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Sammanfattning
Dagens klassrum i de svenska skolorna blir mer och mer mångkulturella. I snitt var femte elev
har utländsk bakgrund. Det ställer stora krav på verksamma lärare eftersom de behöver anpassa
undervisningen för att tillgodose alla elevers behov och förutsättningar. Egna observationer
visar att andraspråkselever har brister i begreppsförståelsen inom det matematiska området vikt.
Forskning visar att elever generellt har brister i begreppsförståelsen inom just området vikt.
Ytterligare framkommer det att vikt är ett lågprioriterat område inom matematiken, då relativt
lite tid avses för att undervisa om vikt. Vidare finns det få forskare som genomfört studier om
vikt, vilket begränsar lärares möjligheter till att vidareutveckla sin undervisning, på grund av
avsaknad av kunskap inom det matematiska området vikt.
Syftet med observationsstudien är att bidra med kunskap om elevers språkanvändning inom det
matematiska området vikt. Utifrån frågeställningen; hur kommer kunskap om begrepp inom
vikt till uttryck i andraspråkslevers matematiska kommunikation, har en deduktiv analys
grundad i tidigare forskning genomförts. Ur tidigare forskning urskildes studiens ramverk och
analysverktyg, som blev utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet. Empirin består
av videoobservationer, som transkriberats och analyserats. Resultatet visar att den kunskap om
begrepp om vikt som kommer till uttryck synliggörs genom att andraspråkseleverna kopplar
samman begrepp med begrepp, kopplar samman begrepp med representationer, kopplar
samman begrepp med situationer och kopplar samman begrepp med metoder. Genom en
varierad undervisning, skapas förutsättningar för andraspråkselever att uttrycka och förstå
begrepp om vikt, samt deras samband. Det är även betydelsefullt att lärare lägger mycket tid på
undervisning om vikt, med fokus på begrepp. Vidare är det av stor betydelse att forska vidare
kring begreppsförståelse i matematik, i synnerhet inom området vikt. Det kan bidra till didaktisk
vägledning för verksamma lärare och därmed skapa förutsättningar för en god undervisning
inom det matematiska området vikt.

Förord
Efter fyra intensiva och lärorika år på lärarutbildningen i Halmstad, har vi nu kommit fram till
det slutliga målet, vår examensdag. Under vår högskoleutbildning har vi fått ta del av kunskaper
som bidragit till tre fördjupningsarbeten: en litteraturstudie, ett utvecklingsarbete och slutligen
en observationsstudie. Vi har fått förmånen att själva få välja område att fördjupa oss inom,
vilket efter flera överväganden blev andraspråkselever. Valet baserades på en avsaknad av
tillräckliga kunskaper gällande undervisning för just andraspråkselever. Dessutom ställs det
idag stora krav på lärare och skolans undervisning för att tillgodose dessa elevers behov och
förutsättningar. Fokus i denna studie har varit andraspråkselevers begreppsförståelse i
matematik, inom området vikt. Genom egna erfarenheter och observationer av undervisning
urskildes ett behov av att arbeta med framförallt matematiska begrepp. Det ligger i vårt intresse
för vår kommande yrkesroll, att få en bredare kunskap om hur lärare kan anpassa
undervisningen, för att gynna andraspråkselevers begreppsliga förmåga. Den kunskap som
studien bidrar med, ger oss förutsättningar för att ge andraspråkselever en god grund inför
fortsatta studier.
Till en början vill vi framför allt tacka varandra för ett mycket bra samarbete, genom givande
och intensiva stunder. Genom arbetets gång har vi båda lagt ner lika mycket tid och energi på
att genomföra observationsstudien. Våra styrkor och svagheter har varit en tillgång då vi
kompletterat varandra, genom hela arbetet. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till våra
handledare Anna Ida Säfström och Caroline Nagy, för handledning och stöd genom hela
arbetsprocessen.

Madeléne Andersson & Jessica Johansson 3/6 - 2018

Innehållsförteckning
1.

Inledning ............................................................................................................................. 1
1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................ 2

2.

Bakgrund ............................................................................................................................. 3
2.1 Definition av begrepp ....................................................................................................... 3
2.2 Elevers förståelse för begreppet vikt ................................................................................ 3
2.3 Elevers begreppsförståelse i matematikundervisning....................................................... 4
2.4 Undervisning som kan stötta begreppsförståelse.............................................................. 5
2.5 Andraspråkselever i en språkutvecklande undervisning .................................................. 6
2.6 Analytiskt ramverk ........................................................................................................... 7
2.6.1 Koppla samman begrepp med begrepp ...................................................................... 8
2.6.2 Koppla samman begrepp med representationer ......................................................... 8
2.6.3 Koppla samman begrepp med situationer .................................................................. 8
2.6.4 Koppla samman begrepp med metoder ...................................................................... 9

3.

Metod .................................................................................................................................. 9
3.1 Beskrivning av skola och urval ........................................................................................ 9
3.2 Undervisningsmoment med laborativt material och skrivna texter ................................ 10
3.3 Datainsamling ................................................................................................................. 10
3.4 Analysmetod ................................................................................................................... 11
3.5 Etiska aspekter ................................................................................................................ 12
3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................. 12
3.6.1 Trovärdighet ............................................................................................................. 13
3.6.2 Överförbarhet ........................................................................................................... 13
3.6.3 Pålitlighet ................................................................................................................. 13
3.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera ........................................................................ 14

4.

Resultat ............................................................................................................................. 14
4.1 Koppla samman begrepp med begrepp .......................................................................... 15
4.2 Koppla samman begrepp med representationer .............................................................. 16
4.3 Koppla samman begrepp med situationer ...................................................................... 18
4.4 Koppla samman begrepp med metoder .......................................................................... 20
4.5 Sammanfattning av resultat ............................................................................................ 22

5. Resultatdiskussion ................................................................................................................ 23
5.1 Kommunikation .............................................................................................................. 23
5.2 Materialets betydelse ...................................................................................................... 24
5.3 Utformning av uppgifter ................................................................................................. 25

5.4 En varierad undervisning ................................................................................................ 26
6. Slutsats och implikation ....................................................................................................... 27
7. Referenslista ......................................................................................................................... 29
7.1 Källmaterial .................................................................................................................... 31
Bilagor ...................................................................................................................................... 33
Bilaga A – Analystabell ........................................................................................................ 33
Bilaga B - Etikblankett ......................................................................................................... 35
Bilaga C - Transkription av analys ....................................................................................... 36

1. Inledning
För att kunna förstå och verka i samhället är det av betydelse att ha ett rikt och varierat språk
(Skolverket, 2017b). För att utveckla en individs språk är det av yttersta vikt att få de bästa
möjligheterna för språkutveckling. Tack vare språket kan vi lösa problem, lära oss, utveckla
idéer, tänka och kommunicera, vilket gör att språket har en stor betydelse för människan
(Kästen-Ebeling & Otterup, 2014, s. 173). Under 2017 sökte 25 666 personer asyl i Sverige
(Migrationsverket, 2018). Den ökande invandringen har gett fler mångkulturella klassrum i de
svenska skolorna, där i snitt var femte elev har utländsk bakgrund, vilket ställer krav på skolan,
lärarna och undervisningen (Lindberg, 2011, s 7-8). Språket är enligt Lindberg nyckeln till
framgång i skolan och det är av betydelse att eleverna får möjlighet att variera sitt språk efter
olika sammanhang, situationer och omständigheter där språket används. Vidare lyfter
Skolinspektionen (Skolverket, 2012, s. 8-9) i sin kvalitetsgranskning, Språk- och
kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, att det finns brister
i undervisningen. Bristerna syftar till att språk- och kunskapsutveckling ska hänga ihop och
skapa sammanhang för eleverna.
För att skapa djupare förståelse kring ett ämne, som i denna studie det matematiska området
vikt, krävs det att elever utvecklar ämnesspråket och därmed den begreppsliga förmågan. Det
blir därför en central del i en språkutvecklande undervisning. I matematikundervisningen är
begreppsförståelsen en viktig del och elever har generellt sett svårt att skapa egna
begreppsmodeller (Häggblom, 2013). Som grund för vår observationsstudie ligger egna
observationer från praktiken, där vi fått syn på hur elever visar brister i begreppsförståelse inom
det matematiska området vikt. Det gäller främst andraspråkselever, då de i många fall visar
osäkerhet kring förståelsen för många av de matematiska begreppens betydelse och har
svårigheter att placera dem i rätt kontext. McIntosh (2008) betonar att många av elevers
svårigheter i matematiken grundas i just begreppsförståelse, vilket beror på att de försöker förstå
och använder logik som inte passar in i den givna situationen. Vidare har vi uppmärksammat
att matematikundervisningen framförallt handlar om att förstå själva matematiken i sig och inte
begreppens betydelse. Det bekräftar Lindekvist (2004, s. 6-7) som menar att själva räknandet i
matematikundervisningen har alldeles för stort fokus, vilket är det område som elever först
misslyckas i. Fokus bör i första hand ligga på elevernas matematiska tänkande, där
begreppsbildning är en central del.
Egna observationer från praktiken visar att det i många fall ses som en självklarhet att eleverna
redan besitter de begreppsliga kunskaperna i matematik. Tidigare observationer visar ytterligare
att lärare endast arbetar med matematiska begrepp, genom upprepning och med muntliga
förklaringar. För att bidra med kunskap kring elevers förståelse för begrepp inom vikt, samt för
att ge eleverna olika möjligheter att visa begreppsförståelse på, har en varierad undervisning
genomförts, inom det matematiska området vikt. Säljö (2014, s. 34) menar att begrepp inom ett
område som exempelvis vikt hjälper eleverna att se skillnader och likheter mellan objekt, samt
hur de kan förhålla sig till dem i olika kontexter. Kunskaper om begrepp menar Säljö kan skapa
förutsättningar för att kunna bevara och ta till sig viktig information.
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Enligt kunskapskraven i matematik för årskurs 3 ska ”eleven ha grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visa det genom att använda dem i vanligt förekommande
sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2017b, s. 61). För att
andraspråkselever ska få möjlighet att uppnå kunskapskravet, krävs ytterligare kunskap kring
hur undervisningen kan anpassas, för att gynna deras begreppsliga förmåga i matematik. Enligt
Star (2007, s. 132) har begreppsförståelse en avgörande betydelse för elevernas lärande inom
matematik. Även om läroplanen redogör i kunskapskraven om matematiska begrepp, är det få
läromedel av de som vi har sett, som ger tillräckligt med utrymme för viktuppgifter, även om
vikt är en del av det centrala innehållet.
Vidare framställer vissa läromedel området vikt på ett missvisande sätt för eleverna, exempelvis
att de ska måla en tung och en lätt sten, där storlek anses vara avgörande för vikten. Ytterligare
en missuppfattning som kan uppstå är att elevernas förståelse för en bild kan variera,
exempelvis vilken enhet som ska användas för att beskriva hur mycket ett djur väger. Eleverna
kan uppfatta djuret i verklig form eller som en leksak, vilket kan bli en avsevärd skillnad. Att
illustrera abstrakta matematiska begrepp som enheter, eller beskrivande ord som tung och
lättare i en lärobok kan därmed vara problematiskt. Vidare finns det en problematik i att
kurslitteratur för blivande lärare som exempelvis McIntosh (2008), Häggblom (2013) eller Dahl
och Nordqvist (1994), innehåller lite eller ingen beskrivning av matematikdidaktik, gällande
området vikt. Det medför att blivande lärare eventuellt inte besitter tillräckliga kunskaper i att
undervisa kring ämnet. Dessutom finns det få forskare som gjort studier om det matematiska
området vikt, vilket gör det svårt för lärare att finna stöd i tidigare forskning kring hur man kan
undervisa om ämnet. De få studier som finns tillgängliga om vikt är till viss del riktad till äldre
elever som exempelvis Lindsay och Scotts (2005) studie, men blir ändå relevant, eftersom
grunden till förståelse för begrepp om vikt läggs i de yngre åldrarna.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att elevers svårigheter i matematik i de yngre åldrarna i
många fall grundas i begreppsförståelsen. Det gäller framförallt andraspråkselever som behöver
inhämta ämneskunskaper, samtidigt som de ska lära sig ett nytt språk. Det innebär även en stor
utmaning för verksamma lärare, som måste anpassa undervisningen för att tillgodose alla
individers behov och förutsättningar. Det kan vara problematiskt för lärare att undervisa om det
matematiska området vikt, eftersom läromedel i många fall kan vara missvisande för eleverna.
Dessutom kan vi konstatera att forskning kring ämnet vikt, samt lärarutbildningens
undervisning inom ämnet, behöver utvecklas för att verksamma lärare ska ges förutsättningar
för att skapa en god undervisning.
1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers språkanvändning i de yngre skolåren,
inom det matematiska området vikt.
Syftet har mynnat ut i följande frågeställning:
•

Hur kommer kunskap om begrepp inom vikt till uttryck i andraspråkselevers
matematiska kommunikation?
2

2. Bakgrund
I bakgrunden beskrivs definitioner av centrala begrepp för studien. Vidare redogörs för en
fördjupning av tidigare forskning, samt övrig litteratur som är relevant och ligger till grund för
studien. Genom sökningar i databaserna ERIC och SWEPUB med hjälp av nyckelord har
tidigare forskning urskilts. I bakgrunden beskrivs forskning om; elevers förståelse för
begreppet vikt, elevers begreppsförståelse i matematikundervisning, undervisning som kan
stötta begreppsförståelse, samt andraspråkselever i en språkutvecklande undervisning.
Ytterligare redogörs för det analytiska ramverk som studien grundar sig på, vilket är
begreppsförståelse. Slutligen beskrivs analysverktyget som identifierats ur ramverket, vilket
innefattar; koppla samman begrepp med begrepp, koppla samman begrepp med
representationer, koppla samman begrepp med situationer och koppla samman begrepp med
metoder. Analysverktyget har varit relevant för att kunna genomföra en analys av det empiriska
materialet.

2.1 Definition av begrepp
Begreppsförståelse är en central del i studien och med förståelse för begrepp menar vi att elever
visar kunskaper om begreppets betydelse och dess innebörd. Vid vissa tillfällen benämns
begrepp som ord, då ordet används utan dess betydelse. När exempelvis ordet ton står på en
lapp är det ett ord. Däremot om en elev använder och visar förståelse för ordet ton, genom att
placera det i en kontext eller som en representation blir ton ett begrepp.
Ett begrepp som även lyfts i bakgrunden är representationer som innebär att elever förstår olika
representationer av samma begrepp. En representation kan exempelvis vara bilder, material
eller siffror. Ytterligare menar vi att när begrepp kopplas till situationer som exempelvis
situationer elever upplevt hemma, kan de koppla ett begrepp till en annan kontext än den de
befinner sig i. Slutligen beskrivs metoder som avser hur elever använder sig av metoden att
använda sin egen kunskap om begrepp för att förstå att hen benämnt begreppet felaktigt och
därmed korrigera sitt svar.

2.2 Elevers förståelse för begreppet vikt
I grundskolan undervisas relativt lite om uppskattning av massa och vikt, i jämförelse med
längd och tid (Lindsay & Scott, 2005, s. 4-8). Författarna lyfter att elever har större förståelse
för längd och vilka enheter som är relevanta att använda för olika situationer, jämfört med när
elever ska använda rätt enhet inom vikt. Lindsay och Scott betonar även i sin artikel hur
mellanstadieelever har svårigheter med att uppskatta vikt och massa, eftersom de
återkommande förväxlar vikt med fysisk storlek. Eleverna anser att ju större ett föremål är,
desto tyngre är det. Vidare beskriver Lindsay och Scott en aktivitet där elever ska uppskatta
vikten av ägg, som väger olika mycket, oberoende av storlek. Aktiviteten ska ge elever praktisk
erfarenhet av uppskattning, för att uppmuntra begreppsbildning inom vikt, samt för att undvika
missuppfattningar och skapa en länkning mellan abstrakt och konkret. Aktiviteten leder även
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till att elever får möjlighet att utforska sina egna hypoteser inom ramen för lektionen, samt att
de kan upptäcka nya saker som rör området vikt.
Elever använder sig enligt MacDonald (2010, s. 5-8) av fyra olika teorier kring hur de uppfattar
vikt. Den första teorin innebär att elever anser att om ett objekt kan plockas upp är det lätt, och
går det inte att plocka upp är det tungt. Den andra teorin innebär att ju större ett objekt är, desto
tyngre är det. Den tredje teorin eleverna har är att om något får plats inuti ett föremål är det
tungt, exempelvis en människa får plats i ett kylskåp, vilket innebär att kylskåpet är tungt.
Däremot får inte en människa plats i en leksaksbil, vilket betyder att leksaksbilen är ett lätt
föremål. I den fjärde och sista teorin hävdar elever att om ett objekt flyter är det lätt, alla föremål
som sjunker blir därmed tunga. MacDonald menar att elevers erfarenheter påverkar vilken teori
de använder sig av. Ju fler erfarenheter en elev har om en teori, exempelvis att ju större ett
föremål är desto tyngre är det, ju mer troligt är det att eleven tror att det alltid är på det sättet,
vilket kan leda till matematiska missuppfattningar inom ämnet vikt. Vidare betonar MacDonald
betydelsen av att låta yngre elever representera sin förståelse av begreppet vikt på meningsfulla
sätt. Det medför en möjlighet att identifiera deras tidigare erfarenheter med konceptet och
därmed på ett tidigt stadie upptäcka eventuella missuppfattningar.
Att erbjuda yngre elever en möjlighet att engagera sig med intressant och stimulerande
undervisning, där uppgifterna kan kopplas till deras egna erfarenheter och vardag är av
betydelse, enligt Cheeseman, McDonough och Ferguson (2014, s. 146-148). Cheeseman et al.
beskriver i sin forskning unga elevers förståelse för begreppet vikt. Deras resultat pekar även
på att eleverna i studien lärde sig begreppet vikt, med hjälp av utmanande och tankeväckande
upplevelser i undervisningen, genom att använda balansvåg, digital våg, vikter och andra
laborativa material. Sammanfattningsvis konstaterar Cheeseman et al. att lärare inte bör
begränsa sina förväntningar på yngre elever. Undervisningen ska ge förutsättningar för att ge
en mängd olika erfarenheter inom vikt, som olika representationer och situationer, i samband
med reflektion och kommunikation, för att uppnå det bästa resultatet. Vidare betonar de att
praktiska erfarenheter är betydelsefullt, för att utvidga elevers förståelse för begreppet vikt.

2.3 Elevers begreppsförståelse i matematikundervisning
Matematiken kan ses som ett språk och det är betydelsefullt att samtala med matematiska
begrepp, eftersom elever i varje ny del av matematikundervisningen behöver förhålla sig till
nya begrepp och få förståelse för dess innebörd (Riesbeck, 2008, s. 61). För att förbättra
förståelsen och utveckla språket måste det finnas kvalité i de samtal som förekommer, vilket
innebär att både lärare och elever aktivt använder ord, tecken, begrepp och situationer för varje
del i matematiken. För att utveckla en förståelse för matematiska begrepp betonar Riesbeck att
det krävs betydligt mer än att enbart kunna räkna. Riesbeck har i sin avhandling undersökt hur
lärare, lärarstudenter och elever i årskurs 5 på olika skolor har utvecklat kunskap i samtalet om
formell matematik och matematiska begrepp. Empirin har samlats in genom video- och
audioinspelningar som har transkriberats och analyserats (ibid).
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Lindekvist (2004, s. 9-10) studie visar att elevers brister med begreppsbildning i matematik kan
bero på elevernas invandrarbakgrund, då svårigheter med det svenska språket spelar en stor roll.
Lindekvist drar denna slutsats efter att ha undersökt elevers matematiksvårigheter i årskurs 3-5
med hjälp av Malmers (citerad i Lindekvist, 2004) ALP-test (analys av läsförståelse i
problemlösning). Resultatet visar även en problematik kring begreppsförståelse gällande vikt,
då eleverna saknar förståelse för vilka enheter som hör ihop med respektive begrepp, samt
inbördes relationer mellan enheterna. I undervisningen använder läraren ofta flera ord och
begrepp, som inte ingår i elevernas ordförråd. Lindekvist menar att man inte kan förutsätta att
eleverna skall ta till sig nya begrepp och insikter i matematiken via genomgångar. Därmed är
det av betydelse att eleverna får möta nya begrepp och ord i så många olika situationer som det
är möjligt. Vidare betonar Lindekvist hur betydelsefullt det är att arbeta med begreppsbildning,
samt uppföljning av elevernas uppfattning av matematiska begrepp, för att få syn på om
eleverna förstått det på ett korrekt sätt. Dessutom betonar Skolverket (2017a) att ett avgörande
steg i begreppsutvecklingen hos en elev är att kunna gå från abstraktion, till konkretion och
tillbaka igen. Det är en process som eleverna måste utveckla och träna på i en medveten
undervisning, eftersom det inte sker automatiskt.
Svårigheter som elever kan stöta på när de ska sätta sig in i en matematisk uppgift, är att tolka
den på ett matematiska korrekt sätt. Särskilt svårt är det för elever att uppfatta vad det är som
ska undersökas och förstå det matematiska språket (Taflin, 2007, s. 17). Taflins studie
genomfördes med högstadieelever, samt deras lärare på två olika skolor. Att elever får använda
ett språk som är rikt på väsentliga matematiska begrepp är enligt Engvall (2013, s. 229) av stor
betydelse för deras matematiska förståelse. Engvalls studie inriktade sig på vad lågstadieelever
och lärare gör i matematikklassrummet. Empirin bestod av observationer, fältanteckningar,
samt ljud- och videoinspelningar. Österlind (2006, s. 56) betonar att de svårigheter elever har i
begreppsbildning är kopplade till kontexten, vilket ger implikationer om att undervisning där
elever får möjlighet att koppla begrepp med sammanhang, gynnar elevers begreppsbildning.
Österlind har i sin avhandling undersökt högstadieelevers begreppsbildning i
ämnesövergripande och undersökande arbetssätt.

2.4 Undervisning som kan stötta begreppsförståelse
Forskare inom matematikdidaktik är inte eniga om huruvida elevers förståelse av matematiska
begrepp utvecklas med hjälp av laborativt material (Sveider, 2016, s. 5). Rystedt och Trygg
(2016, s, 5) beskriver i sin forskningsöversikt att laborativt material är fysiska material som är
lätta att använda för eleverna genom att exempelvis vrida och vända, omfördela och ordna eller
plocka isär och sätta samman. Det kan vara olika typer av material som exempelvis vikter,
balansvåg, papper eller pennor. Laborativa material kan även vara digitala, exempelvis en
digital våg. Engvall (2013, s. 231) menar att det laborativa materialet i ett klassrum behöver
vara lättillgängligt för att eleverna ska använda sig av materialet på egen hand. Om materialet
däremot inte är synligt i undervisningen eller i klassrummet, tenderar elever att inte använda
det laborativa materialet.
Laborativt material kan enligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 118-120) öka elevers
förståelse för matematiken och dessutom vara till hjälp för att korrigera deras egna misstag.
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Resultatet visar även att lärare och elever inte alltid har samma uppfattning om det laborativa
materialet, vilket kan vara en utmaning för eleverna då de inte förstår det matematiska syftet
med materialet. Därmed är det relevant att materialet inte ses som ett mål i sig själv, utan snarare
som ett hjälpmedel i undervisningen. Kilpatrick et al. har genomfört ett projekt där en kommitté
på 16 personer granskade relevant forskning om matematikinlärning från förskoleklass till
årskurs 8.
Rystedt och Trygg (2010, s. 61) hävdar att det inte handlar om huruvida man ska använda sig
av laborativt material eller inte. Utan istället låta eleverna få möjlighet att möta och göra
kopplingar mellan representationer av bland annat matematiska begrepp, för att öka förståelsen
för den abstrakta matematiken. Paralleller kan dras till Riesbeck (2008, s. 61) som belyser att
lärare använder laborativt material i undervisningen, för att eleverna ska förstå abstrakta
begrepp. Vidare menar Engvall (2013, s. 233) att läraren kan bidra till förutsättningar för
utveckling av begreppslig förmåga i samband med elevers användning av laborativt material,
genom styrning och aktiv medverkan. Dock betonar Österlind (2006, s. 60) att praktisk aktivitet
inte alltid leder till en förståelse för teoretiska begrepp och sammanhangen dem emellan.
Å ena sidan menar Rystedt och Trygg (2010, s. 61) att laborativt material ger möjligheter att
arbeta med matematikens olika representationer. Å andra sidan betonar de vikten av att
materialet i matematikundervisningen kräver ett tydligt syfte och att materialet i sig inte räcker,
för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskap. Risken är att eleverna endast genomför en
aktivitet, men inte förstår varför de genomför den. Även Riesbeck (2008, s. 61-62) har genom
sin analys fått syn på att varken elever eller lärare i vissa fall, är medvetna om syftet med det
laborativa materialet. Trots att eleverna arbetar laborativt, tillägnar de sig inte de matematiska
begrepp som var målet med undervisningen. Även Swan och Marshall (2010, s. 19) lyfter
betydelsen av att ha ett syfte vid användningen av det laborativa materialet. De menar att
materialet i sig inte per automatik leder till ett lärande för eleven. För att materialet ska leda till
lärande krävs genomgångar och anpassad undervisning, där kommunikation förekommer, för
att få syn på kopplingen mellan det konkreta och abstrakta. Swan och Marshall betonar riskerna
med matematiska missuppfattningar som annars kan uppstå hos eleverna. Studien grundade sig
på enkätundersökningar och semistrukturerade intervjuer som genomfördes på verksamma
lärare.

2.5 Andraspråkselever i en språkutvecklande undervisning
När andraspråkselever ska lära sig ett nytt språk måste de enligt Lindekvist (2004, s. 6-7) lära
sig nya ord och begrepp. I matematiken är det grundläggande att eleverna förstår begreppens
innebörd och betydelse, eftersom det matematiska språket är mer precist. I dagens samhälle
finns cirka 200 olika invandrade språk i Sverige, varav många av dessa representeras i skolorna.
Det innebär en anpassning av undervisningen och goda kunskaper om
språkutvecklingsprocessen hos alla lärare (Otterup, 2014, s. 57-58). Möjligheterna till
specialundervisning i svenska som andraspråk menar Norberg Brorsson och Laino (2015, s. 86)
är begränsad, vilket innebär att klasslärarna bär ett stort ansvar för att andraspråkseleverna
uppnår kunskapskraven i styrdokumenten. Vidare hävdar Norberg Brorsson och Laino att
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andraspråkselever får sämre möjligheter till en likvärdig utbildning, eftersom det finns stora
brister i undervisningen. Studiens resultat baseras på studier av svenska och internationella
forskningsrapporter, samt enkätundersökningar som besvarades av lärarstudenter. Norberg
Brorsson och Laino hävdar att när undervisningen ligger på en för svår nivå, som är mer inriktad
till elever med svenska som modersmål, försämras möjligheterna till en likvärdig utbildning.
Paralleller kan dras till Wedins (2011b, s. 17) klassrumsstudie där resultatet visar att
språkutvecklande arbetssätt är betydelsefullt och att undervisningen varken får ligga på för hög
eller för låg nivå, för andraspråkselever. Wedins studie genomfördes på andraspråkselever i de
yngre skolåren. Skrivna texter samlades in och intervjuer transkriberades.
En inkluderande och språkutvecklande undervisning kan hjälpa andraspråkslever att utveckla
ett skolspråk, enligt Norberg Brorsson & Laino (2015, s 92-93). I de fall andraspråkselever inte
har tillräckliga språkkunskaper, är det läraren som behöver stötta elevers kunskapsinhämtning,
anpassa undervisningen, samt skapa utmanande skoluppgifter. I undervisningen är det
betydelsefullt att eleverna aktivt får använda sig av sitt andraspråk genom att läsa och lyssna,
men även genom kommunikation och skrift (ibid).
Wedin (2011a, s. 210) belyser att kommunikation mellan elever är av betydelse för
andraspråkselevernas lärande i skolan. Skolundervisningen i Sverige sker främst på svenska
och andraspråkselever förväntas inhämta ämneskunskaper som i exempelvis matematik, på sitt
andraspråk, vilket blir en utmaning eftersom de samtidigt ska lära sig det nya språket. Wedin
har genomfört en etnografisk klassrumsstudie med fokus på utveckling av språk och lärande
hos andraspråkselever i de tidigare skolåren. Studien inriktade sig på klassrumsinteraktioner
hos andraspråkselever för att synliggöra det talade språket i deras skolvardag. Även Gibbons
(1998, s. 114-115) resultat visar att andraspråkselever kan producera ny kunskap, när de får tid
att diskutera och arbeta tillsammans, vilket ger ytterligare förståelse för andraspråket. Gibbons
utförde en klassrumsstudie med elever med olika bakgrund, där hon observerade en klass och
samlade in texter från eleverna som analyserades.

2.6 Analytiskt ramverk
Tidigare forskning och övrig litteratur visar hur elever har olika förståelse för begreppet vikt,
samt att begreppsförståelse hos elever är centralt för att förstå matematiken som helhet. Brister
i just andraspråkselevers begreppsförståelse kan bero på deras invandrarbakgrund, då
svårigheter med språket spelar en stor roll. Det analytiska ramverk som därmed identifierats
och använts i studien är begreppsförståelse. Ramverket blir till hjälp för att besvara studiens
forskningsfråga.
Begreppsförståelse beskrivs enligt Kilpatrick et al. (2001, s. 118-120) som hur elever har en
begreppsmässig förståelse som genererar en djupare kunskap, än bara fakta och metoder.
Eleverna har en förståelse för varför matematiken är viktig och i vilka sammanhang den blir
användbar. De organiserar sina kunskaper till en sammanhängande helhet, som gör att de kan
tillskansa sig nya idéer, genom att koppla dessa idéer till vad de redan kan. Den begreppsliga
förståelsen underlättar för eleverna att komma ihåg matematiken, när fakta och metoder lärs in
med förståelse och därmed sammankopplas. Lärare i matematik söker ofta bevis på elevernas
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begreppsliga förståelse och deras förmåga att verbalisera kopplingar mellan begrepp och
representationer. Begreppsförståelse behöver inte alltid vara tydligt uttryckt av eleverna,
eftersom de ofta förstår innan de kan verbalisera förståelsen. Genom att lägga ner mycket tid
och energi på elevernas begreppsförståelse får eleverna goda förutsättningar för förståelse i
matematiken som helhet (ibid). Star (2005, s. 407) definierar inte begreppsförståelse som enbart
kunskap om begrepp, utan snarare att det definieras som kvaliteten på kunskapen om begrepp,
med fokus på förståelse och djupa relationer mellan begrepp.
2.6.1 Koppla samman begrepp med begrepp
När elever har en begreppslig förståelse inom matematikområdet kan de se kopplingar mellan
olika begrepp, samt ge argument för varför viss fakta är följder av annan fakta. Genom en god
begreppsförståelse förenklas lärandet för elever, eftersom de redan besitter andra kunskaper
som hjälper dem att förstå den nya kunskapen (Kilpatrick et al., 2001, s. 118-120). För att
utveckla begreppsförståelsen menar Hiebert och Lefevre (1986, s. 3-4) att eleven går från att
kunna separata och enstaka begrepp, till att ha ett komplext nätverk av begrepp och därmed få
en förståelse för inbördes relationer. Länkningsprocessen som sker när nätverket byggs upp kan
skapas på två olika sätt, antingen genom att det sker en länkning mellan två kunskaper som
redan lagrats i minnet eller genom att befintlig kunskap länkas med ny kunskap (ibid). När
elever kopplar samman begrepp med andra begrepp inom vikt, kan de exempelvis använda
kända begrepp som tung och lättare, för att förstå begreppen jämvikt och hektogram. På så sätt
utökas elevernas nätverk av begrepp inom området vikt.
2.6.2 Koppla samman begrepp med representationer
Tydliga tecken på elevers förståelse för begrepp är att kunna representera matematiken på olika
sätt, samt hur representationerna kan vara användbara för olika ändamål. Graden av elevers
förståelse för begrepp är relaterad till omfattningen av de kopplingar de gjort. Genom en
varierad undervisning, där eleverna får möjlighet att arbeta med olika representationer och
lösningsmetoder ges möjligheter att diskutera likheter och skillnader i representationerna, samt
hur de kopplas samman (Kilpatrick et al., 2001, s. 118-120). Representationer kan vara bilder,
text eller material som beskriver förståelsen för begreppen. Ett exempel på hur elever kopplar
begrepp med representationer inom ämnesområdet vikt, är när de använder en balansvåg för att
göra en representation av begreppen jämvikt, hektogram eller kilogram.
2.6.3 Koppla samman begrepp med situationer
I undervisningen med begreppsförståelse har elever ofta svårigheter att kontextualisera
begrepp. Det innebär att eleverna inte kan sätta in och visa förståelse för begreppen i olika
sammanhang. Konflikter kan uppstå när den etablerade förståelsen för ett begrepp som redan
finns hos eleverna, inte överensstämmer med den förklaring som ges i undervisningen, vilket
försvårar kontextualiseringen för eleverna. Ytterligare svårigheter ligger i att förstå vilken
innebörd i begreppen som är relevant, i de sammanhang som eleverna försöker skapa sig en
förståelse för (Österlind, 2006, s. 64).
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När elever ska kontextualisera begrepp kan de enligt Hiebert och Lefevre (1986, s. 5) befinna
sig på olika nivåer, både en vardaglig och en mer reflekterande nivå. Den reflekterande nivån
är mindre knuten till specifika och kända sammanhang för eleven, vilket innebär att eleven
tänker ett eller flera steg längre (ibid). När elever använder en vardaglig nivå, kopplar de
samman begrepp med egna erfarenheter och kända sammanhang. Ett exempel på när en elev
placerar ett begrepp om vikt i en kontext, är när hen kopplar att godis som inhandlas i affären,
vägs med hjälp av enheten kilogram.
2.6.4 Koppla samman begrepp med metoder
När elever har förståelse för matematiska begrepp använder de en metod som hjälper dem att
undvika och upptäcka kritiska fel inom matematiken. Begreppen kan hjälpa eleverna att
snabbare besluta om något är inkorrekt eller korrekt, genom att få syn på problematik i deras
egna svar, exempelvis med hjälp av svarets rimlighet (Kilpatrick et al., 2001, s. 118-120).
Elever undviker matematiska problem inom vikt när de själva hör att deras egna svar är orimligt,
exempelvis när en elev beskriver att ett papper vägs med enheten hektogram. Eleven förstår
med hjälp av den begreppsförståelse hen redan besitter, att det inte är rimligt att ett papper vägs
i hektogram, utan att enheten gram är att föredra och eleven ändrar därmed sitt svar.

3. Metod
I metodavsnittet beskrivs den skola där studien genomfördes och vilka förutsättningar som
fanns för forskningen, samt vilka urval som gjordes. Vidare redogörs för de aktiviteter som
genomfördes i studien, samt en presentation av insamlad empiri och den analysmetod som
användes. Ytterligare följer en beskrivning av hur de etiska aspekterna behandlats. Slutligen
diskuteras studiens metodval och genomförande i metoddiskussion, för att åskådliggöra styrkor
och svagheter med metoden.

3.1 Beskrivning av skola och urval
Studien genomfördes på en medelstor skola centralt belägen i en större kommun i västra Sverige
med elever i årskurs F-9, där majoriteten av eleverna inte har svenska som modersmål. De
klasser som deltog i studien var två årskurs 3, med sammanlagt 31 elever. I varje klass fanns en
klasslärare, samt i en av klasserna fanns en studiehandledare som stöd till en nyanländ elev. Vid
enstaka tillfällen fanns ytterligare en eller två studiehandledare i klasserna för att stötta
resterande andraspråkselever. De förutsättningar som begränsade forskningen var tillgång av
material, tid och digital teknik. Även tillgången till avskilda grupprum var ytterst liten, vilket
begränsade eleverna till att vistas i klassrummen under genomförda lektioner. I studien
dokumenterades och filmades enbart andraspråkselever. De modersmålen som representerades
i klasserna var albanska, arabiska och somaliska. Även elever med svenska som modersmål
deltog i all undervisning. Av 31 elever dokumenterades 15 stycken. Resterande elever hade
antingen svenska som modersmål eller fick inte delta i studien av olika anledningar.
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3.2 Undervisningsmoment med laborativt material och skrivna texter
I studien har lektioner studerats som karaktäriseras av varierade arbetsformer. Dessa
arbetsformer bestod av laborativa lektionsmoment, diskussioner, berättelser och spel. Eleverna
fick arbeta enskilt eller i olika gruppkonstellationer, med två till tre elever i varje grupp. De
berörda eleverna hade sedan tidigare inte arbetat med begreppsförståelse på liknande sätt. En
undervisning som genomfördes i båda klasserna inom området vikt i matematik planerades.
Den innefattade sex lektioner, där sju olika aktiviteter filmades under lektionerna.
Under den första aktiviteten som dokumenterades arbetade eleverna med en matematisk
lucktext, där rätt ord skulle placeras i rätt kontext i texten, för att få syn på elevernas förståelse
för begreppens betydelse. Vid den andra aktiviteten fick eleverna med hjälp av vikter och en
balansvåg uppskatta och väga olika föremål. Vikterna kilo- eller hektogram placerades i ena
vågskålen och för att få jämvikt skulle eleverna finna något i klassrummet som vägde lika
mycket och placera i andra vågskålen. Syftet med aktiviteten var att utveckla elevernas
begreppsförståelse genom det laborativa materialet. Den tredje aktiviteten innebar att eleverna
arbetade två och två med ett häfte, där de bland annat skulle dra streck mellan en enhet och en
bild, exempelvis enheten gram och en bild på en myra. Häftet bestod även av uppgifter där
eleverna hämtade föremål i klassrummet som de skulle uppskatta vikt på och jämföra.
Ytterligare fanns ett antal räkneuppgifter inom vikt.
Under den fjärde aktiviteten spelade eleverna spelet med andra ord, där lapparna som drogs av
eleverna, bestod av matematiska ord. Eleverna skulle förklara och beskriva ordet med andra ord
för en kamrat, utan att nämna det matematiska ordet som stod på lappen. Kamraten skulle gissa
vilket ord det var som beskrevs. Under samma lektion dokumenterades även den femte
aktiviteten, där eleverna uppskattade vikten av olika föremål som fanns i klassrummet, för att
sedan väga föremålet och räkna ut differensen mellan uppskattningen och den faktiska vikten.
Syftet med aktiviteten var att kunna uppskatta och väga olika föremål och därmed utvidga sin
begreppsförståelse. Under den sjätte aktiviteten spelade eleverna memory, där de fick para ihop
förklaringar eller bilder med rätt matematiskt ord, exempelvis genom att para ihop en bild på
en elefant med enheten ton. Slutligen fick eleverna skriva en berättelse som skulle innehålla
minst åtta av 13 matematiska ord, inom vikt, exempelvis kilogram, tyngre, lätt eller våg. I par
diskuterade eleverna sedan varandras färdiga texter för att kontrollera att orden fanns med, samt
att de var placerade i rätt kontext.

3.3 Datainsamling
Studiens empiriska material samlades in i samband med ett utvecklingsarbete kring elevers
begreppsförståelse inom vikt. Materialet var användbart även för denna studie, eftersom syftet
med studien är att bidra med kunskap om elevers språkanvändning inom det matematiska
området vikt. Empirin samlades in genom videoinspelning av olika aktiviteter med fokus på
andraspråkselevers begreppsförståelse, inom området vikt i matematikundervisning. Eleverna
filmades i olika grupper om två till tre elever och videoinspelningen genomfördes vid olika
tidpunkter under två veckors tid. Videoinspelningen bestod av ostrukturerade observationer
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med icke-deltagande observation, eftersom det var eleverna som var i fokus medan den som
videofilmade förhöll sig passiv. Bryman (2011, s. 266) beskriver att ostrukturerad observation
innebär möjligheter att få syn på hur eleverna beter sig i en viss miljö, där observatören inte
utgår från något observationsschema för att registrera beteenden. Vidare redogör Bryman för
icke-deltagande observation, vilket innebär att observatören inte deltar, utan endast iakttar det
som sker i miljön.
Videoinspelning gav oss möjlighet att observera elevernas tysta överenskommelser, gester,
ansiktsuttryck, samt hur de använde skrivna texter och laborativt material i undervisningen.
Bjørndal (2005, s. 72) beskriver att videoinspelning underlättar analys av komplex
kommunikation, eftersom den registrerar både verbala och icke verbala signaler. I vår studie
möjliggjorde videoinspelning ett tillfälle att kunna ta till vara på meningsfulla detaljer, som
påverkade analysen av det empiriska materialet. Detaljerna hade utan videoinspelning kunnat
vara svåra att upptäcka och bevara. Bjørndal (2005, s. 72) menar att videoinspelning ger
möjligheter att se på samma filmer vid flertalet tillfällen och därmed kunna upptäcka nya
detaljer. All empiri i form av videoinspelning granskades, dock transkriberades endast de delar
som var av relevans för att besvara studiens frågeställning. Vidare valdes vissa
videoinspelningar bort, eftersom ingen kommunikation förekom mellan eleverna, vilket
försvårade möjligheterna att få syn på deras begreppsförståelse. Bjørndal (2005, s. 86) menar
att transkribering ger en stor fördel i analysarbetet, eftersom man kan få syn på specifika
mönster. När en inspelning överförs till skrift synliggörs kommunikation på ett tydligare sätt.

3.4 Analysmetod
Studien har en kvalitativ ansats där elevernas förståelse för begrepp om vikt är i fokus. I en
kvalitativ forskning strävar forskaren efter värderingar och förståelse av beteenden i de
sammanhang där undersökningen genomförs (Bryman, 2011, s. 372-373). Vi sökte efter djup i
studien snarare än bredd. Enligt Bryman (2011, s. 352) eftersträvas bredd mer i kvantitativ
forskning. Som grund för analysen i denna kvalitativa forskning användes en deduktiv analys,
grundad i tidigare forskning inom begreppsförståelse. En deduktiv analys grundas enligt
Bryman (2011, s. 26) på de kunskaper som berör det aktuella området och som härleder
forskaren till en eller flera hypoteser, som blir utgångspunkt för analys av det empiriska
materialet. I resultatdiskussion kopplas sedan resultatet och tolkningen tillbaka till de kunskaper
som användes till analysen (ibid).
I språket är begreppsförståelse en central del och enligt vår mening grunden till att förstå
matematikspråk, men även matematiken som helhet. I och med det valde vi att fördjupa oss i
tidigare forskning om begreppsförståelse och det blev därmed studiens ramverk. Vidare har
analysverktyg identifierats genom att vi läst och granskat tidigare forskning kring
begreppsförståelse. Under granskningen av den tidigare forskningen påträffades fyra aspekter
av hur elever uttrycker sin förståelse för begrepp. De fyra aspekterna som urskildes blev
studiens analysverktyg vilket innefattar;
-

koppla samman begrepp med begrepp
koppla samman begrepp med representationer
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-

koppla samman begrepp med situationer
koppla samman begrepp med metoder

I empirin urskildes specifika händelser, situationer och uttalanden som kopplades till de fyra
olika aspekterna i analysverktyget. Empirin som valdes ut analyserades ytterligare utifrån varje
aspekt, för att koppla de inspelade sekvenserna till hur eleverna uttryckte sin begreppsförståelse.
För att tydliggöra hur sekvenserna kopplades till de olika aspekterna placerades de i en
analystabell (se bilaga A), där varje sekvens markerades med ett kryss under rätt aspekt i
tabellen. I analystabellen användes röd färg för att synliggöra skrivna texter, medan grön färg
symboliserade laborativt material. Vidare redogörs för vilken uppgift, samt vilka elever som
genomförde den. Samma sekvens hamnade vid upprepade tillfällen under flera olika aspekter i
tabellen, eftersom eleverna kunde uttrycka sin begreppsförståelse på olika sätt under samma
aktivitet. Analysverktygets olika aspekter blir därmed rubriker i resultatet, som besvarar
studiens frågeställning; hur kommer kunskap om begrepp inom vikt till uttryck i
andraspråkselevers matematiska kommunikation?

3.5 Etiska aspekter
Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet har uppfyllts under genomförandet av studien. En etikblankett (se bilaga B)
skickades ut till alla elevers vårdnadshavare för att tillgodose informations- och
samtyckeskravet. Där beskrevs frivilligt deltagande i studien, samt studiens syfte.
Etikblanketten skickades ut på svenska, arabiska, somaliska eller albanska till elevernas
vårdnadshavare. Genom ett skriftligt medgivande från vårdnadshavarna fick eleverna medverka
i studien. Fyra av 31 elever fick inte delta i studien, dessa elever genomförde samma
undervisning, men exkluderades från all dokumentation. Av de 27 elever som fick medgivande
från sina vårdnadshavare filmades endast 15, som blev urvalet, med tanke på studiens inriktning
på andraspråkselever.
Klasslärarna informerades i god tid före studien påbörjades, som i sin tur informerade eleverna
om deras deltagande i studien. Eleverna informerades mer grundligt innan dokumentation
påbörjades, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. För att uppfylla
konfidentialitetskravet avidentifierades alla berörda parter. De namn på eleverna som används
i studien är fiktiva. Deltagarna fick information om att uppgifter som skola eller namn inte
skulle uppges i studien. Det empiriska materialet som samlades in användes enbart i
forskningssyfte och sparades på en extern hårddisk, vilket uppfyllde nyttjandekravet. Det
empiriska materialet raderades efter genomförd studie.

3.6 Metoddiskussion
Studiens tillförlitlighet granskas med hjälp av Brymans (2011, s. 354-356) fyra delkriterier vilka
är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, samt möjlighet att styrka och konfirmera.
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3.6.1 Trovärdighet
Trovärdighet kan jämföras med validitet som handlar om huruvida man identifierar eller
observerar det man säger sig ska undersöka (Bryman, 2011, s. 352). Vår studies trovärdighet är
relativt hög, eftersom det som ämnades att undersöka, faktiskt undersöktes. Ytterligare finns en
transparens i genomförandet, där den sociala verkligheten, som aktiviteter i undervisningen
beskrivs ingående, vilket ökar trovärdigheten i vår studie. Bryman (2011) menar att en väl
beskriven social verklighet ökar trovärdigheten i andra människors ögon. Vi hävdar att på grund
av möjligheten av att kunna delta och närvara i klasserna under en längre period, både innan
och under insamlingen av empirin, ökar trovärdigheten i vårt resultat. Bryman (2011) betonar
att långvarig närvaro och delaktighet i en specifik social grupp, möjliggör och säkerhetsställer
en hög grad av överensstämmelse.
Vidare redogörs för hur studien förhåller sig till de fyra etiska aspekterna i genomförandet.
Varje etisk aspekts innebörd beskrevs, samt hur de uppfylldes i studien. Trovärdigheten ökar
enligt Bryman (2011) om forskning förhåller sig till de regler som finns. Vidare behöver man
delge studiens resultat till de individer som studerats, för att forskaren ska få en bekräftelse av
att verkligheten uppfattas på rätt sätt. Därmed minskar trovärdigheten av denna studie något,
eftersom resultatet inte delgivits med de deltagande andraspråkseleverna, utan enbart de berörda
klasslärarna. Att delge andraspråkseleverna resultatet var inte möjligt, eftersom alla deltagande
elever i undervisningen skulle känna sig delaktiga. Ytterligare skulle det inte framkomma att
andraspråkseleverna deltog på grund av deras modersmål.
3.6.2 Överförbarhet
Överförbarhet i kvalitativ forskning innebär hur studiers resultat kan generaliseras till andra
sociala miljöer och kontexter (Bryman, 2011, s. 352). Vår studies generaliserbarhet sträcker sig
endast till just de elever som medverkat i studien. Bryman (2011, s. 169, 199, 369) menar att
det ofta är mycket frestande att tolka resultaten, som om de vore relevanta för alla andra
liknande kontexter. Slutsatser bör inte dras bortom den population som låg till grund för
studiens urval. Kritiker menar att observationer som görs med ett litet antal individer, inom en
särskild organisation, eller som har vissa gemensamma egenskaper, blir resultatet omöjligt att
generalisera till andra miljöer (ibid). Vi hävdar att det finns en mängd olika faktorer som kan
ha påverkat vår studies resultat och därmed bör man vara försiktig med att generalisera.
Faktorer som kunde påverkat vår studies resultat är bland annat andra miljöer, uppgifter och
gruppkonstellationer. Studiens resultat kan således inte generaliseras till andraspråkselever
generellt i andra klasser eller på andra skolor på grund av det begränsade urvalet. Slutsatserna
är därför enbart dragna till just dessa andraspråkelever och den egna studien.
3.6.3 Pålitlighet
Pålitlighet motsvarar studiens reliabilitet och beskrivs i vilken utsträckning en undersökning
kan upprepas av andra forskare (Bryman, 2011). Genom att redogöra utförligt för alla faser i
forskningsprocessen under metodavsnittet, ökar vår studies pålitlighet. Studien beskriver urval,
tillvägagångssätt, datainsamling, analysmetod, samt etiska aspekter. Bryman (2011, s. 352)
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menar att en tillgänglig och fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser är av
betydelse för studiens tillförlitlighet och därmed pålitlighet. Vi hävdar att den mänskliga
tolkningen av data är en oundviklig faktor som kan påverka analysen av empirin. Pålitligheten
när det gäller att göra vår studie replikerbar är relativt låg, eftersom den har ett begränsat urval
med specifika miljöer och elever. Bryman (2011) betonar att det finns svårigheter med att göra
en studie replikerbar, eftersom det i princip är omöjligt att ”frysa” en social miljö. För att en
forskning ska kunna upprepas och jämföras, måste den nya forskaren kunna gå in i exakt samma
sociala roll, som den ursprunglige forskaren. Det innebär att den nya forskaren måste se och
höra, samt tolka de sociala rollerna på liknande sätt (ibid).
Studiens pålitlighet ökar genom användningen av videoinspelning för dokumentation, eftersom
den representerar verkligheten. Dock behöver man vara medveten om att videoinspelning inte
alltid representerar en rättvis bild av verkligheten. Bjørndal (2005, s. 74-76) hävdar att
videoinspelning aldrig kan bli en kopia av verkligheten, eftersom verkligheten endast
representeras. Trots det menar Bjørndal att videoinspelningar är den mest komplexa och
noggranna formen av ”verkligheten” som vi har tillgång till. Delar av den empiri i form av
videodokumentationen som samlades in i vår studie transkriberades. Det gav möjligheten att
studera empirin vid upprepade tillfällen, för att få syn på specifika detaljer som kunde kopplas
till studiens syfte och frågeställning.
3.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera
Möjligheten att styrka och konfirmera kan jämföras med objektivitet, där forskaren försöker
säkerhetsställa att hen agerat i god tro, trots att det inte är möjligt med fullständig objektivitet
(Bryman 2011, s. 355). För att uppnå så hög objektivitet som möjligt i vår studie, har egna
åsikter och värderingar åsidosatts, i den mån det varit möjligt. Dock hävdar vi att det alltid finns
en viss grad av subjektivitet inblandad, vilket är svårt att undvika eftersom det redan finns en
relation till eleverna. Under genomförandet av studien, samt under framskrivningen av
resultatet fanns en högre grad av objektivitet, jämfört med resultatdiskussionen. Genom att
använda sig av en deduktiv metod och utgå från tidigare forskning som ramverk och
analysverktyg, ökade objektiviteten. Resultatet relaterades därmed till tidigare forskning
gällande begreppsförståelse, vilket innebar att inga egna teman eller kategorier urskildes ur
empirin, med risk för att bli mer subjektiv.

4. Resultat
Analysverktygets fyra aspekter presenteras i resultatet genom rubrikerna; koppla samman
begrepp med begrepp, koppla samman begrepp med representationer, koppla samman begrepp
med situationer och koppla samman begrepp med metoder. Under rubrikerna beskrivs det som
uppmärksammats kring andraspråkselevers begreppsförståelse inom vikt, samt skillnaderna i
användningen av laborativt material och skrivna texter. Ytterligare kommer citat ur
transkriberingen från videofilmerna att presenteras, för att synliggöra andraspråkselevernas
begreppsförståelse inom respektive aspekt. Rubrikerna i resultatet besvarar studiens
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frågeställning; hur kommer kunskap om begrepp inom vikt till uttryck i andraspråkselevers
matematiska kommunikation?

4.1 Koppla samman begrepp med begrepp
Resultatet av analysen visar att andraspråkselever med hjälp av skrivna texter sällan använder
de matematiska begrepp inom vikt som de redan besitter, för att lära sig att använda nya
begrepp. Det synliggjordes enbart i ett av elevernas samtal när de arbetade med spelet med
andra ord.
Under aktiviteten spelade Farao och Emir spelet med andra ord, där en av dem fick dra en lapp
ur en hög av lappar. På varje lapp stod ett matematiskt ord. Farao drog upp en lapp där det stod
ordet ton. Han skulle förklara ordet för Emir, utan att nämna själva ordet på lappen. Emir skulle
sedan gissa vilket ord som Farao beskrev (se bilaga C, film 33, 2).
Farao- Ungefär 50 människor, kanske väger detta?
Emir- Ton.

I dialogen mellan Farao och Emir kan man utläsa att Farao visar en förståelse för det
matematiska begreppet ton. Tidigare observationer av Farao visar att han har en förståelse för
begreppet kilogram. Genom att förklara att ungefär 50 människor väger ett ton, trots att Farao
vet att en människa vanligtvis vägs i kilogram har han en förståelse för att den sammanlagda
vikten blir så tung, att enheten ton är mer lämplig att använda. Farao visar genom en god
begreppsförståelse av begreppet kilogram, en länkning mellan begreppen kilogram och ton,
samt deras samband.
När eleverna använder laborativt material som balansvåg eller digital våg, visar analysen att
eleverna vid något tillfälle utnyttjar de begrepp om vikt de redan har kunskap om, för att förstå
ny kunskap och nya begrepp inom området vikt. Under en aktivitet skulle Micha och Lendi
först uppskatta vikten på ett föremål som de själva valt och som fanns i klassrummet. De skulle
sedan väga föremålet, med hjälp av en digital våg för att få kunskap om uppskattning av vikt
hos olika föremål. Micha och Lendi uppskattade under aktiviteten vikten av ett par hörlurar och
till hjälp använde de ett lim som de tidigare vägt för att jämföra med (se bilaga C, film 12).
Micha tar upp hörlurarna och limmet i varsin hand och jämför genom att ”väga” med händerna.
Micha- Jag tror 50 gram.
Lendi- Nej men vänta, vad vägde limmet? Om den väger mer och den väger 54.
Lendi lyfter först upp hörlurana med ena handen och sedan limmet med andra.
Lendi- Du tycker att den väger mer, ska den väga 50 då? Vilken tycker du är tyngst?
Lendi visar hörlurarna och sedan limmet.
Micha- Den.
Micha pekar på hörlurarna.
Lendi- Om den väger 54, så kan den inte väga 50.
Lendi lyfter först upp limmet med ena handen och sedan hörlurarna med den andra.
Micha- Nej…
Lendi- För den är fortfarande 4 gram tyngre.
Micha- Okej, men 142 gram då.
De väger hörlurarna.
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Lendi- Oj, 201 gram.

Michas och Lendis dialog visar att den kunskap de redan inhämtat och förstått om vikt, kan
användas för att förstå ny kunskap. Därmed ger eleverna argument för hur fakta är följder av
ytterligare fakta, eftersom de ser kopplingar mellan olika begrepp om vikt. Micha och Lendi
har kunskapen om att limmet väger 54 gram och de använder sedan den kunskapen för att
argumentera, att hörlurarna väger mer än limmet. För att förstå att hörlurarna väger mer,
använder de sig av begreppen tyngre och tyngst i dialogen. Micha och Lendi visar därmed en
förståelse för begreppen gram, väger, tyngre och tyngst, inom det specifika matematikområdet
vikt.
Ytterligare visar ett citat hur eleverna kopplar samman matematiska begrepp om vikt som de
redan har förståelse för, med andra begrepp om vikt och deras samband. Ett utdrag ur film 6 (se
bilaga C) visar hur Lendi och Ymer använder en balansvåg och vikter. Balansvågen har två
vågskålar, en röd och en gul. I den röda skålen har de placerat vikten ett hektogram och i den
gula skulle de fylla med olika vardagliga föremål som de hittat i klassrummet. Lendi och Ymer
testade sig fram med olika föremål som de plockade i och ur skålen. Syftet med aktiviteten var
att balansvågen skulle uppnå jämvikt, genom att den blev helt rak.
Lendi- Något som är lättare måste vi ha.
Ymer- Vi kan ta en peng.
Ymer lägger i några pengar i den gula skålen. Han lägger också i ett suddgummi.
Ymer- Den väger jättemycket. Den väger för mycket.
Ymer pekar på den gula skålen.
Lendi- Det är för tungt. Vi måste ta bort någonting.
Lendi tar bort några föremål från den gula skålen.
Ymer- Det är säkert denna. Den är också tung.
Ymer plockar bort ett lim ur den gula skålen.
Lendi lägger i ett nytt föremål i den gula skålen.
Lendi- Nej men det är för lätt.
De lägger i några pengar. Balansvågen visar nu jämvikt. Läraren frågar hur mycket den
vågskålen med föremål väger.
Lendi- 1 hektogram.

Genom att ha kunskap om begreppen lätt, lättare och tung hjälps Lendi och Ymer till att förstå
begreppen hektogram och jämvikt. De länkningar mellan begreppen som eleverna gör, visar att
de går från separata begrepp till att bygga upp ett bredare nätverk av begrepp inom vikt. Lendi
och Ymer visar förståelse för begreppens relationer och samband, genom att använda sig av
begrepp som de redan har kännedom om, för att förstå och koppla samman med andra begrepp
inom vikt. Begreppsförståelsen som eleverna uppvisar förenklar deras lärande med hjälp av det
laborativa materialet, eftersom förståelsen för begrepp som eleverna redan har, stödjer dem att
förstå nya begrepp.

4.2 Koppla samman begrepp med representationer
Genom analysen framkom det hur andraspråkseleverna kopplade samman begrepp om vikt med
representationer, både när de använde sig av laborativt material och skrivna texter. I flera fall
såg eleverna samband mellan olika representationer inom vikt, när de använde sig av laborativt
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material. I de fall där eleverna använde sig av skrivna texter eller ord, kunde de enbart skapa
samband mellan de abstrakta begreppen och bilder, i uppgifterna som inte möjliggjorde andra
representationer. Under ett tillfälle spelade Gaye, Ymer och Amdi memory. Korten i spelet
delades i två högar, i den ena högen fanns det olika ord om vikt och i den andra fanns det bilder.
Eleverna drog ett kort ur varje hög. Syftet med aktiviteten var att rätt ord skulle paras ihop med
rätt bild för att visa en förståelse för begreppen. Gaye drog upp en bild på tre människor och en
lapp med orden lätt, lättare, lättast (se bilaga C, film 17).
Gaye- Nej…
Gaye antyder att orden och bilden inte hör samman.
Ymer- Jo, ja det är rätt.
Amdi- För den är ju lättast. Lättare. Lä…
Amdi pekar först på den minsta människan och sedan den mellersta. Ymer avbryter Amdi innan
han hinner visa färdigt.
Ymer- Lättast, lättare, lättaste.
Ymer pekar på först den minsta, sedan den mellersta och sist den största.
Amdi- Men det står lätt, lättare, lättast
Amdi läser vad det står på lappen. Amdi tittar på bilden på de tre människorna och pekar först
på den minsta, sedan den mellersta och sist på den största.
Amdi- Lättast är den. Lättare och lätt.
Gaye förhåller sig passiv och visar med sitt kroppsspråk en osäkerhet.

Under aktiviteten får Amdi och Ymer möjlighet att förklara för Gaye genom sin förståelse för
begreppen, lätt, lättare och lättast hur de representeras i bilden på de tre människorna. Dialogen
är ett tydligt exempel på hur två av eleverna, Ymer och Amdi visar förståelse för begreppen
och hur de kan representeras. Däremot visar Gaye med kroppsspråk under dialogen att han är
osäker kring sambandet mellan orden och bilden och blir därmed passiv i konversationen.
Under några aktiviteter fick andraspråkseleverna använda sig av laborativt material, som
balansvåg, vikter, samt vardagliga föremål i deras omgivning, i syfte att få förståelse för
matematiska begrepp inom vikt. Under en av aktiviteterna arbetade Nadia och Amdi med ett
häfte som behandlade ämnesområdet vikt, där en uppgift gick ut på att de skulle dra ett streck
mellan en bild och rätt enhet. Nadia och Amdi skulle dra ett streck mellan en bild på ett brev
och enheten gram. De använde sig då spontant av laborativt material som fanns tillgängligt i
omgivningen. Det möjliggjorde en koppling mellan enheten gram och en konkret representation
(se bilaga C, film 2).
Nadia- Brev.
Amdi- Brev. Å det mäter man i gram. Det är ungefär som den här.
Amdi tar upp ett papper och ”väger” med handen.

Dialogen visar hur Amdi kan koppla samman olika representationer med varandra, eftersom
han visar förståelse för att ett brev väger ungefär lika mycket som ett papper. Ytterligare väger
han pappret med handen och förstår att de väger så lite, att enheten gram är att föredra. I
analysen framkom det att uppgiften med att dra streck mellan vikt och bild, generellt sätt var
svårt för eleverna. Eleverna verkade dra streck på måfå, eftersom kommunikation uteblev och
en elev blev styrande medan den andre blev passiv. Analysen visar att eleverna genom denna
uppgift inte lyckades koppla samman begrepp med representationer.
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Till skillnad från undervisning där eleverna spontant använde sig av tillgängligt laborativt
material, förekom undervisning där de tilldelades laborativt material av läraren. Under en
aktivitet fick Amdi och Rinna använda sig av en balansvåg, med en röd skål på ena sidan och
en gul på andra, samt vikterna hektogram och kilogram. De valde vikten ett kilogram som de
placerade i den röda skålen. De fyllde sedan den gula skålen med olika föremål tills jämvikt
uppstod (se bilaga C, film 7).
Amdi- Hur mycket väger den gula?
Amdi riktar frågan till Rinna och pekar på innehållet i den gula skålen.
Rinna- Den svarta?
Rinna pekar på vikten ett kilogram som ligger i den röda skålen.
Amdi-Nej allt i skålen tillsammans.
Amdi pekar återigen på den gula skålen.
Rinna- Den gula väger väl mer?
Amdi- Nej. Om dom är samma väger dom lika mycket. För då är den rak.
Amdi pekar först på båda skålarna och sedan visar han med handen hur vågen är rak.
Rinna lyssnar på vad Amdi säger, men visar med sitt kroppsspråk att hon inte verkar förstå.

I citatet synliggörs hur Amdi visar förståelse för representationerna och därmed sambandet
mellan vikten ett kilogram och att flera olika föremål tillsammans väger lika mycket. Han visar
även en förståelse för att det leder till jämvikt. Rinna visar däremot osäkerhet kring
representationerna och deras samband, vilket synliggörs genom hennes kroppsspråk. Amdi
försöker stötta Rinnas begreppsförståelse genom att förklara, använda kroppsspråk och material
för att tydliggöra sambanden mellan representationerna. Genom uppgiften ges eleverna
möjlighet att samtala om likheter och skillnader i representationerna och hur de
sammankopplas. Därmed synliggör analysen att Amdi visar förståelse för begreppen och
representationerna. Han använder kroppsspråk och laborativt material för att skapa
förutsättningar för att Rinna ska förstå sambanden mellan begreppet kilogram och föremålen i
vågskålen.

4.3 Koppla samman begrepp med situationer
I flera fall använde sig andraspråkseleverna av kontextualiseringar för att använda och förstå
matematiska begrepp inom vikt. Eleverna refererade i de flesta fall till kända sammanhang,
både från vardags- eller skolsammanhang. Dessutom förekom även andra sammanhang som
var mer avancerade, där eleverna tänkte ett eller flera steg längre, än att inte använda sig av den
mest kända kontexten. När eleverna arbetade med skrivna texter eller ord, placerade de oftare
in begrepp om vikt i olika kontexter, jämfört med om de använde sig av laborativt material.
Under en aktivitet arbetade Lendi och Amdi med ett vikthäfte. De drog streck mellan olika
enheter och bilder (se bilaga C, film 11).
Lendi- Penna, gram.
Amdi- Nej det är väl hektogram?
Amdi ser fundersam ut.
Lendi- Nej den är lätt. Så den ska vara gram.
Amdi drar ett streck mellan bilden på pennan och ordet gram.
Lendi- Hund, kilo. Äpplen, kilo. Moped, kilo.
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I dialogen mellan Lendi och Amdi använder sig Lendi av kända kontexter som är typiska i hans
vardag. Lendi placerar begreppen, i detta fall enheterna gram och kilogram i en korrekt kontext,
vilket visar en förståelse för begreppens betydelse. Amdi däremot visar genom dialogen en
osäkerhet kring vilka kontexter enheterna kan kopplas till och drar de streck Lendi anser att han
ska dra. Vidare intar Amdi en passiv roll då Lendi tar över och kontextualiserar alla enheterna
själv. Eleverna blir här även styrda av uppgiften genom att enbart kunna använda sig av de
kontexter som erbjuds och därmed endast kunna svara rätt eller fel. De kan således inte dra
kopplingar till egna mer avancerade kontexter. Följande citat visar däremot hur elever som inte
styrs av en specifik kontext, kan använda sammanhang utifrån sina egna erfarenheter. Lendi
och Micha spelade spelet med andra ord, där Lendi drog upp en lapp med ordet ton som han
skulle förklara för Micha, utan att nämna själva ordet ton. Micha skulle försöka komma på
vilket ord det var Lendi beskrev (se bilaga C, film 21).
Lendi- När man spelar musik, det brukar finnas… När man trycker på ett piano, vad heter ljudet
som kommer?
Micha ser väldigt fundersam ut, vilket verkar göra så att även Lendi blir osäker.
Lendi- Eller jag vet inte. Ehhh… Vänta lite… Förresten… Det väger mer än 1000 kilo.
Micha- Bil?
Lendi- Det kan vara en bil, men det är ingen bil. Det är ordet. Hur mycket väger en elefant?
Micha- Ton?
Lendi- Bra!

Lendi visar i dialogen en förståelse för att begreppet ton kan ha två olika betydelser, beroende
på kontext och betoning. En konflikt kan här uppstå, eftersom den etablerade förståelsen för
begreppet inte från början överensstämmer med det syftet som egentligen avses, vilket kan
försvåra kontextualiseringen. Lendi visar därmed en problematik med begreppsförståelsen,
eftersom han inte vet vilken betydelse och vilket sammanhang, som är relevant för den givna
situationen. Däremot kommer han på sig själv och byter till rätt kontext, även om Lendi
använder fel kontext till en början. Lendi har i uppgiften enbart fått ett skrivet ord att förklara
och han använder sina egna erfarenheter för att placera in begreppet i en kontext. I dialogen
sätter Lendi begreppet i flera olika kontexter genom sin förklaring av ton, då han drar paralleller
till en bil, en elefant och att det väger mer än 1000 kilogram.
I enstaka fall visade eleverna att de kontextualiserade begreppen, när de använde sig av det
laborativa materialet. Under en aktivitet diskuterade Lendi och Pira sina begreppsberättelser
som de själva skrivit och som innehöll åtta olika ord om vikt. Syftet var att få syn på om de
placerat orden i rätt kontext i berättelsen. I följande dialog kan vi se att Lendi och Pira går
utanför textens ramar och diskuterar begreppen gram, hektogram och kilogram i mer
avancerade kontexter, med hjälp av laborativt material (se bilaga C, film 35, 2).
Lendi - Ett papper väger 2 hektogram.
Pira ser fundersam ut och spärrar upp sina ögon.
Lendi - Eller nej... 2 gram. Ja.
Lendi tar upp ett papper och känner på det.
Pira- Ja ett papper kan ju inte väga 2 hektogram.
Pira fnissar.
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Pira- Nej det väger ju inte alls mycket.
Lendi- Fast det beror ju på vilket papper, om man tar ett stort eller...
Pira- Eller ett tjockt. Då så är det...
Lendi- Då kanske det väger mer.
Pira- Men tar man jättemånga papper, en hel hög... då kan det väga kilo.

I dialogen visar Lendi och Pira genom sin diskussion hur de använder sig av matematiska
begrepp och kopplar dem till mer avancerade sammanhang. De befann sig därmed på en mer
reflekterande nivå, eftersom de visar förståelse för hur ett papper vägs i gram, men beroende på
storlek och antal kan de vägas i andra enheter. Därmed är nivån mindre knuten till ett specifikt
sammanhang och överstiger den kunskap som representeras vid just det tillfället. Genom att
använda sig av pappret som laborativt material kopplar Lendi och Pira det abstrakta begreppet
till ytterligare en kontext. Eftersom eleverna inte var styrda av uppgiften och därmed hade
möjlighet att använda mer avancerade sammanhang, visade de inga svårigheter med att
kontextualisera de matematiska begreppen kilogram och gram.

4.4 Koppla samman begrepp med metoder
Andraspråkseleverna använder i många fall sin förståelse för matematiska begrepp inom vikt
för att undvika matematiska problem, vilket främst blev tydligt när de använde skrivna texter
eller ord. Däremot blev det inte lika tydligt hos eleverna när de använde sig av laborativt
material då de enbart vid fåtal tillfällen, använde sin begreppsförståelse för att upptäcka
matematiska problem. Under en aktivitet diskuterade Lendi och Pira sina begreppsberättelser
där åtta ord om vikt fanns med. I diskussionen använde Lendi laborativt material i form av
papper, för att få förståelse för enheten gram (se bilaga C, film 35, 2).
Lendi- Ett papper väger 2 hektogram.
Pira ser fundersam ut och spärrar upp sina ögon.
Lendi- Eller nej... 2 gram. Ja.
Lendi tar upp ett papper och känner på det.
Pira- Ja ett papper kan ju inte väga 2 hektogram.
Pira fnissar.
Pira- Nej det väger ju inte alls mycket.

Lendi visar i dialogen att hans kunskaper om matematiska enheter hjälper han att undvika ett
matematiskt problem. Lendi påpekar först att ett papper vägs med hjälp av enheten hektogram,
dock rättar han sig själv genom att upptäcka sitt misstag med hjälp av den kunskap han besitter.
Lendi använder det laborativa materialet, genom att känna och lyfta på ett papper för att bekräfta
misstaget. Eftersom Lendi och Pira visar en begreppsförståelse för de specifika begreppen gram
och hektogram, samt deras samband får de syn på problematiken och att svaret inte är rimligt.
Under en aktivitet arbetade Emir och Farao med en berättelse i form av en lucktext som
handlade om vikt. Ett antal ord om vikt skulle placeras in i rätt luckor i texten, där orden passade
in. Syftet med aktiviteten var att de skulle visa förståelse för begreppens betydelse, genom att
placera dem i rätt kontext (se bilaga C, film 1, 2).
Emir- Han vägde mest och alla andra elefanter var, var tung.
Emir tittar osäkert på Farao.
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Farao- Tyngre än honom. Eller lättare än honom kanske?
Farao ser fundersam ut.
Emir- Fast då är ju lättare fel. Lättare.
Farao- De kanske är rätt.
Emir- Tur att du var lättare än alla de männen tillsammans, sa Kurd. Kanske?
Emir läser meningen i texten högt och tänker efter, samt tittar upp i taket.
Emir- Nej fyra ton väger ju elefanten. Den är fel. Tyngre okej.
Farao instämmer med nickningar.

Även om Emir och Farao använder sig av en skriven text, istället för laborativt material
upptäcker de problematiken i deras svar. De kommer fram till att det är orimligt att en elefant
är lättare än några människor tillsammans, då den väger fyra ton. Emir och Farao visar därmed
en förståelse för matematiska begrepp som lättare, tyngre och ton, samt hur de förhåller sig till
varandra. Kunskapen om de olika begreppen verkar hjälpa eleverna att fatta beslutet att deras
svar är inkorrekt och därmed kan de rätta sitt misstag.
Ytterligare en dialog mellan Emir och Farao som spelade spelet med andra ord, där ordet lättare
skulle beskrivas av Emir, utan att han nämnde ordet, visade på liknande misstag som
korrigerades av eleven själv. Farao skulle gissa vilket ord som Emir beskrev (se bilaga C, film
30).
Emir- Vi är hmmhmm än myran.
Farao- Vi är tyngre än myran.
Emir- Är du säker?
Farao- Större?
Farao ser osäker ut.
Emir- Nej. Det är inte det jag menar.
Emir ser ut som om han kom på sitt misstag.
Emir- Nej åhh...Vänta lite vi är ju tyngre än myror. Vi är hmmhmm än elefant.
Farao- Mindre? Nej lättare.
Emir- JA!
Emir ser mycket nöjd ut, eftersom han kom på att han sa fel och rättade sig själv

Emir börjar med att förklara ordet lättare, som om vi människor vore lättare än en myra. Farao
svarar korrekt på frågan genom att svara tyngre, medan Emir börjar fundera på om han har
förklarat ordet rätt. Emir inser sitt misstag och får syn på problematiken i sin egen förklaring.
Han ändrar sin förklaring av ordet till att vi människor är lättare än en elefant, genom att
använda den kunskap och förståelse för begreppet som han har sedan tidigare.
I motsats till ovanstående dialoger där eleverna med hjälp av sin begreppsförståelse upptäcker
att förklaringen av ordet inte är rimlig, återfanns flera situationer i empirin, där eleverna inte
hade tillräckligt med begreppsförståelse för att höra och därmed korrigera sina egna misstag.
Under en aktivitet spelade Micha och Lendi memory, där Micha drog en lapp med tre människor
på som var olika stora, ur ena högen av lappar och en lapp med orden tung, tyngre och tyngst
ur den andra. Micha verkade anta att bilden och orden hörde ihop och skulle försöka förklara
för Lendi hur de hörde samman (se bilaga C, film 20).
Micha- Den är tyngst.
Micha pekar på den minsta människan.
Lendi- Nej vilken är tyngst här?
Micha- Tung, alltså vem som är minst då?
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Lendi- Nej, vem som är tyngst.
Micha- Den?
Micha pekar på den minsta människan.
Lendi- Nej
Micha- Den?
Micha pekar på den mellersta människan.
Lendi- Nej
Micha- Den?
Micha pekar på den största människan.
Lendi- Ja. Tung, tyngre, tyngst.
Lendi pekar först på den minsta, sedan den mellersta och sist den största människan.

Dialogen visar att Micha återupprepande pekar på fel människa på bilden kopplat till begreppen
tung, tyngre och tyngst. Trots att Lendi försöker stötta Micha, genom att ställa frågor till Micha
om vilken som är tyngst, pekar Micha ändå på alla tre bilderna. Analysen av situationen visar
att Micha har brister i sin begreppsförståelse eftersom han inte kan koppla begreppen till rätt
bild, utan försöker gissa sig fram till rätt svar.

4.5 Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis visar resultatet att den kunskap om begrepp om vikt som kommer till
uttryck synliggörs genom att andraspråkseleverna kopplar samman begrepp med begrepp,
kopplar samman begrepp med representationer, kopplar samman begrepp med situationer och
kopplar samman begrepp med metoder. I resultatet framkom det att andraspråkseleverna
använder sig av både laborativt material och skrivna texter, för att förstå och använda sig av
matematiska begrepp, inom området vikt. Vilken kunskap om begrepp som kommer till uttryck
genom de skrivna texterna eller det laborativa materialet, beror på uppgifternas utformning och
syfte. Vissa uppgifter möjliggjorde att eleverna kunde uttrycka sin begreppsförståelse, genom
både olika representationer och kontexter. Andra mer styrda uppgifter gav inte eleverna
möjlighet att tänka utanför boxen. Det innebar att uppgifterna låste dem till att använda sina
kunskaper och begrepp om vikt, inom ramen för uppgiften. Därmed kunde de inte använda egna
eller nya erfarenheter, för att utveckla och vidga begreppsförståelsen.
Skrivna texter gav få möjligheter att använda den begreppsförståelse för vikt, som
andraspråkseleverna redan har, för att lära sig nya begrepp inom området. Det möjliggjorde
däremot det laborativa materialet i fler fall, då eleverna använde sig av separata begrepp om
vikt, för att förstå och koppla samman med andra begrepp inom vikt och därmed bygga upp ett
bredare nätverk av matematiska begrepp. Resultatet visar även att begreppsförståelse för vikt
som kopplas till olika kontexter, kommer till uttryck på olika nivåer. Vissa kopplingar mellan
begrepp om vikt och kontext användes på en mer reflekterande nivå, där eleverna tänkte ett
eller flera steg längre. Till skillnad från andra elever som använde enklare och mer kända
sammanhang, som de använder i sin vardag eller i skolan. Även uppgifternas utformning och
syfte kunde styra elevernas möjligheter till att använda sig av en mer reflekterande nivå.
Det laborativa materialet användes i vissa fall spontant som ett hjälpmedel till att förstå begrepp
och som en representation av vikt. Det gav ytterligare förståelse för sambandet mellan de
abstrakta begreppen och det konkreta materialet, vilket blev synligt i uppgifter där
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andraspråkseleverna arbetade med skrivna texter. Vidare blev det tydligt i resultatet att eleverna
använder sin begreppsförståelse för att upptäcka matematiska misstag. Kunskapen om begrepp
hjälpte dem att se svarens rimlighet och de kunde därför korrigera sina egna misstag.

5. Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, samt syfte
och frågeställning. Utifrån studiens resultat och slutsats kommer vi diskutera fyra särskilt
viktiga aspekter kring hur andraspråkslevers begreppsförståelse för vikt kommer till uttryck i
undervisningen. De fyra aspekterna som diskuteras är; kommunikation, materialets betydelse,
utformning av uppgifter och en varierad undervisning.

5.1 Kommunikation
Vi anser att språket är en avgörande faktor för att utveckla elevers begreppsförståelse inom
ämnesområdet vikt, där kommunikation och samlärande är av betydelse. För att tillskansa sig
ny kunskap är det enligt Gibbons (1998) och Wedin (2011a) betydelsefullt att elever får tid till
att diskutera och arbeta tillsammans. Språket har en betydande roll för andraspråkselever och
kommunikation leder till ytterligare förståelse för andraspråket (ibid). Flera aktiviteter i studien
bidrog till kommunikation där begrepp inom vikt användes frekvent av eleverna, exempelvis
när de arbetade med balansvåg, digital våg och spelade spelet med andra ord. Genom att
eleverna lär av varandra och är varandras resurser får de möjlighet att använda och utveckla
språket, för att skapa en förståelse för matematiken som helhet. Det är betydelsefullt att läraren
skapar en undervisning där eleverna får möjlighet att frekvent använda relevanta matematiska
begrepp om vikt muntligt. Paralleller kan dras till Engvall (2013) som betonar att det är av
betydelse för elevers matematiska förståelse, att använda ett språk som är rikt på väsentliga
matematiska begrepp. Även Riesbeck (2008) lyfter betydelsen av att se matematiken som ett
språk och att det krävs mer än att bara kunna räkna, för att förstå helheten.
När eleverna arbetade tillsammans med viktuppgifter och använde sig av skrivna texter, bidrog
kommunikationen mellan dem till att de kunde upptäcka och korrigera sina egna matematiska
misstag. Under en aktivitet när två elever diskuterade sina begreppsberättelser (se bilaga C, film
35, 2) ledde kommunikation till att en elev upptäckte sitt misstag och korrigerade därmed sitt
svar. Vi hävdar att det hade varit svårare för eleverna att upptäcka fel inom viktområdet om de
hade arbetat enskilt, eftersom det då inte hade funnits någon kommunikation. Eleverna hade
därmed inte fått samma möjligheter att höra sina egna misstag. Ytterligare en fördel som blev
synlig genom analysen var när eleverna arbetade tillsammans kunde de kommunicera kring
matematiska svårigheter, exempelvis när eleverna i en aktivitet (se bilaga C, film 6)
kommunicerade kring problematiken i att balansvågen skulle få jämvikt. Taflin (2007) menar
att svårigheten ofta ligger i att förstå det matematiska språket och att tolka matematiken på ett
matematiskt korrekt sätt.
Begreppsförståelse och kommunikation mellan elever anser vi ger förutsättningar för att
upptäcka matematiska missuppfattningar inom vikt, genom att de stöttar och hjälper varandra.
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På så vis kan de tolka och förstå matematiska begrepp om vikt, för att upptäcka och korrigera
sina misstag. I enstaka fall använde eleverna laborativt material för att upptäcka och korrigera
sina egna matematiska misstag, exempelvis när de uppskattade vikten av olika föremål (se
bilaga C, film 12). Kilpatrick et al. (2001) betonar att laborativt material kan vara till hjälp för
att eleverna ska korrigera sina egna misstag och därmed öka deras förståelse för matematiken.
Även Lindsay och Scott (2005) lyfter betydelsen av praktisk erfarenhet för att uppmuntra
begreppsförståelse inom vikt, för att undvika missuppfattningar.

5.2 Materialets betydelse
Analysen visar hur eleverna använde sig av olika typer av laborativt material för att arbeta med
olika representationer inom det matematiska området vikt. Antingen genom material som
läraren tilldelat dem som vikter och balansvåg, eller vardagsföremål som de själva valde som
representation, exempelvis pennor, papper eller bord. Vi hävdar att det är betydelsefullt att
laborativt material är lättåtkomligt för eleverna, så att de får möjlighet att konkretisera abstrakta
begrepp inom vikt. Det styrker Engvall (2013) som betonar att laborativt material behöver vara
lättillgängligt för eleverna, för att de ska använda materialet på egen hand. I resultatet framkom
det även att eleverna vid flertalet tillfällen använde sig spontant av laborativt material, för att
antingen bekräfta för sig själva hur de förstår abstrakta begrepp inom vikt, eller för att
tydliggöra sambanden mellan det abstrakta och konkreta för en kompis. MacDonald (2010)
lyfter betydelsen av att låta elever representera sin förståelse av vikt på meningsfulla sätt. Dock
anser vi att det är av betydelse att elever även lär sig göra representationer utan laborativt
material, för att de inte alltid ska behöva material när de exempelvis ska uppskatta och räkna.
Därför bör läraren begränsa tillgången till laborativt material, om syftet med undervisning är
att lära sig det abstrakta matematiska tänkandet.
När eleverna i studien använde laborativt material blev de mer intresserade och entusiastiska
för det matematiska området vikt. Cheeseman et al. (2014) belyser betydelsen av att erbjuda
yngre elever en möjlighet att engagera sig med stimulerande och intressant undervisning. Även
om vårt resultat visar att materialet ger engagemang och intresse, är det betydelsefullt att ha ett
tydligt syfte med materialet. Det är inte alltid en självklarhet att materialet leder till ett lärande
hos eleverna, eftersom de inte alltid uppfattar syftet med materialet och därmed inte heller syftet
med uppgiften. Paralleller kan dras till Rystedt och Trygg (2010), Riesbeck (2008), samt Swan
och Marshall (2010) som betonar betydelsen av att ha ett tydligt syfte i undervisning med
laborativt material. Eftersom materialet i sig inte medför att eleverna tillägnar sig matematiska
begrepp och förståelse för matematiken. Vidare belyser även Kilpatrick et al. (2001) att det
finns en problematik i att elever inte förstår det matematiska syftet med materialet, eftersom
föremålen inte alltid ses på samma sätt av både lärare och elever. Därmed hävdar vi att det är
betydelsefullt att läraren är tydlig i genomgångar med vilket syfte materialet har, samt hur det
ska användas. Vidare är det även av betydelse att läraren är delaktig och närvarande när elever
arbetar med laborativt material, för att få syn på att det används på ett korrekt sätt. Engvall
(2013) menar att läraren genom aktiv medverkan och styrning i samband med laborativt
material, skapar förutsättningar för utveckling av elevernas begreppsliga förmåga. Ytterligare
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betonar Lindekvist (2004) betydelsen av att läraren följer upp elevernas uppfattning av
matematiska begrepp för att få syn på om de förstått begreppen på ett korrekt sätt.
De aktiviteter som genomfördes i studien hävdar vi gav ett didaktiskt bidrag för
begreppsförståelsen hos andraspråkseleverna inom området vikt. Dock framkom det under
analysen att memory var den aktivitet som skapade missuppfattningar hos eleverna, eftersom
bilderna kunde vara missvisande. Eleverna kan bli osäkra då de inte vet vad föremålet på bilden
ska representera, eftersom material och storlek kan påverka vikten. Exempelvis kan en bild på
en elefant likaväl vara en representation av en riktig levande elefant och därmed kopplas till
enheten ton. Den kan även representera en leksakselefant och väger då avsevärt mindre och
annan enhet är att föredra. I en dialog (se bilaga C, film 20) verkar eleven koppla bilden med
tre människor i olika storlekar till begreppen liten, mindre och minst, istället för tung, tyngre
och tyngst. På så sätt kopplar eleven samman fysisk storlek med vikt. Paralleller kan dras till
Lindsay och Scott (2005) som menar att elever ofta har svårigheter att uppskatta vikt, eftersom
de lätt förväxlar fysisk storlek med just vikt. Både Lindsay och Scott (2005) och MacDonald
(2010) betonar att elever anser att ju större ett objekt är, desto tyngre är det. Därmed hävdar vi
att bilder inte alltid stödjer elevers begreppsförståelse. Därför är det av betydelse att läraren har
i åtanke hur bilder kan uppfattas och i vissa fall vara missvisande för eleverna.

5.3 Utformning av uppgifter
Resultatet av observationsstudien visar att varierade uppgifter i matematikundervisning inom
området vikt, skapar förutsättningar för elever att sätta ord på sin förståelse i olika sammanhang.
Norberg Brorsson och Laino (2015) lyfter betydelsen av att andraspråkselever får möjlighet att
använda sitt andraspråk genom att läsa, lyssna, skriva och tala i en varierad undervisning.
Resultatet i vår studie pekar på att varierade uppgifter möjliggör att andraspråkseleverna får
möjlighet att använda matematiska begrepp på olika nivåer och därigenom skapa förståelse för
vikt. Både på en enkel och mer vardaglig nivå, men även en mer reflekterande nivå. Något som
avgör på vilken nivå av reflektion eleverna befinner sig på, eller hur avancerade kopplingar de
gör mellan begrepp eller representationer, beror på hur väl de behärskar sitt andraspråk.
Svårigheter med det svenska språket och i synnerhet begreppsbildning, kan enligt Lindekvist
(2004) i vissa fall bero på elevers invandrarbakgrund. Vi anser att ju fler erfarenheter och
kunskaper andraspråkselever införskaffar sig i det svenska språket, desto lättare är det för dem
att hamna på en mer reflekterande nivå, när de ska använda sig av matematiska begrepp inom
vikt.
Möjligheten till att hamna på olika reflekterande nivåer styrs av uppgifters innehåll och syfte.
Beroende på om en uppgift var styrd eller inte påverkade det elevernas användning av
matematiska begrepp om vikt. Om en uppgift var för styrd kunde det leda till att eleverna inte
fick möjlighet att tänka utanför boxen. De använde enbart de begrepp om vikt som fanns inom
ramen för uppgiften, vilket medförde att eleverna hamnade på en mer enkel och vardaglig nivå.
Det innebar att de inte fick möjlighet att ytterligare utveckla sin begreppsförståelse inom vikt,
eftersom de inte kunde använda egna eller nya erfarenheter och därmed hamna på en mer
avancerad och reflekterande nivå. Däremot leder även den enkla och vardagliga nivån till ett
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lärande, eftersom eleverna fick möjlighet att öva på och befästa de matematiska begreppen. Det
styrker Cheeseman et al. (2014) som menar att uppgifter inom vikt, som kan kopplas till egna
erfarenheter och vardag är betydelsefulla för yngre elever. För att uppnå det bästa resultatet
betonar Cheeseman et al. även att undervisningen ska ge förutsättningar för många olika
erfarenheter inom vikt, i samband med kommunikation och reflektion. Den varierade
undervisningen inom vikt i vår studie, gav eleverna möjlighet att befinna sig på olika nivåer i
begreppsförståelsen.

5.4 En varierad undervisning
Analysen visar att en varierad undervisning skapar förutsättningar för eleverna att använda
matematiska begrepp om vikt i flera olika kontexter, både med hjälp av laborativt material och
skrivna texter. Dock har det visat sig att andraspråkseleverna inte alltid placerar in rätt begrepp
om vikt i korrekt kontext. Det styrker Österlind (2006) som hävdar att elevers svårigheter i
begreppsbildning kopplas till just kontexten. Utifrån detta anser vi att det är betydelsefullt att
andraspråkselever får möjlighet att arbeta med begrepp om vikt, i flera olika sammanhang och
inte enbart med hjälp av genomgångar. Lindekvist (2004) och Österlind (2006) menar att en
central del i undervisningen bör vara att eleverna får möta nya ord och begrepp, i så många
olika kontexter som möjligt. Lindekvist (2004) betonar att man inte kan förutsätta att
genomgångar i matematik skapar möjlighet för eleverna att ta till sig nya begrepp.
Studiens resultat visar att förmågan att kunna koppla begrepp till olika kontexter beror på
uppgiften och materialet. I undervisningen när eleverna använde sig av det tilldelade laborativa
materialet blev de låsta till just den kontexten som de befann sig i, vilket inte möjliggjorde
användning av ytterligare kontexter. Däremot gav de skrivna texterna fler möjligheter att koppla
begrepp om vikt till olika kontexter, vilket vi hävdar beror på att de skrivna texterna inte låste
eleverna vid en enda kontext. Eleverna fick istället möjlighet att kunna göra egna kopplingar
till en eller flera olika kontexter. Det beror framförallt på att eleverna använde sig av språket i
ett socialt sammanhang, där de förklarade och diskuterade kring matematiska begrepp inom
vikt.
I resultatet framkom det att det var få elever som använde redan befästa begrepp inom vikt, för
att lära sig nya begrepp och därmed möjligheter till att utveckla sitt nätverk av begrepp inom
området. En faktor som kan ha påverkat begreppsförståelsen, var att det matematiska området
vikt var ett relativt nytt område för eleverna. Eleverna fick möjligtvis för kort tid på sig att lära
känna arbetssättet och undervisningsmaterialet. Hade de fått möjlighet att arbeta med
arbetssättet och materialet under en längre period, hävdar vi att eleverna lättare hade kunnat se
fler samband mellan olika begrepp om vikt och därmed vidgat deras begreppsnätverk, samt
förståelse. Lindekvist (2004) menar att vikt är ett av de matematiska område, där eleverna visar
brister i begreppsförståelse. Hon betonar att det beror på avsaknad av förståelse för vilka
begrepp som hör ihop med respektive enheter, samt enheternas inbördes relationer. Riesbeck
(2008) belyser ytterligare att elever behöver förhålla sig till nya begrepp och få förståelse för
deras innebörd, i varje ny del av matematikundervisningen. Därmed hävdar vi att det är
betydelsefullt att arbeta grundligt med begrepp inom vikt, för att få en förståelse för begreppens
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samband och innebörd. Det skapar en god grund för att förstå det matematiska språket, vilket
ger förutsättningar för att förstå matematiken som helhet.
Med stöd i resultatet kan vi konstatera att både laborativt material och skrivna texter i ett socialt
sammanhang, skapar förutsättningar för begreppsförståelse hos andraspråkselever inom det
matematiska området vikt. Eleverna i studien fick möjlighet att uttrycka och utmana sin
kunskap om begrepp inom vikt genom att använda spel, ordlekar, material och berättelser. Det
skapade förutsättningar för kommunikation, genom en varierad undervisning. Cheeseman et al.
(2014) betonar hur tankeväckande och utmanande undervisning bidrar till att elever får
förståelse för begreppet vikt. Vidare konstaterar de att lärare inte bör begränsa sina
förväntningar på yngre elever. Genom att läraren skapar en utmanande undervisning och har
höga förväntningar på eleverna, hävdar vi att det skapas förutsättningar för att utveckla
andraspråkselevers begreppsförståelse inom vikt. Undervisningen som genomfördes i studien
hamnade på en utmanande nivå, som ställde språkliga krav på andraspråkseleverna. Wedin
(2011b) betonar betydelsen av att undervisningen varken får ligga på en för hög eller låg nivå
för andraspråkselever.
Generellt sätt har elever bristande förståelse för området vikt och i grundskolan undervisas det
relativt lite om uppskattning av vikt, i jämförelse med andra måttenheter (Lindsay & Scott,
2005). Genom att lägga tid på och använda en varierad undervisning inom vikt, medförde det
goda förutsättningar för andraspråkselevernas begreppsförståelse och därmed en förståelse för
området som helhet. Undervisningen låg dessutom på en relevant och utmanande nivå, där
eleverna stöttade och tog hjälp av varandra, samt använde laborativt material och skrivna texter,
för att förstå och använda matematiska begrepp inom vikt. I undervisningen fick eleverna mer
tid till att vara aktiva och lära sig begrepp inom vikt på egen hand, medan endast en liten del av
undervisningstiden bestod av genomgångar. Vi anser att dessa förutsättningar bidrog till en mer
likvärdig utbildning för andraspråkseleverna.

6. Slutsats och implikation
Tidigare forskning visar att elever har brister i begreppsförståelsen, inom det matematiska
området vikt. Ytterligare framkommer det att just området vikt är ett lågprioriterat område inom
matematiken, då relativt lite tid avses för att undervisa om vikt. Därmed ligger följande
frågeställning till grund för studien; hur kommer kunskap om begrepp inom vikt till uttryck i
andraspråkselevers matematiska kommunikation? Studiens resultat visar att en varierad
undervisning skapar förutsättningar för andraspråkselever att uttrycka och förstå begrepp om
vikt, samt deras samband. Det är betydelsefullt att andraspråkselever får möjlighet uttrycka
dessa kunskaper om begrepp genom att koppla till olika procedurer, kontexter och
representationer, samt genom begreppsförståelse undvika matematiska problem. Därmed blir
vår slutsats och bidraget till verksamma lärare att det av betydelse att läraren lägger mer tid på
undervisning om vikt, med fokus på begrepp för att bygga en god grund för andraspråkselever.
På så sätt skapas goda möjligheter att förstå matematiken som helhet. Genom att
andraspråkselever får möjlighet att uttrycka förståelse för begrepp om vikt, kan läraren få syn
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på hur de uppfattar och förstår begreppen. Därmed kan läraren lägga upp sin undervisning så
att eleverna undviker missuppfattningar och feltolkningar av begrepp inom vikt. Även om
observationsstudien inriktar sig på andraspråkselever, är en varierad undervisning något som
kan ge rika möjligheter för alla elever, oavsett modersmål att uttrycka begreppsförståelse.
Efter genomförandet av observationsstudien har vi fått syn på att det finns ett begränsat utbud
av forskning kring det matematiska området vikt. Ytterligare finns det även relativt lite
forskning kring begreppsförståelse i matematik. Därmed anser vi att det är av stor betydelse att
vidare forskning bör genomföras kring begreppsförståelse i matematik, i synnerhet inom
området vikt. Genom ytterligare forskning kring området, hade kurslitteratur till
lärarutbildningarna kunnat innehålla mer didaktisk vägledning gällande undervisning om vikt.
Forskning och kompletterad kurslitteratur kan därmed ge lärare bättre förutsättningar för att
skapa en undervisning, som lägger en god grund för elevers matematiska förståelse inom
området vikt.
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Observation 20, 2018-03-02
Observation 21, 2018-03-02
Observation 30, 2018-03-02
Observation 33, 2018-03-09
Observation 35, 2018-03-09
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Bilagor
Bilaga A – Analystabell
I analystabellen beskrivs vilken film och vilken tid ur filmen som transkriberats och använts för
analys. I empirin urskildes specifika händelser, situationer och uttalanden som kopplades till de
fyra aspekterna; koppla samman begrepp med procedurer, koppla samman begrepp med
representationer, koppla samman begrepp med situationer och koppla samman begrepp med
metoder. Varje sekvens har markerats med ett kryss under rätt aspekt i tabellen. I analystabellen
används röd färg för att synliggöra skrivna texter, medan grön färg symboliserar laborativt
material. Vidare redogörs för vilken uppgift, samt vilka elever som genomförde den. Samma
sekvens hamnade vid upprepade tillfällen under flera olika aspekter i tabellen, eftersom
eleverna uttryckte sin begreppsförståelse på olika sätt under samma aktivitet.

Film

1
1 (2)
2

Tid i
filmen
(min/
sek)
12.3213.49
14.0114.48
11.1311.24

Koppla
samman
begrepp med
procedurer

Koppla samman
begrepp med
representationer

Koppla
samman
begrepp med
situationer

Koppla
samman
begrepp med
metoder
X

Uppgift

Elever

Lucktext

X

Lucktext

Farao
& Emir
Farao
& Emir
Nadia
&
Amdi
Sacha
&
Farao
Lendi
&
Ymer
Amdi
&
Rinna
Amdi
&
Lendi
Lendi
&
Micha
Ymer,
Gaye &
Amdi
Micha
&
Lendi

X

Vikthäfte

X

Vikthäfte

3

08.2010.02

6

03.2004.31

7

04.0704.44

11

01.2702.07

12

08.1909.39

17

02.1802.47

X

Memory

20

01.1801.36

X

Memory

X

Balansvåg

X

Balansvåg

X

X

Vikthäfte

X
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Digital
våg

21

03.4804.36

X

21 (2) 06.5007.19

X

Med andra
ord

23

05.0805.35

X

Med andra
ord

30

09.1509.54
10.3511.11

X

08.1408.48
33 (2) 08.5809.08
35
01.4202.10
35 (2) 02.4004.49

X

31

X

X

Med andra
ord
Berättelse

X

Med andra
ord
Med andra
ord
Berättelse

X

Berättelse

X

33

X

X

X
X

X

X

X

34

Med andra
ord

Micha
&
Lendi
Micha
&
Lendi
Karim
&
Nadia
Farao
& Emir
Ymer
&
Amdi
Emir &
Farao
Emir &
Farao
Lendi
& Pira
Lendi
& Pira

Bilaga B - Etikblankett
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till
utbildningen. Våren 2018 kommer Jessica Johansson och Madeléne Andersson som går
deras sista termin på lärarutbildningen att genomföra deras sista praktikperiod i klass
3A och 3B. Jessica och Madeléne kommer att hålla i större delen av undervisningen,
men också tillsammans med klasslärarna dokumentera undervisning i syfte att
genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar om språkutveckling i ämnet
matematik med fokus på elevernas förståelse av begrepp och hur de kan användas i
olika sammanhang.
Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna
principer vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att
dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning (utvecklings- och
examensarbete). Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att
gagna alla barns utveckling och lärande.
Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert
godkännande.
Vänliga hälsningar
Anki Wennergren (kursansvarig)
Mail: xxxxxx.xxxx.xxx tel: xxx-xxx xxxx
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras
□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras
Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................
Datum
...................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namnteckning
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Bilaga C - Transkription av analys
Film 1 (2)
2 elever fyller i en lucktext ”den speciella elefanten”.
Tid 14.01–14.48
Emir- Han vägde mest och alla andra elefanter var, var tung.
Emir tittar osäkert på Farao.
Farao- Tyngre än honom. Eller lättare än honom kanske?
Farao ser fundersam ut.
Emir- Fast då är ju lättare fel. Lättare.
Farao- De kanske är rätt.
Emir- Tur att du var lättare än alla de männen tillsammans, sa Kurd. Kanske?
Emir läser meningen i texten högt och tänker efter, samt tittar upp i taket.
Emir- Nej fyra ton väger ju elefanten. Den är fel. Tyngre okej.
Farao instämmer med nickningar.
Film 2
Två elever gör mattehäfte med viktuppgifter.
Tid 11.13- 11. 24
Eleverna ska dra streck från en bild till rätt enhet.
Nadia- Brev.
Amdi- Brev. Å det mäter man i gram. Det är ungefär som den här.
Amdi tar upp ett papper och ”väger” med handen.
Film 6
Eleverna ska väga föremål med hjälp av en balansvåg och vikter.
Tid 03.20- 04.31
De har valt vikten ett hg som de placerar i den ena skålen. I den andra skålen har de lagt
olika föremål för att skapa jämvikt.
Ymer lägger i ett föremål i skålen, vilket gör att det blir för tungt.
Lendi- Nej, det blir för tungt.
Lendi tar bort föremålet från skålen och det blir för lätt. Han lägger tillbaka föremålet och
tar bort ett lättare föremål. Han gör samma sak en gång till men med olika föremål.
Ymer ser att den röda skålen (där vikten ligger) är tyngre än den gula.
Ymer- Den väger mer.
Lendi- Nej den väger mer.
Lendi pekar på den gula skålen. Han tar bort ett litet föremål.
Lendi- Något som är lättare måste vi ha.
Ymer- Vi kan ta en peng.
Ymer lägger i några pengar i den gula skålen. Han lägger också i ett suddgummi.
Ymer- Den väger jättemycket. Den väger för mycket.
Ymer pekar på den gula skålen.
Lendi- Det är för tungt. Vi måste ta bort någonting.
Lendi tar bort några föremål från den gula skålen.
Ymer- Det är säkert denna. Den är också tung.
Ymer plockar bort ett lim ur den gula skålen.
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Lendi lägger i ett nytt föremål i den gula skålen.
Lendi- Nej men det är för lätt.
De lägger i några pengar. Balansvågen visar nu jämvikt. Läraren frågar hur mycket den
vågskålen med föremål väger.
Lendi- 1 hektogram.
Film 7
Eleverna ska väga föremål med hjälp av en balansvåg och vikter.
Tid 04.07-04.44
De väljer vikten ett kg som placeras i den röda skålen. De fyller sedan den gula skålen med
olika föremål tills den har jämvikt.
Amdi- Hur mycket väger den gula?
Amdi riktar frågan till Rinna och pekar på innehållet i den gula skålen.
Rinna- Den svarta?
Rinna pekar på vikten ett kilogram som ligger i den röda skålen.
Amdi-Nej allt i skålen tillsammans.
Amdi pekar återigen på den gula skålen.
Rinna- Den gula väger väl mer?
Amdi- Nej. Om dom är samma väger dom lika mycket. För då är den rak.
Amdi pekar först på båda skålarna och sedan visar han med handen hur vågen är rak.
Rinna lyssnar på vad Amdi säger, men visar med sitt kroppsspråk att hon inte verkar förstå.
Film 11
Två elever gör mattehäfte med viktuppgifter.
Tid 01.27-02.07
Eleverna ska dra streck mellan rätt enhet och bild.
Lendi- Penna, gram.
Amdi-Nej det är väl hektogram?
Amdi ser fundersam ut.
Lendi- Nej den är lätt. Så den ska vara gram.
Amdi drar ett streck mellan bilden på pennan och ordet gram.
Lendi - Hund, kilo. Äpplen, kilo. Moped, kilo

Amdi drar streck mellan rätt enhet och bilderna.
Lendi-Godis? I butikerna brukar man väga det i kilo eller?
Amdi- Mmmm…
Lendi- Typ ett kilo 40 kr.
Amdi drar ett streck mellan kilo och bilden på godis.
Film 12
Eleverna ska uppskatta och väga olika föremål och till sin hjälp har de en digital våg.
Tid.08.19- 09.39
Micha och Lendi ska väga ett par hörlurar. De jämför med ett lim som de tidigare vägt.
Micha- Vad tror du den väger?
Lendi- Jag tror…
Lendi tar upp hörlurarna i handen.
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Micha - Någonting med hundra?
Lendi tar upp limmet i ena handen och hörlurarna i andra handen. Han ser fundersam ut.
Lendi- 45.
M tar upp hörlurarna och limmet i varsin hand och jämför genom att ”väga” med händerna.
Micha- Jag tror 50 gram.
Lendi- Nej men vänta, vad vägde limmet? Om den väger mer och den väger 54.
Lendi lyfter först upp hörlurana med ena handen och sedan limmet med andra.
Lendi- Du tycker att den väger mer, ska den väga 50 då? Vilken tycker du är tyngst?
Lendi visar hörlurana och sedan limmet.
Micha- Den.
Micha pekar på hörlurarna.
Lendi- Om den väger 54, så kan den inte väga 50.
Lendi lyfter först upp limmet med ena handen och sedan hörlurarna med den andra.
Micha- Nej…
Lendi- För den är fortfarande 4 gram tyngre.
Micha- Okej, men 142 gram då.
De väger hörlurarna.
Lendi- Oj, 201 gram.
Film 17
Eleverna spelar memory.
Tid. 02.18- 02.47
Eleven får upp en bild på tre människor och en lapp där det står lätt, lättare, lättast.
Gaye förstår inte hur de hänger ihop och tror att det är fel.
Gaye- Nej…
Gaye antyder att orden och bilden inte hör samman.
Ymer- Jo, ja det är rätt.
Amdi- För den är ju lättast. Lättare. Lä…
Amdi pekar först på den minsta människan och sedan den mellersta. Ymer avbryter Amdi
innan han hinner visa färdigt.
Ymer- Lättast, lättare, lättaste.
Ymer pekar på först den minsta, sedan den mellersta och sist den största.
Amdi- Men det står lätt, lättare, lättast
Amdi läser vad det står på lappen. Amdi tittar på bilden på de tre människorna och pekar
först på den minsta, sedan den mellersta och sist på den största.
Amdi- Lättast är den. Lättare och lätt.
Gaye förhåller sig passiv och visar med sitt kroppsspråk en osäkerhet.
Film 20
Eleverna spelar memory.
Tid. 01.18-01.36
Micha drar upp en lapp med tre människor på och en lapp där det står tung, tyngre, tyngst.
Micha ser fundersam ut. Läraren ställer frågan om han kan förklara hur bilden hänger ihop
med orden.
Micha- Den är tyngst.
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Micha pekar på den minsta människan.
Lendi- Nej vilken är tyngst här?
Micha- Tung, alltså vem som är minst då?
Lendi- Nej, vem som är tyngst.
Micha- Den?
M pekar på den minsta människan.
Lendi- Nej
Micha- Den?
Micha pekar på den mellersta människan.
Lendi- Nej
Micha- Den?
Micha pekar på den största människan.
Lendi- Ja. Tung, tyngre, tyngst.
Lendi pekar först på den minsta, sedan den mellersta och sist den största människan.
Film 21
Eleverna spelar spelet med andra ord.
Tid. 03.48–04.36
Lendi drar upp en lapp där det står begreppet ton. Lendi drar paralleller till en annan
betydelse av ordet.
Lendi- När man spelar musik, det brukar finnas… När man trycker på ett piano, vad heter
ljudet som kommer?
Micha ser väldigt fundersam ut, vilket verkar göra så att även Lendi blir osäker.
Lendi- Eller jag vet inte. Ehhh… Vänta lite… Förresten… Det väger mer än 1000 kilo.
Micha- Bil?
Lendi- Det kan vara en bil, men det är ingen bil. Det är ordet. Hur mycket väger en elefant?
Micha- Ton?
Lendi- Bra!
Film 30
Eleverna spelar spelet med andra ord.
Tid. 09.15–09.54
Emir drar upp en lapp där det står lättare.
Emir- Vi är hmmhmm än myran.
Farao- Vi är tyngre än myran.
Emir- Är du säker?
Farao- Större?
Farao ser osäker ut.
Emir- Nej. Det är inte det jag menar.
Emir ser ut som om han kom på sitt misstag.
Emir- Nej åhh...Vänta lite vi är ju tyngre än myror. Vi är hmmhmm än elefant.
Farao- Mindre? Nej lättare.
Emir- JA!
Emir ser mycket nöjd ut, eftersom han kom på att han sa fel och rättade sig själv
Film 33 (2)
Eleverna spelar spelet med andra ord.
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Tid. 08.58- 09.08
Farao drar upp en lapp där det står ton.
Farao- Ungefär 50 människor, kanske väger detta?
Emir- Ton.
Film 35 (2)
Eleverna diskuterar sina begreppsberättelser.
Tid. 02.40- 04.59
Pira- Ton är tyngst av alla. Man kan väga en drake i ton, nä jag bara skojar.
Lendi- Eller bilar, elefanter.
Pira- Eller ett hus. Det skulle väga jättemycket.
Läraren frågar om de vet något man kan väga i kilogram.
Lendi- Människor.
Pira- Det tänkte jag säga... hmmm, vänta kan man väga djur på det?
Lendi- Ja hästar, hundar och katter väger man väl i kilo. Fast myra är ett djur, men den är lätt.
Pira- Den väger gram. Den är jätteliten. Och gram är minst.
Lendi - Ett papper väger 2 hektogram.
Pira ser fundersam ut och spärrar upp sina ögon.
Eller nej... 2 gram. Ja.
Lendi tar upp ett papper och känner på det.
Pira - Ja ett papper kan ju inte väga 2 hektogram.
Pira fnissar.
Pira- Nej det väger ju inte alls mycket.
Lendi- Fast det beror ju på vilket papper, om man tar ett stort eller...
Pira- Eller ett tjockt. Då så är det...
Lendi- Då kanske det väger mer.
Pira- Men tar man jättemånga papper, en hel hög... då kan det väga kilo.
Lendi- Men, man gör ju papper av träd. Och man gör bord av också träd. Så det här kan man
säga är nästan samma material som papper.
Lendi känner på bordet.
Pira- Men dom väger ju olika. Bara för att trä är... papper är gjort av träd.
Lendi- Ja men för att den här är jättetunn. Den har slipats ner.
Lendi lyfter upp pappret.
Lendi- Och den här är jättetjock och sen har dom målat den. Och då blir den tyngre…
Lendi känner på bordet.
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