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Sammanfattning 
Genom att svara på frågeställningarna om faktorer som påverkar förståelsen av problem-

lösningsuppgifter samt om anpassning för andraspråkselever söker studien svar på om 

problemlösning kan bidra till att inkludera andraspråkselever i matematikundervisningen. För 

att nå syftet och besvara frågeställningarna har dels en litteraturstudie genomförts, dels en 

empirisk studie bestående av fokusgruppsintervjuer med lärare.  

 

Den svenskspråkliga kompetensens betydelse för matematisk förståelse framhålls i de båda 

delstudierna. Textförståelsen är primär för problemlösning och det är vanligt att elever har 

svårigheter med detta, därmed behöver textinnehållet tydliggöras. Textuella svårigheter i 

matematikuppgifter kan exempelvis handla om svårigheter med meningsbyggnader, 

grammatik, överflödig information, ord och uttryck, samt att vardagsspråket och matematik-

språket innehar skillnader, enligt de båda studierna. Kontextuell förståelse i uppgifter 

framhålls även viktigt. Det anses relevant att knyta matematikuppgifter till elevens verklighet, 

men här finns svårigheter genom att den kontextuella förståelsen kan skilja sig mellan elever, 

vilket kan medföra att eleven inte förstår uppgiften. Vikten av att underlätta med avseende på 

språk och kontext framhålls, samtidigt som det är områden som behöver utvidgas för 

andraspråkseleverna.  

 

Problemlösningsuppgifter bidrar enligt den empiriska studien till ökade möjligheter för 

inkludering av andraspråkselever. Inkluderingen kan främjas dels genom organisationen av 

problemlösningen, dels genom utformandet av uppgifterna. Variation i hur undervisningen 

organiseras framhålls i båda delstudierna genom enskilt arbetet, grupparbete samt 

klassdiskussion. Vid interaktion kan språkliga svårigheter redas ut och språkutvecklingen kan 

berikas, men de språkliga svårigheterna kan även försvåra interaktionen, enligt de båda 

delstudierna. 
 

 

 

 

 

Sökord: Andraspråkselev, matematik, problemlösning, text, kontext, inkludering. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

1.2 Definitioner av centrala begrepp ...................................................................................... 3 

1.2.1 Matematisk problemlösning ....................................................................................... 3 

1.2.2 Andraspråkselev ......................................................................................................... 4 

1.2.3 Inkluderande undervisning ......................................................................................... 4 

2. Tolkningsram ......................................................................................................................... 5 

2.1 Kompetenser - Problemlösning ........................................................................................ 5 

2.2 Realistic Mathematics Education - RME ......................................................................... 6 

3. Litteraturstudie: Metod ........................................................................................................... 8 

4. Litteraturstudie: Resultat ........................................................................................................ 9 

4.1 Att se möjligheter och att anpassa .................................................................................... 9 

4.2 Läsförmåga, noggrann läsning och att göra texten mer lättläst ...................................... 11 

4.3 Begreppsförståelse och kommunikation ......................................................................... 12 

4.4 Matematikspråk kopplat till andraspråk samt vardagsspråk ........................................... 13 

4.5 Förståelse av text, språk och bilder, och verklighetsanknytning .................................... 14 

4.6 Exempel på misstolkningar ............................................................................................ 16 

4.7 Litteraturstudie: Sammanfattning ................................................................................... 17 

5. Empirisk studie: Metod ........................................................................................................ 19 

5.1 Intervju som undersökningsmetod .................................................................................. 19 

5.2 Planering och genomförande .......................................................................................... 20 

5.3 Studiens tillförlitlighet .................................................................................................... 22 

5.4 Analysmetodbeskrivning ................................................................................................ 23 

6. Empirisk studie: Resultat ..................................................................................................... 25 

6.1 Att förstå uppgifter ......................................................................................................... 25 

6.2 Att verklighetsanknyta uppgifter .................................................................................... 27 

6.3 Att underlätta förståelsen av textens innehåll ................................................................. 29 

6.4 Fördelar och nackdelar med problemlösning ................................................................. 32 

7. Diskussion ............................................................................................................................ 33 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 33 

7.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 35 

7.2.1 Att förstå och utmana på lämplig nivå ..................................................................... 35 

7.2.2 Att anpassa uppgifter med tanke på kontext ............................................................ 36 

7.2.3 Att anpassa uppgifter med tanke på språk ............................................................... 37 

7.2.4 Problemlösningsuppgifters möjlighet att gynna inkludering för andraspråkselever 38 

7.3 Konklusion och förslag på fortsatta studier .................................................................... 40 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 41 
 

Bilagor: 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 





 

1 

1. Inledning 

Problemlösning är betydelsefull inom matematiken (Skolverket 2011b:8). Detta har det alltid 

varit: ”problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet” (Skolverket 

2008a:27). I Lgr 80 fick problemlösning en starkare ställning i kursplanen i och med att 

problemlösning blev ett huvudmoment (Malmer 1984:54). Enligt Skolöverstyrelsen (1982:16) 

ansågs problemlösning vara det huvudmoment av störst vikt. Verklighetsanknytningen ansågs 

primär inom problemlösningen, eftersom den till stor del saknades inom övriga 

huvudmoment. Tidigare hade problemlösning i skolan till stor del fokuserat på ”matematiskt 

inriktade problemtyper” och ej på vardagsnära problemlösning (Skolöverstyrelsen 1982:14-

16). I kursplanen 1994 framhölls en verklighetsanknytning till den matematiska problem-

lösningen likväl som den icke verklighetsanknutna problemlösningen (Utbildnings-

departementet 1994:33). Enligt nu gällande kursplan för matematik ska eleverna arbeta med 

”strategier för matematisk problemlösning”. I årskurs 1-3 handlar det om enkla situationer, i 

årskurs 4-6 om vardagliga situationer och i årskurs 7-9 om att kunna koppla strategierna för 

problemlösning till andra ämnesområden och dessutom värdera strategi och metodval 

(Skolverket 2011a:64-67). Syftesdelen för matematikundervisningen framhåller bland annat 

att: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 

och lösa problem […]” (Skolverket 2011a:62).  
 

Bland de övergripande målen i läroplanen betonas elevens svenskspråkutveckling samt 

matematik kopplat till vardagen enligt följande: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

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

nyanserat sätt, […] kan använda sig av matematiskt tänkande […] i vardagslivet […]” 

(Skolverket 2011a:13). Det råder en samstämmighet bland lärare om att problemlösning är ett 

väsentligt område (se Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000:169-170). Problemlösning kan 

främja kunskapsinhämtning, arbetsglädje, motivation samt variation ur flera olika aspekter, 

bland annat i arbetssätt, uttrycksformer och uppgiftsanpassning (Hagland, Hedrén & Taflin 

2005:7). I kursplanen för matematik framhålls att förutsättningar ska ges alla elever att 

utveckla en matematisk problemlösningsförmåga (Skolverket 2011a:63). Att matematik-

undervisning genom problemlösning ska vara tillgänglig för alla elever är utmanande: ”En 

verklig utmaning blir det för lärare och kursplanekonstruktörer att finna vägar så att 

undervisning genom problemlösning verkligen blir tillgänglig för alla” (Lester & Lambdin 

2007:97). En stödjande och uppmuntrande miljö är viktigt för att främja elevens 

matematikutveckling (Jaworski 1996:100). När elever fastnar i problemlösning som de ej 

reder ut kan det resultera i att självkänslan påverkas negativt, därmed har läraren en viktig roll 

i valet av passande uppgifter (Wyndhamn, m.fl. 2000:172-173). Uppgifter bör vara nåbara 

samtidigt som de ska innebära utmaning samt utgå ifrån elevens kunskap (Lester & Lambdin 

2007:97). 

 

Andelen elever i den svenska skolan som inte har en svensk bakgrund, där antingen de själva 

eller deras föräldrar har kommit från ett annat land till Sverige har de senaste åren varit cirka 

20 procent (Skolverket 2008b:5; Skolverket 2013b). Andraspråkselever står inför utmaningen 

att de dels ska ”lära sig ett nytt språk”, dels inhämta kunskap ”på det nya språket” (Sjöqvist 

2011:67; se även Skolverket 2008b:22). Språkets bas och språkets utbyggnad ska dessutom 

läras in parallellt (Sjöqvist 2011:63). Statistik över måluppfyllelse i grundskolan visar att 

andraspråkselever är överrepresenterade där målen inte nås (Skolverket 2008b:8). Resultat 

från nationella prov i matematik har visat att andraspråkselever presterar sämre i förhållande 

till svenska inhemska elever (Myndigheten för skolutveckling 2008:6). Inom denna grupp är 

dock differensen stor med avseende på betyg/meritvärde och skillnader föreligger generellt 

sett om eleven invandrat före eller efter skolstart (Skolverket 2013a:32).  För att lägga fokus 
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på att det är de matematiska förmågorna som testas vid de nationella provtillfällena och ej 

språkliga förmågor så utformas nu proven i samarbete med kunniga inom andraspråks-

inlärning (Myndigheten för skolutveckling 2008:7). Andraspråkseleverna har nått olika långt i 

sin språkutveckling och de har olika svenskspråkliga svagheter som inverkar på 

matematikundervisningen. Likväl som andraspråkselever generellt sett har svenskspråkliga 

svagheter finns det elever som har svenska som modersmål som saknar de språkliga 

färdigheter som krävs (a.a. 7). Elevgrupperna i skolan förefaller inte vara homogena utan det 

finns där ett brett spektrum av språkliga och matematiska kunskaper, vilket medför en 

utmanande situation för läraren vid utformningen av relevanta matematikuppgifter (a.a. 7). 

Utöver den språkliga förståelsen, behöver även eleven kunna relatera uppgifter till det 

verkliga livet och då kan bekymmer med kontexten uppkomma. Förståelsen som eleven 

innehar kan dessutom vara större än vad eleven har chans att uttrycka (Sjöqvist 2011:65). 

Lärare samt skolan ställs här inför en ökad utmaning i att kunna möta dessa elever på bästa 

möjliga sätt (Skolverket 2008b:12).  

  

Andraspråkselevers generellt låga matematikresultat (se Skolverket 2008b:8) i kombination 

med problemlösningens centrala roll inom matematikundervisningen leder till funderingar 

huruvida problemlösningsuppgifter kan bidra till en inkluderande undervisning för samtliga 

elever samt vilka faktorer som är viktiga att förhålla sig till inom matematikundervisning med 

avseende på andraspråkselever. Hur kan förståelsen av matematikuppgifter främjas hos 

andraspråkselever? Kombinationen av att arbeta som svensklärare och matematiklärare 

förefaller inte vara särskilt vanlig. I de fall där matematiklärare saknar kompetens och/eller 

intresse för svenskspråksinlärning kan det eventuellt bidra till ökade svårigheter för 

andraspråkselevers inom matematikundervisningen. Jag har en önskan med denna studie att 

väcka tankar om matematiklärarens ansvar utöver det som primärt ligger inom vederbörandes 

ämnesområde, att då även kunna se till andra aspekter såsom språkliga och kulturella 

aspekter. Som matematiklärare är det knappast möjligt att bortse från aspekter kopplade till 

andraspråksinlärning eftersom de flesta lärare i dagens svenska skola möter andraspråkselever 

i matematikundervisningen.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förståelsen av matematikuppgifter, 

särskilt problemlösningsuppgifter, kan främjas för andraspråkselever och utifrån det belysa de 

aspekter lärare behöver uppmärksamma vid val och anpassning av uppgifter. Syftet är att 

därmed öka kunskapen om och hur användningen av problemlösningsuppgifter kan bidra till 

att gynna inkludering av andraspråkselever i matematikundervisningen. För att nå syftet 

används följande frågeställningar:  

 

· Vilka faktorer påverkar förståelsen av problemlösningsuppgifter? 

 

· Hur kan uppgifter och undervisning anpassas för andraspråkselever? 

 

Svaren på dessa två frågeställningar leder till svar på frågan om problemlösningsuppgifter kan 

bidra till en inkluderande undervisning.  

 

För att nå syftet och besvara frågeställningarna genomförs dels en litteraturstudie, dels en 

empirisk undersökning. Uppsatsen är indelad i två huvuddelar. Den första delen inleds med 

metod för litteraturstudien följd av litteraturstudiens resultat. Den andra delen inleds med 

metod för den empiriska undersökningen, följd av den empiriska undersökningens resultat. 
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Efter att de två delstudierna presenterats sammanfogas resultaten från båda studierna i en 

resultatdiskussion. 

 

1.2 Definitioner av centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras begreppen matematisk problemlösning, andraspråkselev samt 

inkluderande undervisning, som är centrala i studien. 

 
1.2.1 Matematisk problemlösning 

Matematiska problem kan delas in enligt följande: 

· Olösligt problem är ett problem som är bevisat att det inte går att lösa (Kiselman & 

Mouwitz 2008:133). Två exempel på olösliga problem är: ”problemet att med passare 

och linjal konstruera ett kvadratområde med samma area som en given cirkelskiva” samt 

”problemet att med passare och linjal konstruera en kub med dubbelt så stor volym som 

en given kub” (Kiselman & Mouwitz 2008:132). Båda problemen ställdes under antiken 

och bevisades olösliga på 1800-talet (Kiselman & Mouwitz 2008:132).  

· Olöst problem/öppet problem är ett problem som ännu saknar känd lösning (Kiselman & 

Mouwitz 2008:133). Ett exempel är Goldbachs förmodan, som definieras enligt följande: 

”varje jämnt heltal, som är större än två, kan skrivas som summan av två primtal” 

(Olsson 1999:212):  

· Problem definieras som en ”fråga där man begär ett svar” (Kiselman & Mouwitz 
2008:133). Problem kan vara olösliga, olösta samt lösta, där det sistnämnda är ett 
övningsproblem (Kiselman & Mouwitz 2008:133). Den matematiska problem-
lösningen i grundskolan syftar inte till olösliga eller olösta problem. Dock är dessa av 

relevans att belysa bland annat utifrån en djupare motivering till matematisk 

problemlösning samt för att visa att matematisk problemlösning inte är något nytt inom 

matematiken (Skolverket 2011a:62).  

 

Synen på vad begreppet problem i matematik innebär varierar (Bergqvist 2010:11; Mason 

1996:187; Pettersson & Santesson 1996:8; Wyndhamn, m.fl. 2000:41, 169-170). Utifrån olika 

översättningar vid olika tidpunkter har begreppet fått olika innebörd enligt Mason (1996:187), 

som anser att de skilda sätten att definiera begreppet problem i sig är ett problem. Otydlighet i 

kursplanen angående vad problemlösning innefattar öppnar upp för skilda tolkningar av 

4 =  2+2  

6 = 3+3  

8 = 3+5  

10 = 5+5  

12 = 5+7  

14 = 7+7  

16 = 5+11  

18 = 7+11  

20 = 7+13  Osv. 
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begreppet problemlösning (Bergqvist 2010:12). Det kan dels tolkas som en uppgift där 

lösningsmetod får arbetas fram, dels ”som vilken matematikuppgift som helst” (Bergqvist 

2010:12). Det kan även ses som matematikuppgifter som innehåller en stor mängd text 

(Persson 2010:50). Matematikproblem kan definieras enligt följande: ”problem är uppgifter 

som inte faller i någon speciell kategori eller fordrar någon speciell metod” (Persson 

2010:50). Det framhålls även att: ”problemen kan ges i vilken representationsform som helst, 

och aktiviteterna det leder till är ofta av en utforskande och undersökande natur” (Persson 

2010:50). Problem kan exempelvis ses som en specifik uppgift, en uppgift där förutbestämd 

lösningsmodell saknas, en uppgift som öppnar upp för skilda lösningar och svar (Pettersson & 

Santesson 1996:8). Kunskapen som eleven har inför problemlösandet, får konsekvenser för 

om uppgiften blir problemlösning eller inte (Bergqvist 2010:9).  

 

Uppgifter kan delas in i tre kategorier enligt följande: Rutinuppgifter/standarduppgifter, 

Textuppgifter/benämnd uppgift/vardagsuppgift samt Problem (Hagland, m.fl. 2005:27). 

Textuppgiften blir en problemuppgift om den innehåller de tre kriterierna som en 

problemuppgift förutsätter: vilja eller behov av att lösa uppgiften, given lösningsstrategi 

saknas samt att uppgiften kräver ansträngning (Hagland, m.fl. 2005:27). Textuppgiften kan 

likväl bli en rutinuppgift (Hagland, m.fl. 2005:27-28). Problemlösningsuppgifter är inte 

rutinuppgifter och inte heller helt kända uppgifter (Bell, Burkhardt, Crust, Pead & Swan 

2007:115). Även problemuppgifterna kan delas in i två olika kategorier, där den ena innefattar 

rika problem och den andra kategorin går under benämningen annat problem (Hagland, m.fl. 

2005:28). 

 

Sammanfattningsvis kan problemlösning definieras som att söka efter svaret på en fråga, där 

uppgifterna förutsätter ett undersökande arbete och där arbetsgången inte är given. Problem 

kan delas in i olösliga problem, olösta problem samt lösta problem, där det sistnämnda 

handlar om övning och är det som är det primära inom skolmatematiken av de tre. 

Problemuppgifter inom skolmatematiken kan delas in i rika problem eller annat problem. 

 
1.2.2 Andraspråkselev 

Andraspråket är ett språk som lärs in mer eller mindre efter förstaspråket. Begreppen 

förstaspråk och modersmål kan ses som synonymer (Abrahamsson 2009:13). De elever med 

annat modermål än svenska, alltså de som är berättigade till modersmålsundervisning, 

definieras i det följande som andraspråkselever. De andraspråkselever som denna studie 

kommer att fokusera på är andraspråkselever som läser enligt Lgr 11, kursplanen för 

matematik i årskurs 7-9 (Skolverket 2011a). Andraspråksinlärare kommer att användas 

synonymt till begreppet andraspråkselev. 

 

1.2.3 Inkluderande undervisning 

Begreppet inkludering har varierade tolkningar (Haug 1998:19). För att nyansera begreppet i 

praktiken använder Haug (1998:19) begreppet utifrån segregering samt inkludering. Den 

segregerade integreringen som inte primärt ämnas belysas vidare i denna uppsats fokuserar 

på att se till vilken miljö som är mest lämplig för barnet som berörs, där segregerande 

aspekter framhålls (Haug 1998:20). Inkluderande integrering handlar däremot om att inte 

inom undervisningen särskilja eleven från övriga klassen trots svårigheter som föreligger hos 

eleven (Haug 1998:21). Detta förhållningssätt präglas av tankar av ”social rättvisa”, där en 

rättviseaspekt är att undervisningen sker gemensamt, oavsett förutsättningar (Haug 1998:21-

22). Accepterande av olikheter och en individanpassad undervisning är här centrala aspekter 

(Haug 1998:22). I och med detta förhållningssätt till inkludering förväntas av läraren att den 
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ska kunna undervisa samtliga elever i klassen, vilket medför en individanpassad undervisning 

(Haug 1998:22). Sammanfattningsvis innebär inkluderande undervisning i den här studien att 

undervisningen är organiserad så att alla elever kan delta.  

2. Tolkningsram 

I detta kapitel beskrivs först det ramverk som används vid PISA-undersökningar för att 

bedöma vilka kompetenser som behövs för att lösa de problemlösningsuppgifter som ingår i 

undersökningarna. Därefter beskrivs Realistic Mathematics Education (RME), ett teoretiskt 

perspektiv på matematikundervisning där problemlösning är central. I den här studien 

används tolkningsramen främst som utgångspunkt för design av den empiriska studien samt i 

resultatdiskussionen. 

2.1 Kompetenser - Problemlösning 

Ramverket för matematiska problemlösningsuppgifter i PISA-undersökningarna utgår ifrån 

sex kompetenser: ”communication; devising strategies; mathematisation; representation; 

using symbols, operations and formal language” samt ”reasoning and argument” (Turner, 

Blum & Niss 2015:85, 110-114). Kompetenser är viktiga för elevernas problemlösnings-

förmåga, men även viktiga för att lärarna ska kunna utforma undervisning samt lärande på ett 

bra sätt för eleverna (Turner, m.fl. 2015:86). För att kunna arbeta utifrån kompetenserna på ett 

konsekvent och tillförlitligt sätt krävs definitioner av de sex kompetensernas innebörd 

(Turner, m.fl. 2015:94). Att definiera dessa kompetenser försvåras genom att PISA-

undersökningar berör olika språkliga sammanhang samt flera skilda utbildningstraditioner 

(Turner, m.fl. 2015:94). Progression framhålls inom kompetenserna (Turner, m.fl. 2015:98). 

Varje kompetens delas in i fyra nivåer (Turner, m.fl. 2015:85). Att utgå ifrån en 

schematisering av kompetensområden har visats medföra möjlighet till förbättring av test, vad 

gäller effektiviteten i utvecklingsprocessen samt målinriktad styrning (Turner, m.fl. 

2015:108). Schematiseringen kan även användas för att lärare och provutvecklare ska kunna 

kontrollera att utformningen av test uppfyller de olika nivåerna av svårighetsgrader samt att 

de olika kompetenserna berörs (Turner, m.fl. 2015:108). 

 

Turner, m.fl. (2015:101-107) visar schematiska tillämpningar av lösningsprocesser samt 

bedömning av kompetensnivåer i några problemuppgifter från PISA-undersökningar, där en 

av uppgifterna som analyserats är följande, som ingick i PISA-underökningen 2012:  
 

(från OECD 2012:19) 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf%20s.19
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I uppgiften beskrivs ”real-world knowledge” som att ha vetskap om att juli har 31 dagar till 

skillnad från det givna antalet dagar som var i augusti (Turner, m.fl. 2015:103). De sex olika 

kompetensområdena bedöms kortfattat enligt följande (Turner, m.fl. 2015:104-105): 

 
· Communication: Den kontextuella situationen som inkluderas i kompetensen 

kommunikation behöver eleven läsa, men den kan till stor del ignoreras. Uppgiften är 

enkelt förklarad och det krävs inget stort djup i kommunikationskompetensen, men det 

krävs förståelse för kombinationen av de två elementen samt att kunna ta in yttre 

information, vilket resulterar i att kommunikationsnivån når nivå 1, där lägsta är 0 och 

högsta är 3. 

· Devising strategies: Eftersom uppgiften innehåller en tvåstegslösning med att först 

beräkna dagar för att därefter beräkna och jämföra ett genomsnittligt antal personer så 

når den en nivå 2, trots dess relativt enkla karaktär.  

· Mathematisation: Beräkningen av hastigheten kräver en modell, dock med tydligt 

givna variabler. Vad gäller genomsnittet per dag under den öppna perioden eller 

genomsnittet för ett år, även då det inte är öppet skulle kunna orsaka oklarhet. Utifrån 

detta är nivå 1 lämpligt på detta kompetensområde.  

· Representation: I uppgiften avläses enbart fakta från texten och ingen vidare 

översättning mellan uttrycksformer erfordras, därmed hamnar uppgiften på nivå 0 vad 

gäller detta kompetensområde.  

· Using symbols, operations and formal language: Vad gäller additionen av dagarna 

ligger beräkningar på nivå noll. Vetskapen om antalet dagar i månaden juli samt 

divisionen där decimaltal kan komma in höjer detta kompetensområde till nivå 1.  

· Reasoning and argument: Inga resonemang utöver de som berörs i några av de andra 

kompetensområdena berörs, därför ligger nivån förslagsvis på 0.  

 
Turner, m.fl. (2015:109) framhåller vikten av att undervisningen och inlärningen vad 
gäller matematiska problem får en anknytning till ”real-world problems”. Lester och 
Lambdin (2007:97-98) betonar vikten av problemlösningsförmågan dels för 
matematiken i sig, dels för det ”verkliga livet”. 
 
De sex kompetensområdena: kommunikation, problemlösning, procedurhantering, 

representation, resonemang samt samband, syftar till att omfatta de primära lärandemålen 

(Bergqvist 2010:7, 9-10). Undervisningen i grundskolan har överlag brister i att låta eleverna 

utveckla kompetenser, bortsett från procedurhanteringskompetensen (Bergqvist 2010:7, 51). 

Detta uttrycks enligt följande: ”Studien visar att i stora drag (men med flera undantag och 

med viss variation) så är undervisningen otillräcklig när det gäller möjligheterna för eleverna 

att utveckla centrala matematiska kompetenser, utöver procedurhantering” (Bergqvist 

2010:51). Kompetensområdena har i Lgr 11 ersatts med förmågor (se Skolverket 2011a:63).  

 

2.2 Realistic Mathematics Education - RME 

RME som teoretiskt perspektiv växte fram utifrån matematikdidaktiska frågor som vad som 

ska undervisas inom matematik samt hur det ska undervisas (van den Heuveln- Panhuizen 

2000:3). Perspektivet började utvecklas runt år 1970 (van den Heuveln-Panhuizen 2000:3; 

van den Heuveln-Panhuizen & Drijvers 2014:521). Utvecklingen av perspektivet skedde i 
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Nederländerna och kom att påverka inställning till samt reformerande av undervisning i 

matematik (van den Heuveln-Panhuizen & Drijvers 2014:521-522).  Inom RME framhålls 

matematik vara under ständig process (van den Heuveln-Panhuizen 2000:3). RME handlar om 

att lära utifrån situationer, där en specifik situation är utgångspunkten för matematiklärande 

(van den Heuveln-Panhuizen & Drijvers 2014:521). RME är ingen fast undervisningsteori 

utan en utvecklingsbar teori (van den Heuveln-Panhuizen 2000:3). Det är inte heller ett 

perspektiv som isolerat sig från förnyelse inom matematikdidaktik (van den Heuveln-

Panhuizen & Drijvers 2014:522). Freundenthal, den person som har haft störst inflytande på 

perspektivets nuvarande grund, ansåg att matematiken behövde vara verklighets- och 

erfarenhetsanknuten samt samhällsrelevant (van den Heuveln-Panhuizen 2000:3). Detta 

behov bortses tyvärr ofta ifrån då matematiken i undervisningssammanhang ofta skiljer 

avsevärt från den matematik som berörs i det ”verkliga livet” (Boaler 2011:19). 

 

RME har även kommit att kallas ”real-world mathematics education”, vilket är lite 

missvisande enligt van den Heuveln-Panhuizen (2000:4). Detta med anledning av att den 

”realistiska matematikutbildningen” inte enbart ser till en koppling med ”den verkliga 

världen”, utan även med en värld som eleven kan föreställa sig. Namnet bottnar i ett uttryck 

som översätts till ”att föreställa/tänka sig” (van den Heuveln-Panhuizen & Drijvers 

2014:521). Problemlösning utifrån RME kan alltså bottna dels i ”den verkliga världen” dels i 

en fantasivärld eller i formell matematik (van den Heuveln-Panhuizen 2000:4). Det viktiga är 

problemlösningens verklighetensanknytning i sinnet hos eleverna (van den Heuveln-

Panhuizen 2000:4). RME innehåller sex kärnprinciper som syftar till undervisningen (van den 

Heuveln-Panhuizen & Drijvers 2014:522). De sex principerna är följande: 

  

· Aktivitetsprincipen handlar om att eleven ska vara aktiv i utvecklingsprocessen, ”instead of 

being receivers of ready-made mathematics” (van den Heuveln-Panhuizen 2000:5). Egen 

produktion framhålls och genom att eleven är aktiv i utvecklingsprocessen utvecklas 

kunskap samt olika viktiga verktyg. 

· Verklighetsprincipen: Inom verklighetsprincipen utgår lärandet ifrån verkligheten. 

Verklighetsanknytningen av kontextuella matematikproblem kan ”develop mathematical 

tools and understanding” hos eleverna (van den Heuveln-Panhuizen 2000:5).  

· Nivåprincipen handlar om förståelsenivåer. Tidigare inlärning och kommande inlärning 

står i relation till varandra. Reflektion hjälper vidare till nästa nivå och interaktion kan 

ligga till grund för reflektionen. Denna princip är väsentlig i försök att dämpa den stora 

klyfta som föreligger mellan ”informal, context-related mathematics and more formal 

mathematics” (van den Heuveln-Panhuizen 2000:5).  

· Inter-twinement principle handlar om att olika delar inom skolmatematiken inte alltid går 

att dela upp samt att olika matematiska verktyg kan behövas användas komplementärt för 

att lösa matematiska problemuppgifter.   

· Interaktionsprincipen innefattar att samtal om lösningar och strategier leder till 

kunskapsutveckling. Matematiklärande ses inom denna princip ”as a social activity” (van 

den Heuveln-Panhuizen 2000:8). Individanpassning framhålls inom denna princip, vilket 

är möjligt om problemlösningsuppgifter är utformade med avseende på olika förståelse-

nivåer hos eleverna. Detta bidrar till att klassen inte delas upp utan istället skapas 

möjligheter för att individanpassa. 

· Vägledningsprincipen handlar om en utvecklande lärandemiljö där elevernas 

konstruerande av kunskap och utvecklande av insikt i matematiska verktyg är i centrum. 

(egen översättning, efter van den Heuveln-Panhuizen 2000:5-9)  



 

8 

Principerna här utgör kärnan inom RME, men matematik knuten till elevens verklighet/ 

föreställningsvärld är RME:s grundtanke.  

 

3. Litteraturstudie: Metod 

Litteraturstudien är dels grundläggande för den empiriska undersökningen, dels besvaras med 

hjälp av forskning och annan litteratur studiens två frågeställningar, ”Vilka faktorer påverkar 

förståelsen av problemlösningsuppgifter?” och ”hur kan uppgifter och undervisning anpassas 

för andraspråkselever?”. 

 

Litteraturstudien bygger på sekundärdata, medan den empiriska undersökningen som senare 

behandlas bygger på primärdata. Larsen (2009:45-46) framhåller att en studie som bygger på 

primärdata även bör innefatta sekundärdata, där sekundärdata kan fungera hjälpande med 

avseende på jämförelse mellan sekundär- och primärdata samt vid tolkningen av primärdatan. 

Litteraturstudien bygger på olika sorters texter. Jag delar in litteraturkällorna i starka källor, 

inspirationslitteratur samt svaga källor. Forskningstexter, däribland avhandlingar har ett 

forskningsgranskat innehåll och är därmed starka källor. Andra starka källor är olika sorters 

lagtexter och myndighetstexter. Litteratur som används utöver forskning och 

lagtexter/myndighetstexter, exempelvis Löwings och Kilborns (2008, 2010) texter kan 

klassificeras som inspirationslitteratur. Däribland finns även källor som kan anses vara svaga 

källor exempelvis Malmers (1984, 2002) texter, då de inte är forskning som bygger på 

vetenskaplig grund utan istället bygger på beprövad erfarenhet. Texter som dessa används då 

det ansetts vara berättigat. Andrahandskällor där författaren/författarna hänvisar till andra 

källor ingår endast i undantagsfall och grundtexter har istället sökts. I litteraturstudien framgår 

vilken källa texten refererar till, dock är hela litteraturstudien tolkningar av källorna.  

 

Vid arbetet med litteraturstudien har litteratur med avseende på andraspråksinlärning inom 

matematik, språkutveckling, språkliga svårigheter med fokus på text eftersökts. Huvudfokus 

har varit matematisk problemlösning med avseende på andraspråksinlärning. 
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4. Litteraturstudie: Resultat 

Utöver lärares ansvar att individanpassa undervisningen tillkommer för lärare med 

andraspråkselever behovet av att kunna arbeta både med elevens kunskapsutveckling och med 

elevens språkutveckling (Skolverket 2008b:24). För att kunna göra det krävs vetskap om 

möjliga svårigheter. Möllehed (2001:145) framhåller vikten av att läraren försöker förstå 

bakomliggande orsaker till elevers svårigheter vid matematisk problemlösning. Detta kapitel 

berör bland annat anpassning, läsförmåga, begreppsförståelse, kommunikation, några olika 

sorters språk, textuell förståelse, vikten av att kunna verklighetsanknyta och några exempel 

ges på ”uppgifter som försvårats utifrån bristande förståelse”. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av litteraturstudien. 

 

4.1 Att se möjligheter och att anpassa  

Möjligheter för att andraspråkseleverna ska lyckas väl i skolmatematik förbättras om fokus 

förflyttas från förutfattade uppfattningar eller förväntningar på eleverna till att se möjligheter 

(Norén 2010:99). I sin studie fann Norén (2010:109) stöd för att förväntningarna som finns på 

att andraspråkselever inte kommer att lyckas i matematik utifrån brister vad gäller svenska 

språket eller svensk kulturell bakgrund inte är berättigade, utan att fler aspekter har inverkan 

på tendenser av låg måluppfyllelse, exempelvis klassrumspraktiken mer generellt. Ett tryggt 

klassrumsklimat och gott elevsamarbete är faktorer som även Swan (2005:32) framhåller 

gynnsamma för matematikundervisningen.  

 

För att kunna möta olika elevers behov använder lärare olika metoder. Swan (2005:42-44) 

beskriver fyra metoder som är vanligt förekommande:  

· Anpassning av antalet uppgifter: Swan (2005:42) understryker att de som förstår grunderna 

ska utmanas i djupare förståelse snarare än att fastna i tragglande av redan inhämtad 

kunskap. 

· Anpassning av uppgifter: Olika uppgifter ges utifrån olika behov av inlärning, detta 

försvåras dock utifrån att det krävs en mycket bred vetskap om elevernas respektive behov 

här och att det även krävs uppgifter som är anpassade efter varje elevs behov. Swan 

(2005:42) framhåller risken i att ge elever för enkla uppgifter.  

· Anpassning genom nivå: Genom att uppgiften finns på olika nivåer döms inte eleverna i 

förväg till att ligga på en specifik matematisk problemlösningsnivå. 

· Anpassning genom utfall: Detta handlar om en öppenhet i aktiviteter där eleverna själva 

kan anpassa svårighetsgraden exempelvis genom att formulera egna uppgifter. 

 

Genom att ha deluppgifter på olika svårighetsgrad i problemlösningsuppgifter kan 

förutsättningar skapas för att alla ska kunna arbeta med uppgiften (Hagland, m.fl. 2005:75). 

När lärare har förståelse för problemuppgiften kan den lättare anpassas (Hagland, m.fl. 

2005:39/52). Det är läraren som ansvarar för att problemlösningsuppgifterna passar alla elever 

och uppgifter bör väljas därefter, utvidgningar och förenklingar behöver finnas till hands 

(Hagland, m.fl. 2005:58). Valet av problemlösningsuppgifter är viktigt för att främja elevens 

förståelse och intresse, något som konstaterades redan av Pólya (1945): ”Om en elev inte 

riktigt förstår ett problem eller saknar intresse för det är det inte alltid hans fel. Problemet 

måste vara väl valt, inte för svårt och inte för lätt, naturligt och intressant” (Pólya 1945:6 

övers. Pólya 1970:27). Ett av kriterierna för rika matematiska problem är: ”Problemet ska 

vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det” (Taflin 2007:11). Detta 

grundas i en inkluderande tanke. Förståelse av problemet är en central aspekt och det 
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innefattar att alla elever ska kunna förstå utgångspunkten för problemlösningen (Hagland, 

m.fl. 2005:28). Alla elever ska därmed ha möjlighet att börja arbeta med problemlösningen. 

Den enkla grunden i problemlösningsuppgiften med expanderande svårighet medför att en väl 

genomtänkt problemlösningsuppgift ska kunna passa för alla elever: ”Ett riktigt rikt problem 

ska helst passa från förskolan till högskolan” (Hagland, m.fl. 2005:28). Kriteriet att alla ska ha 

möjlighet att arbeta med problemet förutsätter olika svårighetsgrad och/eller utvidgning av 

problemet. Problemet bör kunna anpassas och utvidgas till enklare eller svårare uppgifter. Det 

är dock viktigt att problemuppgifter inte omvandlas till rutinuppgifter (Hagland, m.fl. 

2005:57).   

 
Nedan visas grunduppgiften Stenplattor följd av en förenklad uppgift Plattor. Förenklingar 

har både gjorts språkligt och matematiskt. Uppgiften kan även försvåras (Hagland, m.fl. 

2005:104).  

Stenplattor 

Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor, mörka och ljusa.  

Så här ser mönstret ut:  

 
  figur 1  figur 2  figur 3 

 

a) Hur många plattor går det åt till figur 5?  

Hur många av dem är ljusa och hur många är mörka? 

b) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15? 

c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100? 

d) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n? Hur många plattor går 

det åt totalt till figur n? 

e) Hitta på ett liknande problem. Lös det.  

 (Hagland, m.fl. 2005:102). 

  

Förenklingen kan se ut enligt följande: 

Plattor 

Ett mönster läggs med hjälp av plattor, mörka och ljusa.  

Så här ser mönstret ut: 

 
  figur 1  figur 2  figur 3 

 

 a. Hur många ljusa plattor går det åt till figur 5? 

 b. Hur många ljusa plattor går det åt till figur 10? 

 c. Hur många ljusa plattor går det åt till figur 100? 

 d. Hur kan du förenkla uträkningen? 

 e. Hitta på ett liknande problem och lös det.  

 (Hagland, m.fl. 2005:103-104)  

 
Att börja arbetet med en problemlösningsuppgift enskilt och inte direkt i grupp kan vara 

fördelaktigt genom att alla elever då får möjlighet att tänka över tillvägagångssätt 

självständigt (Hagland, m.fl. 2005:59). För att undvika att vissa elever blir passiva vid 
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problemlösande och för att undvika att eleverna inte går in på djupet i problemlösningen har 

läraren bland annat till uppgift att: hjälpa eleverna i att ta sig tid för uppgiften, uppmuntra till 

förklaringar, resonemang samt diskussion vid oliktänkande, göra alla delaktiga och att hjälpa 

eleverna i formulerande av en liknande uppgift (Swan 2005:21-22). När problemlösnings-

uppgiften introduceras är det av stor vikt att läraren inte genom sin introduktion vägleder för 

mycket i problemlösandet, men läraren ska här hjälpa eleverna att greppa innehållet i 

uppgiftens text samt vad uppgiften ämnar söka efter (Hagland, m.fl.  2005:59; se även Swan 

2005:8). Introducerandet bör vara tydligt med förslagsvis läsning, bilder eller konkret material 

(Hagland, m.fl. 2005:58). För att underlätta för eleverna i deras förståelse är konkret material 

relevant att ha tillgång till vid arbetet med problemlösningsuppgifter, även för elever som är i 

slutet av grundskolan (Möllehed 2001:144-145). För andraspråkselevens lärande är det viktigt 

att få det matematiska innehållet förklarat vid genomgångar (Hansson 2011:100). Dessvärre 

visar forskning att detta förekommer mer sällan i grupper där det är av särskilt stor vikt, 

exempelvis för andraspråkselever, än i andra grupper (Hansson 2011:100). Ett stödjande 

läraransvar samt eget ansvar som elev främjar att lära matematik (Hansson 2011:124).  

 

4.2 Läsförmåga, noggrann läsning och att göra texten mer lättläst   

Att förstå orden i uppgifterna är en grundförutsättning för att kunna lösa matematiska problem 

(se Malmer 1984:59-60). För de elever som inte har en god språklig kompetens kan bristande 

ordförråd skapa bekymmer för inlärning samt för begreppsförståelse (Malmer 2002:81). På 

grund av att språket i matematiken ofta saknar redundans är ordförståelsen av särskilt stor vikt 

(Löwing 2006:144; Löwing & Kilborn 2008:33). Språket i matematikuppgifter är ofta 

kortfattat och det innehåller termer samt begrepp kopplade till matematiken (Lundberg & 

Sterner 2006:46). Nominaliseringar som ofta används i lärobokstexter kan skapa svårigheter. 

Verben görs då om till substantiv och texten komprimeras. Texten blir därmed tätare och mer 

svårläst för den som inte är van vid denna typ av text (Myndigheten för skolutveckling 

2008:21-22). Exempelvis används verbet tessellera enligt följande i en uppgift: ”Hur skulle du 

beskriva tessellering för en kamrat?” (Lundin & Öberg 2013:66). Andra ord som används på 

liknande sätt är exempelvis verben: förenkla, förkorta, förlänga samt förminska som byter 

ordklass till substantiv: förenkling, förkortning, förlängning samt förminskning (se MK 

Förlags ordbok 2012). 

 

Vilken verbform som används har också betydelse då passiv form ofta upplevs svårare att 

förstå än i aktiv form (Myndigheten för skolutveckling 2008:22). Partikelverb bidrar till 

svårigheter ur ett andraspråksperspektiv då de två orden som sammansätts ger en helt annan 

betydelse än när verbet är fristående (a.a. 23). En hjälp för andraspråkselever i textförståelse 

är att skriva ut orden har och hade i satser där de även skulle kunna utlämnas (a.a. 24). Det är 

även betydelsefullt att skriva ut relativa pronomen som hade kunnat uteslutas (a.a. 25). Vid 

utformande av uppgifter bör missledande ord och svåra meningsbyggnader undvikas (a.a. 26-

27). Det är även viktigt att kunna skilja på relevanta fakta för uppgiften samt information som 

enbart fyller ut uppgiften (Lundberg & Sterner 2006:46). För att förtydliga en uppgift kan 

man undvika att olika fakta vävs samman, samt se till att uppgifter följer en kronologisk 

ordning (Myndigheten för skolutveckling 2008:33). 

  

Hur siffersymboler och bokstäver är uppbyggda samt vilket håll läsning sker ifrån skiljer 

mellan länder (Löwing & Kilborn 2010:74). Meningsuppbyggnaden och därmed ordföljden 

kan även skilja åt (Skolverket 2011a:88-89). När eleven hanterar att läsa på svenska behöver 

den träna upp läsförståelsen (Löwing & Kilborn 2010:74). Specifika uttryckssätt, 

formuleringar och ord kan ha avgörande betydelse för förståelsen samt ändra innehållet i 
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uppgiften, därför är noggrann läsning viktigt (Lundberg & Sterner 2006:46; Myndigheten för 

skolutveckling 2008:19). Vid inlärning av ord är det därför betydelsefullt att lära in i 

sammanhanget där ordet hör hemma (Sjöqvist 2011:79). Att dessutom kunna läsa texten i sin 

helhet är av stor betydelse, då det kan ställa till bekymmer om man tolkar så kallade signalord 

felaktigt, där exempelvis ordet mer kopplas direkt till addition och ordet mindre kopplas 

direkt till subtraktion (Myndigheten för skolutveckling 2008:20).  

 

4.3 Begreppsförståelse och kommunikation 

Begreppsutveckling förutsätter god språkförståelse och ”det råder ett intrikat samspel mellan 

läsförståelse och begreppsutveckling i svenska och begreppsutveckling i matematik” (SOU 

2004:97, s.90). Begrepp som introduceras för eleverna är ofta nya för samtliga elever och bör 

inte undvikas för andraspråkselever (Bergman, Sjöqvist, Bülow & Ljung 1992:107). Men för 

andraspråkseleverna behöver man arbeta mer med förståelsen och avgränsningen av 

begreppen (Bergman, m.fl. 1992:107-108).  Begreppsutvecklingen behöver bottna i djup 

förståelse av begreppets innehåll (Löwing & Kilborn 2010:36).  

 

Kommunikation av nya begrepp är centralt för att andraspråksinlärare ska utvecklas i 

matematik (Löwing & Kilborn 2008:121). Bristande begreppsuppfattning på modersmålet 

samt på svenska språket ställer till bekymmer och tvåspråkigheten blir då inte positiv för 

matematikinlärningen, begreppsförståelsen måste åtminstone finnas på ett språk för 

framgångsrik matematikinlärning (Löwing & Kilborn 2008:122). När vardagsspråket blir det 

elementära att lära in kommer inlärningen av väsentliga begrepp och matematisk 

kommunikation i skymundan, vilket försvårar för eleven att lära in matematik på svenska 

(Löwing & Kilborn 2008:124-125). Problemlösning i matematik påverkas av elevens 

kunskapsutveckling samt begreppsutveckling och progression i problemlösningen bör ske 

utifrån ökad begreppsförståelse (Löwing & Kilborn 2008:126-127). Undervisningen bör ge 

eleverna chansen att utifrån lämplig begreppsnivå lösa problem (Löwing & Kilborn 

2008:126-127). Andraspråkselevers begreppsinlärning präglas av tidigare inlärda begrepps-

uppfattningar, som påverkats av personlighet samt kultur (Löwing & Kilborn 2008:128). 

Begreppsutveckling är viktig både inom svenskinlärningen och inom modersmålet (Löwing & 

Kilborn 2008:131). Andraspråkselever som anses sakna centrala begrepp kan likväl ha 

begreppen, men ha svårigheter att använda begreppen i den svenska kontexten (Rönnberg & 

Rönnberg 2001:12-13). Begreppen kan få olika tolkningar inom de olika språken, därför är 

det viktigt att lära in begreppen i sin helhet och inte som fristående ord (Kern 1994 i Löwing 

& Kilborn 2008:123). Rönnberg och Rönnberg (2001:13) anser att undervisningens fokus 

behöver förändras från procedurinlärning till begreppsförståelse för att andraspråkselever ska 

lyckas bättre vad gäller matematikinlärningen.  

 

Ett ökat fokus på problemlösning i matematik medför större språkliga krav, då problem-

lösning många gånger innefattar att prata matematik samt att vardagsanknyta matematiken 

(Löwing & Kilborn 2008:38). Jaworski (1996:93) betonar liksom Norén (2010:111) vikten av 

matematisk kommunikation. Genom framhållande av kommunikation i undervisningen samt 

genom att främja språkutvecklingen med avseende på matematik hos andraspråkseleverna 

främjas matematikinlärningen (Norén 2010:99). Sannolikt leder lärares arbete med 

innehållsmässig förståelse samt engagemang för rika matematiska samtal till ökade 

elevprestationer (Piccolo, Harbaugh, Carter, Capraro & Capraro 2008:404). Interaktionen i 

klassrummet ska bidra till en ökad inlärning och även ökad förståelse av det matematiska 

innehållet (Hagland, m.fl. 2005:28). Matematiska diskussioner i en elevgrupp kan ses som 

berikande för språkutveckling och begreppsutveckling, men försvåras utifrån att elever har 



 

13 

olika modersmål (Löwing & Kilborn 2010:35). Interaktion i matematikklassrummet gynnas 

av ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet och att ord jämförs och betydelser av ord 

diskuteras i undervisningen (Norén 2010:102). Klassdiskussionen vid problemlösandet kan bli 

än mer givande när samtliga elever arbetat med samma uppgift (Hagland, m.fl. 2005:77). 

Läraren behöver vid problemlösningen lyssna på elevernas lösningar och se vad som är 

relevant att presentera för hela gruppen, vilket resulterar i bättre förutsättningar för att anpassa 

undervisningen efter eleverna (Hagland, m.fl. 2005:76).  

 

4.4 Matematikspråk kopplat till andraspråk samt vardagsspråk 

Tals och talsystems olika uppbyggnad (namnmässigt) samt olika modeller för beräkningar är 

exempel på möjliga skillnader som kan orsaka inlärningshinder (Löwing & Kilborn 2010:46). 

Skillnaderna gör det särskilt svårt om denna inlärning sammanfaller med introducerande av 

nya ”matematiska operationer” (Löwing & Kilborn 2010:49). Det svenska språket innehåller 

oregelbundenheter vad gäller talens namn, där exempelvis talet 13 skrivs med omvänd 

sifferordning i förhållande till uttalet, vilket skiljer sig från vissa andra språk (Löwing & 

Kilborn 2010:67). Några andra skillnader mellan språken är exempelvis att i svenskan 

används samma tecken vid bråktal samt division till skillnad från olika tecken; tre 

multiplicerat med fyra tolkas som 4+4+4 ur ett svenskt perspektiv och inte som 3+3+3+3; 

inkonsekvensen av användande av ord för division i det svenska språket gällande 

innehållsdivision samt delningsdivision kan förvirra samt att täljaren/andelen i bråktal 

framhålls tydligare i vissa andra språk (Löwing & Kilborn 2010:76-77, 80). I många andra 

länder förekommer bråktal oftare än procent i matematikundervisningen och vad gäller 

procent är det ur ett andraspråksperspektiv relevant för lärare att ha vetskap om att 

matematikuppgifter med avseende på ränta kan vålla kulturella svårigheter (Löwing & 

Kilborn 2010:81).  

 

Andraspråksinlärningen sker kopplad till olika kontexter (Löwing & Kilborn 2010:36). Det 

första steget i andraspråksinlärningen handlar om att inhämta ett ”överlevnadsspråk”, för att 

därefter framförallt gå in djupare i ordförståelse som nästa steg (Sjöqvist 2011:66-67). 

Ordvalet i matematikuppgifter kan ställa till bekymmer om eleven enbart har en vardaglig 

förståelse av ordet då den matematiska betydelsen av ordet kan skilja sig från den vardagliga 

betydelsen (Myndigheten för skolutveckling 2008:16). Exempel på ord med olika vardaglig 

och matematisk betydelse är: 

 
Ord i matematiskt språk Vardaglig betydelse 

Rymmer Flyr 

Skillnad Olikhet 

Volym Ljudvolym, hårvolym 

Teckna uttryck Rita 

Axel Kroppsdelen axel 

Udda Konstiga 

Värde Något värdefullt 

Minst två förslag Tre betydelser: motsatsen till längst, högst eller äldst 

Bestäm arean Besluta 
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Triangelns bas Grund i ord som baslivsmedel, basläger 

Term Ord 

Rot Rot på en växt 

(Myndigheten för skolutveckling 2008:16-17) 

Att kunna växla mellan den vardagliga betydelsen och den matematiska betydelsen av orden 

vid andraspråksinlärning är inte helt enkelt (Löwing & Kilborn 2008:35). Att framhålla den 

matematiska betydelsen av ordet bör inte undvikas, utan upprepning av de matematiska 

betydelserna är central för inlärningen (Myndigheten för skolutveckling 2008:17). När ett ord 

som har både en vardaglig och en matematisk betydelse används vid prov behöver läraren ha 

visshet om att ordet inte är obekant för eleven (Myndigheten för skolutveckling 2008:17). 

Olika kunskapstyper bygger upp skillnader i språket: ”Vardagskunskapen byggs upp med 

vardagsspråk och skolkunskapen med skolspråk” (Magnusson 2008:9).  

 

4.5 Förståelse av text, språk och bilder, och verklighetsanknytning  

Faktorer som försvårar problemlösningen för elever generellt kan vara språkliga svårigheter 

med komplicerade ord och meningsbyggnader, komplicerade tal, svårigheter med att 

problemlösningen sker i flera steg, samt kontextuella svårigheter (Hagland, m.fl. 2005:54). 

Språket är mycket viktigt för matematikinlärningen och det kan ses som ett inlärningsfilter 

(Löwing 2006:155-156). Planeringen samt genomförandet av undervisningen bör se till 

språkutvecklingen hos andraspråksinlärare för att främja möjligheterna till matematiklärande 

(Löwing & Kilborn 2010:32). Matematiken ska inte generellt sett förenklas för andraspråks-

eleverna utan det som ska bistås med är att underlätta den språkliga förståelsen genom 

stöttning (Löwing & Kilborn 2010:33-34). Matematikuppgifter kan öka den språkliga 

förmågan samt den matematiska förmågan, vilket bör vara något att eftersträva (Myndigheten 

för skolutveckling 2008:42). En språkutvecklande miljö anses därför primär och läraren 

behöver vara uppmärksam på när det är läge att ta in nya språkliga moment (a.a. 42). 

Språkutvecklingen sker när eleven använder och möter språket på en nivå som är precis över 

elevens nuvarande språknivå (Sjöqvist 2011:71). 

 

Utformandet av språket och kontexten i uppgifterna försvårar för andraspråkseleverna som 

ännu inte behärskar det i samma utsträckning som övriga elever (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:6). För att kunskaps- och språkinlärning ska främjas bör uppgifters 

utformning gå från ruta 1, till 2 och slutligen till ruta 3 enligt bilden nedan (Cummins 

1996:59-60). Den fjärde rutan bidrar inte i någon högre grad till kunskaps- eller 

språkinlärning (Cummins 1996:59). För nivå 1 kan uppgifter relatera till enklare vardaglig 

kommunikation (Cummins 2001:68). Uppgifter kopplade till nivå 2 och 3 kan exempelvis 

vara att argumentera för egna synpunkter. Den fjärde nivån saknar kontextuellt stöd och har 

en enkel kognitiv nivå, här kan uppgiftslösande exempelvis handla om att kopiera från 

lärarens anteckningar (Cummins 2001:67-68).  
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“Modell över uppgifters språkliga krav (fritt efter Cummins 1996)” i Skolverket (2012:61) 

En undervisningsmiljö som framhåller svenskspråkutvecklingen inom matematik är central 

för att eleverna ska ges förutsättningar att stärka sin matematiska identitet och se syftet med 

lärandet (Norén 2010:99).  

 

Kunskapsnivå och tidigare erfarenheter påverkar elevens förståelse av matematikuppgifterna 

(Rönnberg & Rönnberg 2001:12). Hur matematikuppgifter utformas är av stor vikt för 

förståelse enligt tidigare undersökningar (se Wyndhamn, m.fl. 2000:167). Uppgifter bör 

utformas så att inte elever missgynnas eller hindras utifrån bristande kulturell och kontextuell 

förståelse, och när nya situationer för elever finns med i uppgifter behöver läraren ha en 

medvetenhet om det (Myndigheten för skolutveckling 2008:39). Möllehed (2001:65-71, 142-

145) såg i sin studie att bristande matematisk problemlösningsförmåga hos elever inte främst 

handlade om dåliga matematikkunskaper utan om andra brister, exempelvis avseende 

textförståelse, bildförståelse samt att kunna verklighetsanknyta. Textförståelsen är den faktor i 

Mölleheds studie där eleverna visar störst brister, där 16 olika faktorer studerats. Denna 

problematik återfinns i alla årskurser, från årskurs 4 till årskurs 9, och framträder tydligt för 

alla årskurser bortsett från årskurs 4 (Möllehed 2001:65-71). Elevernas problem med att förstå 

texten i uppgifterna kan bland annat bottna i bekymmer med ordförståelse, svårigheter med att 

förstå uttryck, svårigheter att kunna sammanfoga delar av uppgifter, samt svårigheter med 

tolkningen av texten (Möllehed 2001:73). Läsförståelse samt ordförståelse är av stor vikt för 

förståelsen av uppgifter (Möllehed 2001:143). Missförståelse av enstaka textuella detaljer kan 

vålla svårigheter med förståelsen, även då den textuella förståelsen i stort sett är god 

(Möllehed 2001:73). Verklighetsuppfattningen gällande föremål och händelser är av relevans 

för vissa problemlösningsuppgifter (Möllehed 2001:75). En del elever som deltog i Mölleheds 

studie visade på dålig verklighetsuppfattning med avseende på problemlösningsuppgifter 

exempelvis gällande tidtabeller, diagram samt vad gäller att avgöra rimlighet (Möllehed 

2001:143-144). Problemlösningen har en viktig roll i att knyta matematiken till vardagliga 

situationer (Möllehed 2001:142). Problemlösningens vardagsanknytning, att den är elevnära 

och bekant för eleven, framhålls i kursplanen (Skolverket 2011a:64-71). Lärares avsaknad av 

förståelse för elevers brister vid problemlösning kan bidra till att lärare inte förklarar i den 

utsträckning som de borde (Möllehed 2001:142).  

 

I Petterssons och Santessons (1996:8) studie ”Grundläggande kunskaper och färdigheter i 

problemlösning” är tyngdpunkten problemlösningsuppgifter som enbart har ett svar. 

Återkommande lärarkommentarer i undersökningarna i årskurs 3, 6 och 9 är att det varit 

alltför stort fokus i uppgifterna på förståelse i svenska snarare än på matematikkunskaper, 

vilket gett elever med icke svensk bakgrund samt lässvaga elever ökade svårigheter att visa 

vad de kan inom matematisk problemlösning (Pettersson & Santesson 1996:10-11, 16, 23). 
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Dock framhåller Pettersson och Santesson (1996:30) att undersökningens resultat visat på god 

problemlösningsförmåga hos flertalet av eleverna, framförallt vad gäller eleverna i årskurs 3 

och 6.   

 

Bilder som finns med i uppgifter bör vara stödjande, därmed är det av stor vikt att de 

överensstämmer med textinnehållet (Myndigheten för skolutveckling 2008:35). Tolkningar av 

bilder kan skilja mellan olika personer, därför är det väsentligt att samtala om bilder 

(Bergsten, Häggström & Lindberg 1997:45). Bilder kan förvirra i de fall bilden skiljer sig 

ifrån elevens verklighetsuppfattning (Malmer 1984:56). Förståelsen av bilden eller hjälp i att 

förstå är väsentligt för att bilden ska kunna fungera som stöd (Sjöqvist 2011:69). Denna 

förståelse behöver utvecklas genom undervisningen (Möllehed 2001:143). Följande 

problemlösningsuppgift kan anpassas genom att förtydliga bråkbegreppet med hjälp av en 

illustration (Taflin 2007:93). 

Problemet skolvägen:  

Oscar och Frida går i samma skola men bor olika långt från skolan. Båda cyklar till samma 

busshållplats. När Oscar står och väntar på bussen har han cyklat 1/3 av hela sin skolväg. 

Frida har, när hon kommer till busshållplatsen, cyklat 2/5 av hela sin skolväg. 

Vem har längst väg till skolan? 

Hur är förhållandet mellan Oscar och Fridas skolvägar?  

 (Taflin 2007:84) 

Denna problemuppgift förutsätter förståelse av tal i bråkform och därmed även av vad som 

motsvarar en hel, utöver förståelsen av vad som frågas efter (Taflin 2007:92-93).  

 

4.6 Exempel på misstolkningar  

För att kunna tillägna sig problemlösningsuppgifter framhåller Säljö och Wyndhamn (1988 i 

Wyndhamn 1993:49) vikten av språklig förståelse utöver en god matematisk kompetens. 

Likväl som problem ska inneha relevans för eleverna är även en av skolans uppgifter att 

bredda det området för eleverna (Wyndhamn, m.fl. 2000:43). Matematiska problem kan leda 

till att nysvenska elever inhämtar nya kunskaper om aspekter i den ”nya” omgivningen 

(Wyndhamn, m.fl. 2000:311).  

Vardagliga problemuppgifter kan innehålla ord som har tvetydig betydelse, där ordets 

kontextuella förklaring kan skilja från dess formella/lexikala betydelse (Wyndhamn 1993:49). 

I en undersökning bland några elever i årskurs 5 och 6 studerade Säljö och Wyndhamn (1988) 

skillnaden i hur elever ser på hur många dagar en vecka innefattar och vad de kontextuella 

svårigheterna i detta sammanhang kan ställa till med. Frågorna i undersökningen var följande:  

1. A cow produces about 18 liters of milk per day. How much milk does the cow produce in one 

week? 

2. Kalle goes to school and on average he has 7 lessons a day. How many lessons does he have 

per week?   

3. Stina goes to primary school in grade 3 and has on average 6 lessons per day. How many 

lessons does she have per week?  

(Säljö & Wyndhamn 1988:17; Wyndhamn 1993:49-50) 
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Svårigheter kan uppstå i de här uppgifterna utifrån skilda synsätt på hur många dagar en 

vecka har. Studien visade på denna problematik och det framhålls som anmärkningsvärt att 

bekymmer uppstod trots att eleverna visste att en skolvecka bestod av fem dagar (Wyndhamn 

1993:50). På de två sistnämnda frågorna svarade cirka en fjärdedel av eleverna felaktigt 

utifrån att en vecka består av sju dagar (28% respektive 25%) och Säljö och Wyndhamn 

(1988:18) understryker i detta sammanhang vikten av att särskilja svårigheter kopplade till 

matematiken samt svårigheter som kommer av att begrepp är semantiskt öppna.  

 

Bristande språklig förståelse i följande uppgift (en resonemangsuppgift med tillhörande 

tabeller från ett nationellt prov för årskurs 9) försvårade för några elever: ”30 åttondeklassare 

på en skola fick svara på frågan Hur många timmar tittar du på TV under en vecka?” (PRIM-

gruppen 2007). Några elever fastnade i uppgiften för att de tolkade ’30 åttondeklassare’ som 

att det var 30 eller 38 klasser (Norén 2010:95-96). Detta är ett exempel där språklig ledning 

behövs (se Norén 2010:106).  

 

Bristande språklig förståelse kan även hindra elevernas möjlighet i uppgiftslösande, som i 

följande exempel där problematiken beror på bristande förståelse av ordet mellan: ”En väg är 

24 m bred och går mellan två orter som ligger 12 km från varandra. Hur stor area har 

vägbanan? Svara i km
2
” (Sjöqvist & Lindberg 1996:90). Eleven som i denna uppgift inte 

förstod betydelsen av ordet mellan som uttryck för sträckan från den ena orten till den andra, 

ansåg att det saknandes information om vägens längd, vilket medförde att uppgiften blev 

olöslig för eleven (Sjöqvist & Lindberg 1996:90-91). Denna uppgift visar på komplexiteten i 

att det som här förväntades vara en självklarhet skapade svårigheten och andraspråkselevers 

snäva inlärning av begrepp skapar problem när begrepp används i en annan betydelse än den 

inlärda (Sjöqvist & Lindberg 1996 i Sjöqvist 2011:80).    

 

4.7 Litteraturstudie: Sammanfattning 

Klassrumsklimatet påverkar matematikinlärningen (Norén 2010:109; Swan 2005:32). 

Uppgifter kan bland annat anpassas genom: olika antal uppgifter, olika sorters uppgifter, att 

samma uppgift har olika nivåer, samt att eleven exempelvis får formulera egna uppgifter 

(Swan 2005:42-44). Anpassning genom olika svårighetsgrad för att alla elever i klassen ska 

kunna arbeta med samma uppgift förespråkas av Hagland, m.fl. (2005:28) och Taflin 

(2007:11). Uppgifterna behöver därför kunna utvidgas, förenklas eller försvåras. Hagland, 

m.fl. (2005:59) anser det fördelaktigt att ge eleverna möjlighet till egen reflektion i början av 

problemlösningen. Lärare ska inte vägleda elever för mycket, men de behöver hjälpa elever i 

textförståelse (Hagland, m.fl. 2005:59; se även Swan 2005:8). Det matematiska innehållet 

behöver även förklaras vid genomgångar (Hansson 2011:100). 

 

Ordförståelsen är central för problemlösningen (Hagland, m.fl. 2005:54; se Malmer 1984:59-

60). Det är särskilt väsentligt i matematik eftersom språket som används där ofta är kortfattat 

(Lundberg & Sterner 2006:46; Löwing 2006:144; Löwing & Kilborn 2008:33). Ord som 

används kan ha tvetydig betydelse (Wyndhamn 1993:49). Passiv verbform, nominaliseringar, 

partikelverb, svåra ord, svåra meningsbyggnader samt när orden har/hade och relativa 

pronomen inte är utskrivna bidrar ofta till svårigheter för andraspråksinlärare (Myndigheten 

för skolutveckling 2008:21-27). Eftersom specifika ord, uttryck och formuleringar kan 

påverka uppgiftsinnehållet så ställs höga krav på läsförmågan, därmed bör nya ord läras in i 

de sammanhang där de hör hemma (Lundberg & Sterner 2006:46; Myndigheten för 

skolutveckling 2008:19; Sjöqvist 2011:79-80). Elever behöver lära sig att skilja på relevanta 

fakta och utfyllnadsfakta i uppgifter (Lundberg & Sterner 2006:46). Genom att strukturera 
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fakta i uppgifter så att de följer en kronologisk ordning kan förståelse av uppgifter underlättas 

(Myndigheten för skolutveckling 2008:33). 

 

Andraspråkselever behöver ha begreppsuppfattning på något av sina språk för att 

matematiklärande ska främjas (Löwing & Kilborn 2008:122). Nya matematiska begrepp som 

introduceras för klassen ska inte undvikas för andraspråkelever, men för dem är arbetet med 

förståelse samt avgränsning av begrepp av särskilt stor betydelse (Bergman, m.fl. 1992:107-

108). Det kan vara svårt att använda begrepp för andraspråkselever utifrån skilda kontexter, 

vilket kan uppfattas som om eleven saknar begrepp (Rönnberg & Rönnberg 2001:12-13). Att 

prata matematik, som problemlösning ofta för med sig, ställer ökade krav på språket (Löwing 

& Kilborn 2008:38). Det kan berika språkutvecklingen, men det kan även vara svårare utifrån 

elevers skilda modersmål (Löwing & Kilborn 2010:35). Jämförelser och diskussion av ord är 

fördelaktigt för andraspråkselevers förståelse (Norén 2010:102). 

 

Skillnader mellan olika länders skolmatematik, exempelvis gällande tals uppbyggnad, 

beräkningar, samt vad som framhålls som väsentligt, kan hindra lärande (Löwing & Kilborn 

2010:46, 81). Skillnader mellan ordets vardagliga betydelse som eleven lär in först och ordets 

matematiska betydelse kan försvåra förståelsen, dock ska inte den matematiska betydelsen 

undanhållas utan istället upprepas för att främja lärandet (Myndigheten för skolutveckling 

2008:16-17). 

 

Kontexten i uppgifter är viktigt att eleven förstår (Myndigheten  för skolutveckling 

2008:6,39; Hagland, m.fl. 2005:54). Bristande förståelse för kontexten såg Möllehed i sin 

studie som en av de största svårigheterna som elever hade inom problemlösning. 

Textförståelsen visades där vara den största svårigheten och eleverna hade även bekymmer 

med bildförståelse (Möllehed 2001:65-71). Bristande textförståelse kunde exempelvis handla 

om bristande förståelse för ord, utryck samt svårigheter i texttolkning samt att sammanfoga 

uppgiftens olika delar (Möllehed 2001:73). Enstaka textuella detaljer kunde missgynna 

förståelsen (Möllehed 2001:73). Pettersons och Santessons (1996:8) studie visade att den 

svenskspråkliga förståelsen testades mer än matematiken i deras undersökning. Det behövs 

språklig stöttning för andraspråkselever snarare än att matematiken förenklas generellt 

(Löwing & Kilborn 2010:33-34; se även Norén 2010:106). Om bilder finns med i uppgifter 

ska de förstärka textinnehållet och inte missgynna förståelsen (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:35). Bilder kan försvåra genom att tolkningar av bilder kan skilja mellan 

olika personer (Bergsten, m.fl. 1997:45; Malmer 1984:56). Bilder i uppgifter kan påverka 

förståelsen och förståelsen av bilder är därmed något att träna på (Möllehed 2001:143; 

Sjöqvist 2011:69). 

 

Det är av stor betydelse att ha den språkliga förståelsen som krävs för att kunna förstå 

problemlösningsuppgifter (Säljö & Wyndhamn 1988 i Wyndhamn 1993:49). Problem-

lösningsuppgifters kontext behöver ha relevans för eleven, samtidigt som problemlösnings-

uppgifter kan stödja elever i att utveckla kunskaper om deras ”nya” omgivning (Wyndhamn, 

m.fl. 2000:43, 311).  
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5. Empirisk studie: Metod 

Detta kapitel handlar om metod för den empiriska undersökningen samt aspekter relaterade 

till den. Den empiriska undersökningen syftar till att söka svar på studiens frågeställningar: 

”Vilka faktorer påverkar förståelsen av problemlösningsuppgifter?” och ”Hur kan uppgifter 

och undervisning anpassas för andraspråkselever?”. Svar på frågeställningarna ger 

möjligheter att besvara frågan om problemlösningsuppgifter kan bidra till en inkluderande 

undervisning.  

 

I kapitlet behandlas val av metod, intervju som undersökningsmetod, planering och 

genomförande av intervjuer, forskningsetiska aspekter, studiens tillförlitlighet och metod för 

analys av intervjudata. 

 

5.1 Intervju som undersökningsmetod 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förståelsen av matematikuppgifter, 

särskilt problemlösningsuppgifter, kan främjas för andraspråkselever och utifrån det belysa de 

aspekter lärare behöver uppmärksamma vid val och anpassning av uppgifter. För att nå 

studiens syfte behövs lärares egna upplevelser av och syn på de frågor som utgör studiens 

frågeställningar. Metod för datainsamling är därför kvalitativa intervjuer med lärare som 

informanter.  

 

Den empiriska studien bygger på fokusgruppsintervjuer. Vid gruppintervjuer kan resonemang 

tydligt framkomma (Eliasson 2013:24-25; Trost 2010:45). Informanterna kan i denna 

intervjuform fördelaktigt bygga vidare på varandras svar (Trost 2010:46). Dock kan det som 

sägs formas efter vad informanterna tror intervjuaren vill höra (Trost 2010:46). Att benämna 

intervjuer som fokusintervjuer avser ”att understryka att intervjun har ett fokus”, vilket borde 

vara självfallet i intervjuer överlag (Trost 2010:43). Intervjuformen fokusgrupper har valts för 

att få mer uttömmande och resonerande svar än vad andra undersökningsformer ger möjlighet 

till.  

 

Kvalitativ forskning avser att få insikt i en social kontext eller i flera sociala kontexter 

angående något avsett specifikt område (Dalen 2008:11). Enkelt uttryckt avser kvalitativ 

forskning att inhämta förståelse, medan den kvantitativa forskningen primärt syftar till att 

förklara (Fejes & Thornberg 2009a:18-19). Graden av struktur för intervjuundersökningen 

kan resultera i hur nära en kvalitativ intervjustudie kommer en kvantitativ studie (Eliasson 

2013:22). En fördel med att göra en kvalitativ studie i stället för en kvantitativ studie är 

möjligheten att komma på djupet i frågeställningar (Eliasson 2013:21; Larsen 2009:27). 

Intervjustudie är en av de två vanligaste kvalitativa undersökningsformerna, observation utgör 

den andra (Eliasson 2013:22). Den halvstrukturerade intervjuformen är den mest frekvent 

förekommande intervjuformen (Dalen 2008:31). Om intervjun är mycket välstrukturerad och 

att har slutna svarsalternativ istället för öppna, så blir intervjuundersökningen av kvantitativ 

karaktär (Larsen 2009:46). När det inte finns alternativa svar att välja mellan i en intervju är 

frågorna av öppen karaktär (Trost 2010:42). 

 

För att öka validiteten samt reliabiliteten är en minskad intervjueffekt väsentligt att försöka 

uppnå (Eliasson 2013:27). Intervjueffekter kan vara att resultatet tolkas utifrån intervjuarens 

egen vilja samt att den som intervjuas svarar utifrån vad den antar förväntas att svara (Larsen 

2009:27). Intervjueffekten minskar i mer strukturerade intervjuer i förhållande till mindre 
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strukturerade intervjuer, och intervjueffekterna påverkas även av intervjuarens skicklighet 

(Eliasson 2013:26-27). Vid en strukturerad intervju som utgår ifrån ett detaljerat frågeschema 

minskar möjligheten till flexibilitet, att gå vidare i intressanta frågeställningar utanför 

frågeschemat som väcks under intervjuns gång, eftersom att gå utanför frågeschemat försvårar 

jämförelser mellan olika intervjuer (Eliasson 2013:26). Vid en halvstrukturerad intervju är det 

däremot lättare att nå ett djup utifrån frågeschemat samtidigt som intervjun ändå har en 

tydligare struktur än ostrukturerade intervjuer (Eliasson 2013:26). Intervjuaren får överlag en 

aktivare roll vid en strukturerad intervju än vid en mer ostrukturerad intervju (Eliasson 

2013:25).  

 

Vid intervjuerna i den här studien används en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguidens syfte 

är att underlätta för intervjuaren vid intervjun, genom att precisera vad som eftersöks (Dalen 

2008:31; Widerberg 2002:68). Intervjuguiden bör inneha teman med underliggande frågor 

(Dalen 2008:31; Kvale 1997:117). En lämplig struktur att utgå ifrån är att inleda och avsluta 

intervjun mer lättsamt, i förhållande till annat efterfrågat material (Dalen 2008:31). I den här 

studien har ett strutformat upplägg använts, genom att inledande frågor syftat till att vara 

bekanta, för att gå djupare in i frågeställningar allteftersom och att avslutningsvis samtala om 

några konkreta uppgifter. Intervjuguiden hjälper att strukturera intervjun i en ordning som 

passar intervjuaren, dock är en flexibilitet av frågeordningen att tänka på (Trost 2010:72). 

Informanterna i studien hade inte tillgång till intervjufrågorna inför intervjun och de fick 

enbart ta del av intervjuguiden i pappersformat vid den sista frågan som handlade om att 

gällande fem uppgifter diskutera möjlig anpassning samt eventuella svårigheter. De fem 

uppgifterna, som ingår i litteraturstudien, valdes för att de är intressanta med avseende på 

andraspråkselever. I en av de fem uppgifterna visas exempel på hur uppgiften kan förenklas 

språkligt samt matematiskt, i en av de andra uppgifterna framhålls att bild kan hjälpa i 

textförståelsen. Gällande de tre övriga uppgifterna framhålls kontextuell förståelse samt 

textuell förståelse. Förutom samtal om uppgifterna utgick intervjufrågorna från fyra olika 

områden: Problemlösning, andraspråkselever, inkluderande undervisning samt frågor om 

fortbildning och om informanterna ansåg att jag missat att fråga något, för att slutligen leda in 

på det femte området som var samtal om de fem uppgifterna. Varje område innehöll tre till 

nio frågor. Intervjuguiden har utformats för att nå studiens syfte och besvara fråge-

ställningarna. Design av den empiriska studien, vilka uppgifter som valts, liksom vilka 

intervjufrågor som ställts och hur dessa formulerats, har förutom studiens tolkningsram till 

viss del påverkats av litteraturstudiens resultat eftersom arbetet med litteraturstudien och den 

empiriska studien skett parallellt. 

 

Ledande frågor bör uteslutas vid frågeformuleringarna och ordningsföljden för frågorna bör 

beaktas, eftersom frågor i undersökningen kan påverkas av frågor som tidigare ställts (Larsen 

2009:109). Kvale (1997:145-156) anser däremot att ledande frågor kan vara berättigade och 

att det primära istället bör vara att fokusera på frågornas mål: ”Det centrala är alltså inte 

huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart frågorna ska leda och 

huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant 

kunskap” (Kvale 1997:146). 

 

5.2 Planering och genomförande  

De som intervjuas bör vara relativt få till antalet för att efterarbetet samt tidsåtgången för 

intervjuerna ska vara rimlig, likväl måste materialet ha den kvalitet som eftersöks (Dalen 

2008:54; Trost 2010:143-144). Urvalet har gjorts genom ett positivt urval. Att lyckas få lärare 

att frivilligt dela med sig av sin dyrbara tid förutsätter det. Urvalet har gjorts inom en och 
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samma kommun. Lärargrupper för årskurs 7-9-skolor som arbetar med problemlösnings-

modulen inom matematiklyftet har valts ut. Då endast två av kommunens 7-9-skolor arbetar 

med den modulen, valdes även en tredje skola där deltagande lärare arbetar med problem-

lösningsmodulen i form av handledning för andra grupper matematiklärare i grundskolan. 

Intervjustudien genomfördes i tre olika grupper, en grupp för vardera skolan. Som 

informanter tillfrågades matematiklärare som är insatta i anpassning, andraspråkselever samt 

problemlösning.  

 

Den första intervjun fungerade dels som en pilotstudie, dels som en vanlig intervju där 

intervjudata använts likvärdigt som övriga intervjuer. Efter pilotstudien ändrades några av 

frågorna för att knyta an tydligare till studiens syfte. De revideringar av intervjufrågorna som 

gjordes efter pilotstudien var att frågan ”Vad påverkar elevens förståelse/ icke förståelse av 

matematiska problemlösningsuppgifter?” ersattes med frågan ”Vad finns det för möjliga 

faktorer som inverkar på hur uppgifter förstås eller inte förstås?”. Följande frågor lades även 

till: ”När ni väljer uppgifter, tänker ni något särskilt om ni har andraspråkselever med i 

sammanhanget?” samt ”Vilken betydelse har lärarens val av uppgifter för andraspråkselever”? 

Pilotstudiens syfte är att kunna korrigera intervjuguiden och att ge intervjuaren träning (Dalen 

2008:36-37). Korrigeringarna kan bottna i åsikter från den/de som deltagit i pilotstudien, egna 

upplevelser från pilotstudien samt egna reflektioner utifrån att ha lyssnat på intervjun i 

efterhand (Dalen 2008:36-37). Intervjuguiden kan revideras efter en intervju och inför 

kommande intervju med avsikten att förbättra intervjun (Trost 2010:72). Utöver de 

revideringar som gjordes har något olika följdfrågor ställts, beroende på vad svaren lett vidare 

till. Vid behov har även förklaringar/förtydligande givits. 

 

För att skydda informanter inom forskning är det av stor vikt att ta hänsyn till följande krav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6-14). Dessa krav inkluderar att informanten får information om syftet 

med forskningen; att det ska råda en frivillighet till deltagande, dels före undersökningen, dels 

under undersökningens gång; att konfidentialiteten beaktas med respekt för individen, samt att 

insamlade uppgifter inte får användas till något annat (se Vetenskapsrådet 2002:7-14). 

Anonymitet och konfidentialitet skiljer åt genom att intervjuaren inte känner till egenskaper 

eller namn på informanten vid anonymitet medan konfidentialitet syftar till att uppgifter som 

informanten lämnar inte ska kunna kopplas till informanten av andra (Trost 2010:61). Vid 

kvalitativa intervjuer där intervjuaren träffar informanten är konfidentialitetskravet av särskilt 

stor vikt att beakta (Dalen 2008:23). Detta krav försvåras emellertid av att informanterna inte 

går under det kravet gentemot varandra till skillnad från kravet som ställs på intervjuaren 

(Trost 2010:45). När intervjuer genomförs enskilt framkommer sannolikt mer personliga 

åsikter än vid en gruppintervju där informanten anpassar sig till vissheten om att övriga 

informanter inte behöver hemlighålla vad som sägs (Trost 2010:45). Resultaten som 

presenteras av undersökningen ska noga beakta respekt för individen (Larsen 2009:14).  

Utöver de etiska överväganden som har gjorts utifrån Vetenskapsrådet (2002) inför den 

empiriska undersökningen så har även en etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor gjorts (Högskolan Dalarna 2008). 

 

Inför genomförandet av undersökningen har ett informationsbrev angående studien, med 

kopplingar till ovan nämnda krav, delgivits berörda informanter och samtliga informanter har 

undertecknat informationsbrevet inför undersökningen (Bilaga 1). Vid undersökningen har 

även samtycke om ljudinspelning samt att kunna direktcitera från det empiriska materialet 

efterfrågats och av informanterna givits tillåtelse till. 



 

22 

Att visa intresse för vad informanten har att säga är av stor relevans samt att som intervjuare 

lyssna öppet och därmed inte försöka framföra egna åsikter (Dalen 2008:39). När tysta pauser 

uppstår i intervjun efter det att en fråga ställts bör intervjuaren se det som tid som den 

intervjuade behöver för reflektion (Dalen 2008:39-40, se även Trost 2010:97). Vid 

gruppintervjuer kan personer som vill tala mycket ta ett stort utrymme, vilket är en nackdel 

med denna form av intervju (Trost 2010:46). Intervjuaren bör avsätta gott om tid för intervjun 

samt även efter intervjun, för att inte visa upp någon stress som kan ha negativ inverkan på 

undersökningen (Dalen 2008:42-43).  

Intervjuerna varade 49, 61 respektive 74 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter. Inspelning vid intervju är fördelaktigt för att kunna citera uttalanden samt ha 

möjlighet se tillbaka på vad som framkommit, nackdelen är att transkriberande är ett 

tidskrävande arbete (Eliasson 2013:25; Trost 2010:74). En annan nackdel är att vissa saker så 

som gester inte fångas upp av ljudinspelningen, dock är det fördelaktigt att kunna gå tillbaka 

och exempelvis lyssna på tonfall i det empiriska materialet (Trost 2010:74-75). Efter intervjun 

kan intervjuaren skriva upp speciella händelser samt intryck att notera utifrån intervjun för att 

bredda perspektivet av intervjun (Eliasson 2013:25; Trost 2010:75-76; se även Dalen 

2008:41). För att inte riskera att hamna i en situation där inspelat material kunde gå förlorat, 

gjordes ljudupptagningen vid första intervjun från två olika källor, där en smartphone fungerat 

som den primära ljudupptagningen och en mp3-spelare som reservkälla. Kvaliteten på 

inspelningarna var på olika nivå och därefter valdes enbart en ljudupptagningskälla för de två 

återstående intervjuerna. Dalen (2007:36) framhåller vikten av att försöka undvika att hamna i 

en situation då ljudupptagningen misslyckas. Intervjuerna har genomförts på skolor vid två av 

intervjuerna samt i en annan kommunlokal vid den tredje intervjun. Lokalerna har valts av 

informanterna och valet av plats för intervjuerna har inte haft någon inverkan på intervjuerna. 

Var intervjun äger rum kan få inverkan på intervjun (Trost 2010:65-66).  

 

5.3 Studiens tillförlitlighet 

Bortfallet, objektivitet, reliabilitet och validitet berörs i detta avsnitt. Samtliga av dem är dock 

svåra att mäta, men relevanta att se till och att framhålla.  

Bortfallet minskar vid kvalitativa undersökningar i förhållande till kvantitativa under-

sökningar, då de kvalitativa vanligtvis avser möten med informanterna (Larsen 2009:26-27). 

Det externa bortfallet är svårt att uppskatta, då enbart tre undervisande matematiklärare som 

”är insatta i anpassning, andraspråkselever samt problemlösning” har sökts efter på vardera 

skola. Dock har den ena skolan enbart haft två lärare representerade, vilket skulle kunna 

tolkas som externt bortfall. Även det interna bortfallet är svårtolkat då det inte går att avgöra 

om en informant väljer bort att svara eller om den anser att någon annan i gruppen svarar 

tillräckligt utförligt. Alla frågor i intervjuguiden besvarades dock av de tre grupperna av 

informanter, vilket skulle kunna tolkas som lågt internt bortfall. 

Forskningens syfte inom samhällsvetenskaplig forskning är att finna tydliga trender och inte 

primärt allmängiltiga resultat (Larsen 2009:12). Fullständig objektivitet från forskarens sida 

inom forskningen kan ses som en omöjlighet men samtidigt något att sträva efter (Fejes & 

Thornberg 2009a:17; Larsen 2009:15, 69). Tolkningarna utifrån studien bör redovisas så 

objektivt som det är möjligt (Larsen 2009:69; Trost 2010:134). 

 

Hög trovärdighet för studien förutsätter hög reliabilitet samt validitet (Larsen 2009:40). 

Undersökningar anses ha hög reliabilitet då liknande studie genomförs och samma resultat i 

de olika studierna erhålls (Eliasson 2013:14-15; Larsen 2009:42). Trost (2010:131-133) 
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ifrågasätter dock den minskade möjligheten till liknande eller samma resultat då han 

framhåller en ständigt pågående förändringsprocess, vilket ger olika resultat mellan olika 

studier. Undersökningens reliabilitet påverkas av genomförande samt hur det empiriska 

materialet bearbetas (Eliasson 2013:15). För att öka möjligheterna till hög reliabilitet är det av 

stor vikt att undersökningen är väl genomtänkt (Eliasson 2013:15-16). Reliabiliteten i 

undersökningen påverkar undersökningens validitet (Eliasson 2013:16). Validiteten syftar till 

att se på att det som avses att undersökas i själva verket undersöks (Eliasson 2013:16; Larsen 

2009:41). Kvalitativa studier är fördelaktiga gällande validiteten, då exempelvis klargörande 

vid otydligheter lättare kan göras än vid kvantitativa studier (Larsen 2009:27). 

Generaliseringar inom den kvalitativa forskningen syftar exempelvis till att söka efter 

perspektiv som framkommer istället för att söka efter totala sanningar (Fejes & Thornberg 

2009b:230-231).  

 

Även om svårigheter finns med att vara helt objektiv i den empiriska undersökningen har jag 

försökt att redovisa intervjudata så sakligt och objektivt som möjligt med hjälp av det 

transkriberade materialet. Reliabiliteten är antagligen inte så hög då det antagligen skulle 

skilja en del åt jämfört med andra lärargrupper. Validiteten kan däremot anses vara betydligt 

högre än reliabiliteten. Avsikten var att besvara studiens frågeställningar, vilket 

informanternas resonerande utifrån intervjufrågorna ledde till.  

 

5.4 Analysmetodbeskrivning 

I detta avsnitt presenteras valet av analysmetod. Avsnittet inleds med aspekter relaterade till 

analys av kvalitativa undersökningar generellt för att därefter fokusera på aspekter relaterade 

till analysarbetet av den här studien.  

Det empiriska materialet måste vara av god kvalitet för att analys, verifiering samt 

rapportering av data ska få hög kvalitet (Kvale 1997:134). Analysen av kvalitativa 

undersökningar försvåras genom att det ofta är en stor datamängd att bearbeta och därför svårt 

att kunna urskilja betydelsefullt innehåll (Fejes & Thornberg 2009a:32). Intervjuer som är av 

kvalitativ karaktär kan utifrån en stor arbetsinsats vid analysen synliggöra många olika 

intressanta aspekter (Trost 2010:25). Analys av en kvalitativ empirisk undersökning bygger 

på kreativitet, att själv fundera ut vad som lämpar sig bäst för föreliggande empiriska material 

(Trost 2010:147-148).  

Första steget i analysarbetet var att transkribera vardera intervju. Trost (2010:149-150) anser 

att bearbetningen av det empiriska kvalitativa materialet bör utgå ifrån vad som faller en i 

smaken, han framhåller därefter tre möjliga sätt att exempelvis börja bearbetandet av inspelat 

material: att lyssna åtskilliga gånger på det inspelade, att skriva ner det i sin helhet, samt att 

skriva sammanfattande utifrån det empiriska materialet. Att göra en transkribering utan 

strykningar är ett tidskrävande arbete (Trost 2010:149). För vardera intervju gjordes först en 

genomgång, där transkriberandet tog cirka en timme för varje tiominutersperiod. Efter att ha 

transkriberat intervjun en första gång, gjordes ytterligare en genomgång av att det som 

transkriberats för att kontrollera att det stämde. Denna noggranna genomgång gjordes 

framförallt för att ha ett så korrekt transkriberat material som möjligt för att senare underlätta 

analysen, men även för att lära känna materialet bättre. Reflektioner över intervjuerna har 

skett både i anslutning till intervjuerna samt under tiden fram till den faktiska analysen. Det är 

fördelaktigt att analysera det empiriska materialet med viss tidsdistans från själva 

intervjuandet, för att lättare kunna arbeta avslappnat med materialet. Samtidigt behöver tankar 

som kommit upp i ens eget reflekterande och tolkande före själva analysarbetet, som vid 

intervjuer och vid transkribering, noteras (Trost 2010:148-149). 
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Efterarbetet med att klassificera data är överlag svårare vid kvalitativa studier än vid 

kvantitativa studier (Larsen 2009:27). Vid analys är det viktigt att det empiriska materialet 

inte övertolkas (Trost 2010:152). Tre olika sätt att koda det kvalitativa empiriska materialet 

beskrivs av Trost (2010:155-156): fokus på återkommande ord och sammansättningar av ord, 

fokus på återkommande satser och meningar, samt ett helhetsfokus på intervjun. Vid analysen 

har kategorier av svar och typer av svar sökts, grupperingarna av svar har formats utefter vad 

intervjusvaren givit. För att kategorisera svaren har först liknande grupper av svar 

sammanförts och vid olika frågor har liknande svar ibland givits. Indelningen i kategorier 

följer därmed inte den ordning frågorna ställts i utan istället inom vilken kategori svaren eller 

resonemangen passar in. Slutligen gjordes en mer övergripande indelning, där 

litteraturstudiens resultat haft inverkan på formandet av de övergripande områden, där resultat 

av litteraturstudien till stor del handlar om att förstå uppgifter samt att underlätta den textuella 

förståelsen, men även exempelvis att verklighetsanknyta uppgifter.   
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6. Empirisk studie: Resultat  

Resultat presenteras i textform med inslag av transkriberade citat. Utvalda citat representerar 

enbart en liten del av relevanta citat. Intervjuerna benämns som intervju 1, 2 och 3. Varje 

informant benämns utifrån vilken intervju den deltagit i följt av kolon och en numrering. 

Intervju 1 har informanterna 1:1 och 1:2, intervju 2 har informanterna 2:1, 2:2, 2:3 och 

intervju 3 har informanterna 3:1, 3:2, 3:3. Av de åtta informanterna är två män och sex 

kvinnor, dock är det inte utskrivet vilket kön informanterna har eftersom det inte anses vara 

en relevant aspekt här. Informanterna har varierande ämneskombinationer, men är samtliga 

undervisande matematiklärare.  

 

Resultatet från den empiriska studiens presenteras inom fyra övergripande områden, där varje 

område är ett avsnitt. De fyra områdena avser att knyta an till och svara på studiens två fråge-

ställningar, som handlar om faktorer som har inverkan på förståelse av problemlösnings-

uppgifter samt om anpassning i uppgifter och undervisning för andraspråkselever.   

 

De övergripande områdena är:  

· Att förstå uppgifter 

· Att verklighetsanknyta uppgifter 

· Att underlätta förståelsen av textens innehåll  

· Fördelar och nackdelar med problemlösningen  
 

6.1 Att förstå uppgifter 

Andraspråkselever är ingen homogen grupp, men dessa elevers ”ytflyt” kan lätt lura läraren 

till att tro att de har väldigt god svenska. De kan vara duktigare matematiskt än de svenska 

eleverna, men att språket där kan bli den försvårande faktorn. Avsaknaden av matematiska 

begrepp på modersmålet bland andraspråksinlärare framhålls inom en av intervjuerna. Vad 

gäller att anpassa problemlösningsuppgifter för andraspråkselever så är den primära 

anpassningen som behövs hjälp i textförståelse, exempelvis med att förklara begrepp: 

 
Man blir lätt lurad, det låter ju så bra, ´du har ju varit här så länge´ men de har ju inte fördjupat 

det, så det har ju inte den förståelsen. Dom allra flesta, sedan finns det ju alltid stjärnor 

språkmässigt som tar till sig språket väldigt snabbt på det stora hela […] vi får ju elever som 

kommer hit som är jätteduktiga i matte som ligger långt före våra svenska elever, fast det är ju 

språket som gör att det blir krångligt för dom, det är ju inte matten. (Intervju 1:2) 

 

Dom har ju inte begreppen på sitt språk, på modersmålet. (Intervju 1:1) 

 

Beroende på i vilket land eleven har läst matematik finns skillnader i vad som prioriterats. 

Fokuserande på bråk och procent är områden där lärare sett skillnader mellan olika 

matematiska skolbakgrunder. Bråkräkning är ett område som vissa andraspråkselever visat 

mycket god kunskap inom jämfört med svenska elever, och gällande procent har det då varit 

tvärtom: 
 

Sen kan det ju vara så också att beroende på var dom har läst matte förut har dom haft fokus på 

olika delar i mattematiken, det har ju jag upptäckt att ibland så, så finns det något område som 

kan vara som en vit fläck, där man inte alls har jobbat så mycket med, tex så vet jag någon elev 

som var väldigt duktig på bråkräkning men procent var inte speciellt vanligt att dom hade jobbat  
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med, men bråk hade man stort fokus på. […] Jämfört med våra svenska elever som kanske 

känner sig mer bekväma med procent än bråk […]. (Intervju 1:1) 

 

Det är viktigt att matematiklärare är medvetna om elevens svenskspråkutveckling eftersom 

det finns indikationer på att elever med dåliga svenskkunskaper även får bekymmer inom 

matematiken. Därmed är det relevant att matematikuppgifter inte bli ett sätt att testa svensk-

kunskaperna: 

 
[…] när vi har jämfört nationella prov i svenska och matte, så är det ju ofta så att dom som har 

svårigheter med matte har också svårigheter med läsförståelsen i svenska. (Intervju 2:1) 

 

[…] ibland så känns det som man håller på nästan lika mycket som en svensklärare med att 

förklara, eller förenkla begrepp, eller snarare man presenterar ett begrepp och så försöker man 

förklara vad det på ett enkelt sätt står för egentligen […]. (Intervju 3:2) 

 

Läraren har till uppgift att se till att alla elever förstått uppgiften så att alla ska kunna börja 

arbeta med den samt att stödja eleven i förståelsen då det behövs: 

 
Ja för det först att dom har förstått problemet tycker jag ju liksom, att de förstått vad det är dom 

ska göra, själva läsningen och sådant där, det tycker jag är nummer ett. (Intervju 1:2) 

 

Och ibland kan det ju vara att man behöver hjälpa någon elev med att tyda, vad står det här 

egentligen, att de behöver det stödet att man läser tillsammans. Det är ju ganska vanligt med 

dom elever som får problem att de har inte kunna ta till sig textens innehåll, utan att det är den 

stöttningen som de behöver då. (Intervju 1:1) 

 

För att eleven ska förstå kan det hjälpa att enbart lyssna på när eleven läser uppgiften. 

Slarvande med läsningen av uppgifter är en återkommande problematik:  
 

[…] en ganska vanlig elev är att de läser den först tredjedelen eller den första halvan och dom 

läser vad dom ska göra och så försöker de lösa problemet utan att ha läst sista delen. Dom 

hoppar över sista delen, för dom slarvar med läsningen, eller så läser de väldigt fort och så får 

de bara med sig texten fragmentariskt och så försöker de skapa sig en egen fråga utifrån det dom 

läser […]. (Intervju 3:2) 

 

[…] Så bara det att hon fick läsa den högt för mig, att hon fick förklara uppgiften för mig, då 

hade hon ju själv förstått den. (Intervju 2:1) 

 

Läraren kan hjälpa eleven genom att förtydliga uppgifter med hjälp av konkret material, 

exempelvis med linjaler, gradskivor, rutade papper och fyrfältsblad. Det är enligt 

informanterna även viktigt att läraren ställer frågor till eleven i problemlösandet, men att de 

inte guidar för mycket: 
 

[…] och ibland behöver man ställa frågor, är det verkligen så? (Intervju 3:2) 

 

Ja och då är det lätt att man försäger sig, att man säger för mycket, tycker jag. (Intervju 3:3) 

 

Uppgifter bestående av delfrågor anses vara fördelaktigt för förståelsen:  
 

Om man kan dela upp den i lite delfrågor tror jag att det blir lite enklare för då kan man ofta, via 

en delfråga gå tillbaka sen och förstå texten lite bättre. (Intervju 2:1) 
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Likväl som delfrågors olika nivåer kan bidra till att inkludera samtliga eleverna så kan 

införandet av en är lägre ingångströskel i uppgiften hjälpa till så att alla kan vara delaktiga vid 

starten av problemlösandet: 

Ja men ibland är det ju delfrågor tänker jag och då kanske delfråga a är för hög och då har vi 

skapat en delfråga noll, eller vad man ska kalla den, den som ligger trappsteget innan liksom så 

att verkligen alla kommer igång. (Intervju 2:2) 

 

Vid anpassande av uppgifter är det bra att tänka på att uppgifterna inte skiljer för mycket åt 

om tanken är att eleverna ska arbeta med liknande problemlösningsuppgifter. Anpassning av 

uppgifter kan göras genom att utgå från samma uppgift, men att forma olika svårighetsgrader 

utifrån olika siffror och tal. Vid justerande av siffror för att anpassa bör man tänka på att 

uppgifterna inte ger orealistiska svar. Dessutom behöver läraren vara flexibel att i 

lektionssammanhang kunna anpassa uppgifter efter behov: 
 

[…] ska man anpassa så att man har liknande problem i samma elevgrupp så är det ju bra att 

man gör så lite anpassningar som möjligt, om till exempel några elever ska ha en enklare variant 

då är det bra om det ändå handlar om samma saker, så att början är samma, det är samma miljö, 

det är samma kontext, fast man kanske ändrar litegrann då. (Intervju 1:1) 

 

6.2 Att verklighetsanknyta uppgifter 

Verklighetsförankringen i uppgifter är viktigt enligt informanter. Genom att i uppgifterna 

skapa situationer som är bekant för eleven så kan elevers intresse fångas mer, exempelvis kan 

detta göras genom att bekanta situationer eller namn på personer som är bekanta för dem finns 

med i uppgifter. Samtidigt framhålls av informanterna att formande av egna uppgifter inte är 

helt problemfritt och enkelt: 
 

[…] man försöker ju att på något vis att dom ska vara lite intresserade av det området, alltså 

gilla innehållet i uppgiften, att de känner igen sig, att det handlar om en situation där dom är 

igenkännande. Så att det blir lite spännande. Ibland när vi gör egna uppgifter, så hittar vi på 

skoluppgifter, alltså vi har namn på folk som är på skolan, det tycker dom är trevligt. (Intervju 

1:2) 

 

För att göra följande uppgift mer relevant för eleverna skulle man kunna sätta in namn på två 

orter som eleverna vet var de ligger: ”En väg är 24 m bred och går mellan två orter som ligger 

12 km från varandra. Hur stor area har vägbanan? Svara i km
2
” (Sjöqvist & Lindberg 

1996:90).  
 

Jag hade nog valt om jag skulle gjort om den, att skriva att de ska åka mellan X och något som 

ligger 12 km bort som de kanske känner till då […] och sedan kanske ritat en liten skiss till 

dom. (Intervju 1:2) 

 

Vid samtliga intervjuer kom det upp exempel på där bristande kontextuell förståelse hindrar 

andraspråkselever i uppgiftslösande. Det är viktigt att forma uppgifter i relevanta situationer 

för eleverna:  
 

Ja, men då kommer jag att tänka på saker som vi har här, och som vi gör här, som kanske ett 

problem kan handla om, då kanske en elev kommer från ett land där det rent kulturellt eller 

upplevelsemässigt, vad man har med sig, det kan sätta käppar i hjulet, […] om man ska göra 

något och så finns det inte ens i det landet. (Intervju 2:1) 
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Nedan presenteras områden som informanterna beskrivit kan vålla kontextuella svårigheter 

för andraspråksinlärare i den svenska skolan. Här är det viktigt att se att vardagsförståelsen 

kan skilja sig åt och som en av informanterna sa: ”utifrån min bakgrund och dom erfarenheter 

jag har tolkar jag saker på ett sätt” (Intervju 1:1). Här skiljer sig elevers förståelse åt och i 

vissa fall saknas en vardagsförståelse. Det som beskrivs nedan som informanterna anser kan 

vålla förståelsebekymmer är: längder i en simbassäng, kompost, flygresa och segelbåt, snö, 

minusgrader samt midsommarstång:  

 

· Längder i simbassäng:  

Till exempel vet jag någon uppgift som handlade om att man skulle simma olika simlängder i en 

bassäng. Man kanske inte har varit i en simhall någon gång, inte vet hur det ser ut och då tycker 

man ändå då att det är en sådan vardaglig miljö. (Intervju 1:1) 

 

· Kompost: 

Jag minns från nationella prov när man skulle göra två olika undersökning med någon kompost, 

och jag kände att dom som bodde i lägenhet, bland dom väldigt många invandrarbarn då, att 

dom tyckte det var så konstigt det som stod där […]. (Intervju 3:3) 

 

· Flygresa och segelbåt: 

[…] många gånger har ju också de här eleverna också den här andra problematiken att dom är, 

det är inte människor som varit ute och rest på alla möjliga håll, så de har inte erfarenheter av 

några flygresor, människor som inte är ute och seglar med sin segelbåt på sommaren […]. 

(Intervju 3:1) 

 

· Snö: 

[…] vi hade ju ett nationellt prov för länge sedan, för fem-sex år sedan, då hade jag ett par 

elever där, den handlade om snö, det går ju inte komma ifrån, som våra elever som är vana vid, 

det var skidåkning och de körde snö, och det var en skoter som skulle göra något å många 

elever, men bara det att det var snö, bara det gjorde att de här två, det var inte roligt redan från 

början. […] Det går inte att komma ifrån, även att de bor i Sverige nu, klart de vet vad snö är, de 

har provat grejer men dom känner att, det här är inte mitt element. (Intervju 3:1)  

 

· Minusgrader samt midsommarstång: 

[…] är man inte uppvuxen med minusgrader så är ju det svårt och har man inte sett dans runt 

majstång eller midsommarstången, så behöver ju kanske inte matematikuppgiften handla just 

om det för det ställer ju till det så mycket […] det gör ju att det matematiska kommer i 

bakgrunden. (Intervju 1:1). 

 

Några av de intervjuade lärarna hänvisade även till en utbildning då invandrande lärare 

exemplifierat den kontextuella förståelsen gällande matematikuppgifter som handlar om att 

hyra skidor, olika uppfattning angående kaffekoppars storlek samt synen på klockan: 

 
· […] hyra skidor var det väl och åka slalom eller något sånt där, man kan lika gärna köpa en 

bussbiljett, eller göra något annat, eller handla i en affär som är mer bekant, det tillför ingenting 

att det handlar om att hyra skidor, det är oväsentligt. […] att då kan man byta ut det, det behöver 

inte vara någon konstig skidort långt uppe i Norrland som ingen har hört talas om, utan det kan 

handla om min hemstad eller grannstaden. (Intervju 1:1) 
  

· […] i andra länder ser kaffekoppar ut på ett helt annat sätt. […] de är pyttesmå, det är ju en helt 

annan vardagligförståelse, fast det är ju en vardaglig förståelse men det är ju inte samma. […] så 

utifrån min bakgrund och dom erfarenhet jag har tolkar jag saker på ett sätt. (Intervju 1:1) 

 



 

29 

· […] när vi ser på klockan och säger klockan ett, så menar vi kl. 13, men för en person som 

kommer till exempel från Somalia, så är klockan ett, det är klockan sju därför att deras klocka 

börjar kl. 6, deras klocka är annorlunda rent uppbyggd, så varje morgon eftersom 

dygnsvariationen inte är så stor så kl. 7 är kl. 1 […]. (Intervju 3:2) 

 

I följande uppgifter om Kalle och Stina kommenteras att eleverna möjligtvis inte går fem 

dagar i veckan i skolan utan likväl kan gå fler dagar i veckan i skolan, samtidigt som 

namnvalet i uppgiften styr in uppgiften på att ha en kontext som syftar till en skolvecka på 

fem dagar: ”Kalle goes to school and on average he has 7 lessons a day. How many lessons 

does he have per week?” och “Stina goes to primary school in grade 3 and has on average 6 

lessons per day. How many lessons does she have per week?” (Säljö & Wyndhamn 1988:17; 

Wyndhamn 1993:49-50). 
 

Tydligare könsroller hos nysvenska elever i förhållande till kulturellt svenska elever i 

kombination med kontextuell förståelse framhålls under en av intervjuerna. Tjejer har i de 

fallen full koll på måttenheter vid matlagning och killarna på hastighet för bilar, medan de 

saknar insikt i det som tillhör motsatta könsroller:  
 

Tyvärr finns det en hel del könsroller kvar bland SVA eleverna. […] Ta enheter, deciliter och 

liter, sånt brukar tjejerna fixa, men killarna har ju ingenting, men det där med hastigheter och 

sådant är helt omöjligt att få tjejerna, men där är det mycket lättare att få killarna […]. (Intervju 

3:1) 

 

6.3 Att underlätta förståelsen av textens innehåll 

Uppgifter kan vara dåligt formulerade, vilket missgynnar förståelsen av uppgiften. Faktorer 

som har inverkan på hur uppgifter förstås eller inte förstås kan enligt informanterna vara 

mängden text, språkligt formulerande med exempelvis svåra ord och uttryck, 

meningsbyggnader i uppgifter samt om texten i uppgiften styrks av en bild eller ej. Bilder i 

uppgifter kan vara fördelaktiga om det förtydligar textinnehållet, dock kan även bilder vara 

till nackdel och hämma om det förvirrar för textinnehållet.  
 

Dom kan ju vilseleda om bilden inte stämmer överens med uppgiften. Vi hade någon uppgift 

som någon hade gjort i något sammanhang om tårtor, å det pratades om tre tårtor i uppgiften, 

men de hade gjort en bild med fem- sex tårtor på bara för att det var kul med tårtor och då är det 

klart att det blev ju väldigt förvirrande. […] men en bra bild kan ju tillföra väldigt mycket […]. 

(Intervju 1:2) 

 

En bild hade exempelvis kunnat underlätta för följande uppgift enligt informanter: ”En väg är 

24 m bred och går mellan två orter som ligger 12 km från varandra. Hur stor area har 

vägbanan? Svara i km
2
” (Sjöqvist & Lindberg 1996:90). 

 

För att förenkla uppgiften stenplattor (se 5.3.2) språkligt så föreslog informanterna att ordet 

stenplattor kan bytas ut till enbart plattor. Andra ord som informanterna påpekar kan vara 

relevanta att beakta för att förenkla förståelsen av uppgiften kan vara så som: respektive, 

figur, kvadratiska, mönster samt att går åt kan bytas till behövs. Påpekande görs även att detta 

inte behöver vara specifikt för andraspråksinlärare utan även kan behöva anpassas för 

inhemska elever.    

Respektive, det fattar inte de svenska barnen heller. Det är det jag menar att det svenska språket 

har blivit sämre och sämre. Alltså respektive är ett svårt ord som, vad är respektive. (Intervju 

3:2) 
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Men jag tror att dom kan fastna på ordet figur kanske, vad kan det vara för någonting? Figur n, 

det blir svårt också. Men det blir inte bara svårt för dom. […] det blir svårt för många andra 

också kan jag säga […]. (Intervju 1:2) 

 

Följande uppgift anser informanterna dels vara för lång text i, dels vara svårformulerad med 

avseende på meningsbyggnaden för nysvenska elever: ”Oscar och Frida går i samma skola 

men bor olika långt från skolan. Båda cyklar till samma busshållplats. När Oscar står och 

väntar på bussen har han cyklat 1/3 av hela sin skolväg. Frida har, när hon kommer till 

busshållplatsen, cyklat 2/5 av hela sin skolväg. Vem har längst väg till skolan? Hur är 

förhållandet mellan Oscar och Fridas skolvägar?” (Taflin 2007:84). Den kan förslagsvis 

förtydligas genom att ha flera korta meningar. 

 

Följande inledning på en resonemangsuppgift som är tagen från ett nationellt prov gjorde att 

samtliga informanter diskuterade det olämpliga valet av de inledande orden i uppgiften. 

Uppgiften inleddes enligt följande: ”30 åttondeklassare på en skola fick svara på frågan Hur 

många timmar tittar du på TV under en vecka?” (PRIM-gruppen 2007). En av informanterna 

betonade att ”den här är en typisk svensk fråga”. Det informanten menade med det var att 

både ha med ett sammansatt ord samt att kombinera siffror och bokstäver inte är bra ur ett 

andraspråksperspektiv. Informanten tillägger även att det inte är lämpligt att inleda med 

siffror och anser denna uppgift visa på ett ”svenskt slappt språkbruk” som försvårar avsevärt 

för andraspråksinlärare.  
 

[…] du har, har 30 och åttondeklassare, du har sammansatt ord och du har siffror och du har 

bokstäver som beskriver siffror intill varandra, det blir 30 8:e, 38:e klassare, det blir väldigt 

svårt att sära på begreppen, du måste sära på att det är 30 elever som går i 8:e klass, inte 30 

åttondeklassare, det är ett svenskt slappt språkbruk. […] Bara den meningen där att starta med 

siffror i en text istället för att beskriva det mer tydligt. Att skriva, på en skola finns det 30 elever 

som går i åttonde klass. Det hade varit mycket bättre. (Intervju 3:2) 

 

Gällande denna uppgift diskuteras även om det överhuvudtaget är relevant att ha med det 

sammansatta ordet åttondeklassare, utifrån att det egentligen inte fyller någon direkt funktion 

utan är överflödig information. Enligt informanterna bör överflödig information generellt sett 

reduceras för att tydliggöra uppgiftens syfte, trots att det inom en av intervjuerna framhålls att 

överflödig information kanske skulle kunna vara kul att läsa. När informanterna tittade på och 

diskuterade några uppgifter så framkom det att uppgifterna innehöll överflödig information. 

Vad gäller uppgiften skolvägen behöver man inte veta att ”Oscar står och väntar på bussen” 

och ”att dom går i samma skola” (Intervju 1:1). Gällande Stinas lektioner behöver man inte 

veta att hon ”går i årskurs tre i grundskolan” (Intervju 1:1). I uppgiften om vägens area 

behöver man ”inte ens ha med att den går mellan två orter” (Intervju 2:2), då uppgiftslösande 

enbart handlar om metod ändå.  Eleverna behöver lära sig att det finns information som kan 

vara överflödig i uppgifter och att utifrån det kunna sortera ut det som är av relevans, men här 

kan även läraren behöva hjälpa eleven i att sortera den givna informationen:  
 

[…] om man har ett problem som handlar mycket om läsförståelse så är det ju att hjälpa dem att 

hitta vad det är som är, vad är det väsentliga, alltså här har du ju ngt att plocka ur, så att få dem 

att lära att de har något att plocka ur […]. (Intervju 2:3) 

 

I uppgifterna som beskrivits ovan finns även sammansatta ord. Sammansatta ord anser 

informanterna överlag försvåra i förståelsen av uppgifter. Exempelvis är ordet vägbanan ett 

sammansatt ord som kan försvåra samt att ordet banan i sig kan förvirra. Andra sammansatta 

ord så som garageuppfart och stängselstolpe benämns av informanter. För att underlätta i 



 

31 

förståelsen av uppgifter så kan sammansatta ord uteslutas och nominaliseringar bör även 

undvikas: 

[…] Alltså ibland om vi bara förenklar på det viset att vi inte har så mycket sammansatta ord 

[…] och sedan har jag märkt för det andra och det gäller även de andra eleverna som inte är så 

språklig snabba och så språklig flyt, substantiveringar, vi i NO:n tror jag, också i matten, men i 

NO:n särskilt, vi gillar substantiveringar av ord […] om man skriver, vad ledde filtreringen till, 

så fattar de inte vad jag frågar, men frågar jag: Vad hände när du filtrerar? Så gör substantiv, så 

fattar dom väldigt mycket bättre. […] Och där tycker jag, att där kan vi förenkla, vi behöver inte 

i våra uppgifter ha med ord som innehåller dom här, sen behöver dom ju träna på dom här […] 

Men vi behöver ju inte fylla på med massa sådana grejer i onödan, det är ingen matematisk 

poäng med att ha med det. (Intervju 3:1) 

 

Det gäller alltså att ta bort det som inte fyller någon nämnvärd funktion. Mycket av det som 

benämns som svårigheter för andraspråkselever att förstå i textinnehållet benämns även vara 

svårigheter för ursvenska elever. Texten kan göra så att matematiken som eleven möjligtvis 

skulle kunnat ha löst inte blir möjlig att lösa: 
 

[…] Dom hade kanske kunnat det rent matematiskt om det bara var ett rent mattetal, men får 

man med det i en text så blir det väldigt bekymmersamt […] det kan nästa vara vilken 

problemlösning som helst […]. (Intervju 3:3) 

 

När språkliga svårigheter förklaras för nysvenska elever så lyssnar gärna även andra 

språksvaga elever: 
 

Att man förklarar för de barnen som har svårt och då ser man ju ibland att barn som kommer 

från ett annat land kan ju ha svårt för språket, då kan man höra hur en del andra också lyssnar 

väldigt noga, men som kanske inte kan med att fråga. (Intervju 3:3) 

 

Elever med svenska som modersmål och andraspråkselever kan vara lika nya inför 

matematiska begrepp. Andraspråkselever kan här uppleva fördelen med att veta att begreppen 

är användbara för att förklara och att de liksom de andra eleverna är nya inför begreppen:  

 
[…] han har kommit på att då är han lika hemma med det ordet som dom andra är, då försöker 

han att rätta allihopa. […] jag ser ju att han så snabbt lär sig det matematiska begreppet, för där 

ligger han på samma förståelse […]. (Intervju 3:1) 
 

Uttryck som exempelvis: ”var på”, ”näst på följande tal” och ”sånär som” vållar svårigheter i 

matematik, både för andraspråkselever och för övriga elever. Detta eftersom det inom 

matematiken används gamla ord som inte tillhör vardagsspråket enligt informanter.  
 

[…] eller ”därutav”, eller nått sånt där, såna lite gamla förlegade ord som inte används i 

vardagsspråket […] Det är klart att för ett svenskt barn är det svårt, men för en med svenska 

som andraspråk är det ju omöjligt. […] För dom kan ju inte ens härleda ordet, det kan ju vi. 

(Intervju 2:1) 

 

I matematik används vissa ord som i vardaglig svenska har en annan betydelse, vilket är 

viktigt att vara uppmärksam på. Rymmer är ett sådant ord, där det kan ha innebörden att 

rymma ifrån något eller syfta på volym. 
 

Ja men när man pratar i svenska så är det inte alltid att den här rymmer så här mycket, utan ”det 

får plats” är det ofta […]. (Intervju 2:3) 

 



 

32 

Här tydliggörs den komplexa situationen, samtidigt som det är viktigt att läraren gör språket 

tillgängligt för samtliga eleverna är det viktigt att hjälpa dem i att inhämta nya ord. 

 

6.4 Fördelar och nackdelar med problemlösning 

Synen på vad inkluderande undervisning är skiljer mellan lärarna. Det som framhålls är 

främst den inkluderande integreringen. Den segregerande integreringen framhålls av en av 

informanterna, då läraren anser att det för vissa elever behövs en särskiljande undervisning. 

Vad gäller den inkluderande integreringen handlar det om att undervisningen som bedrivs i 

klassrummet ska vara tillgänglig för samtliga elever i klassen oavsett elevens svårigheter. Det 

är alltså en undervisning som är avsedd för alla, där alla ska få vara delaktiga och kunna göra 

något gällande matematikuppgifter i detta fall: 
 

Då tänker vi väl att alla som går i den här klassen ska vara kvar här inne när vi har matematik. 

(Intervju 2:2)  

 

Å alla ska känna att även om de inte kommer fram riktigt till slutliga lösningen så kommer de 

ändå en bit på vägen, alla ska kunna göra någonting […]. (Intervju 1:1) 

 

Problemlösningsuppgifter kan bidra till en inkluderande undervisning enligt informanter, 

samtidigt så belyses att gruppsammansättningen och vilken uppgift man har är avgörande för 

hur inkluderande undervisningen blir. Gruppsammansättning och även klassrumsklimatet är 

av stor vikt då alla ska känna att de kan uttrycka sina idéer: 
 

Det beror på vad man har för uppgift och vilka grupper man sätter dom i eller så. (Intervju 3:1) 

 

Sedan gäller det att man får, att alla vågar komma med sina idéer, att man får ett sådant klimat i 

klassrummet, så att alla känner att det är okej. (Intervju 1:2) 

 

Genom att vid problemlösning först arbeta enskilt, sedan i en liten grupp, och därefter i 

helklass hjälper det till i att bli inkluderad. Sättet att angripa problemet vid problemlösningen 

skiljer mellan olika elever. När de startar med sitt problemlösande börjar vissa med att 

fundera, andra med att rita, några skriver upp det som de vet och så vidare. Problemlösnings-

uppgifter kan med fördel arbetas med i grupp efter att eleverna individuellt har arbetat med 

uppgifterna, för att därefter gå igenom det tillsammans i helklass. Under tiden eleverna 

arbetar med problemlösningen har läraren till uppgift att välja ut lösningar för klass-

genomgången: 
 

Ja men där tror jag faktiskt det här att de jobbar enskilt och de jobbar i par eller kanske triosar, 

att det blir inkluderande, mer inkluderande än om alla jobbar enskilt och sedan så kör jag en 

genomgång där några elever som räcker upp handen får svara på frågan, då blir dom 

exkluderade dom som kanske inte vågar ta chansen, men om dom tvingas att jobba två och två 

eller tre och tre så blir dom inkluderade i det sammanhanget. […] jo men både att man kan få 

vara med i den lilla gruppen, men också för att i den lilla gruppen får man tillfälle att förstå 

uppgiften en gång till och har man haft svårt för att förstå den på egen hand så får man ju i varje 

fall ett tillfälle i gruppen att förstå den och då blir man ju mer inkluderad. (Intervju 2:1) 

 

Att eleven får möjlighet att uttrycka sin egen tankegång kan bidra till inkludering. 

Språkinlärningen främjas även här då jämnåriga likväl som lärare kan förklara språkliga 

svårigheter: 
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Å man får själv visa hur man har tänkt, och dom andra lyssnar på det, och då blir man ju 

inkluderad. (Intervju 2:1) 

 

Då får dom ju prata matematik, med sina jämnåriga kamrater och dom får höra dom och dom 

får själv sätta ord på, det tänker jag måste ju hjälpa dem i sin egen inlärning av språket. För jag 

tänker att en kamrat kan ju lika väl förklara ordet rymmer som jag kan […]. (Intervju 2:2) 

 

Och är den språkliga nivån inte samma på dem som jobbar i grupp, så arbetar dom ju, istället för 

att få hjälp, så arbetar dom ju mot samma mål. Och då blir man väl inkluderad också. (Intervju 

2:3)  

 

Problemlösningssamtal kan vara fördelaktigt, men även innebära nackdelar utifrån ett 

andraspråksperspektiv enligt informanterna. En fördel kan vara att eleverna möjligtvis lättare 

kan fånga upp vad jämngamla säger och nackdelar kan vara att det är svårt att hänga med i 

vad som sägs och att de eleverna sällan är så tydligt delaktiga: 
 

Nackdelar är att väldigt sällan så är de här eleverna med andraspråk inte aktiva på de här 

diskussionerna. […] De är väldigt passiva, de sitter och lyssnar och försöker förstå hur andra 

tänker och vad de andra säger egentligen, det är en nackdel. Fördelen är att å andra sidan att 

dom får med sig begrepp, kanske på en nivå som rent åldersmässigt kommer från kompisar och 

det kan ibland va lättare att fånga upp […]. (Intervju 3:2) 

 

En matematikundervisning som avser att vara inkluderande förutsätter inte att arbetsområdet 

är problemlösning likväl som dåligt organiserad problemlösning inte behöver främja en 

inkluderingstanke. Dock kan möjligheterna till en inkluderande undervisning antagligen öka 

vid arbete med problemlösning: 
 

[…] inkluderande undervisning förutsätter ju inte att man jobbar med problemlösning, det måste 

inte vara det för att det ska bli inkluderande arbetssätt […] det kan det ju vara även utan 

problemlösning och dålig problemlösningsorganisation eller vad man kan säga ger ju också att 

det inte ger ett inkluderande arbetssätt, så det måste ju bero på hur man lägger upp det hela. 

Men det är nog inte nödvändigt, men möjligheterna kanske är fler än om man inte jobbar med 

problem utan jobbar med rutinuppgifter, för jag tänker mig som du (1:2) säger att alla får 

komma med sitt, att man får ta med sig nått i problemlösning, att man får diskutera. (Intervju 

1:1) 

7. Diskussion 

Inledningsvis diskuteras här vald metod för studien, huruvida metodvalet varit lämpligt. 

Därefter diskuteras resultat från den empiriska studien i relation till resultat från 

litteraturstudien. Kapitlet avslutas med en kort konklusion samt tankar om fortsatta studier.  

 
7.1 Metoddiskussion 

Följande metoddiskussion berör till övervägande del den empiriska studien och enbart till 

liten del litteraturstudien. De båda delstudierna fyller en komplementär funktion i studien som 

helhet. Överlag styrker de varandra, men de framhåller även ibland skilda aspekter. 

Fullständig objektivitet både gällande litteraturstudien samt den empiriska undersökningen 

kan ses som en omöjlighet, men objektiviteten är något att eftersträva (Fejes & Thornberg 

2009a:17; Larsen 2009:15, 69). För att underlätta objektiviteten gällande den empiriska 

undersökningen har analysmaterialet transkriberats. 
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Eftersom samtliga intervjuer transkriberats detaljerat så underlättades analysen samt 

presenterandet av resultaten, detta genom att lättare kunna kontrollera oklarheter. 

Transkriberandet av samtliga intervjuer var även fördelaktigt under intervjuerna då fokus 

kunde läggas på att föra samtalet vidare och även efter intervjuerna då relevanta aspekter 

upptäcktes som inte tydligt noterats under intervjuerna. Vid genomförandet av den empiriska 

undersökningen underlättade dessutom intervjuguiden för intervjuandet samt även för det 

fortsatt analysarbete. Genom att strukturera upp intervjuer i intervjuguide inför undersökning 

kan intervjueffekter minska (Eliasson 2013:26-27). Tolkningar som görs utifrån intervjuarens 

önskan av svar är en intervjueffekt att försöka undvika (Larsen 2009:27). Intervjuguiden 

justerades lite mellan intervjuerna i syfte att förbättra intervjuerna och följdfrågor varierade 

även till viss del utifrån svaren. Justeringar inom studien öppnar kvalitativa studier upp för 

(Eliasson 2013:27; Larsen 2009:27), men justeringarna bidrar till lägre grad av 

standardisering (Trost 2010:39-41). När inte frågeschemat följs helt försvåras jämförelser 

mellan intervjuer, samtidigt öppnar inte ett stängt hållet frågeschema upp för att följa upp 

intressanta frågeställningar (Eliasson 2013:26). Halvstrukturerade intervjuer har däremot både 

en struktur och en öppenhet (Eliasson 2013:26).  

 

Valet att ha citat i texten för resultatpresentationen avser att styrka texten. Detta kan dock 

ifrågasättas, då citaten kan ses som ryckta ur sitt sammanhang, eftersom valda citat ofta 

hänger samman med andra citat som är bortplockade i syfte att göra texten mer lättläst. Med 

vetskap om denna svaghet har det bästa försökts att göras i att framhålla citaten i så korrekta 

sammanhang som möjligt. Redovisningen av informanternas svar som en grupp vid resultatet 

kan även ifrågasättas, då det möjligtvis hade varit intressant att betona skillnader/likheter 

mellan informanterna eller mellan de olika intervjuerna.   

 

Med avseende på metodval för den empiriska undersökningen så är följande frågor och 

funderingar att reflektera över: Hade informanterna gett andra svar om de intervjuats var för 

sig? Gjorde valet av intervjuform att frimodigheten ökade eller inskränktes? Vid 

gruppintervjuer kan svar anpassas utifrån informantens vetskap om att de andra i gruppen inte 

behöver förhålla sig till konfidentialitetskravet (Trost 2010:45). Huruvida grupp-

konstellationerna påverkat svaren är svårt att avgöra. Möjligtvis skulle lärarna i de olika 

grupperna kunnat ge samma svar oberoende av konstellationer, men kanske inte.  

 

En annan nackdel vid gruppintervjuer är att någon/några personer inom gruppen kan ta för 

stort utrymme (Trost 2010:46). Överlag tog inte någon/några av informanterna för stort 

utrymme. Fördelaktigt är dock att informanterna kan föra resonemang och att informanterna 

där kan bygga vidare på varandras reflektioner (Eliasson 2013:24-25; Trost 2010:45-46). En 

annan fördel vid kvalitativa studier är chansen till att nå djup i frågeställningar (Eliasson 

2013:21; Larsen 2009:27). Fördelaktigt är även att bortfallet generellt sett är mindre vid 

kvalitativa undersökningar på grund av att undersökningsformen oftast bygger på möte med 

informanterna (Larsen 2009:26-27). Förtydligande kan även lättare göras då möte med 

informanterna sker, vilket kan öka validiteten i studien (Larsen 2009:27).  

 

Valet av metod var passande eftersom det var resonemang och djup i frågeställningar som 

eftersöktes samt att intervjun inte primärt uppfattas inneha känsliga aspekter. Även om 

gruppintervjuer till största del är fördelaktigt så kan det även funderas över vad 

informanternas aktuella arbete inom matematiklyftets problemlösningsmodul fått för inverkan 

på gruppintervjuerna och om informanternas svar styrdes efter vad de trodde att jag ville höra. 

Informanternas svar kan formas utifrån vad de förmodar intervjuaren vill höra (Larsen 

2009:27; Trost 2010:46). En ytterligare fundering är huruvida problemlösning framhålls som 
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textuppgifter, både gällande litteraturstudien och den empiriska studien. Förvandlades 

problemlösningsuppgifter till textuppgifter utifrån vetskapen om att studien hade inriktning på 

andraspråk? Problemlösningsuppgifter skulle likväl kunna vara med litet textinnehåll. Överlag 

definierar inte informanterna problemlösning som textuppgifter, dock hamnar intervjusvaren 

till övervägande del i enlighet med en sådan definition. Som framgått vid definitionen av 

matematisk problemlösning är det väsentliga skillnader mellan en ren textuppgift och en 

problemlösningsuppgift (se Hagland, m.fl. 2005:27). I detta tillkommer även frågan vad min 

roll som intervjuare bidragit till, har svaren formats utifrån ledande frågor? Har informanterna 

förts in i att framhålla problemlösning som textuppgifter? Att frågorna inte är ledande är 

viktigt för att svaren inte ska påverkas (Larsen 2009:109). Ledande frågor kan även vara 

motiverat att använda men målet med frågan får inte missas (Kvale 1997:145-156). 

Informanterna har stort fokus på vikten av språklig anpassning snarare än på inlärning utifrån 

hinder, möjligtvis är det deras uppfattning men där kan även intervjufrågornas inverkan på 

svaren funderas över. Vid intervjuerna har jag försökt att vara så neutral som möjligt både 

med avseende på problemlösning som textuppgifter och med tanke på anpassning, vilket 

transkriberandet av samtliga intervjuer även visar. Samtidigt relaterar jag oftare problem-

lösningsuppgifter till text, än till uppgifter utan text. Gällande anpassning nämns i 

informationsbrevet, vilket kan vara en orsak till det fokus på anpassning som fanns under 

intervjuerna: ”lärare […] som är insatta i anpassning, andraspråkselever samt matematisk 

problemlösning”. Möjligtvis kommer även viljan av att framhålla anpassning av en 

övergripande inställning till att anpassa för alla. 

  

Tidigare nämnda synpunkter kan haft inverkan på resultatet, vilket bör beaktas. Dock väljer 

jag att fokusera på fördelarna. I metodvalet för den empiriska studien ligger styrkan i 

resonerandet. Informanterna ledde där varandra vidare i diskussioner samt fyllde i varandras 

svar, vilket gjorde svaren mer fylliga.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs de empiriska resultaten från intervjuerna samman med resultaten 

från litteraturstudien. Resultatdiskussionen följer en liknande indelning som den empiriska 

studiens resultatdel. 

7.2.1 Att förstå och utmana på lämplig nivå 

Några aspekter som informanterna i studien lyfter fram gällande andraspråkselever som 

kategori är: ”ytflyt” i språket, språket som försvårande faktor som möjligtvis kan skymma 

goda matematiska kunskaper, och att anpassning av uppgifter för denna kategori elever 

primärt bör fokusera på textförståelse. Samtidigt som informanterna framhåller vikten av 

språklig anpassning kan matematikuppgifter i sig bidra till att öka den språkliga förmågan hos 

andraspråkselever (se Myndigheten för skolutveckling 2008:42). Löwing och Kilborn 

(2010:33-34) framhåller språklig stöttning med avseende på anpassning för andraspråks-

elever.  

 

Bristande begreppsförmåga gällande matematiska begrepp på modersmålet är en annan aspekt 

som framkommit, dock enbart vid en intervju. Begreppet kan finnas på modersmålet, men den 

svenska kontexten kan hindra användandet av detta (Rönnberg & Rönnberg 2001:12-13). 

Enligt informanter präglar olika kulturella bakgrunder vad som tidigare fokuserats på inom 

matematikinlärningen. Skillnader finns mellan länders utbildningstraditioner (Turner, m.fl. 

2015:94). I bråkräkning har andraspråkelever i vissa fall visat sig vara mer kunniga jämfört 

med svenska elever, enligt de intervjuade lärarna. De svenska eleverna presterar istället bättre 
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gällande procent. Bråktalens centrala ställning i förhållande till procent framhåller även 

Löwing och Kilborn (2010:81) gällande andraspråkselever. 

 

Vikten av att ha goda svenskkunskaper för att klara av matematikuppgifter framhålls av 

informanterna. Detta betonar även Säljö och Wyndhamn (1988 i Wyndhamn 1993:49).  

Denna koppling gör det väsentligt för matematiklärare att inhämta medvetenhet om den 

aktuella språkutvecklingen hos eleverna, enligt informanter. Pettersson och Santesson 

(1996:10-11, 16, 23) skriver om att deras studie visade att det var för mycket 

svenskkunskaper i relation till matematik som testades inom problemlösningsuppgifter. Detta 

fick negativa konsekvenser för andraspråkselever. I och med att problemlösningen vuxit sig 

starkare inom skolan ställs högre språkliga krav på eleverna för att kunna tillägna sig 

matematikundervisningen (Löwing & Kilborn 2008:38). På grund av att svenskspråkliga 

förmågor inte ska testas vid nationella prov inom matematik, arbetas proven fram med 

medvetenheten om andraspråkselevers svårigheter (Myndigheten för skolutveckling 2008:7).  

 

Bristande förståelse av uppgifter på grund av slarvande med läsningen är inte ovanligt enligt 

informanter. Det är viktigt med noggrann läsning för att inte missförstå textinnehållet 

(Lundberg & Sterner 2006:46; Myndigheten för skolutveckling 2008:19). För att förtydliga 

vad uppgiften handlar om kan konkret material användas enligt informanterna. Detta 

framhåller även Hagland, m.fl. (2005:58) samt Möllehed (2001:144-145).  

 

Under problemlösandet bör läraren vägleda genom att ställa frågor, men det är viktigt att 

eleverna inte blir ledda för mycket, enligt informanterna. Läraren har till uppgift att hjälpa 

eleven i att förstå textinnehållet i uppgiften och vad uppgiften syftar till (Hagland, m.fl. 

2005:59). I enlighet med informanternas svar så framhåller även Hagland, m.fl. (2005:59) och 

Swan (2005:8) vikten av att läraren inte vägleder för mycket. 

 

Enligt informanterna är delfrågor av stor vikt för att främja samtliga elevers förståelse. De 

framhåller även att den inledande delfrågan bör kunna lösas av samtliga elever för att 

inkludera alla i problemlösandet. När syftet är att problemlösningen ska vara relativt lika för 

samtliga, så bör anpassandet av uppgifterna inte skilja avsevärt åt utan uppgifter kan anpassas 

genom olika värden på siffror och tal. När problemlösningsuppgifter utformas med olika 

deluppgifter utifrån olika svårighetsgrader så bidrar det till att samtliga elever kan arbeta med 

samma uppgift (Hagland, m.fl. 2005:75). Bland Swans (2005:9) grundläggande principer för 

bra undervisning inkluderas nivåanpassade uppgifter, vilket innebär att alla elever ges 

utmaningar i uppgiften på en för eleven passande nivå. Att samtliga elever förstår 

utgångspunkten för problemlösningsuppgiften är relevant, likväl som att alla ska kunna göra 

någon del i problemlösningen (Hagland, m.fl. 2005:28; Taflin 2007:11). 

 

7.2.2 Att anpassa uppgifter med tanke på kontext 

Det är viktigt att i uppgifter knyta an till elevens verklighet och att uppgifter kopplas till för 

eleven relevanta situationer enligt informanterna. Intresset hos eleven fångas mer då och detta 

kan ske exempelvis när eleven i matematikuppgifter stöter på kända situationer eller för 

eleven kända namn i uppgifter. När den kontextuella förståelsen brister försvåras 

uppgiftslösandet för eleverna, vilket samtliga informanter påpekar. Elevers vardagsförståelse 

skiljer dock åt och i vissa fall saknas en vardagsförståelse. Informanterna framhåller några 

områden där de sett hur bekymmer uppstått i uppgiftslösande utifrån andraspråkselevers 

kontextuella hinder, uppgifter som har handlat om: längder i en simbassäng, kompost, 

flygresa/segelbåt, snö, minusgrader samt midsommarstång. Några ytterligare områden som 
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diskuterades utifrån kontextuella skillnader var skilda synsättet på klockan, kaffekoppars 

storlek, uppgifter relaterade till att hyra skidor samt kontextuell förståelse kopplad till 

könsroller.  Kontextuell förståelse bör bejakas för att undvika att elever missgynnas vid 

matematikuppgifter (Myndigheten för skolutveckling 2008:39). Hur eleverna tolkar 

uppgifterna formas utifrån elevens tidigare erfarenheter (Rönnberg & Rönnberg 2001:12). 

Förutom den direkta kopplingen till verkliga problem så syftar RME till situationer som 

eleven kan föreställa sig, där den primära verklighetsanknytningen ska finnas i elevens sinne 

(Van den Heuveln-Panhuizen 2000:4). Ska verklighetsanknytningen kunna finnas i sinnet så 

förutsätter det en kontext som eleven kan förstå eller förställa sig. 

 

Matematiken bör kopplas till verkliga problem (Boaler 2011:19; Lester & Lambdin 2007:97-

98; Turner, m.fl. 2015:109; van den Heuveln-Panhuizen 2000:3). Problemlösningens roll att 

knyta an till elevens vardag är en central aspekt (Möllehed 2001:142; Skolverket 2011a:64-

71). Att verklighetsanknyta problemlösningen har länge ansetts vara viktigt inom 

skolmatematiken (se Skolöverstyrelsen 1982:14). Problemlösningen ska vara relevant för 

eleverna och därmed knyta an till elevens vardag, men problemlösningsuppgifter kan även 

bidra till att andraspråkselevers kontextuella förståelse vidgas (Wyndhamn, m.fl. 2000:43, 

311).  Problemlösningsuppgifters bidrag till att vidga den kontextuella förståelsen är alltså 

betydelsefullt enligt Wyndhamn, m.fl. (2000:43, 311), detta framkom dock inte tydligt i den 

empiriska studien. Utifrån informanternas exempel på områden som ställer till kontextuella 

svårigheter kan man fundera på för vem är det realistiskt, vems verklighet knyter uppgifterna 

an till och ska uppgifter bidra till att vidga den kontextuella förståelsen? Verklighetsprincip 

inom RME där lärandet ska utgå ifrån elevens verklighetsförståelse är viktig att se till. Eleven 

behöver kunna förstå verklighetsanknytningen, men detta öppnar upp för funderingen: när har 

läraren en vetskap om att eleven har förståelse i sinnet? 

 

7.2.3 Att anpassa uppgifter med tanke på språk 

Informanterna understryker att texten kan hindra lösandet av uppgifter som eleven möjligtvis 

rent matematiskt skulle kunna ha löst. Faktorer så som mängden text och språkligt 

formulerande i uppgifter gällande meningsbyggnader, ord och uttryck är viktigt för text-

förståelsen enligt informanterna. De här svårigheterna nämner även Hagland, m.fl. (2005:54) 

bland svårigheter som generellt sett försvårar för elevers problemlösande. I Mölleheds 

(2001:65-71) studie beskrivs textförståelse som det område där eleverna har störst brister 

inom problemlösningen. Bekymren kan exempelvis bottna i svårigheter gällande förståelse av 

ord och uttryck, svårigheter i att sammanfoga informationen i uppgiften samt svårigheter hur 

texten ska tolkas (Möllehed 2001:73). Textförståelsen är den viktigaste faktorn vid 

problemlösning, där andra viktiga faktorer bland annat är att ha kontextuell förståelse samt 

bildförståelse (Möllehed 2001:98-99, 143). Eleverna i Möllehed studie visade brister inom 

samtliga dessa områden (Mölledhed 2001:101). Skilda tolkningar av bilder kan hindra 

förståelsen (Bergsten, m.fl. 1997:45; Malmer 1984:56). Textförståelsen kan enligt 

informanterna stärkas med hjälp av bild, men bilder kan även hindra textförståelsen om inte 

bilden och textinnehållet stämmer överens. Detta framhåller även Myndigheten för 

skolutveckling (2008:35).  

 

Informanterna framhåller att överflödig information som inte har någon relevans för uppgiften 

bör minskas på, för att inte skymma det som är av betydelse. De anser även att sorterande av 

vad som är väsentligt är något eleven kan behöva få hjälp med samt träna på. Lundberg och 

Sterner (2006:46) understryker i enlighet med detta vikten av att skilja på relevant och 

irrelevant fakta. Ord som missleder samt svåra meningsbyggnader likväl som andra 



 

38 

grammatiska svårighet bör undvikas (Myndigheten för skolutveckling 2008:23-27). Till 

skillnad från informanternas syn på överflödig information så framhålls det att det inom 

uppgifter ofta skrivs kortfattat utan överflödig information, vilket gör att ordförståelse är extra 

viktigt, där även matematiska ord och begrepp används (Lundberg & Sterner 2006:46; 

Löwing 2006:144; Löwing & Kilborn 2008:33; Myndigheten för skolutveckling 2008:21-22).  

 

Matematikspråkets skillnader gentemot vardagsspråket framhålls av informanterna, dels 

genom att gamla ord och uttryck används, exempelvis näst på följande tal, dels genom att ord 

kan ha olika innebörd gällande vardagligt språk och matematiskt språk, exempelvis ordet 

rymmer. Vikten av att anpassa språket betonas här, snarare än att inhämta en förståelse av 

orden. Om eleven enbart innehar en vardaglig förståelse av ett ord och saknar förståelsen 

matematiskt för ordet så kan bekymmer uppstå i matematikuppgifter (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:16). För att lära in den matematiska betydelsen av ordet är det av stor 

vikt att inte undvika användandet av ordet som berörs (Myndigheten för skolutveckling 

2008:17). 

 

För att underlätta i förståelsen för andraspråkselever bör sammansatta ord och 

nominaliseringar undvikas enligt informanterna. Möllehed (2001:73) framhåller att även om 

en elev innehar god textuell förståelse, så kan små detaljer hindra förståelsen. När exempelvis 

nominaliseringar används i text och eleven inte är van vid det blir texten mer svårläst 

(Myndigheten för skolutveckling 2008:21-22). Att inleda en uppgift med ”30 åttondeklassare” 

bidrar enligt informanter till svårigheter genom kombinationen av siffror och bokstäver samt 

att ha med ett sammansattord och att dessutom inleda frågan med siffror. Detta sätt att inleda 

en uppgift klassificeras enligt en av informanterna som ”en typisk svensk fråga”, med 

”svenskt slappt språkbruk”. Dessa inledande ord framhåller även Norén (2010:95-96) kunna 

vålla svårigheter för andraspråkselever. 

 

Samtidigt som språket ska underlättas för att inte hindra elevers lösande av 

matematikuppgifter så behöver eleverna få hjälp i inhämtandet av nya ord enligt informanter. 

De framhåller att nya matematiska begrepp som introduceras för samtliga elever kan ses som 

fördelaktigt för andraspråkselever, då alla är lika nya inför begreppen samt att 

andraspråkseleverna vet att orden/begreppen är gångbara ord som alla klasskompisar kan. 

Angående begreppsinlärningen framhåller Bergman, m.fl. (1992:107-108) att det för 

andraspråkselever bör arbetas mer runt begreppet för att stärka begreppsförståelsen, detta 

nämnde dock inte informanterna. Bland informanterna samtalades om ord/begrepp med olika 

betydelse matematiskt och vardagligt, där vardagsanpassningen föreföll vara en lösning för att 

främja elevers förståelse. Till skillnad från detta framhåller Sjöqvist och Lindberg (1996 i 

Sjöqvist 2011:80) betydelsen av att inte lära in begrepp för snävt eftersom bekymmer kan 

uppstå när begreppet avser något annat än vad som är inlärt. De skilda åsikterna, där även 

informanternas resonerande skulle kunna tolkas som motsättningar leder till frågan: ska 

inlärning av ord/begrepp uppmuntras för att främja förståelsen på sikt eller ska språket 

anpassas för att främja förståelsen i nuläget? 

 

7.2.4 Problemlösningsuppgifters möjlighet att gynna inkludering för 

andraspråkselever 

Resultatet av den empiriska studien visar förekomst av två skilda synsätt på hur 

undervisningen ska organiseras gällande om samtliga elever bör vara i en och samma grupp 

eller om elever bör särskiljas för bästa möjliga undervisning, detta i enlighet med Haugs 

(1998:20-22) definitioner av inkluderande samt segregerande integrering. Det som framhålls 
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mest av informanterna är den inkluderande integreringen, där delaktighet för alla är centralt 

och att uppgifter därmed går att lösas av alla till viss del. 

  

Enligt informanterna ger problemlösningsuppgifter möjlighet till inkludering av samtliga 

elever. Viktiga faktorer för att främja inkludering vid arbete med problemlösningsuppgifter är 

enligt informanterna: gruppsammansättning, klassrumsklimat samt hur uppgifter är 

utformade. Jaworski (1996:100) framhåller en stödjande och uppmuntrande miljö för att 

matematiken ska främjas. Klassrumsklimatet samt även elevsamarbetet har inverkan på 

elevers matematikarbete enligt Swan (2005:32). Bristande måluppfyllelse inom matematik 

hos andraspråkselever har enligt Norén (2010:109) exempelvis med klassrumspraktiken mer 

generellt att göra än med andraspråkselevers nederlag språkligt och kulturellt. Dessa ovan 

nämnda faktorer kan kopplas till vägledningsprincipen inom RME:s kärnprinciper som 

framhåller en utvecklande lärande miljö för att främja inlärning (van den Heuveln-Panhuizen 

2000:9).   

 

Det framhålls bland informanterna att det krävs en väl organiserad undervisning för att främja 

inkluderingstanken vid problemlösning. Arbetssättet att först arbeta enskilt, för att sedan 

arbeta i grupp och därefter i helklass spelar en viktig roll med avseende på inkludering, enligt 

informanterna. De framhåller att det enskilda arbetet ger eleverna möjlighet att angripa 

problemet som de själva önskar, exempelvis genom att fundera, rita eller skriva. När eleverna 

därefter arbetar i grupper har läraren ansvaret för att välja ut vad som lämpar sig att presentera 

i helklass. Hagland, m.fl. (2005:59) framhåller fördelen med att låta alla elever reflektera över 

lösningen själva först. När läraren senare väljer ut vad som ska presenteras i helklass har 

läraren ett stort ansvar eftersom detta val ger en större möjlighet till anpassning av 

undervisning efter behov (Hagland, m.fl. 2005:76).  

 

Informanter framhåller att andraspråkselevernas möjlighet till att uttrycka vad de tänker kan 

främja inkludering samt att språkinlärning främjas av möjligheten att få saker förklarade av 

lärare och andra elever. Genom att andraspråkselever vid problemlösningssamtal ges chansen 

att lyssna på vad jämngamla elever säger kan möjligtvis andraspråkseleven lättare fånga upp 

vad som sägs. Detta är en fördel. Nackdelen kan dock vara andraspråkselevers bristande 

delaktighet samt svårigheter för dem att förstå det som sägs, enligt informanter. Löwing och 

Kilborn (2010:35) framhåller i enlighet med detta att likväl som matematiska diskussioner 

kan berika språkutvecklingen så kan det försvåras när eleverna inte har samma språkliga 

grund. Den matematiska kommunikationen framhålls som viktig (Hagland, m.fl. 2005:28; 

Jaworski 1996:93; Norén 2010:111). Genom att fokusera på kommunikation samt 

språkutveckling så främjas matematikinlärningen (Norén 2010:99). När alla elever arbetar 

med samma problemlösningsuppgift kan det medföra att klassdiskussionen blir mer givande 

(Hagland, m.fl. 2005:77). Inom interaktionsprincipen som är en av RME:s kärnprinciper 

betonas att interaktionen leder till utvecklande av kunskap (van den Heuveln-Panhuizen 

2000:9). Kommunikation, resonemang samt problemlösning är tre av sex kompetensområden 

inom matematikundervisningen (Bergqvist 2010:7, 9-10). Det finns brister inom 

undervisningen gällande att utveckla de här tre kompetenserna enligt Bergqvist (2010:7, 51). 

Kommunikationskompetens samt resonemangskompetens är även kompetenser som 

analyseras inom ramverket för PISA-undersökningarnas problemlösningsuppgifter (Turner, 

m.fl.  2015:85, 110-114). Kommunikation samt resonemang har stor betydelse för 

inkludering samt även för utvecklandes av kunskap som RME:s interaktionsprincip 

framhåller, men som framgår ovan är det inte helt okomplicerade områden. 
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7.3 Konklusion och förslag på fortsatta studier 

Svenskspråklig textuell förståelse är viktig inom den matematiska problemlösningen i den 

svenska skolan. Eftersom bristande textuell förståelse är frekvent förekommande bland elever 

bör text i uppgifter tydliggöras så att alla förstår. Bristande språkliga förståelsen vad gäller 

meningsbyggnad, ord, uttryck, grammatik, överflödig information samt olika skillnader som 

föreligger bland annat mellan vardagsspråk och matematiskt språk kan hindra förståelsen av 

matematikuppgifter. Utöver matematiklärarens ansvar i att andraspråkselever förstår texten så 

är även förståelsen av kontexten i uppgiften viktig att se till. Det finns en stor relevans i att 

knyta matematiken till en verklighet som eleven kan föreställa sig, därför behöver uppgifterna 

inneha en förståelig kontext. Både gällande den textuella förståelsen och den kontextuella 

förståelsen behöver eleverna hjälp och uppgifter bör anpassas därefter, samtidigt som 

utvidgning inom de här områdena även förefaller vara av relevans.  

 

Problemlösningsuppgifters möjlighet till att arbetet sker utifrån olika kunskapsnivåer samt 

genom att problemlösningsarbetet kan organiseras genom att eleverna först arbetar 

självständigt, för att därefter arbeta i par och slutligen i helklass kan främja inkluderingen av 

andraspråkselever. Den ökade interaktionen kan berika andraspråkselevers språkutveckling, 

men interaktionen kan även vara ett hinder utifrån svårigheterna att delta.  

 

Utifrån resultatet att inkluderande undervisning gällande andraspråkselever kan främjas 

genom problemlösning så hade det varit intressant att se på andraspråkselevers upplevelse av 

inkludering inom matematikundervisningen. Upplever de sig mer eller mindre inkluderade 

vid matematikundervisning som har fokus på problemlösning till skillnad från när 

undervisningen har annat fokus? Vilka faktorer anser andraspråkselever vara primära för 

upplevelsen av inkludering inom matematikundervisning? Ett annat område utifrån den här 

studiens resultat som hade varit intressant att vidare utforska hade varit att se på i vilken 

utsträckning språket och kontexten bör anpassas. Den språkliga förståelsen samt den 

kontextuella förståelsen är viktiga och uppgifter bör anpassas för att matematiken ska göras 

tillgänglig för alla, men i vilken utsträckning bör uppgifter bidra till utvidgning av språket och 

utvidgning av den kontextuella förståelsen? 

 

Genomförande av studien har hjälpt mig att strukturera upp några svårigheter som finns inom 

den matematisk problemlösning relaterat till andraspråkselever. Genom att framhålla 

problemlösning som en möjlighet till ökad inkludering av de eleverna, anser jag att mycket 

kan vara vunnet. Min förhoppning är att denna studie kan ge mig en stadigare grund i arbetet 

med integrering samt inkludering av andraspråkselever inom matematikundervisningen och 

att den ökade kunskapen som jag inhämtat kan vara relevant i samtal med kolleger.   



 

41 

Litteraturförteckning 
Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bell, Alan; Burkhardt, Hugh; Crust, Rita; Pead, Daniel & Swan, Malcolm (2007). I Boesen, 

Jesper (red.). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning. 

 

Bergman, Pirkko; Sjöqvist, Lena; Bülow, Kerstin & Ljung, Birgitta (1992). Två flugor i en 

smäll: att lära på sitt andra språk: teori, praktik och språkbedömningsschema för alla som 

undervisar invandrarelever. 1. uppl Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Bergsten, Christer; Häggström, Johan & Lindberg, Lisbeth (1997). Algebra för alla. 1. uppl. 

Göteborg: NCM, Göteborgs Universitet. 

 

Bergqvist, Ewa (2010). Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: 

grundskolan våren 2009. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs 

universitet.  

 

Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Cummins, Jim (1996). Negotiating identities: education for empowerment in a diverse 

society. Ontario: California Association for Bilingual Education. 

 

Cummins, Jim (2001). Negotiating identities: education for empowerment in a diverse 

society. 2nd ed. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education. 

 

Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Eliasson, Annika (2013). Kvantitativ metod från början. 3., uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009a). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I  

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. Stockholm: 

Liber.  

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009b). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa 

studier. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. 

Stockholm: Liber.  

 

Hagland, Kerstin, Hedrén, Rolf & Taflin, Eva (2005). Rika matematiska problem: inspiration 

till variation. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Hansson, Åse (2011). Ansvar för matematiklärande: effekter av undervisningsansvar i det 

flerspråkiga klassrummet. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011.  

 

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Statens 

skolverk. 



 

42 

 

Högskolan Dalarna (2008). Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor. Tillgänglig på internet: http://www.du.se/sv/Om-

Hogskolan/Organisation/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/ 

[hämtad 2014-05-12] 

 

Jaworski, Barbara (1996). Kan alla elever vara matematiker? I: Göran Emanuelsson m.fl. 

(red). Matematik - ett kommunikationsämne. 1. uppl. Mölndal: Institutionen för 

ämnesdidaktik, Univ. 

 

Kiselman, Christer & Mouwitz, Lars (2008). Matematiktermer för skolan. Göteborgs 

universitet: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.  

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

 

Lester, Frank K & Lambdin, Diana V (2007). Undervisa genom problemlösning. I Boesen, 

Jesper (red.). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning. 

 

Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de 

första skolåren - hur hänger de ihop? 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Lundin Jakobsson, Jenny & Öberg, Mia (2013). Vektor: matematik. årskurs 7. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Löwing, Madeleine (2006). Matematikundervisningens dilemman: hur lärare kan hantera 

lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2010). Kulturmöten i matematikundervisningen: 

exempel från 41 olika språk. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Magnusson, Ulrika (2008). Språk i ämnet. Intern rapport, Skolverket, Institutionen för 

svenska språket. Göteborg universitet.  

 

Malmer, Gudrun (1984). Matematik - ett ämne att räkna med. Solna: Esselte studium. 

 

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mason, John (1996). ”When is a problem?”: Questions from history and classroom practice in 

algebra. I N. Bednarz, C. Kieran & L. Lee (red.). Approaches to algebra: Perspectives for 

research and teaching (s. 187-193). Dordrecht: Kluwer. 
 

MK Förlags ordbok (2012). http://ordbok.mkforlag.com/f3 [hämtad 2015-06-06] 

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/


 

43 

Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än matematik: om språkliga dimensioner i 

matematikuppgifter. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

 

Möllehed, Ebbe (2001). Problemlösning i matematik: en studie av påverkansfaktorer i 

årskurserna 4-9. Diss. Lund: Lunds universitet. 

 

Norén, Eva (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i grundskolans 

matematikundervisning. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet.  

 

OECD (2012). PISA 2012 released mathematics items. Tillgänglig på internet: 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf [hämtad 

2014-03-06] 

 

Olsson, Stig (1999). Matematiska nedslag i talens värld. Solna: Ekelunds förlag. 

 

Persson, Per-Eskil (2010). Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en 

förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Diss. Luleå: Institutionen för matematik, 

Luleå tekniska universitet.  

 

Pettersson, Astrid & Santesson, Ann-Christin (1996). Grundläggande kunskaper och 

färdigheter i problemlösning: en utvärdering i årskurserna 3, 6 och 9 i Stockholms 

grundskolor läsåret 1995/96. Stockholm: Lärarhögskolan: PRIM-gruppen. 

 

Piccolo, Diana L.; Harbaugh, Adam P.; Carter, Tamara A.; Capraro, Mary Margaret & 

Capraro, Robert M. (2008). Quality of Instruction: Examining Discourse in Middle School 

Mathematics Instruction. Journal of Advanced Academics, volume 19. 

 

Pólya, George (1945). How to solve it: a new aspect of mathematical method. Princeton, N.J.: 

Princeton Univ. Press. 

 

Pólya, George (1970). Problemlösning: en handbok i rationellt tänkande. Stockholm: Prisma.  

 

PRIM-gruppen (2007). Ämnesprov för årskurs 9. Tillgänglig på internet: 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.133698.1367505443!/menu/standard/file/A__2007.pdf 

[hämtad 2015-01-21] 

 

Rönnberg, Irene & Rönnberg, Lennart (2001). Minoritetselever och matematikutbildning: en 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens skolverk.  

 

Sjövist, Lena (2011). När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling. I Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid 

(red.). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. 2., 

uppdaterade uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

 

Sjöqvist, Lena & Lindberg, Inger (1996). Svenska som andraspråk – varför det? Om behovet 

av en kvalificerad andraspråksundervisning i en mångkulturell skola. I Hultinger, Eva-Stina & 

Wallentin, Christer (red.). Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf%20%20%20%20s.19


 

44 

Skolverket (2008a). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier: förordning (SKOLFS 

2000:135) om kursplaner för grundskolan: Skolverkets föreskrifter (2000:141) om 

betygskriterier för grundskolans ämnen. 2., rev. uppl. (2008). Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2008b). Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet. 

Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2011a). Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 2. uppl. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2013a). Skolverkets lägesbedömning 2013. Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2013b). Tabell 8 A: Elever med undervisning i modersmål och svenska som 

andraspråk SVA läsåren 2008/09-2012/13.  

 

Skolöverstyrelsen (1982). Läroplan för grundskolan. Kommentarmaterial. Att räkna: en 

grundläggande färdighet. Stockholm: Liber Läromedel, Utbildningsförlaget.  

 

SOU 2004:97. Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens. Betänkande av 

matematikdelegationen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.  

 

Swan, Malcolm (2005). Improving learning in mathematics: challenges and strategies. 

University of Nottingham.  

 

Säljö, Roger & Wyndhamn, Jan (1988). A Week has Seven Days. Or does it? On Bridging 

Linguistic Openness and Mathematical Precision. Tillgänglig på internet: http://flm-

journal.org/Articles/58C398B66324DDE364677D702F4386.pdf [hämtad 2015-03-23] finns 

även i Wyndhamn, Jan (1993:117-120). 

 

Taflin, Eva (2007). Matematikproblem i skolan: för att skapa tillfällen till lärande. Diss. 

Umeå: Umeå universitet.  

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Turner, Ross; Blum, Werner & Niss, Mogens (2015). Using Competencies to Explain 

Mathematical Item Demand: A Work in Progress. I Assessing mathematical literacy: the 

PISA experience.  

 

Utbildningsdepartementet (1994). Kursplaner för grundskolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Van den Heuvel-Panhuizen, Marja (2000). Mathematics education in the Netherlands: A 

guided tour. Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University. 

 

http://flm-journal.org/Articles/58C398B66324DDE364677D702F4386.pdf
http://flm-journal.org/Articles/58C398B66324DDE364677D702F4386.pdf


 

45 

Van den Heuveln-Panhuizen, Marja & Drijvers, Paul (2014). Realistic Mathematics 

Education. I Lerman, Stephen (red.). Encyclopedia of mathematics education. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wyndhamn, Jan (1993). Problem-solving revisited: on school mathematics as a situated 

practice. Diss. Linköping: Linköpings Universitet. 

 

Wyndhamn, Jan; Riesbeck, Eva & Schoultz, Jan (2000). Problemlösning som metafor och 

praktik: studier av styrdokument och klassrumsverksamhet i matematik- och 

teknikundervisningen. Linköping: Linköpings universitet. 

 





 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Problemlösning 

1. När jag säger matematisk problemlösning, vad tänker du då? Hur skulle du 

definiera matematisk problemlösning? Vad menas med problemlösning inom 

matematikundervisningen? Kan du ge exempel på det? 

 

2. Hur tänker du om uppgifter i läroböcker? Hur väljer du uppgifter som du tror är 

relevanta och lämpliga för eleverna att lösa? Har du något exempel på någon sådan 

uppgift? (Hurdana problemlösningsuppgifter anser du vara bra för eleverna att 

arbeta med?) 

3. Man vet utav studier att läroböcker framhåller procedurhantering snarare än 

problemlösning. Vad säger du om det?  

4. I läroböckerna möter elever sällan problemlösning enligt studier, hur kompletterar 

du det? Eller finns det uppgifter i boken som du jobbar problemlösande med? Har 

du exempel på kompletterande material eller uppgifter från boken? 

 

5. Vad är lärarens uppgift/ansvar vid problemlösningen? Hur hjälper du eleverna i 

deras inlärning vid problemlösning?   

6. Hur kan uppgifter anpassas? Har du något exempel på hur uppgifter kan anpassas? 

Är det något man bör vara vaksam på vid anpassandet av uppgifter? I så fall vad? 

 

7. När eleverna ska lösa problem, hur tänker du att de går till väga då?  

8. Vad påverkar elevens förståelse/ icke förståelse av matematiska 

problemlösningsuppgifter? Vad finns det för möjliga faktorer som inverkar på hur 

uppgifter förstås eller inte förstås? 

9. Studier har visat på att ”att bristande matematisk problemlösningsförmåga hos 

elever inte främst handlade om dåliga matematikkunskaper utan främst handlade 

om kognitiva brister” och att det ”legat för stort fokus i uppgifterna på förståelse 

av svenska snarare än på matematikkunskaper”, vad tror du en oförståelse hos 

lärare här kan leda till?  

 

2. Andraspråkselever 

1. Om jag säger andraspråkselever vad tänker du då? Vad kännetecknar 

andraspråkselever? Vilka är andraspråkselever? Kan du exemplifiera? 

 

2. Bör matematiken förenklas/anpassas för andraspråksinlärare? Hur i så fall? 

3. När ni väljer uppgifter, tänker ni något särskilt om ni har andraspråkselever med i 

sammanhanget? 

4. Vilka svårigheter har du specifikt stött på som kan knytas till andraspråksinlärare 

inom matematikundervisningen?  

5. Vad är fördelar respektive nackdelar med problemlösningssamtal?   

6. Hur kan vardaglig förståelse skymma för en matematisk förståelse?  

7. Vad kan bilder i problemlösningsuppgifter få för konsekvenser? 

8. Vilken betydelse har lärarens val av uppgifter för andraspråkselever?  



 

 

3. Inkluderande undervisning 

1. Om jag säger inkluderande undervisning vad tänker du då?  Kan du ge exempel 

på vad inkluderande undervisning är? 

 

2. ”Kan problemlösningsuppgifter bidra till en inkluderande undervisning? I fall det 

är möjligt, på vilket sätt?”. Hur tänker du om det här? Har du jobbat något med det 

här eller funderat över det? 

3. Finns det något samband i att jobba med problemlösning och inkluderande 

undervisning om du vill att alla oavsett språklig kompetens ska kunna delta?  

 

4. Övergripande frågor 

1. Har du och/eller dina kollegor gått någon kurs, varit på fortbildning, blivit 

inspiration av kollegor eller liknande för att utveckla problemlösningsförmågan 

och förståelsen för andraspråksinlärningen? Vad för något? 

2. Tycker du att jag missat att fråga något som är av relevans här? 

 

3. Har du något/några exempel på där dina andraspråkselever mött språkliga 

svårigheter i problemlösningsuppgifter eller andra matematikuppgifter? 

 

5. Fem uppgifter 

Uppgift 1-5. Kan följande uppgifter innebära några specifika språkliga svårigheter för 

andraspråkselever? Skulle dina andraspråkselever få bekymmer med något speciellt i 

följande uppgifter? Hur kan du i så fall anpassa uppgiften, presentera den och organisera 

för alla? Hur får du eleverna att förstå vad som efterfrågas? Är uppgiften relevant för 

eleverna? Förstår de det här språket?  

1. Stenplattor 
Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor, mörka och ljusa.  

Så här ser mönstret ut:  

 
figur 1  figur 2  figur 3 

 

a) Hur många plattor går det åt till figur 5?  

b) Hur många av dem är ljusa och hur många är mörka? 

c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15? 

d) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100? 

e) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n? Hur många 

plattor går det åt totalt till figur n? 

f) Hitta på ett liknande problem. Lös det.  

 (Hagland, Hedrén & Taflin 2005:102). 



 

 

2. Skolvägen  

Oscar och Frida går i samma skola men bor olika långt från skolan. Båda cyklar 

till samma busshållplats. När Oscar står och väntar på bussen har han cyklat 1/3 

av hela sin skolväg. Frida har, när hon kommer till busshållplatsen, cyklat 2/5 av 

hela sin skolväg. 

Vem har längst väg till skolan? 

Hur är förhållandet mellan Oscar och Fridas skolvägar? (Taflin 2007:84) 

 

3. Dagar per vecka 
a.) En ko producerar cirka 18 liter mjölk per dag. Hur mycket mjölk producerar 

kon under en vecka? 

b.) Kalle går i skolan och han har i genomsnitt 7 lektioner per dag. Hur många 

lektioner har han per vecka? 

c.) Stina går i årskurs 3 i grundskolan och hon har i genomsnitt 6 lektioner per 

dag. Hur många lektioner har hon per vecka? (egen översättning utifrån Säljö 

& Wyndhamn 1988:17; Wyndhamn 1993:49-50) 

 

4. Vägbanans area 

”En väg är 24 m bred och går mellan två orter som ligger 12 km från varandra. 

Hur stor area har vägbanan? Svara i km
2
”(Sjöqvist & Lindberg 1996:90). 

 

5. Tv-tittande 

”30 åttondeklassare på en skola fick svara på frågan. Hur många timmar tittar du 

på TV under en vecka?”(PRIM-gruppen 2007). 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


