. E1 säger 
också att hon inte läser böcker, vilket gör att hon inte kommer i kontakt med det skrivna ordet 
så mycket som hon kanske skulle behöva för att förstå de matematiska texterna. E1 söker 
signalord i texten för att hitta en beräkningsmetod och fastnar i talen som är utskrivna i texten 
och vill hela tiden använda dessa i olika former av uträkningar utan att koppla dessa till vad 
hon fått reda på om totalsumman. E1 misstolkar direkt texten och säger att Kierkegaard kostar 
100 kronor. 
 
Klart är att E1 har problem med den språkliga sidan av problemet, enligt det som Taflin 
(2007), Sfard (1991) och Skolverket (2009b) tar upp och det i sin tur kan göra att hon får 
problem med den matematiska sidan av problemet. E1 tycker själv att hon förstår när andra 
förklarar, men visar inte detta vid observationen. På frågan om hon hade tyckt att det var 
lättare om texten varit på albanska svarar E1 att hon kan svenska bättre än albanska. Möjligen 
kan detta göra att E1 får problem med användandet av det svenska språket på det sätt som 
Cummins (1981) och Hyltenstam (2003) tar upp gällande skillnaden mellan bas och bredd 
och mycket talar för att E1 inte har den bredden i något av sina två språk. 
 
Som tagits upp ovan har E1 problem med både den språkliga och den matematiska sidan av 
uppgiften och hon har inte riktigt klart för sig hur man går tillväga när man löser ett 
matematiskt problem. Det kan vara en möjlig orsak till de problemen E1 visar upp. Detta sista 
skriver Emanuelsson, Johansson & Ryding (1991), NCM (1995) och Haglund, Hedrén & 
Taflin (2008) om och säger att det gör att eleven får problem med den fortsatta 
problemlösningsprocessen. E1 har dessutom inte reifierat de begrepp som problemet tar upp 
likt det som Sfard (1991) tar upp. 
 
E2 är kanske den i gruppen som har den bästa läsförståelsen, men hon klarar inte av att 
omsätta det hon läser till en matematisk redovisning och har svårt med att gå från det 
informella till det formella, det som Löwing & Kilborn (2008) tar upp. E2 har en bra 
förförståelse för problemet och kan argumentera för det hon läser men klarar inte av att göra 
relevanta beräkningar. Hon klarar problemet på konkret nivå, men hade kanske varit hjälpt av 
att öva mer på den representativa fasen som Lundberg & Sterner (2009) tar upp, och illustrera 
problemet med hjälp av bild på liknande sätt som Haglund, Hedrén & Taflin (2008) tar upp. 
 
Dessutom har E2 problem med det matematiska språket. Hon har lärt sig ord och begrepp 
men har ingen djupförståelse och visar problem liknande de som Kilborn (1991) ser i sin 
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undersökning i Mozambique där han menar att eleverna inte har tillgång till språkets alla 
nyanser. I Marton, Ng och Tsui studie (Björneloo, Mårdsjö & Samuelsson Pramling, 2004) 
kommer man fram till liknande resultat gällande djupförståelsen av ett introducerat begrepp. 
E2 tycker att hon förstår när andra ändå förklarar. Å andra sidan kan hon inte gå vidare i deras 
tankar och komma med egna förslag till lösningar. Kanske beror det på hennes språkbrist. Å 
andra sidan kan det lika gärna bero på att E2 inte förstår det matematiska innehållet. 
 
E2 söker signalord i texten för att hitta en beräkningsmetod och fastnar i att hon måste få fram 
vad varje enskild bok kostar. Det kan vara en förklaring till att E2 inte kopplar dessa till 
totalsumman. Hon låser sig i tanken kring de enskilda böckerna. 
 
Elev 3 fastnar i signalorden ”mer än” och ”tillsammans” i texten och detta verkar skymma 
helheten i problemet. Kan möjligen bero på det som Rönnberg & Rönnberg (2001) tar upp när 
det gäller problem kring respondansen i matematiska texter. Att detta är orsaken till att 
elevers förståelse påverkas. Hon uppvisar problem med att ta in helheten av själva problemet. 
 
E3 är den enda som får fram E + K = 190 + M efter det att hon läst texten. Även vid intervjun 
så framkommer att hon läser att Magorian kostar 190 kronor mer. Detta signalerar att E3 har 
en förhållandevis god läsförståelse, vilket enligt Emanuelsson, Johansson & Ryding (1991) 
och Haglund, Hedrén & Taflin (2008) är av vikt för att komma vidare i 
problemlösningsprocessen. 
 
I intervjun framkommer att E3 blandar ihop de tre författarna. En möjlig förklaring kan vara 
att texten just saknar respondans och att detta påverkar arbetsminnet på det sätt Löwing & 
Kilborn (2008) tar upp. Å andra sidan kan det ha med det att göra som Seja Wellros (Löwing 
& Kilborn, 2008) tar upp angående trötthet vid kognitiva svårigheter vid översättning från ett 
andraspråk. 
 
När E3 kommer in i diskussionen tar hon över, och blir den dominerande i diskussionen. Det 
är egentligen bara E1 som ifrågasätter henne, medan E2 och E4 ställer mer frågor. E3 har inga 
större problem att förklara sig med hjälp av språket, däremot tar hon inte riktigt till sig vad de 
andra säger. Om detta beror på iver att lösa uppgiften eller om det beror på problem med att 
förstå på ett djupare plan som Cummins (1981), Hyltenstam (2003) och Kilborn (1991) tar 
upp, är svårt att avgöra. E3 har egna ord för begreppen, exempelvis säger hon”kryssar” när 
hon adderar och ”enklar” när hon menar förenkla ett uttryck. Här ser man en språkbrist som 
E3 försöker överbrygga med egna ord, ett personligt interimspråk. I intervjun framkommer att 
detta är hennes sätt att försöka förstå vad som sägs i texten. 
 
Texten tolkar E3 i vissa fall lite annorlunda än de andra och säger t.ex. ”Vi måste plussa för 
att en kostar mer och en kostar mindre.” Det påståendet sägs i samband med hennes 
förklaring till hennes första ekvation. En förklaring till detta kan vara det som Tall(1992) tar 
upp angående att intuitivt förstå när det gäller ett problem. E3 ser intuitivt att 190 kr skall dras 
från E + K och att det är signalorden ”mer än” som ställer till det. 
 
I intervjun framkom att E3 inte hade köpt böcker och att hon inte är intresserad av att läsa. 
Detta innebär att E3 inte har någon erfarenhet av det som uppgiften tar upp och enligt många 
forskare kan detta ställa till problem för själva förförståelsen. 
 
Även om E4 uppvisar en förhållandevis bra läsförståelse så hjälper inte detta henne eftersom 
hon inte kopplar samman texten med beräkningarna. I intervjun framkommer det att E4 skiljer 
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på texten och beräkningarna. Hon ger en tydlig bild av att ha samma uppfattning som man i 
NCM (1995) tar upp om att i matematik arbetar man med isolerad fakta, begränsade regler 
och formler. Detta gör att E4, trots sin relativt goda läsförståelse inte kopplar samman 
glasögonproblemet med bokproblemet. På något sätt ser hon inte att även glasögonen kommer 
att ha olika pris. En möjlig förklaring kan vara det som Myndigheten för skolutveckling 
(2008) tar upp när det gäller signalorden i texten. Det är framför allt ”mer än” som ställer till 
problem. Detta signalord tycks bara signalera en addition. Trots att hon påpekar att Ende och 
Kierkegaard kostar 190 kr mer än Magorian inser E4 inte att detta också genererar en 
subtraktion. Det är som om signalorden skymmer uträkningarna. E4 säger att hon har problem 
med matematiken i uppgiften. Kanske har detta med det som Myndigheten för skolutveckling 
(2008) och Roe & Taube (2006) tar upp gällande kronologin i textuppgifter. Å andra sidan 
kan det var hennes förkunskaper som ställer till problem vid lösandet av uppgiften. 

7.1.2 Planera/strategi 
E1 planerar inte eller överväger vilken strategi som hon skall använda. Möjligen kan detta 
bero på att E1 från tidigare matematikundervisning är van vid att man får problem som är 
kopplade till det som man för stunden håller på med, i detta fall ekvationer och funktioner. 
Samtidigt är det svårt att hitta en strategi utan att ha en hypotes. Hypotesen är avhängig av hur 
väl man förstår problemet. Hon hoppar i princip över denna del av lösningsprocessen. 
 
E2 visar inte vid något tillfälle att hon har planerat eller övervägt vilken strategi som hon skall 
använda, men säger vid intervjun att hon använde ekvation för att de nyligen hade gått 
igenom detta i klassen. E2 visar här på att hon har en vana från tidigare undervisning att bli 
tilldelad problem som är kopplade till det område som man avhandlar för stunden. Hon 
uppvisar det som Bentley (Skolverket, 2009b) tar upp som procedurinriktad inställning. 
Avsaknaden av hypotes gör att E2 får problem med att skapa sig en strategi liknande det som 
Emanuelsson, Johansson & Ryding (1991) skriver om och hoppar i princip över denna del av 
lösningsprocessen. 
 
Någon planering för hur hon skall gå tillväga har E3 inte mer än att hon måste räkna ut vad 
böckerna kostar var för sig. E3 uppvisar i sitt agerande att hon har en bild av att i matematik 
räknar man, och är då inriktad på en procedur enligt det som belyses i Skolverket (2009b) och 
Sfard (1991) m.fl. Detta gör att E3 inte klargör för någon om hon har en hypotes över 
problemet som helhet. E3 hoppar över denna del av lösningsprocessen. 
 
E4 gör inte upp någon plan för sin strategi. Detta genererar att man kan misstänka att hon inte 
har någon hypotes över hur man bör gå tillväga. E4 hoppar i princip över denna del av 
lösningsprocessen och går direkt på genomförandet. En förklaring kan vara att E4 är osäker 
på det matematiska innehållet och därför har svårt att se vilka möjliga strategier som finns att 
tillgå. Å andra sidan kan hon också ha en tanke att detta moment inte är viktigt, utan det 
centrala är att hitta en beräkning för problemet. 

7.1.3 Genomförande 
E1 har problem med det som Bentley (Skolverket, 2009b) tar upp gällande icke-symbolisk 
representation. I intervjuns följdfrågor framkom att E1 inte hade någon djupare förståelse för 
problemet, ett problem som Cummins (1981) och Hyltenstam (2003) belyser. Utöver detta 
misstolkar E1 direkt texten och säger att Kierkegaard kostar 100 kronor. Om man tittar på den 
matematiska förståelsen av uttryck, variabler och likhetstecken, så kan man här se att E1 har 
en uppfattning liknande den Sfard (1991) tar upp när det gäller att likhetstecknet står för något 
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som skall beräknas. Eleven ger en bild av att vara inriktad på en procedur på det vis som tas 
upp i Skolverket (2009b) och Sfard (1991) m.fl. 
 
E1 ser inte heller vad variabeln står för i uttrycket för kostnaden. Hon verkar inte förstå att 
t.ex. X+100 står för kostnaden för Kierkegaard och E1 verkar inte se kopplingen mellan Ende 
och Kierkegaard eftersom hon säger att Kierkegaard kostade 100 kronor. E1 får dock fram 
uttryck för Ende och Kierkegaard, men kopplar inte dessa till totalsumman av böckerna. Ser 
bara delarna och kopplar inte dessa till helheten. Om denna svårighet beror mest på språket 
eller om det beror på att hon brister i matematiken är svårt att avgöra. Klart är att E1 har 
problem med både den språkliga och den matematiska sidan av problemet. Eleven har 
problem med de begrepp som problemlösningen tar upp och hur man går tillväga när man 
löser ett problem enligt de fyra faktorer som beskrivs i Emanuelsson, Johansson & Ryding 
(1991), NCM (1995) och Haglund, Hedrén & Taflin (2008). E1 binder inte samman texten 
och de ekvationer som hon får fram utan tittar bara på de ingående talen och glömmer att titta 
på att uttrycken stämmer med vad som sägs i texten. 
 
Totalt ger E1 ger en bild av att ha uppfattning av att i matematik så räknar man. E1 är 
procedurinriktad. Den procedurinriktade inställningen beskrivs som en av orsakerna till 
elevers dåliga resultat i Timss Advanced 2008. Enligt Tall (1999) så är detta inte tillräckligt 
för att nå en djupare förståelse inom matematiken. Kanske hade E1 varit hjälpt av att stöta på 
begrepp och problem i en mer varierad form. Avsaknaden av varierad undervisning anser 
bland annat Sackerud (2009) och Sjöholm (2006) är en av orsakerna till att vi i Sverige 
uppvisar så dåliga resultat i Sverige i dag i matematiken. Även Tall (1991) belyser vikten av 
en sådan undervisning. 
 
Genomförandet är den del som E1 ägnar störst tid. Möjligen beror det på att hon har en 
uppfattning liknande den man beskriver i NCM (1995), att matematik är isolerad fakta, 
begränsade regler och formler. Dessutom får man känslan av att E1 hela tiden söker svar i 
form av tal. E1 är inte nöjd med de uttryck hon skapar för kostnaderna för böckerna. E1 ger 
en bild av att vara tävlingsinriktad, det gäller att komma så fort som möjligt fram till svaret. 
Hon stannar inte upp och funderar kring sina uträkningar. En möjlig förklaring till hennes 
agerande kan vara det som Lester (1988) tar upp i sin artikel, där han menar att det kan vara 
kulturellt betingat eller att det kan vara ens inställning till vad matematik är som styr detta 
agerande. 
 
Eleven E2 visar en stor osäkerhet när det gäller den matematiska sidan av problemet. Det 
framgår av hennes resonemang under diskussionen att hon betraktar likhetstecknet på det vis 
Sfard (1991) tar upp gällande att detta uppmanar till en beräkning. Detta i sin tur gör att E2 
uppvisar en dålig förståelse för de uttryck som hon skrivit angående kostnaderna för 
böckerna. Det är tveksamt om E2 förstår att (X+100) kr = 210 kr. En möjlig förklaring är att 
hon inte förstått innebörden av den kommunikativa lagen eller att hon har en uppfattning av 
att variabeln har en icke-symbolisk representation. Å andra sidan kan det vara båda dessa 
missuppfattningar som ligger till grund för hennes osäkerhet gällande själva 
lösningsförfarandet. Detta kan vara en av förklaringarna till hennes dåliga självtillit. 
 
E3 går in i gruppdiskussionen med en färdig uträkning, men uträkningen baserar sig inte på de 
uttryck som hon har fått fram när hon läste texten. Även vid intervjun framkommer att E3 
läser att Magorian kostar 190 kronor mer. Detta uttryck skriver hon överst på sin redovisning 
men använder sig inte av det. E3 ger en bild av att ha problem med proceduren kring 
ekvationslösningen när det står utryck på var sida om likhetstecknet. 
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Både under själva diskussionen och under intervjun får E3 inte ihop uttrycken för böckerna. Å 
andra sidan sätter hon två uttryck lika med varandra. Kanske är det så att E3 inser att 
variabeln i uttrycken har en symbolisk representation. Å andra sidan kan det vara själva 
proceduren som ställer till problem eller kan det vara så att E3 inte får fram en lösning för att 
hon inte har skapat ett uttryck för totalsumman och på grund av detta inte ser var uttrycken för 
böckerna hör hemma i problemet. När det gäller likhetstecknet uppvisar E3 i sin redovisning 
att hon inte bara ser likhetstecknet som ett kommando för en beräkning likt det Sfard (1991) 
tar upp, utan visar också att hon förstår att likhetstecknet kan symbolisera något. 
 
E3 ger en bild av att vara osäker på hur man går tillväga vid lösandet av denna form av 
problem. Detta kan vara en förklaring till att E3 inte har tillit till det som hon kommer fram 
till från början. Samtidigt är det så att E3 uppvisar samma bild av att vara tävlingsinriktad 
som E1 och stannar därför inte upp och funderar kring sina uträkningar. En möjlig förklaring 
till detta kan vara det som Lester (1988) tar upp gällande det att ens uppfattning om vad 
matematik är styr ens agerande. Å andra sidan kan detta beteende också vara en signal på att 
man har koncentrationssvårigheter. Möjligen kan det vara så att E3 har en dubbelproblematik 
i form av att ha ett andraspråk och att hon också har koncentrationsproblem. 
 
E4 uppvisar en stor osäkerhet i hur hon behandlar uttrycken och hon tycks se variabeln likt 
det som Bentley (Skolverket, 2009b) tar upp gällande icke-symbolisk representation. E4 
verkar också ha en uppfattning liknande den Sfard (1991) tar upp när det gäller att 
likhetstecknet står för något som skall beräknas. Det är tveksamt om E4 förstår att (X+100) kr 
= 210 kr, att uttrycket representerar en kostnad. E4 verkar också ha problem med den 
kommunikativa lagen. 
 
E4 ger också en bild av att ha uppfattningen att i matematik räknar man, och hon är således 
inriktad på en procedur enligt det som belyses i Skolverket (2009b) och Sfard (1991) m.fl. 
Men det som är mest slående och mycket förvånansvärt är att E4 ser beräkningarna som något 
som är isolerat från texten. Möjlig förklaring till denna inställning kan vara det som Sfards 
(1991) tar upp när hon säger att vissa elever lär utifrån en procedur . Å andra sidan kan det ha 
med det som Cummins (1981) och Hyltenstam (2003) tar upp gällande djupförståelse i 
språket med tanke på att E4 är trespråkig. 
 
 
Tittar man på själva lösningsprocessen så uppvisar E4 en osäker på hur man går tillväga vid 
lösandet av denna form av problem. Har inte klart för sig vad som förväntas av en 
problemlösare. . En möjlig förklaring till detta kan vara det som Lester (1988) tar upp 
gällande det att ens uppfattning om vad matematik är styr ens agerande. Hennes agerande gör 
att man kan misstänka att hon har uppfattningen liknande den man beskriver i NCM (1995), 
att matematik är isolerad fakta, begränsade regler och formler. 

7.2 Problemlösningsprocessen insatt i Sfards modell 
E1 har inte klart för sig hur strategin för lösningen av ett problem ser ut. Detta gör att hon 
totalt sett hamnar på Sfards (1991) konkreta nivå (se Fig. 5). E1 behöver få handledning och 
få klart för sig hur man går tillväga när man löser ett problem av detta slag. 
 
E2 har inte förstått hur man går tillväga vid en problemlösning utan verkar ha uppfattningen 
att matematik handlar om att räkna. Hon är inriktad på en procedur enligt de intentioner som 
belyses i Skolverket (2009b) och Sfard (1991). Detta sammantaget gör att E2 inte är längre än 
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på den konkreta nivån i Sfards modell (1991) och behöver få mer handledning i hur man bör 
gå tillväga vid denna form av problemlösning. 
 
E3 har precis som de andra inte förstått till stora delar hur man går tillväga vid en 
problemlösning. Framför allt glömmer E3 att planera för vilken strategi hon skall ha inför 
själva genomförandet. E3 behöver öva mer på att lösa problem så hon får en förståelse för hur 
själva processen ser ut. Kanske är E3 frukten av en alldeles för lång tid av procedurinriktad 
undervisning, som forskningen anser är orsaken till våra elevers dåliga kunskaper i 
matematik. Å andra sidan är det i proceduren som E3 till vissa delar har problem. Totalt sett 
gör detta att hon står på den konkreta nivån i Sfards (1991) modell när det gäller själv 
problemlösningen. 
 
E4 tycks inte ha klart för sig vad det innebär att lösa ett problem. Hon är helt klart inställd på 
att matematik är isolerad fakta, regler och former likt de som man i NCM (1995) tar upp. 
Detta gör att E4 står på den konkreta nivån enligt Sfards (1991) modell. Hon behöver få mer 
handledning i hur man bör gå tillväga i en problemlösningssituation. 

 

7.3 Begreppsförståelsen insatt i Sfards modell 
E1:s förståelse när det gäller uttryck, ekvationer, likhetstecknet och i viss mån variabler ligger 
på Sfards (1991) interioriseringsnivå (jfr. Fig. 6). Hon söker samband och uppvisar en brist i 
sina förkunskaper och därför får hon problem med begreppsattributen för dessa begrepp. 
När det gäller variabelbegreppet är hon bara precis i början av interioriseringsnivån, i viss 
mån är hon fortfarande på den konkreta nivån (jfr. Fig. 6). E1 har troligen inte tillräckligt med 
förvärvade begrepp för att kunna ta ut begreppsattributen. 
 
E2 är ganska klar över problemet som sådant men kan inte koppla det fullt ut till ett 
angreppssätt i matematiken. Detta talar för att hon befinner sig på interioriseringsnivån, då 
hon inte har klart för sig begreppsattributen för begreppen i problemet när det gäller 
likhetstecken, uttryck och variabler. E2 behöver tydliggöra dessa för sig själv både rent 
konkret och med hjälp av bild på det sätt Lundberg & Sterner (2009) tar upp. Allt talar för att 
hon inte har det som Tall (1992) tar upp som en förutsättning för att bygga upp ett nytt 
begrepp, nämligen tillräckligt starka begrepp för att kunna ta ut begreppsattributen. 
 

Figur 5 Problemlösningsprocessen insatt i 
Sfards modell (1991). Jämför bilaga 3. 
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E3 är den elev av de fyra som kommit längst i sin reifieringsprocess när det gäller 
variabelbegreppet, uttryck och likhetstecknet. Däremot har hon uppenbara problem med de 
specifika orden i matematik. Men hon verkar vara längre kommen i interioriseringsnivån än 
de andra. E3 har vissa begreppsattribut klara för sig men det fattas fortfarande vissa 
begreppsattribut, som exempel kan tas hur hon behandlar Magorians kostnad i förhållande till 
de båda andra böckerna. E3 har inte full förståelse för uttrycket som hon skrivit och kan 
därför inte komma vidare i denna tanke. 
Allt talar för att E4 inte har tillräckligt med förkunskaper likt det som Tall (1992) tar upp som 
en förutsättning för att bygga upp ett nytt begrepp. Detta gör att E4 är på den konkreta nivån 
då hon ser inte kopplingen mellan begreppen och dess begreppsattribut. 
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8. Sammanfattning av resultat och analys 
Här redovisas en sammanfattning av elevernas problemlösningsprocess utifrån delarna: Förstå 
– Planera – Genomföra, samt svårigheter kring elevernas begreppsförståelse. 

8.1 Problemlösningsprocessen 
Eleverna uppvisar i sitt agerande att de har en uppfattning om att matematik är isolerad fakta, 
begränsade regler och formler likt det som tas upp i NCM (1995). Det är möjligen därför som 
de inte tar till sig det som lärts ut om hur man går tillväga när man löser problem eller så har 
inte undervisningen legat på rätt nivå för dessa elever. Helt klart är att dessa elever är inställda 
på procedur på samma sätt som Skolverket (2009b) och Sfard (1991) tar upp. 

8.1.1 Förstå 
Två av de fyra har inte den bredd i sitt språk som krävs för att de skall få den läsförståelse 
som problemet kräver likt det som Myndigheten för skolutveckling (2008), Cummins (1981) 
och Hyltenstam (2003) tar upp. Det framkommer i intervjuerna att dispositionen ställer till 
problem för läsförståelsen. En annan förklaring kan vara den som Löwing & Kilborn (2009) 
tar upp kring kognitiva svårigheter som rör själva läsförståelsen, i form av att man 
transkriberar från modersmålet till sitt andraspråk. Har man detta problem så ställer även detta 
krav på att texten har en sådan disposition som underlättar för arbetsminnet. Jämför man 
denna textuppgift med breddningsuppgifterna i våra nationella prov är dessa ofta uppdelade i 
delar som underlättar den kronologiska ordning som uppgiften bör lösas i. Å andra sidan är 
inte detta intentionen med denna form av problemlösningsuppgift. 
 
Alla fyra eleverna har mer eller mindre problem med läsförståelsen likt det som skrivs om i 
rapporterna Pisa (2003), Roe & Taube (2006) och Myndigheten för skolutveckling (2008). 
Man kan misstänka att detta beror på att de inte har det som Cummins (1981), Hyltenstam 
(2003) och Kilborn (1991) tar upp gällande att de inte förstår uppgiften på ett djupare plan på 
grund av en språkbrist. Å andra sidan kan det bero på att de inte förstår det matematiska 
innehållet. När det gäller det matematiska innehållet finns fler faktorer som påverkar 
förståelsen. En av dessa faktorer kan vara det som Johnsen Høines (2000), Tall (1991) och 
Sfard (1992) tar upp gällande hur långt man kommit i sin reifiering när det gäller de begrepp 
som problemet innehåller. Utöver detta kunde man se att eleverna hade problem med 
signalorden ”mer än” och ”tillsammans” i texten. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
de har problem med det som är specifikt för just matematiska texter, det som Rönnberg & 
Rönnberg (2001) tar upp, att matematiska texter ofta beskriver en helhet och saknar 
redundans. 

8.1.2 Planera/strategi 
Eleverna uppvisar i sitt agerande att de har uppfattningen att i matematik så räknar man. En 
möjlig förklaring kan vara att de är inriktad på en procedur enligt det som belyses i Skolverket 
(2009b), Sfard (1991), NCM (1995) m.fl. och det kan vara orsaken till att de inte klargör för 
någon om de har en hypotes över problemet som helhet. Avsaknaden av hypotes gör att de får 
problem med att skapa sig en strategi liknande det som Emanuelsson, Johansson & Ryding, 
(1991) skriver om. Eller kan det vara så att de inte är vana från sin tidigare undervisning att se 
på begreppen både som objekt och som ett sätt att angripa uppgiften, procedur, detta som Tall 
(1999, 2005 och 2008) tar upp gällande begrepp, så kallat procept av ett begrepp. Kanske är 
det så att deras intuition för det som tas upp hämmas på grund av detta och detta i sin tur kan 
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hämma tankar och idéer kring olika angreppssätt. Alla fyra eleverna hoppar i princip över 
denna del av lösningsprocessen. 

8.1.3 Genomförande 
Vid intervjuerna framkom det att tre av de fyra eleverna ansåg att de förstod när de andra 
eleverna i gruppen förklarade och att de tyckte att de själva kunde göra sig förstådda. Å andra 
sidan säger vissa av eleverna att de har problem med att förstå det matematiska innehållet. 
Dessa två påståenden är motsägelsefulla. En möjlig förklaring kan vara att de har problem 
med övergången mellan det informella språket och det formella språket i matematik likt det 
som beskrivs av Johnsen Høines (2000) och Löwing & Kilborn (2002). Detta i sin tur kan 
bottna sig i det som Björneloo, Mårdsjö & Samuelsson (2004) tar upp gällande bristfälligt 
språk och vad detta ställer till för problem för själva tänkandet. Även Löwing & Kilborn 
(2008) tar upp detta som ett problem för den inre kommunikationen. 
 
I den uppgift som ligger till grund för min studie (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008) får man 
först reda på totalsumman för böckerna. Sedan jämför man Endes och Kierkegaards kostnader 
och till sist tar man upp förhållandet mellan Magorian och de andra två böckerna. Jämförelsen 
mellan Magorian och de andra två författarna är den del som ställer till störst problem för 
eleverna. Om detta beror på att de ser uttrycket som en beräkning i stället för att se uttrycket 
som en representation för en kostnad är svårt att säga, men mycket tyder på detta. 
 
Det visade sig att bara en av tre elever varit på en bokrea och köpt böcker. Detta innebär att 
tre av fyra inte har förutsättningarna att bedöma rimligheten i svaren som de får fram. En av 
förutsättningarna för att kunna lösa ett problem är att man har en förförståelse för det som 
problemet tar upp enligt många forskare och rapporter (t.ex. Emanuelsson, Johansson & 
Ryding, 1991; Myndigheten för skolutveckling, 2008; Tall, 1992). 
 
Alla eleverna visade i stort sett på samma problem gällande reifieringen av de matematiska 
begreppen. Ett par av eleverna har stora så kallade ”luckor” i sina förkunskaper. För dem bör 
det bli problem att ta ut attribut för olika begrepp likt det som tas upp i rapporten från 
Myndigheten för skolutveckling (2009b). 

8.2 Begreppsförståelse 
Eleverna har problem med att knyta texten till symbolspråket i matematik likt det som Roe & 
Taube (2006) och NCM (1996) tar upp. Vad som egentligen är det bakomliggande problemet 
är svårt att säga. Man kan bara konstatera att det finns många olika aspekter som kan göra att 
elever får problem med matematik. En möjlig förklaring kan vara det som Lester (1988) tar 
upp när det gäller tillit. Även om eleverna på något sätt ”vet”, vågar de ändå inte riktigt frångå 
det som de lärt sig tidigare. Att våga tänka nytt kräver tillit till den egna förmågan. 
 
Tre av eleverna i denna studie är på interioriseringsnivån enligt Sfards modell (1991). En av 
eleverna är inte ens där utan behöver arbeta med steget före, den konkreta nivån (processes on 
concrete objects, Sfard, 1991) och knyta detta till tidigare kunskaper. 
 
Några  problem kunde man se att alla elever hade i fråga om ekvationer, variabler, uttryck och 
likhetstecken. 
 
Ekvationer 
Eleverna får problem med att det finns två ”tillsammans” i texten. Detta signalord genererar 
att de tror att det måste finnas två ekvationer i lösningen till uppgiften. De har inte reifierat att 
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ett uttryck med uttryck på båda sidorna om ett likhetstecken lika gärna kan vara en 
beskrivning, uttryck för ett objekt, i detta fall Margorian (E + K = 190 + M). 
 
Variabler 
De har problem med att se en variabel som ett uttryck för en kostnad. Det kändes som om alla 
eleverna var inriktade på en procedur utan att fundera över varför de satte något till X. 
 
Uttryck 
Eleverna tolkar inte uttryck som kostnaden för en speciell bok utan de ser dessa enbart som 
uttryck för beräkningar. 
 
Likhetstecken 
Tecknet symboliserar för tre av de fyra eleverna enbart något som skall räknas ut. 



 43(56) 

9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 
På frågan hur klarar sig elever med invandrarbakgrund på gymnasiet språkligt och 
begreppsmässigt när de löser ett matematiskt problem i grupp, måste svaret bli att de inte 
klarar sig så bra i en gruppdiskussion. 
 
Resultatet i denna undersökning visar att eleverna har problem både med läsförståelsen och 
med det matematiska innehållet. Textanalysen av uppgiften visar på att texten inte kan 
betraktas som svår. Texten har ett upplägg som de flesta matematiska texter har. Den 
beskriver en helhet och saknar redundans. Det kan tyckas att elever på gymnasiet borde vara 
bekanta med sådant textupplägg. Ändå säger några av eleverna att de har svårt att förstå 
texten. Det kan bero på att de inte har tillräcklig förförståelse för problemet. Det kan också 
bero på det som Kilborn (1991) tar upp gällande läroböckernas utformning, att uppgifterna är 
skrivna utifrån svenska elevers vardag. Kilborn (1991) har naturligtvis en poäng när det gäller 
att titta över utformningen av våra läromedel, men den vikt han lägger vid den kulturella biten 
är jag tveksam till när det gäller elever med invandrarbakgrund. Visst är det så att den kultur 
vi lever i påverkar oss, men man kan inte frångå att dessa fyra elever är födda i Sverige och 
levt hela sitt liv här. Då tror jag mer på det som Fredriksson (2002) och Lester (1998) tar upp 
gällande den sociokulturella biten. De sociokulturella faktorernas påverkan, har forskningen 
visat, gäller även svenska elever. Då borde det även gälla elever med invandrarbakgrund. Att 
eleverna inte kommer i kontakt med det skrivna språket mer än i skolan och att de pratar ett 
annat språk hemma borde också påverka avkodningen av texten. Seja Wellros (Löwing & 
Kilborn, 2008) menar att hon sett att detta påverkar den kognitiva förmågan på grund av att 
man blir mentalt trött. Det kan vara en förklaring till varför eleverna har problem med att 
tolka och förstå texten. 
 
I uppgiften från boken Rika problem (Haglund, Hedrén & Taflin, 2008) får man först reda på 
totalsumman för böckerna. Sedan jämförs Endes och Kierkegaards kostnader. Till sist tar de 
upp förhållandet mellan Magorian och de andra två böckerna. Det hade kanske varit bättre att 
vända på de två sista påståendena, för att på så sätt underlätta själva lösningsförfarandet. 
Denna disposition hade med all säkerhet gynnat det logiska resonemanget som tas upp i 
Haglund, Hedrén & Taflin (2008). Möjligen kan det vara så att det är detta som både svenska 
elever och elever med utländsk bakgrund åsyftar när de säger att de inte tänker på det vis som 
de lär sig att lösa en uppgift i skolan. Det kan misstänkas att de inte upplever 
lösningsförfarandet logiskt. Uppgiften går naturligtvis att lösa med hjälp av de första 
påståendena för Ende och Kierkegaard. Jag tycker mig kunna se att eleverna betraktar detta 
som en svårare lösning eftersom Magorian då uttrycks med hjälp av uttrycken för Ende och 
Kierkegaard. Användandet av två variabler anses ofta som ett mer abstrakt 
lösningsförfarande. Det ställer jag mig dock tveksam till med tanke på vad jag sett i denna 
undersökning och vad min tidigare erfarenhet visat mig. Om det gynnar det logiska tänkandet 
att använda två variabler borde detta underlätta förståelsen kring själva proceduren. Risken är 
annars att eleverna bara lär sig flytta runt tal utan att förstå varför de gör detta och varifrån de 
fått talen eller uttrycken. 
 
Det som förvånande mig var att eleverna hoppade över planeringen i lösningsprocessen. Om 
de tidigare inte hade varit i kontakt med denna form av problemlösning skulle detta resultat 
inte ha varit förvånande, men eleverna i denna undersökning har gjort denna form av 
problemlösning vid ett flertal tillfällen. Kan det vara så att de har en inneboende tanke att det 
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är enbart resultatet som räknas, inte vägen dit. En fundering kring detta är om vi i Sverige har 
en sådan undervisning att denna tanke gynnas. Enligt forskning (Sjöberg, 2006; TIMSS 
Advanced 2008; Sackerud, 2009, m.fl.) har vi det. Den så kallade procedurinriktade 
räkningen härskar i flertalet av våra svenska skolor enligt denna forskning. 
 
Även i kommunikationen eleverna emellan tyckte jag mig kunna se att de är inriktade på att 
hitta svar, i stället för att fundera över om de har en hållbar strategi. Detta kan vara orsaken 
till att kommunikationen kändes rörig eftersom elevernas diskussion var mycket 
ostrukturerad. Eleverna föll ganska snart in i att pröva sig fram utan att reflektera över svaren. 
Å andra sidan kan det vara så att rimligheten är svår att bedöma om eleverna saknar 
erfarenhet av det som uppgiften tar upp. En annan sak som förvånade mig var att alla 
eleverna, mer eller mindre, tyckte att de förstod när andra förklarade och de tyckte även att de 
kunde göra sig förstådda. Vid observationen tyckte jag mig kunna se att det fanns problem i 
själva förståelsen även vid själva kommunikationen eleverna emellan. Det kan bero på att de 
trots ett förhållandevis bra ordförråd, saknar en djupare förståelse för de begrepp som 
uppgiften innehöll. De kan också ha missuppfattat innehållet i uppgiften. Resultaten i 
Fredrikssons (2002) forskning visar att elever med invandrarbakgrund hade bättre 
ordigenkänning än läsförståelse (Brunar, 2010). Det kan också bero på att de inte behärskar 
det matematiska språket. Jag är enig med Kilborn (2007) att en del av de problem som 
eleverna får i Matematik A-kursen kan härledas från att eleverna inte utvecklat tillräcklig 
förståelse för de ingående begreppen. 
 
I denna uppsats har elever med ett andraspråk och matematik belysts. Även andra faktorer kan 
ställa till problem i matematiken, exempelvis koncentrationssvårigheter och 
arbetsminnesproblem. Jag håller med Löwing & Kilborn (2008) i det som de säger att vi 
måste bli mer uppmärksamma på alla de samverkande faktorerna som finns inom 
matematiken. 
 
Något som indirekt framkommit i denna uppsats är att dessa elever inte har riktigt samma 
problematik som invandrade elever. Ett exempel är när E1 sade att hon kan albanska sämre än 
svenska. Om detta stämmer så innebär det att hon faktiskt inte har något ”riktigt” modersmål 
och därmed inte någon större bredd i något av sina språk likt det som Cummins (1981) och 
Hyltenstam (2003) tar upp. Det genererar att man i en undervisningssituation inte kan ta 
modersmålet till hjälp för att nå en förståelse på det sätt som Kilborn (1991), Löwing & 
Kilborn (2008) och Rönnberg & Rönnberg (2001) menar är gynnsamt för förståelsen. Hur gör 
vi då för att nå fram med vårt budskap? Kanske är det så att detta med att inte ha ett klart 
uttalat modersmål genererar att man inte får någon egentlig tillhörighet. Det innebär i sin tur 
att skolan också bör titta på denna problematik utifrån andra aspekter än de som gäller för 
invandrade elever. Dessa två grupper har mycket gemensamt när det gäller läs- och 
skrivproblematiken. Men har de problem med samma saker eller kan det vara så att här finns 
en skillnad mellan elever med invandrarbakgrund och invandrade elever? Forskningen kring 
invandrade elever är viktig, för att vi genom den skall kunna lära oss mer om hur det är att ha 
ett andraspråk i en matematikundervisning. Kilborn (1991) tar upp vikten av att anpassa 
läromedlen, frågan är hur? Frågan är om vi inte måste utforma läromedel som underlättar för 
den form av läs- och skrivproblematik som elever med invandrarbakgrund har. Men frågan är 
hur utformas dessa bäst? 
 
En slutsats som man kan få fram i denna studie är att det finns en samverkan kring språk och 
matematik för elever med ett andraspråk. Men vad som ligger till grund för de matematiska 
problemen, språket eller bristen i begreppsförståelsen, är svårt att säga. Det mest troliga är att 
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det är en kombination av de båda. För att citera Löwing & Kilborn (2008) måste vi bli bättre 
på att uppmärksamma dessa samverkande faktorer och kanske är det som är en speciallärares 
profession, att just uppmärksamma dessa samverkande faktorer. 

9.2 Metoddiskussion 
Metoden som användes i denna uppsats har känts relevant för det som denna studie skulle 
studera, en gruppdiskussion. När det gäller undersökningens reliabilitet har den tagits hänsyn 
till i största möjliga mån. Å andra sidan finns alltid en subjektiv bedömning i 
observationsstudier och tolkandet av svaren i en intervju. Dessutom kan det vara problem med 
att urskilja vem som säger vad i en gruppdiskussion, speciellt där många pratar i mun på 
varandra. Det var bland annat därför som intervjuerna blev viktiga. Intervjuernas syfte var just 
att klargöra om observatören hade uppfattat diskussionen rätt. 
 
Det finns både för- och nackdelar med att känna eleverna sedan tidigare. Men jag tycker att 
fördelarna i denna studie övervägde. Genom att jag kände dem kunde eleverna känna sig 
trygga vid själva observationen, då jag brukar alltid vara där när de har matematik i egenskap 
av undervisande lärare. Dessutom skall det ingå i min profession att bedöma elever i liknande 
situationer så jag ser inget problem med att vara deltagande observatör. 
 
Vid en observation finns det andra miljöfaktorer som kan påverka eleverna t.ex. de kan bli 
störda av andra gruppers diskussioner. Dessa påverkansfaktorer kunde ha undvikits om 
eleverna filmats enskilt istället för tillsammans med övriga klassen. Min uppfattning är dock 
att de inte blev störda på ett sådant sätt att detta påverkade utgången av denna studie. 
 
Sfards (1991) modell användes för att kunna bedöma eleverna förståelse för de ingående 
begreppen. Modellen i sin helhet är bra men är lite trubbig på grund av att i denna modell 
finns bara tre till fyra nivåer. Tre av fyra elever hamnade i princip på interioriseringsnivån, 
men inom denna nivå finns det en ganska stor skillnad vad gäller förståelsen för de ingående 
begreppen. På så sätt blir denna modell ett trubbigt verktyg. Dessutom, om eleverna hade 
använt sig av bild eller annat visuellt hjälpmedel så skulle denna modell precis som Tall 
(1999 och 2005) säger inte riktigt hålla. För när man använder bild och dylikt behöver man 
inte ha någon direkt erfarenhet av vad som avhandlas utan man kan gå på vad det är man ser i 
bilden eller rent konkret. Vid ett sådant här lösningsförfarande kan man gå på vad man 
intuitivt ser (Tall, 1991). 
 
Analysen av observationen och intervjun utgick från problemlösningsprocessens ingående 
delar Förstå-Planera-Genomföra. Jag upplevde dessa verktyg som bra eftersom de tittar på 
begränsade områden inom denna process och det finns en inbördes progression vilket gör det 
lätt för observatören att uppmärksamma om eleven hoppar över någon del. 
 
Problemet med en sådan här liten studie är att det inte går att generalisera resultaten. Min 
förhoppning är att studien kan påvisa mönster som kan vara representativa för denna grupp av 
elever. Dessa mönster kan visa sig ha stor validitet för undervisningen av elever med 
invandrarbakgrund. Metoden går också att upprepa eftersom denna mångkulturella grupp av 
elever är representativ för hur det ser ut i många av våra klasser på gymnasiet idag. 

9.3 Implikationer för undervisningen 
I denna uppsats har problem kring språket och det matematiska innehållet belysts angående 
elever med ett annat modersmål än svenska. Frågan är hur man kan komma till rätta med 
dessa problem i undervisningen. Många elever kommer till gymnasiet med dåliga 
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förkunskaper beträffande grundläggande begrepp. Kanske är det, som Löwing (2008) säger, 
viktigt att läraren uppmärksammar var elever har sina missuppfattningar. Ju längre fram i 
utbildningen eleverna kommer döljs eventuella missuppfattningar genom att de använder 
metoder som de kanske saknar full förståelse för. Eleverna i denna undersökning gör på det 
sättet. Om eleverna inte heller behärskar det formella språket och symbolspråket ställer detta 
till ytterligare problem för förståelsen. En utmaning för undervisningen blir att hitta 
angreppssätt som gynnar förståelse. Kanske är tankarna kring en process ett sådant 
angreppssätt? Även en varierad undervisning likt det som Lundberg & Sterner (2009) tar upp 
när de skriver om den laborativa, representativa och abstrakta fasen borde gynna eleverna. 
Lärare som undervisar elever med ett annat modersmål bör ställa sig frågorna som Björneloo, 
Mårdsjö & Samuelsson (2004) tar upp: Vad innebär det att utveckla en medvetenhet i 
matematik? Är det något specifikt som elever med andra modersmål behöver lära sig, och i så 
fall vad? Jag är överens med dem att lärarens sätt att hantera den pedagogiska situationen är 
viktig. Jag upplever att eleverna i denna undersökning inte hade tillräckligt med matematiska 
verktyg och saknade alternativa lösningsmetoder. 
 
Det finns naturligtvis individuella skillnader när det gäller utveckling av begrepp och 
inlärning i stort. Dessa skillnader måste läraren naturligtvis ta hänsyn till. Det figurerar en 
grov missuppfattning att A-kursens matematik är samma sak som grundskolans matematik i 
senare år. De områden som tas upp inom kursen för Matematik A är visserligen områden som 
eleverna kommit i kontakt med i grundskolan. Dessa områden lästes under en fyraårsperiod 
på grundskolan. Samma områden repeteras och fördjupas under ett år på gymnasiet. En 
utvidgning av innehållet sker också med de abstrakta irrationella talen. Detta ställer krav på 
förförståelsen när det gäller de ingående begreppen. 
 
Forskning inom matematikdidaktik förespråkar en kommunikativ matematik. I denna studie 
förekommer en gruppdiskussion. Det känns viktigt att tänka på hur diskussioner i grupp 
organiseras. Kanske är det bättre att eleverna arbetar i par. Eleverna i studien förespråkar 
detta. De upplevde det rörigt när många pratade. Kanske bör vi här lyssna på hur elevgruppen 
upplevde gruppdiskussionen. 
 
Ovanstående problematik berör alla elever i större eller mindre utsträckning. För elever med 
ett annat modersmål än svenska är denna problematik än mer komplex. Dessa elever har 
ytterligare problem att brottas med. Jag menar precis som Löwing (2008) m.fl. att det är 
läraren som måste ta hänsyn till denna komplexa problematik (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008; Tall, 1992; Sfard, 1991; Löwing & Kilborn, 2008; Lundberg & Sterner, 
2009; McIntosh, 2008; Johnsen Høines, 2000). 
 
Idag har vi svenska som andraspråk (SVA) på gymnasiet för elever med utländsk bakgrund. 
Under denna studie har jag mer och mer börjat fundera över om vi inte också behöver 
Matematik för andraspråkselever (MAA). Jag anser att det även behövs lärare som är 
utbildade för att hantera den problematik som elever med utländsk bakgrund kan tänkas 
ställas inför i matematik. På så sätt kan undervisningen mer anpassas till elevernas behov 
gällande matematik. Jag upplever inte att lärare, i sin undervisning, tar hänsyn till att det finns 
elever med utländsk bakgrund i klassen. Kanske är det på tiden att vi gör det med tanke på att 
15 % av eleverna i vår svenska skola har utländsk bakgrund. Ser vi på utvecklingen i Europa 
idag, med EU:s intentioner att kunna flytta fritt mellan länderna, kommer vi med all säkerhet 
att få fler elever med utländsk bakgrund. Är den svenska skolan rustad för detta? 
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9.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att undersöka hur en bra undervisning kan 
se ut för elever med invandrarbakgrund respektive invandrade elever. Det behövs även 
ytterligare forskning kring läs- och skrivproblematiken kopplad till matematisk 
begreppsförståelse för elever med invandrarbakgrund. 
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Bilaga 1: Intervjuformulär 

Intervjuformulär 
 
 

1. Kan du beskriva problemet med egna ord. Vad är det Linda gör? 
 
 
2. Tycker du att texten var svår att förstå? Vad var svårt? 
 
 
3. Har du varit på bokrea och köpt böcker någon gång? 
 
 
4. Hur uppfattar du problemet? Vad är det du skall göra och med hjälp av vad? 
 

a. Hur uppfattar du det som stod i texten: Kierkegaard och Endre kostade 
tillsammans 190 kronor mer än Magorian?  

 
5. Kände du att du förstod vad de andra menade när de förklarade hur de tänkte? 
 
 
6. Kan du nu i efterhand tänka ut ett annat sätt att lösa detta problem? 
 
 
7. Hur tänkte du när du/ni gjorde ett eget problem (E2 glasögon)? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: Observationsmall 
Elev nr XXXX 
 
 
Områden Observation 

 

 

Förståelse 
Språkförståelse  

 Förstår när andra förklarar 
 Kan göra sig själv förstådd 
 Kan reflektera över vad andra säger 
 Klarar av att argumenterar med hjälp 

av språket  
 
 
 
 
 
Läsförståelse  

 tolkning av problemet 
 ser helheten 
 ser endast delarna 
 har svårt att skilja ut delarna 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begrepps förståelse  

 Summa 
 Differens 
 ”mer än” 
 ”dyrare än” 

 
 
 
 
 

 

Planering 
Hypotes 
 

 

 
 



 

 Strategi 
 

 Konkret ex pengar 
 Tabell, söka mönster 
 Bild 
 Gissa och kontrollera 
 Resonera logiskt 
 Ställa upp ekvation 
 Ställa upp ekvationssystem  

 
 
 
 
 
Delmål 
 
 
 
 

 

 

 

Genomförande 
Tilltro till den egna förmågan 
 
 
 
Redovisning av resultaten 

 Redovisar på ett klart och tydligt sätt, 
går att följa resonemanget 

 Har en förståelse för 
räkneoperationen  

 
 
 
 
 
 
 
Resonemang kring sambanden mellan det 
konkreta till det abstrakta  

 Motiverar varför en viss metod bör 
användas 

 Ser att andra metoder kan användas 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 Hur använder man all sin kunskap gällande 
räknefärdigheter, avläsningar, begrepp, språk 
och strategier 
 
 
 
 
 
Ger de rimliga förslag till lösnings metoder? 

 Bedömer de rimligheten i sina svar 
Rimliga överslagsräkningar 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 3: Anna Sfards (1991) begreppsmodell 
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                                                                     Fig. 4. General model of concept formation. 
                                                                        (Sfard, 1991, s. 22) 
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