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I. Abstract 

This study investigates the difficulties that may arise for students as a consequence of 

differences that exist in mathematics education between different educational systems. The 

questions asked are when and why difficulties as a consequence of differences in writing or 

types of student problems may arise and in which way teachers and students attend to these 

difficulties. The focus is thus on the written parts of mathematics education and the questions 

are asked within the frame of general upper secondary education. 

 

In order to answer these questions, a sociocultural perspective based mainly on Sfard’s (2006) 

participationist theories together with Vygotsky’s (1999) general theories on development and 

learning is used. An important analytic tool is the discourse concept which in this context 

means a type of communication that brings some people together while excluding others from 

the communication. From this perspective the different rules that govern the way student 

problems are formulated and the ways of writing that will be accepted, may be described as 

parts of a specific discourse in the mathematics education rather than universally accepted 

truths. 

 

The study has been based on a qualitative research method and has included observations of 

lessons and semi-structured interviews with teachers and students. In order to give a global 

picture, four schools have participated in the study and one week has been spent at each 

school. The selection has consisted of one international school with IB education, two schools 

abroad (from different countries) and one Swedish upper secondary school. 

 

The study shows that difficulties occur for students and that these are mainly due to 

differences in the mathematics education between the different educational systems. Partly, 

the student problems have proved to differ in crucial ways and therefore it is difficult for 

students to interpret and find solutions to unknown student problems. Besides, the 

mathematical writing differs in many fields such as text editing, use of mathematical notation 

and algorithms, and this also causes difficulties. In order to overcome these difficulties, 

teachers and students use methods which aim at creating habits for the new way of working 

by showing the practices to the students who then repeat them on their own accord. 

 

Apart from the direct answers to the research questions, another great problem for students 

who start studying mathematics in a new educational system appeared to be lacking basic 

knowledge, which means that they lack certain essential knowledge and calculation 

proficiencies that are necessary prerequisites. This problem is specifically preponderant for 

students with Swedish educational background. Furthermore, it appears that the teachers at 

the international schools are much conscious of the fact that there exist differences in 

mathematics education and in general they consider it inspiring to be able to learn more from 

the knowledge of their students. 

 

By interpreting the differences in the mathematics education as representative for different 

discourses, it has been possible to understand that the difficulties that arise are due to the fact 

that the student has not yet individualized the new discourse. This means that the student is 

only able to carry out the discursive routines collectively, with aid from the teacher or the 

group, which explains the routine creating practices used by teachers and students. When the 

student has worked within the new discourse it will be individualized and the student will be 

able to work within the discourse in a deliberate and independent way. For the education, this 
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implies that the students will first be able to perform certain routines within the discourse 

before a comprehension of the rules that govern them will be achieved. 

 

Since the problem of lacking basic knowledge is due to a total lack of the students’ necessary 

prerequisites, it is possible to interpret this problem with help of Vygotsky’s (1999) reasoning. 

The knowledge assumed by the new discourse does not lie within the zone of proximal 

development and therefore the conditions for learning are not fulfilled. The positive and 

reflective attitude of the teachers with respect to differences in the mathematics education 

differs in a decisive sense from the literature and appears to influence the possibilities to 

overcome the difficulties in a positive way. 

 
II. Keywords 
Discourse, Differences in mathematics education, Text editing, International education, 

Sociocultural, Student problems 
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III. Sammanfattning 
Denna studie undersöker svårigheter som kan uppstå för elever på grund av skillnader som 

finns i matematikundervisningen mellan olika utbildningssystem. De frågor som ställs är när 

och varför svårigheter till följd av skillnader i skrivsätt och uppgiftstyper kan uppstå samt på 

vilket sätt lärare och elever arbetar med dessa svårigheter. Fokus ligger således på de 

skriftliga delarna av matematikundervisningen och frågorna ställs inom ramen för 

studieförberedande gymnasieutbildningar. 

 

För att besvara dessa frågor används ett sociokulturellt synsätt som huvudsakligen utgår från 

Sfards (2006) participationistiska teoribildning tillsammans med Vygotskijs (1999) generella 

teorier om utveckling och lärande. Ett viktigt analysverktyg är begreppet diskurs som i detta 

sammanhang innebär en typ av kommunikation som för samman vissa människor medan 

andra exkluderas från kommunikationen. Utifrån detta perspektiv kan de olika reglerna som 

styr hur uppgifter utformas och vilka skrivsätt som kommer att accepteras, beskrivas som 

delar av en specifik diskurs i matematikundervisningen snarare än universellt vedertagna 

sanningar. 

 

Undersökningen har utgått från en kvalitativ undersökningsmetodik och har innefattat 

lektionsobservationer och semistrukturerade intervjuer med lärare och elever. För att ge en 

övergripande bild har fyra skolor deltagit i studien och en vecka har tillbringats på vardera 

skolan. Urvalet har utgjorts av en internationell skola med IB-undervisning, två utlandsskolor 

(från olika länder) samt en svensk gymnasieskola. 

 

Studien visar på att det förekommer svårigheter för elever och att dessa framför allt beror på 

skillnader i matematikundervisningen mellan de olika utbildningssystemen. Dels har det visat 

sig att uppgiftstyperna kan skilja sig på avgörande sätt och att det därför är svårt för eleverna 

att tolka och hitta lösningar till obekanta uppgifter. Dessutom skiljer sig det matematiska 

skrivsättet på flera områden såsom textredigering, notationsanvändning och algoritmer vilket 

också ger upphov till svårigheter. För att överbrygga dessa svårigheter använder sig lärare och 

elever av metoder som syftar till att skapa en vana vid det nya arbetssättet genom att läraren 

visar på arbetsmetoder och att eleverna även repeterar dessa på egen hand. 

 

Utöver de direkta svaren på frågeställningarna framkom också att ett stort problem för elever 

som börjar studera matematik i ett nytt undervisningssystem kan vara bristande baskunskaper, 

det vill säga att de saknar vissa grundläggande kunskaper eller räknefärdigheter som är 

nödvändiga förkunskaper. Detta problem är speciellt framträdande för elever med svensk 

utbildningsbakgrund. Dessutom har det framkommit lärarna på de internationella skolorna 

mycket väl är medvetna om att det finns skillnader i matematikundervisningen och generellt 

upplever det som inspirerande att kunna lära sig om dessa genom elevernas kunskaper. 

 

Genom att tolka skillnaderna i matematikundervisningen som representativa för olika 

diskurser, har det varit möjligt att förstå att de svårigheter som uppstår beror på att eleven inte 

har individualiserat den nya diskursen. Detta innebär att eleven endast klarar av att utföra de 

diskursiva rutinerna kollektivt, med hjälp av läraren eller gruppen, vilket förklarar det 

rutinskapande arbetssättet som tillämpas av lärare och elever. När eleven har arbetat i den nya 

diskursen kommer den att individualiseras och eleven kan arbeta inom den på ett avsiktligt 

och självständigt sätt. En implikation för undervisningen är här att eleverna först kan utföra 

vissa rutiner inom diskursen innan en förståelse reglerna som styr dem skapas. 
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Eftersom problemet med bristande baskunskaper grundar sig i att eleverna helt saknar de 

nödvändiga förkunskaperna är detta möjligt att tolka genom Vygotskijs (1999) resonemang. 

De kunskaper som den nya diskursen förutsätter befinner sig inte i den närmaste 

utvecklingszonen varför förutsättningar för lärande inte föreligger. Lärarnas positiva och 

reflekterade inställning till skillnader i matematikundervisningen skiljer sig på ett avgörande 

sätt från litteraturen och förefaller påverka möjligheterna till att överbrygga svårigheter på ett 

positivt sätt. 

 
IV. Nyckelord 
Diskurs, Internationell undervisning, Skillnader i matematikundervisningen, Skrivsätt, 

Sociokulturell, Uppgiftstyper  
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1. Inledning 
 
1.1 Personlig bakgrund 
Vid flera tillfällen har jag kommit i kontakt med det faktum att den matematik som undervisas 

i olika länder till viss del kan se olika ut. Inte minst blev den första delen av mina 

matematikstudier då jag var utbytesstudent i ett fransktalande land under det tredje året av 

min utbildning till ingenjör och lärare i matematik och fysik något av en chock. Jag skulle läsa 

en kurs i partiella differentialekvationer och förväntade mig att få lära mig en uppsättning av 

metoder för att kunna lösa sådana och sedan få tillämpa dessa på ett antal problem som på 

något sätt skulle kunna tänkas efterlikna problem som en ingenjör kan ställas inför. I stället 

kunde jag konstatera att jag ägnade mig åt att olika typer av teoretiska bevis för när en 

funktion kan definieras genom olika serier och integraler, när dessa konvergerar och i så fall i 

vilket avseende och på vilka mängder, i vilka fall man kan derivera och integrera dessa 

funktioner och så vidare. Någon gång mot slutet av kursen lyckades vi konstatera i vilka fall 

Fourier-serier konvergerade och i vilket avseende de konvergerade. Därefter återstod i alla fall 

någon vecka av kursen då vi till sist även kunde konstatera att dessa serier alltså kunde utgöra 

lösningar till vissa problem med partiella differentialekvationer men så mycket mer 

problemlösande än så blev det inte. 

 

Vart vill jag komma med denna framställning av mina erfarenheter från att ha studerat 

matematik utomlands? Min poäng är den att då jag inte var bekant med detta sätt att arbeta 

med matematik blev det ett oväntat hinder att ta sig över. Jag hade aldrig arbetat så strikt med 

begrepp som mängder och olika typer av konvergens. Dessutom såg inte notationen alltid ut 

som jag var van vid. Multiplikationstecknen såg ut som en punkt i slutet av en mening och det 

räckte definitivt inte att skriva  ( )   för att definiera en funktion. Snarare skulle jag skriva 

     ( ) och gärna också ange funktionens regularitet och definitionsmängd,   
  ([   ]  [   ]) exempelvis. Dessa krav och skillnader när det gällde såväl skrivsätt som 

vilka frågor jag förväntades kunna besvara var något jag på egen hand snabbt fick se till att 

både försöka förstå och anpassa mig till. Eftersom jag gjort den erfarenheten genom mina 

universitetsstudier har jag tänkt att det inte är orimligt, snarare troligt, att motsvarande typ av 

svårigheter kan uppstå på gymnasienivå i gränsen mellan olika utbildningssystem inom 

matematik. Vilka svårigheter kan detta skapa för lärare och elever och kanske framför allt, hur 

lyckas de överbrygga dessa svårigheter? Detta är frågor som vore intressant att titta närmare 

på och som denna studie syftar till att besvara i någon mån. 
 
1.2 Allmän bakgrund 

 
1.2.1 Bakgrund 

Att matematiken i matematikundervisningen kan skilja sig åt mellan olika länder är kanske 

inte helt okontroversiellt att påstå. Matematik ses trots allt ofta som ett universellt och 

väldefinierat ämne. Detta är ett synsätt som är vanligt inte minst bland matematiklärare som 

ofta ser matematik som ett universellt skolämne. Samtidigt är detta emellertid ett synsätt som 

ger upphov till problem, vilket bland annat framhålls av Abreu och Gorgorió (2009, s. 69): 

 

Many teachers represent mathematics as a universal school subject even though 

their own experience should lead them to question this image because it lends 

itself poorly to so many situations. 

 

Enligt många lärare är i stället den enda problemkällan i matematikundervisningen för elever 

som kommer från andra länder undervisningsspråket. Därför lägger de inte märke till andra 
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svårigheter som kan uppstå till följd av skillnader i exempelvis algoritmer, 

problemlösningsmetoder och skrivsätt (Abreu & Gorgorió, 2009; César & Favilli, 2005). 

Parszyk (2009) betonar emellertid att det är viktigt att framhålla att kommunikation i ämnet 

matematik kan ses ur olika kulturella perspektiv. På liknande sätt framhåller även Löwing och 

Kilborn (2008) att undervisningen och sättet att se på matematik förefaller vara mer beroende 

av kulturen i landet än undervisningsspråket. Däremot konstaterar de att det främst är 

skolmatematiken som skiljer sig åt medan den formella akademiska matematiken i princip är 

densamma världen över (Löwing & Kilborn, 2008). 

 

När det gäller de skillnader som kan förekomma mellan olika kulturer och 

undervisningssystem, framhåller Abreu och Gorgorió (2009) att det bland annat kan röra sig 

om de kulturella artefakter som medierar elevernas kognitiva processer, såsom olika 

algoritmer och symboliska representationer. Denna typ av skillnader går bland annat att se hos 

Löwing och Kilborn (2010) som i sin bok ger exempel på representationer och 

beräkningsalgoritmer i olika länder. Detta gäller dock främst undervisning på grundskolenivå 

såsom exempelvis algoritmer för de fyra räknesätten och talens namn. Wolfe (1999) 

konstaterar dessutom att det kan finnas avsiktliga innehållsliga skillnader i 

matematikundervisningen i olika länder vilket påverkar hur elever presterar i internationella 

jämförelser. 

 

Eftersom det finns skillnader i matematikundervisningen mellan länder är det inte orimligt att, 

som framhålls hos Jablonka, Wagner och Walshaw (2013), tänka sig att lärarens sätt att 

framställa matematiken kan ha en reglerande effekt när det gäller att tillgängliggöra 

matematiken och att vissa elever kan bli inkluderade medan andra exkluderas. Som Abreu och 

Gorgorió (2009) framhåller är det därför viktigt att vara medveten om att det är möjligt att 

använda flera olika representationssätt och att lärande i matematiken har en social och 

kulturell dimension. 

 

1.2.2 Inledande syfte och disponering av inledningsavsnittet 

Det förefaller alltså som att matematikundervisningen ser olika ut i olika länder samt att detta 

kan ge upphov till svårigheter för elever som är vana vid ett undervisningssystem men 

befinner sig i ett annat. Samtidigt förefaller det också som att det är möjligt att underlätta för 

dessa elever. Men när och i vilka sammanhang uppstår dessa svårigheter? Och hur gör läraren 

och eleverna för att överbrygga dem? 

 

Denna studie kommer framför allt att fokusera på dessa aspekter när det gäller 

matematikundervisning på studieförberedande program på gymnasienivå. Som till viss del 

redan har framgått har nämligen många studier tidigare gjorts på grundskolenivå. Dessutom 

kommer fokus att ligga på två specifika områden, uppgifter inom matematikundervisningen 

och skrivsätt inom densamma. Studien kommer framför allt att genomföras på internationella 

skolor och utlandsskolor. 

 

Det fortsatta inledningsavsnittet kommer därför att disponeras på följande sätt. Inledningsvis 

kommer exempel på skillnader och problemområden när det gäller uppgiftstyper och skrivsätt 

som tidigare har omnämnts i litteraturen att lyftas. Därefter kommer det teoretiska perspektiv 

som jag kommer att använda mig av i denna studie att introduceras och kopplas till de 

aktuella problemområdena. Till sist kommer det formella syftet, frågeställningen och 

avgränsningen att presenteras mot bakgrund av det teoretiska perspektivet. 
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1.3 Uppgiftstyper i matematikundervisningen 
Som vi har sett kan det finnas avgörande skillnader mellan olika länder när det gäller vilka 

delar av matematiken som hamnar i fokus. Detta innebär i sig naturligtvis att de 

matematikuppgifter som kan förekomma kommer att skilja sig åt. Samtidigt framhåller 

emellertid Wolfe (1999) att det kan finnas tydliga skillnader mellan länder även när det gäller 

specifika uppgifter inom ett och samma delområde. Uppgifter som egentligen rör samma 

matematiska innehåll kan alltså skilja sig åt i utformning mellan länder. Detta gör att det är 

intressant att se på vilket sätt uppgifter egentligen kan utformas. 

 

Kaiser och Sriraman (2006) konstaterar att det inte finns någon homogen förståelse när det 

gäller modellering inom matematiken. De perspektiv som används varierar i stor utsträckning 

både gällande mål och graden av tillämpning. Därför har de ställt upp ett stort antal kategorier 

enligt vilka de olika perspektiven kan klassificeras och det finns speciellt två av dessa 

perspektiv som är av värde att lyfta fram när det gäller uppgiftstyper i 

matematikundervisningen. Det första perspektivet kallas ett epistemologiskt perspektiv och 

förekommer främst i länder där romanska språk talas (Kaiser & Sriraman, 2006). Enligt detta 

perspektiv bygger modelleringen eller uppgifterna på en mer teorirelaterad bakgrund och 

kopplingar till ”verkligheten” ges mindre vikt till förmån för teoriutveckling. Det andra 

perspektivet handlar om lösandet av textproblem och kallas ibland för kontextuell 

modellering. Detta perspektiv har speciellt varit framträdande i den amerikanska sfären och 

bygger på tankar från såväl Piaget och Vygotskij som amerikanska pragmatiker enligt ett 

synsätt där kunskap organiseras kring erfarenheter i minst lika stor utsträckning som kring 

abstraktioner (Kaiser & Sriraman, 2006). 

 

Många problem kan dock uppstå i samband med att elever arbetar med uppgifter i 

matematikundervisningen, inte minst när det gäller tolkningen av dessa. Löwing och Kilborn 

(2008) beskriver exempelvis hur konkretiserande beskrivningar av matematiska fenomen och 

begrepp eller metaforer kan vara orsaker till svårigheter för eleverna. Detta beror inte minst på 

att dessa kan vara beroende av sådana saker som kultur eller den tidigare erfarenhet eleven 

har. Denna typ av problematik får således en ökad innebörd i samband med problemlösning 

eftersom språket då får en ökad betydelse (Löwing & Kilborn, 2008). Hos Koole (2012) 

framgår det vidare att finns flera typer av matematiska svårigheter som elever kan ha med 

uppgifter. Framför allt kan dessa problem gälla vilken procedur eleven ska använda för att 

lösa en uppgift men det kan också handla om konceptuella oklarheter, det vill säga att eleven 

inte förstår de koncept som ingår i uppgiften. Utöver detta kan andra problem förekomma, 

inte minst när det gäller textförståelse, det vill säga att förstå själva frågan. Utmaningen för 

läraren är att verkligen hjälpa eleven med rätt svårighet. Som Koole (2012) framhåller är det 

vanligt att läraren förutsätter att problemet är av procedurell karaktär och därför besvarar 

frågan genom att förklara hur uppgiften ska lösas. 

 

Vi ser här att det speciellt finns en risk för att svårigheter uppstår för elever som har bytt 

undervisningssystem. Om uppgiftstyperna skiljer sig åt från vad eleven är van vid eller om 

texterna i textproblem är utformade på ett annat sätt är det inte säkert att eleven direkt förstår 

hur uppgiften ska tolkas eller hur den ska lösas. Alla de problem som Koole beskriver kan 

därför vara aktuella. Uppgifterna kan både innebära en ny procedur som eleven inte är van vid 

och innehålla nya koncept. Dessutom kan uppgiftslydelsen i sig vara utformad på ett sådant 

sätt att den ger upphov till svårigheter. Detta leder oss in på skrivsätt i 

matematikundervisningen som vi nu kommer att studera närmare.  
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1.4 Skrivsätt i matematikundervisningen 
När det gäller skrivsätt i matematikundervisningen finns det flera svårigheter som kan uppstå i 

förhållande till det matematiska språk som används, både när det gäller ord och symboler. 

Curcio (2004) har beskrivit komplexiteten i framför allt det matematiska språk som används i 

problemlösningssituationer. Curcio (2004) framhåller att just för problemlösning så gäller att 

”… the connection between reading and mathematics is manifested and the need for learners 

to develop reading-in-mathematics skills become essential” (Curcio, 2004, s. 169). Detta 

beror delvis på att ord och symboler som används för att beskriva matematiska idéer har ett 

högt konceptuellt innehåll (Curcio, 2004). Dessutom är textförståelsen beroende på läsarens 

förkunskaper och hur bekant innehållet är (Curcio, 2004). Det är inte ovanligt att det uppstår 

problem på grund av en diskrepans mellan elevens aktuella läskunskaper och de läskunskaper 

som uppgiftsformuleringar på exempelvis ett prov förutsätter. 

 

Curcio (2004) redogör för komplexiteten hos matematiktexter genom att beskriva tre typer av 

matematikvokabulär. Generella ord eller symboler är sådana som används både i vardagliga 

och mer formella konversationer (bil, dollar…), tekniska ord och symboler är specifika för 

matematikstudier (hypotenusa, polynom…) medan speciella ord och symboler är sådana som 

har olika betydelser i vardagliga konversationer och i matematiska sammanhang (plan, punkt, 

sluten…). Dessutom har konnektiv (om, och, eller…) en mer avgörande betydelse i 

matematiska texter än annars. På grund av denna komplexitet framhåller han att (Curcio, 

2004, s. 161): 

 

Since mathematical text is one of the most difficult types of scientific text to 

read … it is incumbent upon mathematics teachers to provide experiences for 

learners to navigate mathematical text. 

 

Curcio (2004, med hänvisning till Earle 1976) beskriver också fyra nivåer när det gäller 

läsande av matematik. Den första nivån, att uppfatta symboler innebär att eleven kan 

identifiera en symbol eller ett ord utan någon förståelse för symbolen eller ordet. På den andra 

nivån, att tilldela ordagrann mening, har eleven en förståelse för en symbols innebörd och 

användningsområde. Den tredje nivån gällande matematikläsning är att analysera 

förhållanden. På denna nivå kan eleven generalisera, dra slutsatser, ställa upp ekvationer samt 

förstå och analysera förhållanden mellan koncept och därigenom välja ut relevant information 

och välja bort överflödig information. Den fjärde och sista nivån, att lösa textproblem, 

förutsätter att eleven kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter på nya situationer. 

 

Det är intressant att notera att de bristande läskunskaper som framhålls kunna ge upphov till 

problem är beroende av sådana delar som ord, symboler och hur bekant innehållet är för 

läsaren. Detta innebär att om det finns skillnader mellan länder och deras 

undervisningssystem gällande ord och symbolers betydelser och användningsområden kan 

detta ge upphov till svårigheter för en elev som byter system. Om orden eller symbolerna 

dessutom förekommer i ett annat sammanhang eller används på ett annat sätt än vad eleven är 

van vid innebär det också att innehållet i sig kan vara obekant för eleven. På så sätt kan den 

diskrepans som Curcio beskriver mellan elevens förväntade och aktuella läskunskaper öka 

som följd av att en elev börjar studera matematik i ett nytt land eller i ett annat 

undervisningssystem vilket därför kan skapa problem för eleven. 
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1.5 Teoretiskt perspektiv 
 
1.5.1 Val av teoretiskt perspektiv 

När det gäller studier av processer som rör lärande är det vanligt att utgå från någon inriktning 

av två övergripande teoribildningar som brukar beskrivas som konstruktivistiska respektive 

sociokulturella teorier. Enligt en konstruktivistisk teoribildning konstruerar individen sin 

förståelse av omvärlden genom sin aktivitet och interaktion med omvärlden och tänkandet 

anses utvecklas inifrån individen (Säljö, 2000). Ett sådant synsätt är emellertid mindre lämpat 

för den aktuella studien, för som Sfard (2006) konstaterar angående ett akvisitionistiskt 

synsätt (en inriktning av konstruktivismen): ”Probably the main reasons for the shortcomings 

of acquisitionists’ accounts is these researchers belief in the invariability of learning processes 

across different contexts” (Sfard, 2006, s. 156). Dessutom framhåller hon att ett sådant synsätt 

är ”… ill equipped to deal not just with inter-personal and cross-situational differences…” 

(Sfard, 2006, s. 156). Då denna studie bygger just på skillnader i matematikundervisningen 

mellan kontexter och kulturer skulle därför ett konstruktivistiskt synsätt medföra speciella 

svårigheter att analysera och tolka resultaten. För att bättre kunna förstå dessa skillnader är det 

därför fördelaktigt att försöka använda ett annat teoretiskt perspektiv. 

 

För att studera och analysera de forskningsobjekt som denna uppsats behandlar kommer jag 

därför i stället att använda mig av några inriktningar av de teorier som ofta kommit att 

benämnas som sociokulturella och som ursprungligen grundar sig i Vygotskijs (1978, 1999) 

resonemang och studier. I det närmaste kommer jag därför att beskriva dessa teoribildningar 

och på vilket sätt de är relevanta och användbara just i detta sammanhang. 

 

1.5.2 Ett participationistiskt synsätt 

Inledningsvis kommer vi att titta närmare på den inriktning som Sfard (2006) benämner 

participationism. Sfard (2006) använder begreppet participationism för att beskriva en viss 

familj av sociokulturella diskurser. Inom participationismen gäller att (Sfard, 2006, s.157): 

 

According to this vision, learning to speak, to solve a mathematical problem or 

to cook means a gradual transition from being able to take part in collective 

implementation of a given type of task to becoming capable of implementing 

such tasks in their entirety and on one’s own accord. 

 

Sålunda är individualisering ett viktigt begrepp när det gäller synen på lärande som innebär 

att vissa regelbundna kollektiva handlingar görs tillgängliga som handlingar vilka den 

enskilda individen kan utföra på egen hand. Vidare ses inom participationismen tänkande som 

den individuella formen av kommunikation, det vill säga tänkande innebär kommunikation 

med sig själv (Sfard, 2006). Kognitiva processer och kommunikation mellan olika personer 

ses alltså som olika manifesteringar av samma fenomen (Sfard, 2006). 

 

När det gäller matematik innebär detta enligt Sfard (2006) att barnet först måste kunna delta i 

en numerisk diskurs på ett mer ritualiserat sätt innan det blir möjligt för barnet att använda 

diskursen för att göra egna upptäckter. Medvetande om hur vissa diskursiva rutiner ska 

utföras föregår alltså vanligtvis förmågan att kunna förstå när det är lämpligt att utföra sådana 

rutiner (2006). Till sist beskriver hon lärande inom matematik genom (Sfard, 2006, s. 162): 

 

Learning mathematics may now be defined as individualizing mathematical 

discourse, that is, as the process of becoming able to have mathematical 

communication not only with others, but also with oneself. 



13 

 

 

När begreppet diskurser används inom participationismen ska det betraktas som olika typer av 

kommunikation som för samman vissa människor medan andra exkluderas från 

kommunikationen (Sfard, 2006). På så sätt kan det för en individ vara möjligt att delta i 

kommunikation inom vissa diskurser men inte andra. För att detta ska ändras, det vill säga att 

det sker en diskursiv förändring hos individen så att denna kan delta även i den nya diskursen, 

krävs någon slags kommunikation med en mer kunnig samtalspartner (Sfard, 2006). Det 

måste alltså finnas någon slags diskrepans i de diskurser samtalspartnerna använder sig av. 

 

Matematik kan ses som en speciell typ av diskurs som bland annat utmärker sig genom sina 

regler, objekt och medier, däribland dess symboliska artefakter som har skapats speciellt för 

denna typ av kommunikation (Sfard, 2006). Inom en diskurs eller gemenskap beskrivs också 

godkända narrativ som en typ av utsagor som accepteras och ses som sanna inom 

gemenskapen. Inom matematiken kan denna typ av godkända narrativ gälla diskursiva 

konstruktioner som definitioner, bevis och teorem. 

 

1.5.3 Diskursbegreppet: en definition 

Inom ramen för denna studie kommer Sfards (2006) definition av begreppet diskurs 

hädanefter att användas. Detta innebär att en diskurs ses som en typ av kommunikation som 

för samman vissa människor medan andra exkluderas från kommunikationen. En diskurs 

utmärker sig genom sina regler, objekt och medier som är speciella för den typen av 

kommunikation. Dessutom beskrivs godkända narrativ, det vill säga utsagor som accepteras 

och ses som sanna inom den aktuella gemenskapen. Diskurser kan beskrivas inom olika 

kontexter och i denna studie beskrivs främst diskurser inom matematikundervisningen. 

Utifrån detta synsätt kommer diskurserna att utmärkas av konstruktioner såsom uppgiftstyper 

och skrivsätt som används i matematikundervisningen. 

 

1.5.4 Koppling till Vygotskijs teoribildning 

Som jag tidigare nämnde har den sociokulturella teoribildningen i stor utsträckning tagit sin 

utgångspunkt i Vygotskijs tänkande. För att ge en tydligare förståelse av hur jag kommer att 

använda Vygotskijs teorier och på vilket sätt de sätts i relation till övriga sociokulturella 

inriktningar som används i studien, kommer jag här att beskriva närmare hans syn på lärande 

tillsammans med de kopplingar jag gör till övriga teoribildningar. 

 

Låt oss börja med att påminna oss om Vygotskijs generella teorier kring utveckling och 

lärande. Vygotskij (1999) bygger upp ett teoretiskt system där utveckling och (skol)inlärning 

påverkar varandra ömsesidigt. Förutom den aktuella utvecklingsnivån hos ett barn definierar 

Vygotskij (1999) det han kallar för den närmaste utvecklingszonen: ”Det är denna skillnad 

mellan … den aktuella utvecklingsnivån … och den nivå som barnet uppnår när det inte löser 

uppgifter självständigt, utan i samarbete, som bestämmer den närmaste utvecklingszonen” 

(Vygotskij, 1999, s. 329). Han påstår att det är inom denna zon som inlärningen måste ske och 

att det är genom denna inlärning som utvecklingen drivs framåt: ”I skolan lär ju sig inte 

barnet sådant som det redan kan göra på egen hand, utan sådant som det ännu inte kan, men 

som det har möjlighet att lära sig i samarbete med läraren och under dennes handledning” 

samt ”Därför är också den närmaste utvecklingszonen, som bestämmer detta område av 

möjliga övergångar som barnet kan göra, det viktigaste momentet i relationen mellan 

inlärning och utveckling” (Vygotskij, 1999, s. 333). Det som ligger inom den närmaste 

utvecklingszonen på ett stadium kommer att vara den aktuella utvecklingsnivån på nästa. På 

samma sätt kan vi förstås inte försöka lära ut något som ligger utanför den närmaste 

utvecklingszonen. 
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Vygotskij använder också begreppen medvetandegörande och avsiktlighet. Att en process 

medvetandegörs innebär att den generaliseras på ett sätt som möjliggör ett annat förhållande 

till den, där den kan användas avsiktligt. Vygotskij beskriver detta på följande sätt (Vygotskij, 

1999, s. 294): 

 

När jag generaliserar processen av min egen aktivitet blir det möjligt för mig att 

ha ett annat förhållande till den. För att uttrycka det grovt kan man säga att den 

liksom avskiljs från medvetandets allmänna aktivitet. Jag är medveten om att jag 

minns, dvs. jag gör min egen hågkomst till föremål för medvetandet. Det uppstår 

ett särskiljande. Varje generalisering utväljer på ett särskilt vis ett objekt. Det är 

därför som medvetandegörandet, om man förstår det som en generalisering, 

omedelbart leder till att man tillägnar sig något. 

 

Att en funktion medvetandegörs skulle alltså kunna beskrivas som processen som leder till att 

något som redan var möjligt att göra oavsiktligt nu blir möjligt att göra medvetet och 

avsiktligt. Denna process har ett samband med den närmaste utvecklingszonen. Detta kan 

exemplifieras med skillnaden mellan det Vygotskij (1999) beskriver som spontana och 

vetenskapliga begrepp där vetenskapliga begrepp är ett slags teoretiska begrepp som främst 

inlärs i skolan och som är mer generella och inte direkt kopplade till tingen till skillnad från 

de spontana som är av en mer empirisk karaktär. Han framhåller att ”… de vetenskapliga 

begreppens utveckling förutsätter en viss nivå hos de spontana – en nivå där 

medvetandegörandet och villkorligheten ligger i närmaste utvecklingszonen – liksom att de 

vetenskapliga begreppen ombildar de spontana och lyfter dem till en högre nivå, och 

därigenom förverkligar deras närmaste utvecklingszon” (Vygotskij, 1999, s. 350-351). Det 

ska framhållas att detta är ett exempel, Vygotskij gör samma beskrivning av förhållandet 

mellan aritmetiska och algebraiska uttryck inom matematiken (Vygotskij, 1999) där algebran 

alltså utgör en generalisering av aritmetiken. Det som är intressant är att det endast är möjligt 

att medvetandegöra, det vill säga att lära sig behärska, något som redan ligger i den närmaste 

utvecklingszonen och som vi redan kan göra fastän inte medvetet och avsiktligt men däremot 

under handledning. 

 

Denna process som medvetandegörandet innebär skulle kunna jämföras med den 

individualisering som Sfard (2006) beskriver när vi går från att kunna göra någonting som en 

kollektiv handling till att kunna göra det helt på egen hand. På samma sätt ligger alltså de 

handlingar vi kan göra kollektivt i den närmaste utvecklingszonen och när de individualiseras 

motsvarar det den nya aktuella utvecklingsnivån. Detta blir ännu mer tydligt om vi gör en 

jämförelse med Vygotskijs beskrivning av utvecklingen av barns lekar: ”The development 

from games with an overt imaginary situation and covert rules to games with overt rules and a 

covert imaginary situation outlines the evolution of children’s play” (Vygotsky, 1978, s. 96). I 

början är alltså reglerna som styr leken inte direkt bekanta för barnet för vilket leken endast 

handlar om låtsassituationer som kan härma ”verkliga” situationer. Senare blir dock reglerna 

klara för barnet som utformar sin lek efter regler, vi skulle kunna säga att reglerna 

medvetandegörs genom leken som utgör en situation för lärande: ”This strict subordination to 

rules is quite impossible in life, but in play it does become possible: thus, play creates a zone 

of proximal development of the child” (Vygotsky, 1978, s. 102). De kollektiva handlingar 

som participationismen beskriver skulle alltså i någon mån kunna ses som en slags lekar. 

 

För att återkomma till lärandet av matematik beskrev Sfard (2006) det som en 

individualisering av en matematisk diskurs. Att lära sig matematik handlar om att inte bara 
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kunna kommunicera matematik tillsammans med andra som finns tillgängliga som stöd, utan 

också att kunna kommunicera, det vill säga resonera och tänka kring, matematik självständigt. 

Med Vygotskijs (1999) termer skulle detta alltså innebära att den matematiska diskursen först 

låg i den närmaste utvecklingszonen och kunde användas oavsiktligt och spontant enligt vissa 

rutiner i grupp men att den genom individualiseringen medvetandegjordes, individen lärde sig 

att behärska diskursen och använda den avsiktligt samt förstod de regler som styrde den. I det 

närmaste ska vi se hur detta kan kopplas till lärandet och användandet av olika skrivsätt och 

uppgiftstyper i matematikundervisningen och vilka svårigheter som kan uppkomma till följd 

av detta. 

 

1.5.5 Teoretiskt perspektiv på uppgifter och skrivsätt 

Eftersom en matematisk diskurs enligt Sfard (2006) kan definieras genom den typ av 

godkända narrativ som definitioner, bevis och teorem utgör, skulle vi kunna utveckla detta 

resonemang och tänka oss att det existerar en diskurs i skolans matematikundervisning där 

godkända narrativ utgörs av vissa typer av uppgiftsformuleringar och svar på dessa samt vissa 

sätt att använda det matematiska skrivsättet i frågorna och svaren och på så sätt ”visa hur man 

tänker” som matematiklärare ofta uttrycker det. I så fall skulle de svårigheter som 

förekommer kunna hänföras till att det finns en diskrepans mellan elevens diskurs och den 

som finns i den aktuella skolan och som läraren representerar, vilket i sin tur skulle kunna 

förklara varför elever som har varit framgångsrika i matematiken i sitt hemland får problem 

när de kommer till ett annat land. Eleven har helt enkelt inte lärt sig behärska de godkända 

narrativen i form av exempelvis uppgiftsformuleringar och kan därmed inte hantera dem 

individuellt och på egen hand. Däremot är det möjligt att eleven i stöd av läraren eller gruppen 

skulle klara av att lösa den typ av uppgifter som förekommer inom matematikundervisningen 

genom att följa den typ av rutiner som vanligtvis tillämpas inom problemlösningen. Detta 

skulle då på sikt kunna leda till att reglerna för dessa rutiner på sikt medvetandegörs för 

studenten som då kommer att individualisera den nya diskursen. 

 

Det kan också vara värt att tillägga att om den diskurs i matematikundervisningen som eleven 

är van vid inte är direkt bekant för läraren, som därför inte heller har individualiserat och 

medvetandegjort denna, så kan läraren ha svårt att se hur eleven tänker och förstå vari 

problemet består. Detta framgår inte minst av att Parszyk (2009) framhåller att elevers 

svårigheter ofta diagnosticeras utifrån en etnocentrisk syn på matematik som kolliderar med 

den inflyttade elevens sätt att tänka matematik eller att matematikundervisningen, som även 

tidigare framhölls, ses som universell. 

 

Även Cobb (2000) har sammanställt och jämfört perspektiv hos ett flertal forskare, däribland 

Sfards, Dörflers och van Oers teorier, och vissa aspekter från denna sammanställning kan vara 

användbara när det gäller att förstå de teoretiska perspektiven och implikationerna för 

svårigheter kring framför allt symboler och begrepps roll i matematikundervisningen. 

Lärandeprocessen för att lära sig att använda symboler i allmänhet och matematiska symboler 

i synnerhet har en participatorisk aspekt som inbegriper att tillägna sig användandet av 

matematiska begrepp och symboler som ingår i en viss diskurs (Cobb, 2000). Detta innebär 

att fokus hamnar på användandet av symboler snarare än vissa egenskaper hos symbolerna i 

sig och Cobb (2000) framhåller att i detta sammanhang ses meningen hos ett begrepp som 

synonymt med hur begreppet används. Detta medför att ”An important consequence of this 

focus on the activity of symbolizing is that it challenges the notion that symbols can serve as 

unambiguous carriers of meaning in the classroom” (Cobb, 2000, s. 18). Synen att 

meningsskapandet för symboler innebär att de associeras med några separata och fristående 

referenter avvisas således och i stället ses lärande inom matematiken som enkulturation till en 
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matematisk diskurs. En annan följd av detta blir att vi kan se det som att ”… in practice, we 

infer that a student has grasped the meaning of a mathematical term only when the student has 

a thorough command of its social use…” (Cobb, 2000, s. 27). 

 

En viktig poäng här är att elevernas användande av matematiska begrepp ur denna synvinkel 

nödvändigtvis föregår utvecklingen av begreppens mening. Eleven använder symbolerna i ett 

sammanhang innan det blir möjligt för eleven att använda dem självständigt. Det är ur denna 

synvinkel inte så, som ofta beskrivs inom konstruktivistisk teoribildning, att eleven först 

utvecklar en förståelse för begreppen och sedan kan börja använda dem, utan snarare tvärtom 

(Cobb, 2000). 

 

Vi kan här konstatera några intressanta aspekter i förhållande till tidigare diskussion. Det 

faktum att lärande betraktas som enkulturation och att matematiska symboler ingår i den 

diskurs som eleverna tillägnar sig innebär att symbolik inom matematikundervisningen kan se 

olika ut i olika sammanhang. Detta förtydligas genom att det framhålls att symboler och 

begrepps betydelser är synonyma med hur de används och att de därmed inte kan antas ha en 

otvetydig betydelse i klassrummet. Det innebär alltså att symbolik inom 

matematikundervisningen, såväl om vi ser det specifikt som notationsanvändning som i en 

mer bred bemärkelse rörande exempelvis hur man formulerar sig och ställer frågor, kan ha 

olika betydelser i olika sammanhang. Precis som tidigare ser vi alltså att elever från olika 

kulturer inte nödvändigtvis använder matematiska symboler och begrepp på samma sätt vilket 

i sin tur kan innebära att en elev i ett nytt sammanhang inte har full kontroll över hur dessa 

ska användas på ett socialt accepterat sätt och alltså därmed inte längre anses ha full förståelse 

för den matematiska betydelsen även om den hade det i ett tidigare sammanhang. 

 

För att slutligen försäkra oss om att detta sätt att diskutera diskurser är kompatibelt med den 

definition som används i studien, kan vi för säkerhets skull konstatera att det som här 

beskrivits som enkulturation till en diskurs är ekvivalent med vad som i övrigt har benämnts 

individualisering av en diskurs. Då symbolers betydelser ses som synonyma med hur de 

används kan de på liknande sätt sägas ingå i diskursens godkända narrativ. 

 

1.5.6 Förståelse av svårigheter utifrån det teoretiska perspektivet 

Vi ser här att det är möjligt att förstå och tolka de svårigheter som tidigare har framhållits 

gällande uppgiftstyper och skrivsätt i ljuset av det teoretiska perspektiv som presenterats. Som 

tidigare diskuterades kan uppgiftstyperna skilja sig åt från vad eleven är van vid och texterna 

kan vara utformade på ett annat sätt där även orden och symbolerna används annorlunda och 

med en annan innebörd än vad eleven är van vid. Även de sätt eleven förväntas formulera sina 

svar på uppgifter kan därför skilja sig åt. Detta skulle kunna beskrivas som att de godkända 

narrativen skiljer sig åt genom att det är olika typer av utsagor i matematikundervisningen 

som accepteras. Det innebär således att de ingår i olika diskurser i matematikundervisningen. 

Den diskrepans mellan förväntade och aktuella läskunskaper som Curcio (2004) beskrev, 

tillsammans med de svårigheter som den gav upphov till, kan därmed i själva verket beskrivas 

som en följd av diskrepansen mellan olika diskurser i matematikundervisningen. 

 

För att eleven i en sådan situation ska kunna förstå den nya typen av matematiskt skrivsätt, 

uppgiftsformuleringar och uppgiftstyper, måste det ske en diskursiv förändring hos eleven så 

att den kan tillgodogöra sig den nya diskursen i matematikundervisningen. För att 

åstadkomma detta måste eleven få stöd av läraren eller gruppen som redan har tillgodogjort 

sig den diskursen. Som har framgått hos bland annat Koole (2012) är det inte ovanligt att 

läraren inte inser att denna skillnad föreligger och därför hjälper eleven, som kanske inte ens 
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förstår frågan, med fel del av problemet. Men om eleven inte ens klarar av att utföra 

proceduren för att lösa uppgiften kollektivt, tillsammans med läraren, befinner sig inte eleven 

i den närmaste utvecklingszonen och därför föreligger inte förutsättningar för att en 

utveckling ska ske. 

 

Läraren kanske i stället måste börja med att arbeta med de koncept som eleven inte tidigare 

har kommit i kontakt med eller de termer som används på ett annorlunda sätt, så att eleven 

blir van att använda dessa och på så sätt närmar sig den nya diskursen tillräckligt för att kunna 

lösa uppgiften tillsammans med läraren. Här ser vi alltså till sist också ett samband med den 

nivåindelning som Curcio (2004) beskrev, där eleven på den första nivån på sin höjd kan 

uppfatta och använda symboler när den får stöd, medan den för att kunna lösa textproblem 

måste ha tillgodogjort sig begreppen för att kunna förstå både att och hur de ska användas. 

Nivåindelningen kan på så sätt också sägas motsvara utvecklingsnivå inom den aktuella 

diskursen. 

 
1.6 Syfte 
Tidigare har studier genomförts i skolor där flera av eleverna har invandrarbakgrund och 

därför studerar matematik i ett nytt land och ett nytt utbildningssystem (se t.ex. Abreu & 

Gorgorió, 2009; César & Favilli, 2005). Dessutom är det relativt väl utrett vilka skillnader 

som förekommer i matematikundervisningen under de tidigare skolåren (se t.ex. Löwing & 

Kilborn 2008, 2010). I den typen av studier har fokus legat på de svårigheter elever kan få till 

följd av skillnader i matematikundervisningen och det har bland annat framhållits att läraren 

inte har tillräcklig kunskap att arbeta med denna typ av problem. För att få mer kunskap om 

hur lärare och elever faktiskt kan arbeta effektivt med svårigheter till följd av skillnader i 

matematikundervisningen på gymnasienivå, kan det därför vara aktuellt att fråga sig i vilka 

miljöer ny kunskap går att finna. Det angreppssätt som kommer att användas i denna studie är 

därför att studera skolor där den internationella profilen ses som en tillgång snarare än att göra 

ytterligare en studie i ett mer ”utsatt” område. Specifikt innebär detta att studien främst 

kommer att genomföras på studieförberedande gymnasieprogram på ett antal utlandsskolor 

och internationella skolor som följer styrdokument från olika utbildningssystem. 

 

Syftet med denna studie är därför att i någon mån göra en inventering bland några 

internationella skolor och utlandsskolor för att försöka skapa en förståelse för när och varför 

svårigheter kan uppstå till följd av skillnader när det gäller framför allt skrivsätt och 

uppgiftstyper, det vill säga den skriftliga matematiken i skolan. Detta gäller endast 

matematiken på gymnasienivå. Utöver detta är syftet att undersöka hur lärare och elever 

arbetar med att överbrygga dessa problem och hur det fungerar. Studieobjekten kommer 

därför att vara svårigheter till följd av skillnader i skrivsätt och uppgiftstyper samt metoder 

för att ta sig förbi dessa. Med svårigheter avses problem för eleven att tillgodogöra sig 

matematikundervisningen, skrivsätt all skriftlig kommunikation i matematikundervisningen, 

uppgiftstyper alla typer av skriftliga uppgifter som elever förväntas lösa självständigt samt 

metoder den typ av handlingar lärare och elever vidtar för att undanröja svårigheterna. 

 

Studien kommer att genomföras utifrån ett sociokulturellt synsätt där skrivsätt och 

uppgiftstyper ses som delar av en diskurs inom matematikundervisningen där olika diskurser 

kan förekomma i olika länder. Med diskurs avses här en typ av kommunikation som för 

samman vissa människor medan andra exkluderas från kommunikationen enligt definition 

under 1.5.3. Studien kan sedan både utgöra en grund för vidare studier av 

matematikundervisning i denna typ av skolor samt, i förhållande till tidigare resultat, ge en 
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förståelse för hur och om erfarenheterna från dessa skolor kan vara användbara i förhållande 

till andra typer av skolor med liknande svårigheter. 

 
1.7 Frågeställningar 

 När och varför kan svårigheter till följd av skillnader i skrivsätt och uppgiftstyper i 

matematikundervisningen uppstå? 

 På vilka sätt arbetar elever och lärare med dessa svårigheter? 
 

1.8 Avgränsning 
I denna studie kommer endast matematikundervisning på studieförberedande program på 

gymnasienivå att studeras. Fokus kommer att ligga på att undersöka vilka svårigheter som kan 

uppstå och på vilket sätt lärare och elever lyckas överbrygga dessa. Detta innebär att det inte 

ligger i studiens syfte att göra en uttömmande beskrivning av skillnaderna i 

matematikundervisningen som kan finnas mellan olika länder. Det är inte heller syftet att göra 

en beskrivning av samtliga svårigheter som kan uppstå utan snarare att visa på var svårigheter 

kan uppstå och varför de gör det. Eftersom studieobjekten vidare är skrivsätt och 

uppgiftstyper, det vill säga specifika delar av matematikundervisningen, kommer inte andra 

kulturella skillnader gällande skolmiljön att studeras såsom exempelvis relationen mellan 

lärare och elever. Det är inte heller avsikten med studien att utreda orsaker till varför det finns 

skillnader i matematikundervisningen. Detta innebär att sådana bakgrundsfrågor som bygger 

exempelvis på skillnader i styrdokument, skolpolitik eller sociologiska resonemang om den 

omgivande miljöns inflytande, inte kommer att diskuteras i denna studie. 

 

2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
2.1.1 Grunder för urval 

Som tidigare har beskrivits ligger det i linje med studiens syfte att besöka internationella 

skolor och utlandsskolor. Detta beror dels på att det kan antas vara miljöer som har 

konfronterats med de svårigheter som beskrivs i frågeställningarna och dels på att denna typ 

av skolor inte har studerats på samma sätt som skolor som av andra anledningar har en stor 

kulturell diversitet i sin elevgrupp. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns olika 

typer av internationella skolor och utlandsskolor som kan möta olika typer av svårigheter. Då 

syftet med studien är att göra en slags inventering kring var svårigheter kan uppstå och hur 

lärare och elever kan arbeta med dessa, har valet gjorts att genomföra studien i några olika 

typer av skolor som alltså skiljer sig åt sinsemellan när det gäller sina respektive 

förutsättningar. På så sätt är det också möjligt att få en mer generell bild av var och varför 

svårigheter kan uppstå än om endast en skola hade besökts. I denna studie ingår därför besök 

på fyra olika skolor där en vecka har tillbringats på vardera skolan där observationer samt 

intervjuer med lärare och elever har genomförts. För att ytterligare bredda undersökningen har 

dessutom en av dessa skolor varit en svensk skola som helt följer svenska styrdokument. 

 

2.1.2 Beskrivning av de skolor där studien genomförts 

En sammanställning av de skolor som har ingått i studien framgår av följande tabell. Med 

utlandsskola avses här en skola som bedriver undervisning enligt ett annat lands styrdokument 

än det land där skolan är belägen. Samtliga skolor som ingår i studien är belägna i Europa
1
. 

 

                                                      
1
 Av forskningsetiska skäl preciseras inte skolornas geografiska läge närmare, se vidare under 2.5. 
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Skola Typ av skola Utbildningssystem Undervisningsspråk 

Skola 1 Fransk 

utlandsskola 

Franska 

styrdokument 

(lycée français) 

Franska 

Skola 2 Skandinavisk 

utlandsskola 

Främst enligt 

svenska 

styrdokument och 

IB (även 

utbildning enligt 

norska 

styrdokument 

förekommer 

separat) 

Svenska, engelska, 

(norska) 

Skola 3 Svensk 

gymnasieskola 

Svenska 

styrdokument 

Svenska 

Skola 4 Internationell 

skola 

IB Engelska 

 

Det bör framhållas att skolorna 1, 2 och 4 alla har elever med olika utbildningsbakgrund. På 

skola 1 studerar elever från hela den fransktalande världen och på IB-programmet på skola 2 

studerar både svenska, finska och norska elever samt elever från det land där skolan är 

belägen. På skola 4 läser elever från hela världen, inklusive svenska elever. 

 

Mellan de olika skolorna finns det skillnader i förutsättningar som här bör framhållas. Medan 

lärarna i skola 4 antagligen inte kan ha kunskap om alla de olika utbildningssystem som de 

olika eleverna kommer ifrån, kan lärarna på skola 1 och skola 2 förväntas ha större insikt i de 

utbildningssystem som eleverna har tidigare erfarenhet från. Detta beror på att elevgruppen 

hos skola 4 ur denna aspekt förefaller vara den mest heterogena. Samtidigt har skola 2 en 

speciell förutsättning genom att det på grund av de små elevgrupperna ibland förekommer 

samordnad undervisning med elever som läser olika utbildningar såsom IB-programmet och 

naturvetenskapsprogrammet enligt svensk läroplan. Skola 1 är speciell genom det faktum att 

den har möjlighet att ge eleverna svensk gymnasiebehörighet om de skriver svenska 

nationella prov i matematik som har översatts till franska, trots att eleverna i övrigt följer en 

undervisning enligt franska styrdokument. På så sätt har både lärarna och eleverna en viss 

erfarenhet av båda undervisningssystemen. Skola 3 är till sist den mest homogena skolan ur 

den synvinkeln att elever med huvudsakligen svensk utbildningsbakgrund undervisas inom 

det svenska utbildningssystemet. 

 

2.1.3 Bortfall 

Avsikten med studien har från början varit att besöka fyra olika skolor och de skolor som till 

sist ingick i studien bedöms utgöra ett bra urval. Samtidigt ska det sägas att flera skolor 

kontaktades inför studien och att endast ett litet antal av dessa svarade och kunde tänka sig att 

delta. Den största svårigheten var emellertid inte att få utlandsskolor och internationella skolor 

att delta, de flesta lärare jag har pratat med på dessa skolor har varit mycket intresserade av 

studien. Däremot var det mer problematiskt att hitta en lämplig svensk gymnasieskola. 

Förhoppningen var att kunna besöka en svensk skola som hade elever med bakgrund från 

flera olika länder. Tyvärr var inte detta möjligt inom ramen för denna studie och den skola 

som till sist kom att ingå i studien (skola 3) hade i princip enbart elever som hade gått hela sin 

skolgång i svensk skola. Därför hade lärarna mycket liten erfarenhet av att arbeta med elever 
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med olika bakgrund, något som i sin tur kan ha lett till att bidraget till denna studie från den 

skolan blev mindre än vad jag som forskare hade hoppats på. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

2.2.1 Forskningsstrategi 

I datainsamlingsarbetet har i huvudsak kvalitativa metoder tillämpats. Anledningar till att 

kvalitativa metoder har bedömts lämpa sig väl för denna undersökning är dels att 

tyngdpunkten utifrån frågeställningarna ligger på att försöka beskriva (Bryman, 2002) hur 

vissa praktiker ser ut i skolan. Detta innebär att det blir nödvändigt att gå ut och se hur lärare 

och elever faktiskt arbetar i den kontext som de respektive skolorna utgör. Ett kvantitativt 

angreppssätt hade dessutom förutsatt att det hade funnits en tydlig tidigare teori kring 

matematikundervisningen i denna typ av internationella skolor som hade kunnat undersökas 

och kring vilken det hade kunnat formuleras frågor (Bryman, 2002). Nu är inte detta fallet, 

utan målet blir i stället att försöka utöka förståelsen för den typ av frågeställningar som 

studien behandlar. Processen blir så att säga mer induktiv än deduktiv (Bryman, 2002). 

 

Dock framhåller Bryman (2002) att kvalitativa metoder ofta brukar bygga på ett relativt 

ostrukturerat tillvägagångssätt när det gäller insamlingen av data och att det därför brukar vara 

att föredra mer generella frågeställningar än specifika frågeställningar. Speciellt vid 

etnografiska metoder brukar forskaren kunna tillbringa tid i en miljö med ett generellt 

forskningsfokus för att sedan ringa in ett snävare intresseområde. Ett sådant tillvägagångssätt 

hade emellertid varit mindre lämpat för den aktuella studien, dels eftersom det finns ett 

tydligare forskningsfokus och dels av mer praktiska skäl. Det hade helt enkelt varit svårt att 

inom ramen för ett examensarbete och under endast några veckor i en miljö, både formulera 

forskningsinriktning och hinna genomföra en ordentlig studie. Detta innebär att även om ett 

övervägande kvalitativt synsätt används i denna studie så kommer metoderna inom detta 

område att dra åt ett mer strukturerat tillvägagångssätt. 

 

2.2.2 Undersökningsmetod 

Utifrån ramarna för studien har en vecka avsatts för fältstudier på respektive skola. En 

möjlighet är då att kunna kombinera de datainsamlingsmetoder som används för att få en 

bredare och mer heltäckande bild av arbetet. Bryman (2002) jämför exempelvis för- och 

nackdelar med deltagande observation och kvalitativa intervjuer. Deltagande observation 

innebär bland annat möjligheter att få syn på sådant som annars tas för givet eller anses vara 

underförstått och som därför inte kommer att framgå vid en intervju. Vidare möjliggör 

deltagande observation en möjlighet att se sådant som undersökspersonerna annars skulle dra 

sig för att säga vid en intervju. Dessutom innebär observationen en möjlighet att se praktiken i 

skolan i dess naturliga sammanhang och omgivning till skillnad från en intervju som utgör ett 

något konstlat sammanhang. 

 

Samtidigt innebär observation som metod flera svårigheter, inte minst vid denna 

undersökning. För att kunna både jämföra flera skolor och också se till att studera hur lärare 

och elever arbetar med exempelvis uppgiftstyper, hade det varit nödvändigt att tillbringa en 

mycket lång tid i varje skola. Risken är nämligen annars att arbetet vid de olika skolorna vid 

de aktuella besöken behandlar helt olika delar av matematiken och kan dessutom bestå av 

olika typer av arbetsformer som inte säkert är relevanta för studien, exempelvis projektarbete. 

Intervjuer ger då möjligheten att lyfta fram sådana aspekter som inte blir synliga under den 

aktuella observationen. Det ger en möjlighet att be lärarna reflektera över hur de arbetar med 

olika delar av matematiken och att be elever se tillbaka på vilka svårigheter de har upplevt när 
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de precis kom i kontakt med det nya utbildningssystemet. Kortfattat ger intervjuer, som även 

Bryman (2002) framhåller, möjligheter till ett större täckningsområde än det som just för 

tillfället framkommer genom observation samtidigt som det är möjligt att tydligare rikta in en 

intervju på det aktuella forskningsfokuset. 

 

Av dessa anledningar har både observation och intervju använts parallellt vid 

datainsamlingsarbetet. Utöver detta har även en intervju av praktiska skäl genomförts som en 

fokusgrupp, vilket beskrivs mer ingående längre ner. 

 

2.2.3 Intervjumetodik 

Utgående från den kvalitativa formen på undersökningen har även en kvalitativ intervjuform 

tillämpats. Detta innebär att ett större fokus läggs på intervjupersonernas egna uppfattningar 

och synsätt (Bryman, 2011), vilket är relevant för de aktuella frågeställningarna när det gäller 

att förstå vad som upplevs som lätt och svårt och vad som fungerar bra och mindre bra i 

undervisningen. På så sätt innebär intervjuer inom kvalitativ forskning en större flexibilitet 

där intervjun kan röra sig i olika riktningar utifrån vad intervjupersonen upplever viktigt 

(Bryman, 2011). Eftersom det både är viktigt att få en insikt i hur lärarna undervisar och 

varför samt på vilket sätt eleverna uppfattar matematiken och matematikundervisningen, har 

både lärare och elever intervjuats. 

 

För att kunna angripa det förhållandevis specifika frågeställningarna och avgränsade 

forskningsfokuset, har en semistrukturerad intervjuform använts. Detta innebär att en 

intervjuguide (intervjuguiderna finns bifogade som bilaga 4) har utformats inför varje intervju 

där de teman som ska beröras har framgått tillsammans med frågor som kan komma att ställas 

(Bryman, 2011). Samtidigt har intervjun ändå hållits så flexibel att frågorna och ordningen på 

frågorna har kunnat anpassas efter den aktuella intervjun och intervjupersonen. Detta är 

speciellt viktigt för att just intervjupersonens tolkningar och synsätt ska kunna komma fram 

(Bryman, 2011). 

 

När det gäller själva utformningen av intervjuguiderna har flera hänsyn tagits. Bryman (2011, 

s. 419) framhåller bland annat att ”Frågorna ska … täcka de områden eller teman man är 

intresserad av, men det ska ske utifrån intervjupersonernas perspektiv”. Detta innebär både att 

intervjuguiden måste vara utformad på ett sådant sätt att den information som krävs för att 

besvara frågeställningarna framkommer samtidigt som ett språk som passar 

intervjupersonerna används. Bryman (2011) framhåller vidare att det är bra att inför intervjun 

bekanta sig med den miljö där intervjupersonerna verkar. Av dessa anledningar har inte en 

intervjuguide använts utan det har använts olika intervjuguider för varje skola och beroende 

på om det är lärare eller elever som intervjuas. Dessutom har intervjuspråket varierat 

beroende på vem som intervjuas. Speciellt har intervjuerna genomförts på franska i skola 1 

och några elever har intervjuats på engelska i skola 4. Genom detta förfarande har frågorna 

kunnat anpassas på ett sådant sätt att de upplevts relevanta för intervjupersonerna i deras 

sammanhang. 

 

Generellt har intervjuguiderna utformats på ett sådant sätt att övergripande frågor kring 

matematiken och matematikundervisningen har behandlats först, med den dubbla avsikten att 

få en bild av lärarens/elevens syn på matematiken och att förstå vad de ser som eventuellt 

lättare respektive mer problematiskt, innan de har blivit ombedda att specifikt reflektera över 

internationella och kulturella aspekter. Därefter har frågor som mer direkt rör 

frågeställningarna behandlats. Flera intervjuguider för elever har dessutom haft olika spår 

beroende på om det exempelvis är en elev som har bakgrund i det svenska 
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utbildningssystemet eller inte och om eleven läser IB-matematik eller följer svensk kursplan. 

Till sist innehåller intervjuguiderna underfrågor under nästan alla frågor av slaget ”kan du ge 

exempel?”, ”förklara” och så vidare. Dessa frågor har enbart utgjort ett stöd för intervjuaren 

som enkelt ska ha tillgång på följd- och fördjupningsfrågor att ta till och avsikten har inte 

varit att ställa alla frågor till alla intervjupersoner. Det ska också framhållas att 

intervjuguiderna i vissa fall har ändrats utefter de erfarenheter som gjorts, vilket diskuteras 

mer under procedur. 

 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats varför inga anteckningar har tagits under själva 

intervjuprocessen. Syftet med detta tillvägagångssätt har, som Bryman (2011) skriver, varit att 

möjliggöra en mer detaljerad analys samt att kunna fånga intervjupersonernas svar i deras 

egna ordalag. En annan anledning till att spela in intervjuerna är som Kvale (1997) beskriver 

att intervjuaren måste kunna fatta snabba beslut om vilka av intervjupersonens svar som ska 

följas upp och om de ska tolkas. Därför blir det nödvändigt att kunna lyssna aktivt och 

engagerat under intervjun för att kunna ställa insatta frågor. I detta sammanhang ställer Kvale 

(1997) upp några kriterier
2
 för en kvalificerad intervjuare som underlättar för att kunna få ut 

rik kunskap och genomföra intervjun på ett etiskt sätt när det gäller avseendet att skapa en 

förmånlig situation för intervjupersonen. Under intervjuerna har jag strävat efter att så långt 

som möjligt följa dessa kriterier (även om jag naturligtvis är en relativt ovan intervjuare och 

därför inte alltid har kunnat uppfylla dessa mål). Det ska också tilläggas att vid 

transkriberingsarbetet har valet gjorts att inte transkribera flera bekräftande uttryck av slaget 

”ja just det”, ”okej” och så vidare, eftersom detta skulle innebära en stor ökad arbetsinsats vid 

transkriberingen trots att tillskottet i användbar data antagligen skulle vara ringa. 

 

2.2.4 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en intervjumetod som inbegriper fler än en person, alltså en form av 

gruppintervju (Bryman, 2011). Denna metod tillämpades vid ett tillfälle under studien, främst 

av praktiska skäl, då en grupp om sju elever från skola 1 intervjuades samtidigt. 

 

Bryman (2011) beskriver att fokusgrupp är en metod som ofta används inom kvalitativ 

forskning eftersom det innebär en möjlighet att ta reda på hur deltagarna uppfattar de 

frågeställningar som presenteras för dem. Ofta ligger betoningen på ett visst tema och 

intervjun sker på ett relativt ostrukturerat sätt där deltagarnas åsikter och synsätt tillåts komma 

fram. En viktig skillnad jämfört med en vanlig intervju är att fokusgruppen ger en möjlighet 

för deltagarna att utforska varandras åsikter och skäl för dessa. På så sätt innebär 

fokusgruppen en metod för att få fram fler åsikter kring de frågor som diskuteras. På liknande 

sätt kan fokusgruppen också leda till mer realistiska beskrivningar av vad människor tycker 

och tänker eftersom individerna kan argumentera med varandra och ifrågasätta varandras 

åsikter. Samtidigt kan fokusgruppen också innebära att det som studeras är hur individer 

agerar i egenskap av gruppmedlemmar och därmed hur samspelet i gruppen ser ut (Bryman, 

2011). Detta kan även leda till att intervjuarens kontroll över intervjusituationen minskar och 

de många åsikter som framkommer och korsar varandra kan göra datainsamling och analys 

mer komplicerad (Kvale, 1997). 

 

I denna studie genomfördes fokusgruppen på motsvarande sätt som de individuella 

intervjuerna och ingen skillnad gjordes vid framtagandet av intervjuguide för detta tillfälle. 

Därför stämmer den metodik som nämnts i samband med intervjumetodiken generellt även 

här. Däremot utnyttjades det faktum att en grupp intervjuades genom att diskussion 

                                                      
2
 De kriterier som ställs upp är att intervjuaren ska vara kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, 

styrande, kritisk, minnesgod och tolkande (Kvale, 1997, s. 138). 
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uppmuntrades. På så sätt skapades utrymme, såsom beskrivits, för att fler och mer realistiska 

åsikter skulle komma fram. Det ska samtidigt framhållas att andra gruppdynamiska effekter 

som inte hade uppstått vid en individuell intervju kan ha förekommit under 

fokusgruppsintervjun. 

 

2.2.5 Observationsmetodik 

När det gäller observationsarbetet har jag framför allt antagit rollen som observatör-som-

deltagare (Bryman, 2002). Detta beror på att det är svårt att vid en så pass kort tid som någon 

vecka bli verkligt delaktig. Dessutom är det som lärarstuderande lätt att utifrån förväntningar 

från skolans sida hamna i rollen som extralärare i stället för observatör, vilket hade inneburit 

att jag inte hade kunnat koncentrera mig på det jag ville undersöka i lika stor utsträckning. 

Möjligheten till mer strukturerad observation genom mindre deltagande möjliggör helt enkelt 

att fokus lättare kan läggas på det jag är intresserad av och att lärare och elever är införstådda 

med min roll som observatör. En följd av detta är också att jag kan röra mig i klassrummet 

och titta på det jag vill och även anteckna när jag vill. 

 

Såsom framgår hos exempelvis Kullberg (2004) måste emellertid även observationer 

avgränsas eftersom det inte är möjligt att få med allt. För att lyckas observera det som är 

relevant med hänsyn till frågeställningarna har jag därför valt att framför allt observera vissa 

aspekter i den undervisning som jag har deltagit i. De huvudsakliga teman jag har fokuserat 

på är: 

 

 Vad läraren skriver och hur. 

 På vilket sätt läraren förklarar uppgifter och koncept. 

 Hur specifika problem beskrivs av eleverna och läraren. 

 I vilka sammanhang svårigheter uppstår. 

 

Här ska det direkt sägas att vissa fokusområden är mer kopplade till vissa sammanhang än 

andra. I helklassundervisning är det uppenbart att de två första aspekterna är mycket 

framträdande. Dock förekommer det exempelvis i dessa sammanhang att eleverna lyfter fram 

vissa problem och svårigheter som läraren får förklara närmare. I andra sammanhang, som när 

eleverna själva löser uppgifter, kan problem emellertid uppstå på ett annat sätt, genom att 

elever fastnar med uppgifter som de inte förstår och ber läraren om hjälp med ytterligare 

förklaring. Kortfattat innebär detta alltså att alla aspekter därför inte alltid hamnar i samma 

fokus samtidigt eftersom de förekommer olika mycket vid olika tillfällen. 

 

Trots detta är det nödvändigt att använda en metod för att kunna fokusera just de händelser 

som är av speciellt intresse. Kullberg (2004) beskriver hur hon använde sig av vad som kallas 

för ”the critical incident strategy” och därigenom hela tiden observerade aktivt men endast 

antecknade vid speciella avvikande situationer, det vill säga situationer som var av speciellt 

intresse för forskningen. Inom denna studie har denna metod inte minst blivit viktig då 

eleverna har räknat själva eftersom det då har varit omöjligt att observera allt som händer. I 

stället har jag valt när en intressant situation har uppstått och gått fram och observerat mer på 

nära håll vad som händer. Även under helklassundervisning har till viss del denna metod 

använts eftersom interna diskussioner mellan elever som jag har suttit nära ibland har varit 

mer intressanta än lärarens undervisning. 

 

Rent tekniskt har jag inte utöver det som beskrivits här använt mig av något fast 

observationsschema. Däremot har jag, då behov har uppstått, separerat och strukturerat 

observationsanteckningarna på så sätt att jag har haft separata delar där jag har antecknat 
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skriftlig respektive muntlig information samt mer kringliggande faktorer såsom uttryck, 

stämning i klassen och så vidare. Eftersom skriftlig matematik utgör en viktig del i min 

forskning har jag så långt det går försökt anteckna exakt det som läraren eller eleven har 

skrivit. När det gäller muntlig kommunikation har jag dessutom inte sällan gjort 

dialogscheman för att kunna minnas relativt korrekt hur viktiga diskussioner och 

kommunikation har sett ut. De verktyg jag har använt under observationerna har emellertid 

framför allt varit papper och penna tillsammans med undervisningsmaterial och liknande 

dokument som lärarna har delgett mig. 

 

Bryman (2011) framhåller angående fältanteckningar att det är viktigt att skriva ner sina 

intryck så snabbt som möjligt och att fullständiga och detaljerade fältanteckningar ska skrivas 

ner senast mot slutet av dagens observationer. Då jag som observatör-som-deltagare har haft 

relativt stora möjligheter att anteckna direkt i relation till observationerna har dessa 

anteckningar generellt blivit rätt så fylliga. Av den anledningen har jag i huvudsak endast 

gjort någon mindre komplettering i slutet av dagen och sedan renskrivit anteckningarna 

vartefter, någon vecka i efterhand. Vid vissa tillfällen har det dock uppstått intressanta 

situationer när jag inte haft för avsikt att observera, exempelvis vid diskussioner i lärarrum, 

samtal på väg till lektionssalen och så vidare. Vid dessa tillfällen har jag så fort jag fått 

möjlighet satt mig ner för att så fylligt som möjligt skriva ner diskussionen eller situationen. 

 

2.2.6 Språkhantering 

Då denna studie har genomförts i miljöer där andra språk än svenska har använts, har frågan 

om hur de olika språken ska hanteras aktualiserats. I skola 1 talas uteslutande franska och i 

skola 4 sker undervisningen på engelska. Skola 2 har undervisning på både svenska och 

engelska beroende på vilken kurs som undervisas. För att kunna möta lärare och elever på 

deras villkor har jag därför valt att genomföra intervjuer på de språk som de har föredragit. 

Detta innebär att intervjuguiderna har utformats på de aktuella språken och att även 

transkriberingarna har skett på dessa språk. För att ha en konsekvens i språkhanteringen har 

jag sedan gjort valet att översätta all data som presenteras i detta arbete till svenska, oavsett 

om ursprungsspråket var engelska, franska eller svenska. 

 

2.3 Procedur 

 
2.3.1 Kontakt med skolor och tillträde till fältet 

För att få möjlighet att besöka de skolor där jag har genomfört observationer och intervjuer, 

har det naturligtvis varit nödvändigt att kontakta dessa skolor för att dels få godkännande för 

studien och dels ordna praktiska detaljer som att bestämma tidpunkt för besök och vem jag 

ska träffa. Eftersom jag sedan tidigare hade kontakt med två av skolorna (skola 2 och skola 3) 

genom tidigare VFU-perioder inom min lärarutbildning har kontakten till viss del skiljt sig åt 

mellan dessa skolor, där inte samma presentation av mig själv var nödvändig, och de skolor 

jag besökte för första gången. Generellt har dock kontakten med skolorna sett ut som följer. 

 

När det gäller samtliga skolor tog jag den första kontakten via mejl ca 2-3 månader innan mitt 

planerade besök. Kontakten togs vanligtvis med rektor, administratör eller liknande person i 

skolledningen. Anledningen att jag valde att ta en så tidig kontakt var att underlätta både för 

skolornas och för min egen planering. Då detta var relativt tidigt i min studie kunde jag 

emellertid inte redan vid det tillfället ge en uttömmande beskrivning av mitt arbete. I stället 

gav jag en bakgrund till varför jag var intresserad av hur man arbetar med skillnader som kan 

finnas i matematikundervisningen och problem som kan uppstå till följd av detta, framför allt 

med hänvisning till erfarenheter från mina egna utbytesstudier. Jag förklarade också vad jag 
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skulle vilja få möjlighet att göra, det vill säga delta i matematikundervisning och intervjua 

lärare och elever, samt föreslog redan i detta skede en lämplig vecka för besöket. När det 

gäller skola 1 hanterades alla kontakter på franska. 

 

Efter denna första kontakt fick jag generellt kontakt med en lärare som skulle kunna vara min 

kontaktperson och handledare under veckan. För skola 1 och 4, som jag inte tidigare hade 

kontakt med, åkte jag och träffade dessa lärare redan vid denna tidpunkt för att de skulle få 

möjlighet att ställa frågor och få veta vem jag var. Efter detta bestämde jag till sist 

tillsammans med lärarna när vi skulle ses och hur besöket skulle ordnas rent praktiskt för att 

det skulle fungera bra för oss båda. 

 

2.3.2 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes under studien var följande: 

 

Skola Antal lärarintervjuer Antal elevintervjuer 

Skola 1 2 1 (fokusgrupp med 7 elever) 

Skola 2 1 3 

Skola 3 3 0 

Skola 4 1 3 

 

Som tidigare nämnts utvecklades intervjuguider för respektive skola. För att ytterligare göra 

frågorna relevanta så anpassades och omarbetades intervjuguiderna efter första dagens besök 

på skolorna eftersom jag då, när jag hade fått en större insyn i hur det dagliga arbetet på 

skolan såg ut, lättare kunde skriva frågor som var direkt anpassade till den aktuella skolan. 

Efter att ha genomfört intervjuerna på skola 2, som var den skola jag besökte först, 

utvecklades även intervjuguiderna till att innehålla mer generella teman kring matematik och 

matematikundervisning utan speciell koppling till internationella aspekter, eftersom det hade 

visat sig att även sådana frågor gav upphov till viktig information som annars riskerade att 

utebli. 

 

I samband med elevintervjuer var jag speciellt noggrann med att informera eleverna 

ytterligare en gång om studien i fall de inte skulle ha uppfattat den informationen. Därför 

framhöll jag att resultatet skulle presenteras i form av ett examensarbete, att deltagandet var 

frivilligt samt att en anonymisering skulle ske. Precis som Bryman (2011) framhåller gav jag 

intervjupersonerna möjlighet att avvika från ordningen och frågorna i intervjuguiden om de 

lyfte andra frågor och jag ställde även följdfrågor som uppkom vid intervjutillfället. Dock såg 

jag till att gå igenom intervjuguiden innan intervjun avslutades så att alla områden hade 

behandlats. 

 

De allra flesta intervjuer tog ca 40 minuter att genomföra. Några undantag uppstod emellertid 

och elevintervjuerna i skola 2 blev som nämnts inte så uttömmande som jag hade hoppats på. 

Detta rättades emellertid till då intervjuguiden utvecklades och kom att innehålla mer 

generella frågor. Dessutom var ljudmiljön vid en av lärarintervjuerna på skola 3 så besvärlig 

att den intervjun inte kunde användas till studien. Eftersom detta endast berörde en av tre 

lärarintervjuer på denna skola bedöms påverkan på resultatet emellertid vara litet. 

 

2.3.3 Observationer 

För att få så mycket information som möjligt deltog jag generellt i majoriteten av de lektioner 

i matematik på gymnasienivå som förekom på vardera skolan under veckan för mitt besök. 

Vanligtvis observerade jag främst lektioner som den lärare som jag hade som kontaktperson 
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höll i men såg även till att få möjlighet att observera lektioner som leddes av andra lärare. Jag 

försökte också vara öppen för intressanta möjligheter som kunde uppkomma och exempelvis 

ledde detta till att jag blev rekommenderad att observera en lektion som en norsk lärare höll 

enligt norsk läroplan på skola 2. Utöver detta försökte jag i efterhand anteckna intressanta 

aspekter som framkom då jag inte direkt hade rollen som observatör, exempelvis vid 

diskussioner med läraren på väg till klassrummet. 

 

I samband med observationerna presenterade jag mig varje gång jag besökte en ny klass och 

berättade om min undersökning och varför jag var där och gav eleverna möjlighet att ställa 

frågor till mig. Anledningen till detta var naturligtvis att alla elever skulle veta varför jag var 

där. Ytterligare en följd av detta var emellertid att min roll som observatör-som-deltagare 

tydliggjordes. På så sätt blev det relativt oproblematiskt för mig att kunna delta i 

undervisningen som observatör och jag hade också möjlighet att ta anteckningar så fort det 

behövdes. 

 

Under observationerna försökte jag generellt att placera mig långt bak i klassrummet vid 

helklassundervisning för att kunna ha en överblick över vad som skedde. Vid andra 

arbetsformer såsom individuellt arbete eller grupparbete gick jag oftast runt i klassrummet för 

att på så sätt kunna fokusera på intressanta händelser mellan exempelvis elever eller hur 

läraren hjälpte enskilda elever. I övrigt tillämpades den observationsmetodik som har 

beskrivits under rubriken datainsamlingsmetoder. 

 

2.4 Analys 
Eftersom den typ av kvalitativa undersökningar som denna studie utgör genererar stora 

mängder data, är det nödvändigt att på ett strukturerat sätt kunna behandla och analysera dessa 

(Bryman 2011). I det aktuella fallet har dessa data utgjorts av stora mängder transkriberingar 

av intervjuer och observationsbeskrivningar och därutöver olika dokument som jag har fått 

från framför allt lärare. 

 

Bryman (2011, s. 514) beskriver en metod som kallas för kodning och som ”…inbegriper en 

genomgång av utskrifter och/eller fältanteckningar och att man sätter namn eller etiketter på 

delar som verkar kunna vara av teoretisk vikt eller av praktisk betydelse för de personer som 

studeras”. I denna studie har jag till viss del använt mig av denna metod genom att jag har gått 

igenom samtliga typer av data och kategoriserat dessa under ett antal rubriker. För att 

bestämma vilka olika kategorier som var aktuella har jag både utgått från mina 

frågeställningar och till viss del den teoretiska bakgrunden för att förstå vilka delar som hade 

en speciell relevans för denna studie. Utöver detta har vissa kategorier genererats utifrån den 

framträdande roll de förefaller ha haft utifrån de data som samlats in. I ett första 

kategoriseringsarbete kom jag på detta sätt fram till följande kategorier: 

 

 Existens av skillnader i matematiken 

 Utformning av undervisningen 

 Överbryggande av svårigheter 

 Elevers lärande och förberedelse för uppgifter 

 Uppgiftstyper 

 Skillnader i uppgiftstyper 

 Skillnader i skrivsätt/notation 

 Baskunskaper 

 Övergångsproblem 

 Högpresterande elever 
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 Språksvårigheter 

 Positiva aspekter 

 Andragradsekvationer 

 Generella förbättringsförslag för matematikundervisning 

 

Under dessa kategorier hade jag alltså sorterat in de delar av data som bedömdes på ett bra 

sätt representera kategorierna. För att i studien kunna svara på mina frågeställningar gjorde 

jag därefter, utifrån både frågeställningarna och de kategorier som framkommit, en ny 

kategorisering, där de nya kategorierna skulle svara mot rubriker i resultatavsnittet (de 

rubriker som nu återfinns i resultatavsnittet). Under dessa rubriker lade jag sedan in ett andra 

urval av data utifrån vilka jag kunde presentera mina resultat. Dessa rubriker och data 

utgjorde på så sätt en grund för skrivandet av ett resultatavsnitt som besvarar 

frågeställningarna. Detta arbetssätt kan jämföras med den rörelse från datanära koder till mer 

selektiva och abstrakta sätt att beskriva företeelser som Bryman (2011) beskriver som 

representativ för kodningsprocessen. 

 

Vid analysarbetet framkom det att det var intervjuerna som främst kunde ge förklarande svar 

på frågeställningarna och dessutom innehöll de fylliga beskrivningar från både lärare och 

elevers synvinklar. Av den anledningen har intervjuerna fått en framträdande plats i 

resultatredovisningen. Eftersom observationerna inte gav en avvikande bild gentemot 

intervjuerna har de endast använts till att lyfta fram vissa specifika exempel medan det i övrigt 

är intervjuerna som dominerar. På ett liknande sätt är det faktum att data från skola 3 inte har 

getts en framträdande plats i resultatavsnittet en följd av att de inte har bedömts tillföra så 

mycket när det gäller besvarandet av frågeställningarna. I stället har data från skola 3 endast 

lyfts fram när de tydligt har avvikit från vad som i övrigt framkommit. 

 

2.5 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som bygger på fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtidigt framhålls det att dessa principer snarare ska ses som vägledande än 

som detaljreglerande föreskrifter. 

 

När det gäller information om studien har såväl skolledning som berörda lärare informerats 

genom den initiala kontakt som har tagits via mejl och senare även för de skolor jag inte 

tidigare hade besökt genom att jag personligen träffade de lärare som skulle verka som mina 

handledare. På så sätt har skolorna haft möjlighet att ställa frågor kring studien och även 

kunna välja huruvida de kunde tänka sig att delta i denna. Genom detta förfarande har även 

samtycket från skolornas sida säkerställts. 

 

Vetenskapsrådet rekommenderar vidare att samtycke ska inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare om undersökningspersonerna är under 15 år och undersökningen är 

etiskt känslig (Vetenskapsrådet, 2002). Då den aktuella studien inte har bedömts vara etiskt 

känslig för undersökningspersonerna och det har handlat om elever på gymnasienivå, det vill 

säga 15 år eller äldre, har samtycket inhämtats direkt från eleverna. För att säkerställa att även 

eleverna får tillräckligt med information om studien har jag informerat om studien i alla 

klasser där jag har varit observatör och det har funnits möjlighet för dem att ställa frågor kring 

studien. Utöver detta har jag varit noggrann med att vid intervjuer med elever i förhand 

informera om studiens syfte, att den kan komma att publiceras, att informationen kommer att 

hanteras konfidentiellt samt att deltagandet är frivilligt. Utöver detta har jag i slutet av 
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intervjuerna frågat eleverna om de har några ytterligare frågor eller åsikter till mig som 

forskare. 

 

Den etiska princip som till störst del har påverkat denna studie är konfidentialitetskravet. 

Eftersom det är så pass speciella undervisningsmiljöer som har studerats skulle en tydlig 

geografisk specificering göra det relativt lätt att förstå i vilka skolor studien har genomförts 

och då det i vissa fall endast har funnits ett fåtal undervisande matematiklärare på dessa skolor 

skulle det även stå klart vilka lärare som har deltagit. Av denna anledning har en viss 

otydlighet gällande skolornas lokalisering blivit nödvändig. Av samma anledning är också 

några delar av intervjuguiderna utlämnade, där hänvisningar till den geografiska och 

kulturella omgivningen har gjorts. 

 

Till sist bör också nyttjandekravet framhållas vilket innebär att den information som har 

samlats in endast ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Då denna 

studie genomförs inom ramen för ett examensarbete där det enda syftet är att utöka kunskapen 

kring internationell undervisning, bör det emellertid inte finnas något tvivel om att detta krav 

är uppfyllt. 

 
2.6 Reflexivitet 
Som forskare måste man alltid fundera över på vilket sätt man själv kan ha påverkat sin 

studie. I denna studie finns det några aspekter som speciellt bör lyftas fram, däribland 

forskarens språkkunskaper, förväntningar hos skolorna och förutfattade meningar hos 

forskaren. 

 

Eftersom studien har genomförts både på svenska, engelska och franska och en översättning 

sedan har skett till svenska är en aktuell fråga vilka kunskaper jag som forskare har haft att 

kunna hantera detta på ett godtagbart sätt. Mina franskakunskaper grundar sig dels i studier av 

franska språket på universitetsnivå motsvarande ett års heltidsstudier samt att jag har bott ett 

år i ett fransktalande land och där studerat vid ett franskspråkigt universitet. Detta innebär 

naturligtvis inte att min franska är perfekt men däremot är den på minst samma nivå som min 

engelska, där jag inte har haft någon ytterligare formell utbildning utöver den engelska som 

man förväntas behärska efter studier på mastersnivå vid ett tekniskt universitet. Bedömningen 

har gjorts att fördelarna med att genomföra studien på de språk som har använts i skolorna, 

vida har överstigit de eventuella nackdelarna som följer av att inte behärska språket på samma 

sätt som sitt modersmål. Att använda det lokala språket kan för det första mycket väl ha varit 

avgörande för att få tillträde till fältet och för det andra har det möjliggjort att delta i miljön 

och genomföra intervjuer på elevernas och lärarnas villkor, vilket i sin tur sannolikt har 

bidragit positivt till informationsinsamlingen genom att de deltagande personerna har kunnat 

känna sig mer bekväma med min närvaro. Då specifika termer och uttryckssätt inom 

matematiken ibland kan sakna direkt översättning till svenska kan detta emellertid ha bidragit 

till svårigheter. Vid sådana fall har detta nämnts i studien tillsammans med en fotnot där 

uttrycket på originalspråk framgår. 

 

En annan aspekt som kan ha påverkat studien är de förväntningar lärarna och eleverna har haft 

på både mig som person och studien inför observationer och intervjuer. Exempelvis verkar det 

som att det faktum att jag har varit intresserad av internationell undervisning och har sökt mig 

till dessa specifika miljöer, ibland har inneburit att framför allt lärarna har förutsatt att jag har 

mycket mer detaljerade förkunskaper än jag egentligen har. Detta gäller framför allt 

utformningen av den franska gymnasieutbildningen (le lycée) och IBDP (International 

Baccalaureate Diploma Programme). Ibland har jag därför fått ställa följdfrågor och ibland 
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har jag helt enkelt fått nöja mig med att jag inte vet i detalj hur dessa utbildningar är 

utformade men att det inte heller har varit nödvändigt med hänsyn till studiens syfte. 

Dessutom verkar ibland bilden av studien hos lärare och elever ha påverkat svaren på vissa 

intervjufrågor. Ett exempel är när jag bad några elever på skola 1 att berätta lite om sin 

utbildningsmässiga bakgrund och de flesta direkt i anslutning till detta började förklara vilka 

skillnader de såg i matematikundervisningen mellan de olika utbildningssystemen. 

 

Till sist bör det tilläggas att anledningen till att jag har kommit att intressera mig för de 

aspekter som denna studie undersöker, såsom jag nämnt i inledningen, delvis är att jag själv 

har studerat matematik utomlands i en franskspråkig miljö och konfronterats med problem då 

matematikundervisningen skiljde sig från den jag var van vid. Av denna anledning har det 

varit svårt att gå ut på fältet helt neutral och utan förutfattade meningar. Därför finns en 

möjlighet att datainsamlingen till viss del har färgats av mina egna erfarenheter även om 

arbetet naturligtvis har utformats på ett sådant sätt att detta så långt som möjligt undviks. Den 

största svårigheten här har nog varit att både under fältarbetet och i analysarbetet inte 

förutsätta att aspekter som jag själv har upplevt var mer framträdande än de egentligen var. 

 
3. Resultat 
 
3.1 Inledande kommentarer 
Som framgick av inledningsavsnittet anses det inte alltid självklart att det finns avgörande 

skillnader i matematikundervisningen mellan olika länder. Då denna studie dessutom enbart 

har genomförts i europeiska gymnasieskolor på studieförberedande program, kan det innan vi 

fördjupar oss ytterligare i resultaten vara intressant att konstatera att sådana skillnader 

verkligen existerar inom matematikundervisningen och att detta kan ge upphov till 

svårigheter. Det är därför talande när en elev från skola 1 som har studerat i flera europeiska 

länder beskriver sina erfarenheter i samband med att eleven presenterar sig: 

 

… jag var först på en skola i Belgien, efter det var jag några år i en tysk skola i 

Tyskland och efter det började jag i det franska systemet. Och efter det var jag 

på en svensk skola, ”högstadiet”, och efter det läste jag ett år på ”gymnasiet”, 

därefter var jag ett år på ett tyskt gymnasium i Tyskland och därefter kom jag hit 

så jag har alltså varit med om flera system. Och matten den är verkligen 

annorlunda! 

 

En svensk elev vid skola 4 beskriver på liknande sätt sina upplevelser när eleven ska arbeta 

tillsammans med sin vän från Turkiet. 

 

… Det är ett stort problem tycker jag, för vi är vana vid helt andra sätt att lära 

oss än de är. Jag menar, om jag tar ett mycket uppenbart exempel, min turkiska 

vän, hon skriver matematik på ett helt annat sätt än vårt… 

 

På liknande sätt har beskrivningar av de uppenbara skillnaderna i den matematik som 

undervisas framkommit från de lärare och elever som har direkt erfarenhet av flera 

utbildningssystem. Däremot verkar detta inte vara något som på samma sätt har iakttagits av 

de lärare som inte har erfarenhet från flera system. 

 

För att kunna beskriva de områden där det kan uppstå svårigheter kommer jag att inleda med 

att närmare undersöka områdena uppgifter och skrivsätt och beskriva vilka avgörande 

skillnader som har framkommit, ge exempel och förklara vad som har upplevts som 
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problematiskt. Skillnaderna som här beskrivs har en direkt koppling till vad som har upplevts 

vara problematiskt och utgör, såsom nämnts i avgränsningen, ingen uttömmande beskrivning 

av alla skillnader som förekommer. Det ska också sägas att det inte finns en tydlig gräns för 

dessa kategorier och ibland har det varit svårt att avgöra vad som bör hamna under rubriken 

uppgifter eller skrivsätt. Detta har dock bedömts vara ett mindre problem eftersom 

huvudsaken inte är vilken rubrik som kan sättas på en svårighet utan snarare vilken 

svårigheten i sig är och varför den uppkommer. 

 

Efter detta kommer jag att beskriva hur lärare och elever arbetar med att överbrygga de 

svårigheter de har kommit i kontakt med. Till sist kommer jag sedan också att behandla två 

områden som kanske inte har samma direkta koppling till frågeställningarna, men som på 

grund av att de har lyfts så frekvent av både lärare och elever har ansetts vara för viktiga för 

att inte lyftas fram. Dessa områden är baskunskaper som handlar om behovet av vad både 

lärare och elever har beskrivit som grundläggande kunskaper inom matematiken samt synen 

på internationell undervisning som inte minst handlar om hur lärare upplever arbetet med 

matematik på en internationell skola. 

 

3.2 Uppgifter i matematikundervisningen 
 
3.2.1 Skillnader mellan uppgifter i matematikundervisningen 

När det gäller skillnader mellan hur matematikuppgifter kan se ut och vad som förefaller ge 

upphov till svårigheter för elever, finns det speciellt två delar som är värda att lyfta fram. Den 

första handlar om i vilken utsträckning uppgiften är kontextualiserad och tillämpad jämfört 

med i vilken utsträckning den är teorirelaterad. Den andra delen handlar om i vilken 

utsträckning uppgiftstypen är förutsägbar för eleverna. 

 

Om vi tittar på kontextualiseringen i förhållande till teorirelateringen, så framstår en skillnad 

mellan de uppgifter som förekommer i det franska systemet i skola 1 och de uppgifter som 

förekommer i svensk undervisning och på IB-programmet i de övriga skolorna. I det franska 

systemet läggs mycket vikt vid tillämpning av teorem och egenskaper och uppgifterna blir 

mer komplexa genom att de går från direkt tillämpning till den typ av uppgifter som lärarna 

och eleverna kallar för BAC-typ. Den senare typen av uppgifter refererar till sådana som 

förekommer i de prov som ingår i den franska studentexamen, ”le baccalauréat”, där flera 

begrepp blandas och där uppgiften kan bestå av flera steg (deluppgifter) som till sist leder 

fram till en slutsats. Denna typ av uppgifter är rent matematiska och har inga kopplingar till 

företeelser utanför matematiken. Dessutom läggs vikt vid att kunna bevisa teorem och 

egenskaper. En lärare på skola 1 förklarar hur utvecklingen av uppgifter inom området 

primitiva funktioner och integraler ser ut: 

 

Jag skulle säga att man möter ett nytt begrepp och gör en direkt 

tillämpningsuppgift, vi såg till exempel tabellen med primitiva funktioner. 

Därefter räknar vi på primitiva funktioner stegvis. Först är det utan koefficient 

framför, sedan med koefficient framför, därefter formler av typen   ( )  ( ), 
efteråt så tittar vi på att ha en koefficient framför och därefter tittade vi på 

partialintegrering. Och för att avsluta, en dubbel partialintegrering med följder 

för att se alla relationer som man kan ha. För att komma fram till en hemläxa 

eller en övervakad läxa, en uppgift av BAC-typ som kan blanda flera begrepp. 

 

När jag frågar om läraren kan förtydliga vad han menar med en BAC-typ så förklarar han: 
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Ofta blandar man begreppen, integrering är verkligen en topp för man har studie 

av funktioner, minorering, majorering, manipulering av olikheter, integration av 

primitiva funktioner, grafisk tolkning av arean. Där hittar man verkligen allting. 

 

Även en elev förklarar denna typ av uppgifter: 

 

Efter en mycket kortare uppgift där det bara är en tillämpning av egenskaper 

kommer det uppgifter av BAC-typ där det är en väldigt lång uppgift på flera 

frågor där det krävs ett resonemang. Så jag tycker att uppgifterna av BAC-typ är 

mycket svårare. Jag måste dessutom behärska begrepp från flera kapitel så det är 

alltså svårare och mer komplext. 

 

En annan elev framhåller också bevisen och varför dessa är bra: 

 

För bevisen, man bevisar en egenskap och ofta när du bevisar den så förstår du 

varför det fungerar så du kommer att komma ihåg det. 

 

Den andra typen av uppgifter, kontextualiserade uppgifter, är uppgifter där det finns en 

kontext och som beskrivs som mer praktiska till sin natur. Några kallar dessa uppgifter för 

orduppgifter. Det som utmärker dessa uppgifter är att de måste tydas och tolkas och eleven 

måste själv hitta logiken i uppgiften och komma fram till en metod för att lösa den. En elev på 

skola 2 beskriver detta som att ”… dom ger ett problem och så måste man tolka problemet 

och sedan lösa det i stället för att bara se uppgiften och lösa uppgiften”. En lärare på skola 4 

beskriver också denna typ av uppgift och hur den kan vara svår: 

 

Det som jag tror att de kan tycka oftast är problem, det är just de här 

läsuppgifterna, för ibland krånglas de till lite granna. Så det är, de vänder som 

omkring läsuppgiften så att det gäller verkligen … nej, men alltså, de har som 

vinklat ibland uppgifterna på så sätt att det kan vara krångligt att tyda en 

orduppgift om man säger så. Och då gäller det att kunna beta, sätta sig ner och 

kunna. 

 

Speciellt intressant blir det när några elever och lärare på skola 1 jämför dessa två 

uppgiftstyper utifrån sina erfarenheter från svenska nationella prov. 

 

 Elev 1: 

När vi skrev det svenska nationella provet ser man att det alltid är en liten 

kontext, och för oss är det verkligen inte så. 

 

Elev 2: 

Jag lade märke till, när jag skrev det nationella provet i matte, att den svenska 

matten var kanske mindre fördjupad när det gäller teorem och lektionerna men 

uppgifterna är betydligt mer tillämpade, till exempel så räknar man höjden av en 

bro medan man i Frankrike skulle räkna arean under kurvan till exempel. 

 

Elev 3: 

Det var mycket personligt, de frågade efter din metod … De frågade efter din 

metod för att beräkna det … Jag tror att alla gjorde något väldigt olika och jag 

tycker att det skiljer sig från det franska systemet där en lösning är efterfrågad. 

Medan där vill de just veta hur du reflekterar i matte. 
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Även en av lärarna försöker jämföra de svenska uppgiftstyperna med de franska: 

 

Man lämnar eleverna mycket friare vid uppgifterna och man är däremot, man 

förväntar sig trots allt avsevärt mindre rigorositet vid lösningen av uppgifterna 

… Och deras uppgifter, när du ser till nationella proven, matte B och matte C, är 

avsevärt mer praktiska än det vi gör. 

 

Det framstår nästan här som att uppgifterna ställs emot varandra. Antingen är uppgiften mer 

kontextualiserad och kräver mer tolkande från eleven som måste hitta en egen lösningsmetod. 

Samtidigt krävs det då betydligt mindre noggrannhet och uppgiften är betydligt mer praktisk. 

Alternativt så är uppgiften mer teoretisk och kräver att eleven behärskar begrepp från flera 

områden inom matematiken och kräver mer stringens i resonerandet, samtidigt som en 

koppling till en kontext eller egen reflektion inte är efterfrågad. 

 

När det gäller den andra delen, det vill säga hur förutsägbar uppgiften är för eleverna, 

förefaller denna skillnad att finnas för båda uppgiftstyperna som diskuterats ovan. En lärare 

på skola 2 förklarar fördelar med hur den bok som används i IB-undervisning är uppbyggd: 

 

Men, vad till exempel IB har … de har betydligt flera lösta exempel på korta 

avsnitt. Alltså det är en typ av uppgift med exempel och sen gör man tre 

likadana och sen en typ och tre likadana och sen i slutet förstås så blandar man 

allihopa… 

 

Även en elev på skola 1 förklarar hur han arbetar med uppgifter på ett liknande sätt: 

 

Jag tror att det är nödvändigt att behärska uppgifterna, eller, för att veta direkt 

hur de ska lösas. Följaktligen kommer man att arbeta med uppgifterna hemma 

för att verkligen veta hur man svarar på varje uppgiftstyp som vi kan bli 

ombedda att lösa… 

 

Vi ser här att det finns vissa uppgiftstyper som det är möjligt att lära sig hur man ska lösa. 

Detta kan jämföras med de svårigheter som läraren på skola 4 framhöll ovan när det gäller 

läsuppgifter och hur de ska tydas och tolkas. Denna skillnad är naturligtvis avgörande, inte 

minst när det gäller hur elever förbereder sig för uppgifter, och därför kommer jag att 

återkomma till detta när jag diskuterar hur lärare och elever arbetar med svårigheter som 

uppstår. 

 

3.2.2 Ett exempel 

För att få en tydligare bild av hur de olika typerna av uppgifter kan se ut finns exempel på 

båda typerna inklusive lösningsförslag, se bilaga 1 och 2. Den första uppgiften är ett (översatt) 

löst exempel från en fransk matematikbok och representerar alltså en mer teorirelaterad 

uppgift. Som framgår innehåller uppgiften flera deluppgifter men ska betraktas i sin helhet då 

detta är hur en typuppgift kan se ut. Den andra uppgiften är hämtad från ett nationellt prov i 

matematik B och är med all sannolikhet den brouppgift en av eleverna nämner och 

representerar alltså en kontextualiserad uppgift. 

 

Det är intressant att notera mängden begrepp och termer man som elev förväntas kunna 

använda i den teorirelaterade uppgiften. Kontinuerlig och positiv funktion, definitionsområde, 

följd, gränsvärde, konvergens och instängningssats är bara några av de begrepp som 
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förekommer. Däremot är uppgiften en rent matematisk uppgift. Den kontextualiserade 

uppgiften är förvisso på en betydlig lägre nivå rent matematiskt, men är som läraren på skola 

1 framhöll avsevärt mer praktisk. Speciellt den andra delen av uppgiften förutsätter ett 

tolkande av eleven där denne måste avgöra vad avståndet mellan bropelarna motsvarar hos 

andragradsfunktionen. 

 

3.2.3 Områden som ger upphov till svårigheter 

Om vi nu tittar på vilka områden som förefaller kunna ge upphov till svårigheter för eleverna 

vid övergången till ett nytt utbildningssystem, så framhåller de flesta att det handlar om just 

de kontextualiserade uppgifterna. Framför allt är det som är svårt när det gäller att själv hitta 

logiken i uppgiften och komma fram till en lösningsmetod. En svensk elev på skola 4 

beskriver detta: 

 

Vi har både skrivna uppgifter och, som, textuppgifter och uppgifter som du 

behöver lösa. Och frågorna som är skrivna, det är svårt att lösa dem eftersom du 

måste som skapa din egen, som, din egen ekvation och försöka lösa den, baserat 

på informationen du får i frågan. Medan det jag är van vid från svenska skolor är 

att du får några variabler och sen kan bilda dina egna frågor
3
 från de variablerna. 

Så i svenska skolor får du mer information för att lösa samma uppgift medan det 

här är väldigt, som, individuellt. Du måste verkligen försöka skapa din egen 

ekvation från mer eller mindre ingenting eller från några få delar som du ges. 

Det är det jag tycker är svårare eftersom det är mindre information här men mer 

arbete, medan det är som mer information [i svenska skolor] och sen måste du 

arbeta mindre eftersom du bara behöver sätta den i rätt kontext och som lösa för 

x. 

 

Även en elev på skola 1 beskriver svårigheterna med MVG-uppgifterna på svenska nationella 

prov: 

 

Jag tycker att MVG-uppgifterna, det är inte riktigt, i det franska systemet är 

uppgifterna, det är verkligen teorem och kursen, du måste tillämpa. Men där var 

det, du var tvungen att nästan uppfinna en slags metod för att hitta din lösning. 

Det fanns ingen koppling till kursen, det var mer logik och att hitta. Jag tyckte 

att det var, det var ganska förvirrande och ganska svårt.  

 

Det som är intressant att notera här är att det verkar röra sig om samma typ av svårighet trots 

att det i det ena fallet handlar om en svensk elev som har bytt till IB-programmet och i det 

andra fallet en fransk elev som pratar om en svensk uppgift på ett nationellt prov. Det är just 

att eleven själv måste tolka informationen och själv försöka hitta en lösningsmetod som 

verkar ge upphov till problem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även uppgifterna av 

BAC-typ beskrevs som mycket svåra av de franska eleverna. En elev beskrev det tidigare 

som: 

 

… Så jag tycker att uppgifterna av BAC-typ är mycket svårare. Jag måste 

dessutom behärska begrepp från flera kapitel så det är alltså svårare och mer 

komplext. 

 

                                                      
3
 Eleven säger ”form your own questions” men menar kanske ”form your own equations”. I så fall ska 

översättningen vara ”bilda dina egna ekvationer”. 
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En viktig fråga är därför hur det skulle ha fungerat för svenska elever om de hade bytt till det 

franska systemet och konfronterats med deras typ av teorirelaterade uppgifter. En inte orimlig 

tanke är emellertid att speciella svårigheter uppstår när den typ av uppgifter eleverna 

konfronteras för helt enkelt är obekanta för dem. Vid sådana tillfällen skapas känslan av att 

man måste uppfinna eller skapa sin egen lösning eftersom eleven måste hitta en lösning till en 

typ av uppgift den inte har sett tidigare och är van att lösa. Detta förefaller speciellt rimligt 

med tanke på att de uppgifter som den svenska eleven beskriver som att det bara är att sätta 

informationen i rätt kontext och sedan lösa, upplevs som svåra för den franska eleven. 

Samtidigt har den svenska eleven besvär med den nya typ av uppgifter som förekommer inom 

IB-programmet. Möjligtvis hade det också upplevts för en svensk elev som att den skulle vara 

tvungen att uppfinna en lösning om den skulle försöka lösa en fransk, teorirelaterad uppgift. 

 

Utifrån detta resonemang verkar alltså skillnaderna mellan uppgiftstyper i sig utgöra en 

svårighet att ta sig över. Elevernas vana vid en viss uppgiftstyp påverkar hur lätt det är att lösa 

den. Detta stämmer också med den andra aspekten som lyftes ovan, det vill säga hur 

förutsägbara uppgifterna är, och där eleverna framhöll att gällde att veta hur man skulle svara 

på de olika uppgiftstyperna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är de 

kontextualiserade uppgifterna, eller läs-/textuppgifterna som speciellt har framhållits som 

besvärliga. 

 

Till sist bör det också tilläggas att ytterligare en speciell svårighet som har lyfts fram med de 

franska uppgifterna är hur svaren till dessa måste formuleras. Eftersom detta mer berör 

skrivsätt inom matematiken kommer detta att undersökas mer under nästföljande rubrik. 

 

3.3 Skrivsätt i matematikundervisningen 
 
3.3.1 Skillnader i skrivsätt i matematikundervisningen 

Det finns några områden som har varit speciellt framträdande under studien när det gäller 

skillnader som har förekommit i det matematiska skrivsätt som används i undervisningen. 

Framför allt har det gällt hur texter ska redigeras, exempelvis i form av svar på uppgifter, 

samt andragradsfunktioner och divisionsalgoritmer. Jag kommer här att titta närmare på hur 

dessa skillnader har sett ut. 

 

När det gäller hur texter redigeras (ett uttryck som har använts av elever och lärare främst på 

skola 1), har det varierat från att ett rigoröst matematiskt språk och resonemang krävs till att 

läraren låter eleverna svara på det sätt de själva vill så länge det framgår vad de har gjort. 

Samtidigt kritiserar en lärare att elever skriver vad läraren kallar för ”uppsatser” som svar till 

uppgifter, när man enligt läraren kan svara mer kort och koncist med korrekt matematiskt 

språk. En elev på skola 1 beskriver kraven på redigerande: 

 

Det är viktigare än tidigare, under sista året, nu händer det att läraren, när han 

rättar, att man inte får poäng på grund av redigeringen just eftersom det inte är 

tillräckligt klart och man måste verkligen vara rigorös och ordna redigeringen, 

alltså, så att man ser de logiska sambanden. Och, ja, det är mycket viktigare än 

förut att vara superprecis i det man skriver. För det räcker inte att ha rätt svar… 

 

Läraren på skola 4 som har en mer tillåtande inställning till formuleringen av svar säger i 

stället: 
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Visa mig bara hur du tänker så då har jag inga som helst problem och jag tycker 

att det är okej att du gör på det sättet. Så länge du visar dina uträkningar, så är 

det med alla eleverna, för att de har ju lärt sig på olika sätt, hur man löser en 

ekvationslösning, ja men liknande sånt där. Och bara visa att, så man följer med 

i tankeverksamheten så då är det inga problem, då kan man förstå det. Och då 

blir de oftast väldigt lyckliga, vilket är väldigt intressant. 

 

En lärare på skola 2 invänder emellertid till viss del mot detta synsätt: 

 

… vad som slog mig, framför allt eleverna som kommer från Sverige, man 

skriver uppsatser i matematik. Det är inte min, okej jag förstår att man ska 

förklara vad man gör, men inte att som att, genom att skriva en uppsatts i 

svenska… 

 

I stället menar läraren att man måste vara tydlig och använda vissa mönster som finns i 

matematiken och använda ett korrekt matematiskt språk. Vad vi ser här är alltså att det verkar 

finnas skiftande synsätt på hur man ska uttrycka sig matematiskt och framför allt hur eleverna 

förväntas formulera sig när de svarar på uppgifter. Samtliga lärare förutsätter att det ska vara 

möjligt att förstå hur eleverna har tänkt, men om förklaringen måste ske genom en specifik 

metod för matematiskt resonemang eller om det är upp till eleven själv på vilket sätt den vill 

göra sig förstådd, skiljer sig mellan lärare och undervisningssystem. 

 

Det andra området där det förekommer framträdande skillnader, är vid lösandet av 

andragradsekvationer. Detta område är speciellt eftersom det kom upp vid alla fyra skolor och 

dessutom under både intervjuer och observationer under studien. Det som är intressant med 

andragradsekvationer är att de ofta löses genom någon typ av formel och att de formler som 

lärs ut ser olika ut i olika undervisningssystem. 

 

I Sverige använder vi som bekant det som kallas pq-formeln, det vill säga man utgår från 

grundekvationen           och får rötterna    
 

 
 √(

 

 
)
 

  . Eleverna på skola 1 

förklarade dock för mig hur de kunde använda ”sin” metod när de skrev svenska nationella 

prov eftersom dessa prov inte är så strikta med vilken metod som används. Enligt denna 

metod utgår man från grundekvationen            och söker  , som kallas för 

diskriminant, där         . Därefter finner man lösningen till ekvationen som 
   √ 

  
. I 

IB-undervisningen på skola 2 föreföll det som att de använde en liknande metod fast utan 

begreppet diskriminant. Lösningen fann man alltså direkt som 
   √      

  
. Den elev på skola 

1 som hade läst matematik i Tyskland framhöll dessutom att de hade ytterligare en 

lösningsmetod. 

 

Det kan förefalla som att det inte är så stor skillnad mellan dessa metoder, men det är 

tillräckligt för att det ska kunna vara problematiskt för elever som precis håller på att lära sig 

att lösa andragradsekvationer och som inte är lika vana att arbeta algebraiskt med formler. Vid 

en observation under en lektion på skola 2 där eleverna arbetade med andragradsekvationer 

och där både elever från IB-programmet och det svenska gymnasiet deltog, uppstod nämligen 

problem för en av de elever som arbetade i en svensk bok. Eleven hade av någon anledning 

lärt sig den formel som används på IB-programmet men när eleven läste introduktionen i den 

svenska boken, där ett bevis av pq-formeln ingick, blev det problem. För att ta sig förbi detta 

frågade eleven läraren om hjälp inte mindre än fyra gånger under lektionen. Läraren 
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förklarade att båda formlerna fungerade och att de gav samma resultat men även i slutet av 

lektionen verkade eleven inte vara övertygad om vilket alternativ den skulle använda. Eleven 

kunde förvisso formeln som användes på IB-programmet men det var svårt att följa med i 

boken som hela tiden utgick från pq-formeln, beviset var svårt att förstå och eleven verkade 

inte övertygad om att eleven skulle få välja metod på nationella provet. 

 

Det sista området där avgörande skillnader frekvent har framkommit är sättet enligt vilket 

man utför divisioner. En lärare på skola 1 förklarar detta: 

 

… det mest uppenbara kapitlet är det om division. Det finns tre, fyra metoder att 

ställa upp en division beroende på vilket system de [eleverna] kommer ifrån. 

Den indoeuropeiska franska divisionen, den anglosaxiska, du har också en 

asiatisk division. Men vi kommer överens om sättet jag vill att de presenterar, 

samtidigt som jag inte ger fel om de fortsätter att presentera den anglosaxiska 

divisionen, det finns inget fel, det är bara ett annat sätt. Så jag säger till dem 

”okej, men förklara för mig först hur du ställer upp den” för att vi verkligen ska 

vara överens. 

 

Att olika sätt att ställa upp divisioner frekvent ger upphov till problem är också något som har 

framkommit vid samtliga skolor. Därför kommer jag även för detta område återkomma till 

vilka svårigheterna kan vara. 

 

3.3.2 Ett exempel 

Ett intressant exempel på skillnaderna i textredigeringen framkommer om man tittar på hur 

det faktum att arean under en kurva ges av integralen av en funktion, introduceras i skola 1 

och skola 2. I skola 1 fanns det utdelat material som motsvarade lektionerna och vad eleverna 

förväntades kunna som läraren själv hade författat. Det material som är kopplat till 

introduktionen av integraler finns att läsa i bilaga 3. 

 

Vi ser i detta fall att integralen ges som en formell definition: 

 

Låt   vara en kontinuerlig och positiv funktion på intervallet  . Integralen till 

funktionen   på intervallet [   ] är arean under kurvan   som ligger mellan   
och  , det vill säga, arean i areaenheter hos ytan avgränsad av kurvan  , x-axeln 

och de vertikala linjerna med ekvationer     och    . Den noteras 

∫  ( )  
 

 
. 

 

Innan det har vissa inledande definitioner gjorts, däribland följande: 

 

Låt   vara den representativa kurvan till funktionen   i ett ortogonalt system 
(   ⃗  ⃗) och   ett intervall i   som innehåller de reella talen   och   med    . 
 

Ett utdrag från bevisföringen att arean kan ses som en summa av rektanglar ser exempelvis ut 

så här: 

 

Låt   vara en trappfunktion och positiv på intervallet [   ]. Det handlar om en 

konstant funktion som är lika med    (där    är ett positivt reellt tal) på varje 

intervall ]       [ där                    för varje värde hos   . 
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Då är ∫  ( )   ∑   (       )
   
   

 

 
 som är summan av arean av 

rektanglarna med bredden         och höjd   . 
 

Resonemanget fortsätter på liknande sätt vilket också framgår av bilaga 3. 

 

En lärare i skola 2 introducerade samma område under en av mina observationer. Detta gick 

till så att läraren först delade ut en uppgift där eleverna skulle försöka hitta arean under grafen 

till några enklare funktioner utifrån formlerna för arean till enkla geometriska figurer. 

Exempelvis kan man med hjälp av formeln för en parallelltrapets hitta arean under en 

förstagradsfunktion inom ett visst intervall. Tanken var att eleverna skulle få en intuitiv känsla 

för att areafunktionen och den primitiva funktionen var samma sak. 

 

Därefter gick läraren över till att anknyta till derivatan. För att göra det ritade läraren upp 

följande figur. 

 

 

 

 

 
 

Läraren visade sedan hur det var möjligt att bestämma arean av rektangeln som hon 

förklarade var ”pytteliten” genom följande resonemang. 

 
   (   )   ( )  

   ( )
}    (   )   ( )    ( ) |   

 

 ( )  
 (   )  ( )

 
  

 

           

   

 ( )  

   ( )  
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 ( )        
 (   )  ( )

 
  

 

Därefter konstaterade hon att de hade bevisat att arean under grafen var lika med 

”antiderivatan” och att de kunde skriva: 

 

 ( )    ( )  
 ( )   ( )  
 

Till sist förklarade läraren att om man skulle bestämma arean generellt så fick man summera 

sådana rektanglar och att man då skrev: 

 

∫ ( )    
 

Det vi här har sett är ett exempel på är hur samma område i olika kontexter kan introduceras 

antingen väldigt formellt och logiskt eller mer intuitivt genom att använda elevernas tidigare 

kunskaper om area och derivata. I det första fallet är det skriftliga uttryckssättet betydligt mer 

redigerat där man tydligt kan följa det logiska resonemanget genom att definitioner och bevis 

kommer i en strukturerad ordning. Ett sådant angreppssätt förutsätter dessutom att eleverna är 

bekanta med ett stort antal begrepp och symboler, såsom ortogonalt system,   och  . I det 

andra fallet är den skriftliga matematiken inte alls redigerad på samma sätt även om 

matematiska uttryck naturligtvis används. Fokus ligger snarare på att skapa en förståelse hos 

eleverna för förhållandet mellan area, integral och primitiv funktion än att föra ett strikt 

logiskt korrekt resonemang. 

 

3.3.3 Områden som ger upphov till svårigheter 

De områden som under studien har visat sig ge upphov till svårigheter när det gäller 

skrivsättet i matematikundervisningen är till stor de områden där framträdande skillnader har 

förekommit och som redan har nämnts. Därför kommer jag här att beskriva närmare på vilket 

sätt dessa svårigheter har förekommit och beskrivits av lärare och elever. Först kommer jag 

koncentrera mig på svårigheter i samband med redigeringen av texter, sedan funktioner ur ett 

mer generellt perspektiv och till sist problem i samband med division. 

 

Som det till viss del redan har antytts ovan, kan de stora skillnader som finns när de gäller hur 

matematiska texter ska redigaras och hur eleverna förväntas uttrycka svar på uppgifter, ge 

upphov till svårigheter för eleverna när de går från ett system där vissa förutsättningar gäller 

till ett annat system där andra förutsättningar gäller. För att återkomma till citatet från eleven i 

skola 4 i inledningen av resultatavsnittet: 

 

… Jag menar om jag tar ett mycket uppenbart exempel, min turkiska vän, hon 

skriver matematik på ett helt annat sätt än vårt. Hon gör största delen av 

tänkandet i sitt huvud och sen skriver hon bara ner de uppenbara stegen … I 

svenska skolor var vi aldrig, vi tilläts aldrig att använda oss av något som en 

”klassmetod”, för vi, vår lärare sa alltid, förstår ni varför ni gör en klass … Så 

jag antar att för mig är det en fördel för på prov vill läraren se alla steg. Så jag 

får bättre betyg för att jag skriver ner alla mina steg fullständigt, men samtidigt 

är det en fördel för henne eftersom hon sparar mycket tid. Och de, hon har mer 

tid att göra andra frågor på provet. 

 

Här är det alltså uppenbart att den elev som kommer från Turkiet förlorar på att skriva på det 

sätt eleven är van vid eftersom det ger lägre betyg på provet. Samtidigt skriver eleven 
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sannolikt på det sätt som eleven har lärt sig är rätt, läraren i Turkiet kan ha resonerat på 

liknande sätt som läraren på skola 2 som inte tycker att man ska skriva uppsatser i matematik. 

Det vi ser är således att skillnaderna i sig mellan hur lärarna förväntar sig att skrivsättet ska se 

ut, ger upphov till svårigheter för eleverna. 

 

Man skulle dock kunna tänka sig att de lärare som förespråkar mer redigerade texter med ett 

mer formellt matematiskt resonemang, skulle ha liknande syn på hur eleverna ska uttrycka 

sig. Om vi jämför hur en lärare på skola 1 och en lärare på skola 2 uttrycker detta, ser vi dock 

att även detta skiljer sig åt. Vi börjar med läraren från skola 1: 

 

Jag föredrar att de inte använder dubbelpilen,  , för bakom dubbelpilen finns 

notationen från det matematiskt-logiska språket. Och bakom, det betyder att 

man måste använda ”för varje” med symbolen  , A upp och ner samt ”det 

existerar”,  . Jag berättar det för dem, men jag föredrar att de inte använder det i 

sina skrivningar. 

 

När jag frågar vidare kring detta fortsätter läraren: 

 

… Eftersom det är den franska frasen ”om och endast om”, omm
4
. Med 

dubbelpilen innebär det att du verkligen måste använda den matematiska frasen 

bakom med ”för varje” som   och ”det existerar” med  , du skriver alltså 

verkligen med matematiska symboler. Man får inte blanda matte och franska på 

samma sätt som du inte blandar franska och svenska… 

 

Samtidigt framhåller läraren på skola 2: 

 

… Man måste vara tydlig och förklara genom att använda vissa mönster som 

finns i matematiken. Vad betyder den här pilen, ”framgår”, vad betyder 

”ekvivalenta” [läraren ritar upp   och  ] eller såna. Det finns symboler som 

man kan använda och då blir det väldigt tydligt, väldigt detaljerat men utan att 

skriva en uppsats… 

 

Det vi ser är att lärarna förespråkar motsatta och inkompatibla sätt när det gäller på vilket sätt 

man ska presentera logiska resonemang inom matematiken och i vilken utsträckning det 

matematiska symbolspråket ska användas. Det är svårt att se hur en elev som byter system 

skulle kunna förstå på vilket sätt det anses rätt att uttrycka sig. En elev på skola 1 framhåller 

också detta: 

 

Jag hade svårt när jag kom till det franska systemet, vi var alltid tvungna att 

använda fraser som ”om och endast om”, verkliga, ord som vi var tvungna att 

använda och jag var inte van vid det, jag tyckte det var svårt. Men efter ett tag 

blir det naturligt. 

 

Sammanfattningsvis innebär alltså de skilda synsätten kring hur matematiska texter ska 

redigeras, svårigheter för elever som byter system eftersom det inte är säkert att det 

redigeringssätt de är vana vid kommer att godtas. Det blir därför både en tröskel att lära sig 

det nya sättet samtidigt det riskerar att påverka elevernas resultat negativt. 

 

                                                      
4
 Översättning av ”si et seulement si, le ssi”. 
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När skillnader gällande skrivsätt tidigare beskrevs, framhölls andragradsekvationer och 

funktioner som ett område där skillnader förekom. När det gäller svårigheter verkar dessutom 

funktioner i ett mer generellt perspektiv framhållas. Svårigheter förekommer inom flera olika 

områden som har anknytning till funktionsbegreppet. En lärare på skola 1 framhåller: 

 

… det finns sammanblandningar med funktionen   och talet  ( ). Jag ger inte 

fel på proven men jag rättar det varje gång … Det är ett exempel på när de ännu 

inte riktigt har förstått att   är funktionen,  ( ) ett visst reellt tal. 

 

Den här distinktionen mellan   som funktion och  ( ) som ett reellt tal är något som endast 

har förekommit vid skola 1 under studien. Detta kan också jämföras med att funktionen i de 

tidigare exemplen från denna skola har skrivits som en avbildning      ( ). Eftersom 

denna åtskillnad endast har gjorts på den här skolan, är det inte konstigt att svårigheter uppstår 

när elever inte är vana vid detta sätt att tolka symbolerna för funktioner. 

 

Andra områden där svårigheter uppstår i samband med funktionsbegreppet är förkunskaper 

gällande vad olika egenskaper och begrepp hos funktioner innebär. Exempel på sådana 

begrepp är definitionsmängd, värdemängd samt olika typer av avbildningar som kan göras av 

funktioner. Detta är något som har framhållits av både lärare och elever på flera skolor. Ett 

annat exempel som en lärare på skola 4 framhåller är att de bokstäver som anger 

koefficienterna hos räta linjens ekvation har olika innebörd i olika system. I svensk litteratur 

står det vanligtvis        medan det som används inom IB-programmet är       . 
Bokstaven   får således olika betydelse beroende på inom vilket utbildningssystem man 

befinner sig. 

 

Som framgår är det svårt att ge en entydig bild kring var svårigheter uppträder när det gäller 

funktionsbegreppet. Det rör sig om allt från begrepp och symbolspråk till formler för andra- 

och förstagradsekvationer. Snarare är det så att det inom detta område finns flera delar som 

skiljer sig åt på ett sådant sätt att det ger upphov till svårigheter för eleverna. Därigenom har 

funktioner under studien kommit att framstå som ett problematiskt område som ofta har lyfts 

av både lärare och elever. 

 

När vi till sist återkommer till området division och hur divisionsalgoritmer skrivs, så 

förefaller de största svårigheterna uppstå just på grund av skillnaderna och att det är svårt att 

tyda en algoritm om man är van vid en annan. En elev på skola 4 uttrycker angående lärarens 

sätt att utföra en division: 

 

Jag var inte van vid det, jag var alltid van vid ”kort division”, så för mig var det 

som ”vad gör hon, varför skriver hon siffrorna som upp och ner, eller”. Så det 

var konstigt, men sen frågade jag henne ”varför gör du så” och hon sa ”jo, man 

kan göra det på flera sätt” och sen visade jag hur jag gjorde och hon sa att ”det 

kallas för kort division” och vi har olika sätt att göra det. Och sen letade jag 

själv upp på internet hur hon gjorde för att få en bättre förståelse. Så vi försökte 

båda att förstå varandra. 

 

Ytterligare en skillnad som kan ge upphov till problem framhölls emellertid av en lärare på 

skola 3. Eftersom många svenska elever är vana vid att alltid använda miniräknare blir 

division som område generellt svårt, då man inte är lika van vid tal i bråkform och dessutom 

kan utföra räkningen på miniräknaren i stället för att använda en divisionsalgoritm. Det vi ser 

är alltså att det som ger upphov till svårigheter när det gäller division är hur den skriftliga 
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divisionsalgoritmen ska förstås och att detta främst verkar bero på att det finns olika typer av 

algoritmer men också på grund av vilken vana eleven har att över huvud taget utföra 

divisioner för hand, vilket skiljer sig mellan länder och utbildningssystem. 

 

Sammantaget ser vi att var svårigheter uppstår när det gäller olika skrivsätt i matematiken, är 

relativt direkt beroende av skillnader som finns i skrivsätten. Detta verkar bland annat bero på 

att det finns vissa skrivsätt som så att säga är påbjudna och uppskattas av läraren, samt att det 

är svårt att förstå skrivsätt som man som elev inte är van vid eller inte tidigare har sett. 

Speciellt kan detta ge upphov till problem för en elev som byter system och som därför är van 

vid ett skrivsätt men måste försöka både förstå och anpassa sig till ett nytt sätt. I det närmaste 

ska vi se hur lärare och elever har arbetat med att klara av denna typ av svårigheter. 

 

3.4 Arbetet med svårigheter 
Under studien har det visat sig att lärare och elever arbetar på flera sätt för att överbrygga de 

svårigheter som har beskrivits ovan och som till stor del beror på skillnader mellan de olika 

utbildningssystemen. Ett angreppssätt är dock helt dominerande och beskrivs av både lärare 

och elever på samtliga skolor. Detta angreppssätt handlar om att skapa en vana för de nya 

uppgiftstyperna eller skrivsättet och kommer strax att beskrivas mer ingående. Utöver detta 

har ytterligare några angreppssätt framkommit, däribland en separering av undervisningen för 

elever som läser olika kurser och ett utnyttjande av de speciella förutsättningar som finns hos 

framför allt utlandsskolor. 

 

3.4.1 Rutinskapande 

Det angreppssätt som här något oprecist har benämnts rutinskapande, har ett samband med 

den förutsägbarhet som tidigare beskrevs hos olika uppgiftstyper. Som jag då nämnde finns 

det uppgifter som är möjliga att lära sig relativt metodiskt hur de ska lösas. Dessutom 

påverkas hur lätt en uppgift upplevs vara av elevens vana att lösa just den uppgiftstypen. 

 

Det har visat sig att både lärare och elever i stor utsträckning arbetar på ett sätt som syftar till 

att göra uppgiftstyperna förutsägbara och att de även försöker skapa en vana kring olika 

metoder och skrivsätt. Detta görs genom att läraren visar vilka typer av uppgifter som 

förekommer och hur de ska lösas samt att läraren skriver på tavlan på det sätt som läraren vill 

att eleverna ska skriva. På detta sätt överbryggas gapet mellan de skillnader som finns i hur 

eleverna är vana att arbeta och hur de förväntas arbeta. Därefter repeterar eleverna uppgifterna 

tills en vana byggs upp för hur de ska lösas och vilka metoder de kan använda. 

 

Vi börjar med att se hur en lärare på skola 2 beskriver hur läraren arbetar för att eleverna ska 

använda det läraren kallar för korrekt matematiskt språk: 

 

Jag hoppas att jag skriver på tavlan korrekt. Det är det jag gör. Jag brukar 

använda såna, till exempel om hypotesen är det och det och sen använder man, 

vad heter den här, så det framgår härifrån nånting och sen är det ekvivalent med 

det och därifrån. Och sen skriver man för alla x, eller det finns till och med 

symboler, jag brukar också säga att man brukar skriva så… 

 

När det gäller uppgifterna framhåller samma lärare fördelarna med böckerna som används 

inom IB-programmet där specifika uppgiftstyper repeteras: 

 

Men, vad till exempel IB har och de har, de har betydligt flera lösta exempel på 

korta avsnitt. Alltså det är en typ av uppgift med exempel och sen gör man tre 
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likadana och sen en typ och tre likadana och sen i slutet förstås så blandar man 

allihopa och så blir det från en klass till mera avancerade problemlösningar 

med/utan miniräknare och så vidare. Så med det, de är, alltså IB-böckerna, de är 

väldigt bra, de är väldigt pedagogiskt utformade faktiskt. 

 

Vi ser alltså att repetitionen i sig framhålls som en pedagogisk fördel. Även eleverna 

framhåller vikten av repetition och att bygga upp en vana när det gäller uppgiftstyper, vilket 

framgår av följande citat från tre elever på olika skolor. 

 

 Elev skola 2: 

Nja, alltså sen när man, sen när man förstår en uppgift så kan man ju på det 

sättet titta hur man gjorde på de och så förstår man följande, att ofta som får vi 

jobba liksom hur man ska räkna en uppgift men sen när man har börjar bli 

svårare och kanske hon [läraren] jobbar flera gånger så börjar man ju förstå hur 

det är man ska göra. 

 

Elev skola 4: 

Jag tycker att med alla matteuppgifter så måste du bli van vid det. Och det tar ett 

tag att bli van vid, som, att använda x eller använda y eller att använda a, b, c 

och de variablerna. Och det kan vara, det kan ta lite tid i början och det kan vara 

svårare i början men till sist så, du kommer att bli van vid det och du kommer att 

kunna lösa uppgifter. 

 

Elev skola 1: 

Jag tror att det är nödvändigt att behärska uppgifterna, eller, för att veta direkt 

hur de ska lösas. Följaktligen kommer man att arbeta med uppgifterna hemma 

för att verkligen veta hur man svarar på varje uppgiftstyp som vi kan bli 

ombedda att lösa. Så, ja, veta vilken egenskap eller vilket teorem som ska 

användas varje gång. På så sätt, när vi har ett läxförhör så kan man ha verktygen 

för att svara på frågorna. 

 

En något annorlunda synvinkel på denna typ av vana som byggs upp kring uppgiftstyper 

beskrivs av en av lärarna på skola 1. Enligt läraren förbereder läraren de franska eleverna för 

de svenska nationella proven och den franska studentexamen på liknande sätt. Detta beror på 

att det enligt läraren inte är någon speciell förberedelse under året för uppgiftstyperna som 

kommer på proven. Däremot är det nödvändigt att lägga ner tid på att gå igenom typiska 

varianter av uppgifter före proven och koppla dessa till elevernas kunskaper i matematik. Vi 

börjar med en beskrivning av en elev och en lärare för hur förberedelserna inför ett svenskt 

nationellt prov ser ut och fortsätter sedan med lärarens jämförelse med förberedelserna inför 

den franska studentexamen. 

 

 Elev: 

Läraren sa att vi gott och väl hade nivån och att problemet handlade om sättet de 

ställde frågorna på. Så därför hade vi två timmar med bara exempel. Till 

exempel tog vi upp exemplet med bron och vi sa okej, vad liknar det som en 

fransk uppgift, okej en parabel så då ska vi göra det, det och det och så hittar vi, 

vi gör paralleller mellan sättet att ställa frågan på svenska och att ställa frågan på 

franska. 
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Lärare: 

När det gäller kunskaper så har de dem med god marginal. Eftersom sättet att 

ställa frågor på ändå skiljer sig åt och kan vara förvirrande, så har vi två timmars 

förberedelse där vi tar exempel från föregående års ämnen och visar dem att på 

det sättet frågan är ställd, så måste man förstå vad som finns bakom den och att 

de därefter gott och väl har alla kunskaper för att lösa den. Det handlar bara om 

att förstå, det är mer en förståelse av uppgiftslydelsen bakom. 

 

Lärare: 

Det är trots allt jämförbart åtminstone på så sätt att under hela året förbereder 

jag för BAC och för de tre veckorna innan nationella provet, och vi har, som jag 

berättade, två timmar förberedelse, så du ser, vi tar exempelprov. Så det är inte 

en förberedelse, det är en specifik förberedelse vid det tillfället i slutet av året då 

vi kommer att ha en eller två veckor med specifik förberedelse för ”le BAC” där 

vi tar ämnen som nyss har kommit på proven. 

 

Det vi ser här är alltså snarare att läraren resonerar så att eleverna måste ha vissa 

grundläggande kunskaper i matematik, men att det sedan är nödvändigt att få en förståelse för 

och en vana vid de specifika uppgiftstyperna för att eleverna ska kunna tillämpa kunskapen på 

rätt sätt. Av den anledningen blir det även här nödvändigt att repetera typiska varianter av 

uppgifter. 

 

Sammantaget framgår det från detta avsnitt att repetition och vanebyggande används i stor 

utsträckning för att klara av svårigheter hos uppgifter och gällande skrivsätt. Även när det 

gäller den typen av uppgifter som tidigare beskrevs som kontextualiserade uppgifter, där 

eleven var tvungen att tyda och tolka uppgiften för att hitta logiken i den och sedan hitta en 

lösningsmetod, försöker lärarna och eleverna skapa en vana. Detta syns inte minst genom 

förberedelserna inför nationella provet på skola 1 eller när en elev säger att för svårare 

uppgifter så får man arbeta flera gånger tills man börjar förstå hur man ska göra. Sålunda ser 

vi att detta vaneskapande också används när det gäller att ta sig förbi de svårigheter som 

uppkommer på grund av skillnader i uppgifter och skrivsätt. Genom att läraren visar hur man 

ska göra (eller till viss del genom lösta exempel i boken) och att eleven repeterar dessa 

metoder, skapas en vana även för hur dessa nya uppgifter och skrivsätt ska hanteras. 

 

3.4.2 Separering av undervisning 

Ett speciellt, och till viss del motsatt, angreppssätt för att ta sig runt de svårigheter som 

uppstår till följd av skillnader i matematiken mellan utbildningssystem, har framkommit på 

skola 2. Skola 2 har en speciell situation eftersom flera kurser i matematik undervisas 

samtidigt. Samma lärare kan ha kurser som Matematik 3c och Matematik D enligt de svenska 

kursplanerna och Standard level
5
 på IB-programmet. På vissa lektioner har läraren alla 

grupper samtidigt och på andra lektioner har läraren varje grupp för sig. För att hantera den 

här situationen har läraren valt att framför allt ha separata genomgångar på de lektioner då 

läraren bara har en elevgrupp och då alla elevgrupper är närvarande brukar eleverna främst 

arbeta enskilt. I det fall det planeringsmässigt är nödvändigt att ha en genomgång under en 

lektion där elever från flera kurser är närvarande, riktar den sig främst till en av elevgrupperna 

och de andra eleverna har fått information om vad de kan arbeta med under tiden. En elev 

som läser kursen Matematik D berättar hur upplägget kan se ut: 

                                                      
5
 Inom IB-programmet kan man välja mellan nivåerna Math Studies, Standard Level och Higher Level i 

matematiken där den senare är den mest avancerade nivån.
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Alltså, det hon [läraren] brukar göra, det är ju att hon ser till så att när hon vet att 

hon ska ha någon slags undervisning för IB-eleverna då har hon sett till tidigare 

så att vi svenska elever redan har fått undervisning så det enda vi behöver göra 

är att arbeta i boken och så vice versa då… 

 

Ja, det är ju att vi, på måndagar så har ju, så var det bara svenska eleverna och 

då har hon bara genomgång, och då har hon lite separat genomgång med oss på 

sidan om. Så att vi får det utöver det som hon lär de som läser 3 [kurs 3c] så att 

vi får det vi ska ha också. Så att vi verkligen har allt som vi ska ha i kursen. 

 

Detta arbetssätt innebär att eventuella svårigheter till följd av skillnader i skrivsätt och 

uppgifter undviks. När jag frågar en elev som läser en svensk kurs om det finns några 

skillnader i skrivsätt jämfört med matematiken på IB-programmet, svarar eleven: 

 

Inte vad jag har märkt faktiskt men det är ju för att till exempel när hon [läraren] 

ger exempel för IB-elever på tavlan då liksom då kollar inte jag utan då kör jag 

uppgifter i min bok och gör det jag ska göra i stället så jag lägger inte liksom 

märke till sånt… 

 

Anledningen att läraren arbetar på det här sättet har sannolikt ett samband med att de formella 

kraven för varje kurs måste uppfyllas separat. För lärarens skull blir emellertid detta arbete 

relativt krävande: 

 

Ja, okej, det är, det är en jobbig arbetssituation om man har blandade grupper, 

det är verkligen en jobbig situation, alltså vi jobbar, du förbereder egentligen två 

kurser, eller tre till och med parallellt som jag gör nu. Jag har Matte 3c, Matte D 

och IB i en och samma grupp och inte hela tiden utan jag har två pass olika 

dagar när jag har grupperna för sig, men sen tre lektioner är de tillsammans. Så 

man, det gäller att planera och få saker att fungera, alltså böckerna är inte 

skrivna, utformade på samma sätt, kurserna är inte, så man måste nästan göra en 

egen kurs, nästan. 

 

Det vi ser är alltså att detta angreppssätt där undervisningen separeras på så sätt att elever från 

olika kurser får separat undervisning, innebär att eleverna inte behöver konfronteras med 

eventuella skillnader i uppgiftstyper och skrivsätt. På så sätt undviker man helt enkelt de 

svårigheter som skulle kunna uppstå på grund av detta.  Anledningen till att läraren väljer att 

lägga upp undervisningen på detta sätt beror emellertid snarare på att målen för alla kurser ska 

uppfyllas och därför ska detta antagligen inte tolkas som en metod för att gå runt eventuella 

problem som beror på skillnader i skrivsätt och uppgiftsformuleringar. Läraren framhåller 

trots allt att läraren nästan skulle föredra att göra en egen kurs som fungerar för alla. 

 

3.4.3 Möjligheter genom skolornas speciella förutsättningar 

När det gäller utlandsskolorna (skola 1 och 2) bör det nämnas att dessa skolor har vissa 

speciella förutsättningar som gör det möjligt att anpassa undervisningen på ett annat sätt än 

andra skolor och på så sätt överbrygga de speciella svårigheter som kan uppstå. Lärare på 

båda dessa skolor framhåller att storleken på klasserna samt elevernas motivation och 

kunskaper skapar möjligheter. En lärare på skola 2 beskriver dessa förutsättningar när jag ber 

läraren jämföra med att arbeta i Sverige: 
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Ja, nummer ett, det är … färre antal eleven i en grupp, i en undervisningsgrupp, 

vilket underlättar förstås. Sen har vi i Sverige 30 eller det var inte så sällan det 

fanns 30 i en klass. Så, det är positivt att det är färre elever i en grupp. 

 

… Men ja, om rent generellt, det är, vi har duktiga elever och, ja, har man 

naturvetare eller naturelever, då är de motiverade och duktiga. 

 

En lärare på skola 1 gör liknande konstateranden: 

 

Arbetet, redan på klassnivå, har vi chansen att ha ett litet antal elever. Det största 

antalet elever här är 20 elever, i Frankrike är det regelbundet 35 elever per klass. 

Så det är inte alls samma sak att arbeta med 20 elever, då känner man alla 

väldigt bra… 

 

… De materiella förutsättningarna är helt annorlunda, du förstår, i varje 

klassrum har vi en dator, en projektor… 

 

… Det är generellt elever här som har en hög nivå, i klassen du har träffat är det, 

förutom två elever, en klass med en utmärkt nivå… 

 

Förutom att det underlättar för lärarna att undervisa studiemotiverade och duktiga elever, 

möjliggör det lilla antalet elever en möjlighet till större anpassning av undervisningen. Som vi 

såg under föregående rubrik så anpassade läraren undervisningen för tre olika kurser trots att 

eleverna undervisades tillsammans under tre lektioner i veckan. Även i skola 1 framhåller en 

av lärarna möjligheten att individualisera undervisningen och i princip ha två olika kurser: 

 

Vi försöker, faktumet att ha små klasser möjliggör en modulering. Hos klassen 

som du träffade, vi såg inte det i går, men eleverna som är snabbare ger jag 

ytterligare uppgifter som jag går och rättar men som jag inte löser på tavlan i 

helklass. För de små klasserna har jag extrablad för de elever som är snabbare än 

de andra. Så du gör nästan två, inte två kurser, det är ett stort ord, men du skiljer 

på sakerna. 

 

Möjligheterna för lärarna på dessa skolor att individualisera undervisningen är således mycket 

större än på många andra skolor, vilket lärarna också utnyttjar. På så sätt har lärarna möjlighet 

att både hjälpa de elever som har vissa svårigheter och ge utmaningar till de elever som 

behöver det. Dessutom innebär det lilla elevantalet som vi har sett att lärarna känner eleverna 

och därför känner till deras utveckling och nivå på ett annat sätt och kan anpassa sin 

undervisning även efter detta. Därför bör även individualisering framhållas som ett 

angreppssätt som lärarna, åtminstone på dessa två skolor, använder för att ta sig förbi 

speciella svårigheter. 

 

3.5 Baskunskaper 
Ett område som frekvent har lyfts av både lärare och elever på samtliga internationella skolor 

(skola 1, 2 och 4) berör det som jag här har benämnt baskunskaper. Tanken är att vissa 

grundläggande förkunskaper är nödvändiga för att exempelvis kunna lösa vissa uppgifter. 

Denna typ av baskunskaper kan handla om att kunna utföra divisioner, vara bekväm med att 

utföra algebraiska operationer eller att ha kunskaper inom ett visst område som trigonometri. 

Detta kan jämföras med hur läraren på skola 1 under 3.4.1 beskrev att eleverna gott och väl 

hade kunskaper för att lösa uppgifterna men att det var nödvändigt att bygga upp en vana 
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kring formuleringen av uppgiftstyper. Flera lärare och elever framhåller hur främst elever med 

svensk utbildningsbakgrund inte har tillräckliga baskunskaper och att detta ger upphov till 

svårigheter när de konfronteras med ett nytt utbildningssystem i matematikundervisningen. 

Det ska speciellt nämnas att det här är ett område som har lyfts utan att jag direkt har ställt 

frågor kring detta och att det därför rimligtvis är något som lärare och elever anser är viktigt 

att framföra. 

 

En lärare på skola 2 beskriver sina erfarenheter: 

 

Alltså man låter dem i nio år typ leka och, jag vet inte, göra projekt i en månad 

och… Det är så barnsligt, så barnsligt och sen kommer man på gymnasiet och så 

kastar de allihopa i kallt vatten och sen på tre år ska man hälla i huvudet allt så, 

du vet. Det är alldeles för mycket, jag tycker synd om dem, faktiskt, jag tycker 

synd om dem. 

 

Men de kommer inte från grundskolan förberedda. Alltså framför allt algebran, 

såna basfärdigheter, ingenting. De jobbar med procent tills man, alltså, i all 

oändlighet det handlar om procent, alltså procent dit och hit och sen vadå 

procent. 

 

Det läraren beskriver innebär både att eleverna har för lite kunskaper för att kunna klara av 

den undervisning och de uppgifter de förväntas kunna lösa samt att det blir för mycket för 

eleverna att lära sig på för kort tid. Läraren fortsätter vidare med en jämförelse med elever 

från landet där skolan är belägen: 

 

Det är, jag ser våra, mina [lokala] elever, okej, man säger ja, man drillar i dem 

kunskaper men de förstår inte så mycket vad de gör. Jo, men det underlättar om 

man har baskunskaper, om man har räknefärdigheter, det underlättar väldigt 

mycket och förstå sen. Men om man inte kan räkna med bråk när man kommer 

på gymnasiet då förlorar man en massa tid på att reda ut hur man adderar två 

bråk i stället för att förstå kursen. 

 

Läraren framhåller här att även vissa grundläggande färdigheter som exempelvis att räkna 

med bråk är nödvändiga. Samtidigt betonas att även denna typ av färdigheter påverkar 

förståelsen av matematiken, det finns alltså ett samband mellan förståelse och grundläggande 

färdigheter. Även en fransk elev på skola 1 resonerar kring att skillnaden i kunskaper som de 

har med sig, denna gång från gymnasiet till universitetet, ger dem en fördel: 

 

Men jag tror att i det svenska systemet också, kanske går de inte lika långt som 

vi, i mer avancerad matte, jag vet inte, men det verkar som att de inte riktigt gör 

det. Jag tror att på universitetet så är det mer av det, visst? Så vi är bättre 

förberedda på det sättet, tror jag. 

 

Till sist ska vi se när en elev med svensk undervisningsbakgrund på skola 4 som läser 

Standard level på IB-programmet, både jämför förkunskaperna som elever med annan 

bakgrund har och försöker ge en förklaring till varför elever med svensk bakgrund upplever 

svårigheter. 

 

… jag menar, det är kanske inte ett bra sätt att säga det, men de flesta elever som 

går på svenska skolor, på svenska skolor i Sverige eller, som, har mattebakgrund 
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i Sverige, de väljer inte Standard level eller Higher level. För det är för svårt för 

dem. De flesta av dem väljer Studies eftersom vi i Sverige inte riktigt får 

chansen, eller det är åtminstone som jag upplever det, även om vi gillar matte, 

jag gillar verkligen matte. När jag, när jag hade kommit längre än de andra 

eleverna, sa min lärare åt mig att, som, lugna ner mig. Hon ville inte ge mig mer 

uppgifter för att, som, utveckla mig ännu mer. Och jag tror många elever möter 

det problemet, så därför, speciellt i min klass, och i Higher level klassen, tror jag 

inte det finns en enda svensk elev, eller, som, en elev som har studerat i Sverige, 

för nivån på matten som vi får i Sverige är rätt så låg jämfört med andra länder. 

 

Eleven framhåller alltså dels att nivån på den svenska undervisningen är för låg och dessutom 

att det inte är möjligt för elever som vill fördjupa sig mer att göra det. Detta förefaller vidare 

skapa problem, vilket möjligtvis skulle kunna tolkas som att skillnaden i nivå mellan den 

svenska matematiken och den som eleverna förväntas ha för att klara sin utbildning på IB-

programmet blir för stor. Sammanfattningsvis ser vi alltså att det finns en uppsättning 

grundläggande kunskaper och färdigheter som elever förväntas ha när de börjar de olika 

gymnasieutbildningarna, men som elever med svensk utbildningsbakgrund verkar sakna och 

detta ger naturligtvis upphov till problem för eleverna. 

 
3.6 Synen på internationell undervisning 
Även om det kan uppstå speciella svårigheter när det gäller att arbeta med 

matematikundervisning i den typ av internationella miljöer som de studerade skolorna utgör, 

framhåller framför allt lärarna de många positiva aspekterna med att arbeta i en internationell 

miljö då de får frågan om detta medför några fördelar. Det upplevs som inspirerande och 

utvecklande för lärarna när de får lära sig nya metoder och arbetssätt av eleverna som de 

ibland även kan använda sig av i undervisningen. Dessutom framhålls det att det även kan 

vara givande för eleverna när de arbetar tillsammans. Nedan följer citat från lärare på skolorna 

1, 2 och 4 i ordning. 

 

… det gör det möjligt för mig att upptäcka saker. Jag kände inte till den 

anglosaxiska divisionen, det är eleverna som har lärt mig den. Jag kan den lite 

bättre nu eftersom eleverna ställer upp den så varje år. Divisionen av asiatisk 

typ, däremot, är det inte förrän detta år som en elev visade mig så annars, du ser. 

Efteråt får man kontrollera att det de kommer ihåg verkligen är rätt, det finns 

skillnader, ja, men jag tycker att det är jättetrevligt. 

 

Ja men det är roligare, nummer ett. Nummer två, ja, om alltså det är, ja det är 

faktiskt, kan bli en fördel att ha olika kombinationer tycker jag för att de 

samtalar, de jobbar tillsammans. Så det är verkligen så, en del är bättre på 

nånting, andra är bättre på en annan sak så det är absolut inget fel med det och 

ha från olika, ja, jag tycker om att ha elever från olika länder… 

 

Ja, ja men det är ju kul, det är utmanande också faktiskt. Särskilt, för det kan 

vara så att de får mig att tänka till också. För att, just som men kan du förklara 

lite mer hur man gör nu, jag har sett det på det här sättet tidigare, varför gör du 

på det sättet. Alltså, så att man får en liten utmaning från dem och det, det är 

faktiskt kul. Och så just det att man lär sig mera alltså för att man lär av andra 

metoder hur det gjorts nån annanstans. Och det tycker jag är jättebra… 
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Även en elev på skola 4 framhåller fördelarna med att arbeta tillsammans med elever med 

annan bakgrund och andra kunskaper: 

 

Enligt min åsikt, eftersom det är så många, jag är ofta tillsammans med mina 

bästa vänner och båda, en av dem är från Turkiet och den andra från Rumänien, 

och de har båda läst mer matte än jag har. Så på så sätt, för mig, när jag är med 

dem, om vi gör en uppgift tillsammans, så måste jag höja min nivå
6
 … men det 

är också bra för då verkligen försöker jag, som, att höja mig till deras nivå, så 

det är bra att vara med elever som är bättre än dig, eller, jag menar, som har 

samma mål som du, som att få en sexa eller en sjua [i betyg]. 

 

Till sist skulle jag vilja lyfta ett citat från en elev i skola 1 som föreslår en blandning av 

utbildningssystemen för att utnyttja de olika fördelarna: 

 

Jag tycker ändå att det svenska och det franska systemet framför allt 

kompletterar varandra, att man borde blanda dem, de två aspekterna och kanske 

mer kontextualiserade saker i det franska och kanske mer, jag vet inte, det som 

inte fanns i det svenska systemet, mer baskunskaper… 

 

Slutligen kan vi alltså konstatera att både lärare och elever verkar se flera positiva aspekter av 

att arbeta i en kontext där de av olika anledningar möter de skillnader som finns i 

matematikundervisningen mellan olika undervisningssystem. Detta skapar ytterligare 

möjligheter till lärande för såväl lärarna som eleverna genom att eleverna förklarar sina 

metoder för lärarna och att eleverna arbetar tillsammans. Till detta ska tilläggas att lärarna kan 

använda det de har lärt sig av eleverna i sin undervisning. Därmed är det inte orimligt att anta 

att den internationella kontexten där skillnaderna upplevs som inspirerande, i sig underlättar 

för eleverna att ta sig över de skillnader de möter i matematiken. 

 
4. Diskussion 
 
4.1 Inledande kommentarer 
I detta avsnitt är avsikten att försöka tolka de områden som lyftes i föregående avsnitt och på 

så sätt försöka ge en ytterligare förståelse för frågeställningarna och betydelsen av de resultat 

som har framkommit. Avsnittet kommer därför att inledas med en undersökning av varför 

vissa områden ger upphov till svårigheter och hur dessa svårigheter kan beskrivas. Därefter 

kommer det att utvecklas vari svårigheterna egentligen består och på vilket sätt de metoder 

som lärarna och eleverna använder för att överbrygga svårigheterna fungerar. Utifrån detta 

kan några reflektioner kring möjliga angreppssätt för att arbeta med svårigheter till följd av 

skillnader uppgifter och skrivsätt i matematikundervisningen göras. 

 

Efter detta kommer även de problem som lärare och elever framhöll med anknytning till 

bristande baskunskaper att lyftas fram. En ansats till att förstå detta problem och betydelsen 

av bristande baskunskaper kommer att göras. Dessutom kommer lärarnas och elevernas syn 

på internationell undervisning att jämföras med vad som tidigare framkommit i litteraturen 

och vilken betydelse detta får för matematikundervisningen. Till sist kommer slutsatser och 

implikationer som följer av studien att presenteras och förslag till vidare studier framhållas. 

 

                                                      
6
 Översättning från engelska: ”I need to step up”. 
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Inför den kommande diskussionen ska det också nämnas att de miljöer som här har studerats 

är mycket speciella, framför allt eftersom det endast finns en begränsad mängd utlandsskolor 

och att dessutom var och en av skolorna har sina speciella förutsättningar utifrån sådana 

aspekter som landet i vilken skolan är belägen och vilken undervisning som erbjuds. Det är 

därför inte självklart att det går att generalisera resultaten i denna studie till all typ av arbete 

där svårigheter förekommer på grund av skillnader i matematikundervisningen. Detta är 

emellertid inte heller syftet med studien. Syftet är snarare, som tidigare har beskrivits, att 

skapa en förståelse för denna typ av miljöer, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur denna typ 

av svårigheter skulle kunna förstås mer generellt genom att eventuella skillnader och likheter 

med andra skolor och studier framträder. Utifrån dessa uppslag kan ytterligare studier 

genomföras som sedan kan ge en bredare förståelse för denna problematik. 

 
4.2 Områden som ger upphov till svårigheter 
 
4.2.1 Uppgifter i matematikundervisningen 

De utmärkande typerna av uppgifter som har framkommit i studien, kontextualiserade och 

teorirelaterade uppgifter, kan jämföras med de perspektiv som framhölls av Kaiser och 

Sriraman (2006). Deras beskrivning av uppgifter med mer fokus på teoriutveckling som 

förekommer främst i länder där romanska språk talas, förefaller stämma relativt väl överens 

med de uppgifter som förekom i skola 1. På liknande sätt förekom textproblem genom de 

kontextualiserade uppgifterna på de övriga skolorna där kopplingar till erfarenheter utanför 

matematiken gavs en större plats. 

 

Som tidigare framgått innebär diskurser hos Sfard (2006) olika typer av kommunikation som 

utmärks genom vissa regler, objekt och medier som är specifika för diskursen tillsammans 

med godkända narrativ, det vill säga vissa typer av utsagor som accepteras inom den 

gemenskap som diskursen utgör. Eftersom denna typ av utmärkande drag kan identifieras hos 

de olika uppgiftstyperna, skulle detta kunna peka på att matematikundervisningen kan 

beskrivas i termer av olika diskurser. Om vi exempelvis tittar på BAC-uppgifter så ser vi att 

de utmärks av ett teoretiskt och rigoröst resonerande där uppgifterna är uppbyggda i delar som 

ofta leder till en större slutsats. Detta skapar ramar, det viss säga godkända narrativ, för hur 

uppgifter och deras lösningar kan se ut. Dessutom finns det en uppsättning teorem och 

matematiska begrepp som specifikt måste kunna användas och tillämpas för att svara på 

denna typ av uppgifter. När det gäller kontextualiserade uppgifter utmärks de i stället av sin 

anknytning till ett fingerat verkligt problem och sin praktiska framtoning samt att de måste 

tydas och tolkas av eleven. Som en av lärarna framhöll så är de betydligt mer praktiska och 

förutsätter avsevärt mindre rigorositet. Därför skulle det vara ett slags regelbrott för denna typ 

av uppgifter om de var lika matematiskt rigoröst framställda som BAC-uppgifter då detta 

skulle innebära att eleven inte längre behövde tolka vad själva uppgiften ”bakom” kontexten 

var. På samma sätt skulle det inte vara möjligt att kontextualisera BAC-uppgifterna då det 

skulle ta bort en del av den inommatematiska noggrannheten eftersom matematiken då skulle 

behöva anpassas efter en kontext. Vi ser alltså att dessa förändringar skulle innebära ett slags 

diskursiva brott. 

 

Det som också framgår av resultatet, och som pekar på att diskursbeskrivningen är relevant i 

detta sammanhang, är att exempelvis eleverna på skola 1 uttrycker det som förvirrande och 

svårt när de skulle lösa den typ av kontextualiserade uppgifter som finns på det svenska 

nationella provet. Det verkar alltså som att det finns en diskrepans mellan elevernas diskurs 

och den som frågorna på det nationella provet ingår i. Samtidigt framgick det att det snarast är 

när eleverna generellt konfronteras med uppgifter som är obekanta för dem som svårigheter 
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uppstår, eftersom en svensk elev hade problem med uppgifter som förekom i matematiken på 

IB-programmet medan samma elev upplevde de svenska uppgifter som några franska elever 

tyckte var svåra som relativt lätta. Detta skulle emellertid kunna bero på att det även finns 

avgörande skillnader mellan uppgifterna i den svenska undervisningen och på IB-

programmet, även om båda mer eller mindre beskrevs som kontextualiserade uppgifter, som 

inte på samma specifika sätt har framgått av denna studie. I så fall skulle även dessa 

svårigheter bero på att det rör sig om olika diskurser i matematikundervisningen som 

innefattar olika typer av matematikuppgifter. 

 

4.2.2 Skrivsätt i matematikundervisningen 

Även när det gäller skrivsätt och symbolhantering i matematikundervisningen är det tydligt att 

det förekommer olika diskurser som dessa ingår i. När Curcio (2004) skriver om svårigheten 

med matematiktexter genom deras komplexitet och att det ingår flera olika typer av 

vokabulär, ser vi här snarare att vilka ord och symboler som kan användas var, när och på 

vilket sätt beror på i vilken kontext de förekommer. Inom området skrivsätt är det framför allt 

tre delar som förefaller ha framkommit, nämligen redigering av texter, symbolhantering och 

algoritmer. 

 

Angående redigeringen av texter har vi sett att det dels finns en inriktning som förutsätter ett 

mer rigoröst sätt att formulera sig enligt en mer formellt logisk metod och ett annat synsätt 

enligt vilket uttryckssättet är mycket friare så länge det framgår vad eleverna menar. Detta 

exemplifierades av en mer formellt/logisk introduktion till integralbegreppet och en 

introduktion som var mer grundad på elevernas tidigare erfarenheter. Det som framför allt 

framgår är att det är olika typer av utsagor som kommer att accepteras, inte minst när det 

gäller elevernas svar till uppgifter. Exempelvis framgår det av elever på både skola 1 och 

skola 4 att eleverna får lägre poäng, och därmed i förlängningen lägre betyg, om texterna inte 

är framställda på det sätt läraren föredrar. Det är också tydligt att eleverna är medvetna om att 

det kan finnas påbjudna sätt att svara på uppgifter men att det också kan finnas sätt som 

kommer att betraktas som fel. Detta framgår inte minst av att en lärare på skola 4 framhåller 

att eleverna blir väldigt lyckliga när de får uttrycka sig som de vill och att den metod de har 

lärt sig följaktligen inte kommer att betraktas som fel. Det är alltså tydligt att det här existerar 

olika godkända narrativ som kommer att utmärka de olika diskurserna. 

 

Som vi har sett kan även symboler och begrepp ha olika betydelser i olika sammanhang. 

Enligt Cobb (2000) kan meningen hos ett begrepp eller en symbol ses som synonym med hur 

den används. Symboler associeras inte till några fristående referenter utan är snarare del av en 

diskurs där det viktiga är hur symbolen används i sitt sociala sammanhang. I studien har detta 

tydligt framgått genom att lärare på skola 1 och skola 2 har visat på inkompatibla sätt i hur det 

logiska symbolspråket ska användas. Enligt läraren i skola 2 ska symboler som   och   

användas i ett korrekt matematiskt språk, medan läraren i skola 1 säger att han föredrar att 

eleverna inte använder dessa symboler då man inte får blanda franska med det logiska språket 

och därför ska snarare termer som ”omm” användas. På liknande sätt kan  ( ) användas för 

att definiera en funktion i flera sammanhang men på skola 1 betraktas det som ett reellt tal och 

läraren framhåller att det finns elever som ännu inte har förstått skillnaden mellan funktionen 

  och det reella talet  ( ). Även talet   kan antingen bli en lutningskoefficient eller en 

konstantterm i en förstagradsfunktion beroende på vilket det aktuella utbildningssystemet är. 

Det är alltså uppenbart att symbolerna får olika betydelser som beror på det sociala 

sammanhanget och sättet de används på skulle således kunna ses som en del av den aktuella 

diskursen i matematikundervisningen. Att det dessutom verkligen sker en övergång från en 

diskurs till en annan för eleverna blir tydligt när en elev säger: 
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Jag hade svårt när jag kom till det franska systemet, vi var alltid tvungna att 

använda fraser som ”om och endast om”, verkliga, ord som vi var tvungna att 

använda och jag var inte van vid det, jag tyckte det var svårt. Men efter ett tag 

blir det naturligt. 

 

Först är den nya diskursen svår för eleven men sedan har eleven förstått orden och 

symbolernas betydelse i det nya sammanhanget: ”… efter ett tag blir det naturligt”. 

 

Även genom de olika typerna av algoritmer som förekommer är det tydligt att det rör sig om 

olika diskurser. Som Abreu och Gorgorió (2009) skriver kan dessa algoritmer ses som 

kulturella artefakter och med hjälp av Sfard (2006) skulle vi därför kunna se dessa som delar 

av den kommunikation som de olika diskurserna utgör. Sålunda blir de olika algoritmerna för 

att lösa andragradsekvationer och att utföra divisioner delar av de olika diskurserna i 

matematikundervisningen. Detta blir också tydligt utifrån de svårigheter som uppstår när det 

gäller att tyda andra typer av algoritmer, om det så gäller divisionsalgoritmer eller pq-formeln. 

 

Såsom har framhållits framgår alltså gränserna mellan diskurserna tydligt från att vissa 

skrivsätt är påbjudna medan andra sanktioneras genom en markering eller poängavdrag på ett 

prov. Det är också tydligt att det inte är uppenbart för eleverna vad som är ett acceptabelt sätt 

att uttrycka sig på eftersom de är oroliga att göra fel, exempelvis när det gäller vilken 

lösningsalgoritm de får använda på nationella prov, och att en lärare beskriver att eleverna blir 

lyckliga när de får skriva som de vill. Att, som framhölls i teoriavsnittet, elever som inte har 

full kontroll över hur de ska uttrycka sig på ett socialt accepterat sätt i den nya diskursen, inte 

heller anses ha full förståelse för den matematiska betydelsen, framgår av att lärarna inte anser 

att de har visat deras tankesätt tillräckligt för att de ska kunna få poäng på en uppgift. 

 

Till sist kan det vara värt att notera att Löwing och Kilborn (2008) framhöll att det främst är 

skolmatematiken som skiljer sig åt medan den formella akademiska matematiken i princip är 

densamma. När vi nu diskuterar skillnader hos användningen av symboler som  ,  ( ),   

och   kan man fråga sig om detta inte snarare är symboler som generellt anses vara en del av 

arsenalen i den formella akademiska matematiken. 

 

4.3 Svårigheter 
 
4.3.1 Förståelse av svårigheterna 

Om det var möjligt att beskriva skillnaderna när det gäller uppgifter och skrivsätt inom ramen 

för diskursiva skillnader, det vill säga olika typer av kommunikation inom 

matematikundervisningen, hur är det då möjligt att tolka de svårigheter som det har 

framkommit att elever kan uppleva till följd av dessa skillnader? Eftersom svårigheterna till 

stor del uppstår på grund av de skillnader som finns är det inte orimligt att anta att det är just 

övergången från en diskurs i matematikundervisningen till en annan som är problematisk. 

Som vi har sett riskerar det att bli en tröskel att ta sig över när det gäller att lära sig det nya 

skrivsättet eller typen av uppgifter. 

 

I detta sammanhang innebär, som bekant, en diskurs en typ av kommunikation som för 

samman vissa människor medan andra exkluderas från kommunikationen, vilket innebär att 

det för en individ är möjligt att delta i kommunikation inom vissa diskurser men inte inom 

andra (Sfard, 2006). När en elev kommer i kontakt med en ny diskurs måste eleven först 

kunna delta i diskursen på ett mer ritualiserat innan de diskursiva rutinerna kan komma att 
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tillämpas individuellt och självständigt. Att diskursen sedan individualiseras innebär att ett 

lärande har skett hos eleven. Svårigheterna i samband med att en elev möter en ny diskurs kan 

därför sägas bero på att det finns en diskrepans mellan elevens diskurs och den som finns i 

den aktuella skolans matematikundervisning. 

 

I många fall är det tydligt att det blir problematiskt för eleverna att arbeta självständigt i andra 

diskurser än de är vana vid. Exempelvis framhåller en lärare på skola 1 att sättet frågorna 

ställs på de nationella proven kan vara förvirrande och att läraren därför går igenom några 

uppgiftstyper för att eleverna ska förstå vad som finns ”bakom” texten. Andra exempel är att 

en elev på skola 4 frågar sig vad läraren egentligen gör när läraren använder en annan 

divisionsalgoritm än eleven är van vid, eller att en elev på skola 2 har svårt att följa med i 

bokens exempel som baserar sig på pq-formeln när eleven är van vid den formel som används 

inom IB-programmet. Även att obekanta uppgifter förefaller skapa en känsla av att eleverna 

måste uppfinna eller skapa en egen lösning samt att detta upplevs som förvirrande och svårt 

och att uppgifterna saknar koppling till kursen, pekar på detta problem. Det som är intressant 

är att eleverna får hjälp av läraren i alla dessa fall. Läraren visar hur uppgiftslydelserna kan se 

ut och hur de ska tolkas och läraren förklarar att det finns olika algoritmer för division och 

ekvationslösning och hur de kan användas. Detta pekar på att eleverna har en annan möjlighet 

att arbeta i de nya diskurserna kollektivt även om det är för svårt eller förvirrande att göra det 

individuellt. 

 

Det är därför möjligt att tolka det som att svårigheterna beror på att eleverna inte ännu har lärt 

sig att behärska de delar som utmärker den nya diskursen, däribland godkända narrativ i form 

av uppgiftsformuleringar, socialt accepterade sätt att använda symboler och termer samt vilka 

typer av algoritmer som används och hur de fungerar. Däremot bidrar det kollektiva 

användandet av dessa diskursiva rutiner till att diskursen individualiseras, ”efter ett tag blir 

det naturligt” som en av eleverna uttrycker det. De nya uppgiftstyperna, algoritmerna och 

skrivsätten låg så att säga i den närmaste utvecklingszonen och kunde användas oavsiktligt 

och enligt vissa rutiner tillsammans med läraren eller i gruppen men när eleven lärde sig att 

behärska diskursen kunde eleven använda den avsiktligt och förstod de regler som styrde den, 

”det blev naturligt”. Detta leder oss in på hur det är möjligt att arbeta med att överbrygga 

dessa svårigheter vilket vi nu ska diskutera mer ingående. 

 

4.3.2 Överbryggning av svårigheter 

Eftersom syftet här är att beskriva hur de svårigheter som uppstår till följd av gapet mellan 

olika diskurser i matematikundervisningen kan överbryggas, kommer fokus att ligga på det 

rutinskapande där detta faktiskt skedde. Den typ av separering av undervisningen som 

förekom i skola 2 var förvisso ett sätt att undvika svårigheterna men däremot inte ett sätt att 

överbrygga dem, eftersom denna metod helt enkelt innebar att svårigheterna undveks, och av 

den anledningen är det inte av intresse att diskutera den metoden här. 

 

Som vi har sett arbetar lärare och elever på ett sätt som syftar till att uppgiftstyperna ska bli 

förutsägbara och att en vana ska skapas kring de olika metoderna och skrivsätten som är 

specifika för den aktuella diskursen. På så sätt överbryggas gapet i hur eleverna är vana vid att 

arbeta och hur de förväntas arbeta. Speciellt gäller detta även svårare och kontextualiserade 

uppgifter där en elev beskriver att läraren då går igenom uppgiftstypen flera gånger och att 

man då till sist börjar förstå hur man ska göra samt att eleverna på skola 1 övar på uppgifter 

från tidigare nationella prov. 
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Teoretiskt såg vi att lärande i matematiken kan ses som en individualisering av en diskurs där 

handlingar som kan utföras kollektivt, i gruppen eller tillsammans med läraren, görs 

tillgängliga för eleven att utföra på egen hand. Med stöd av läraren eller gruppen klarar eleven 

av att lösa problem eller att uttrycka sig på rätt sätt genom att följa vissa rutiner. Reglerna för 

dessa rutiner medvetandegörs sedermera när eleven individualiserar den nya diskursen. Detta 

kunde beskrivas som att diskursen i matematikundervisningen först låg i den närmaste 

utvecklingszonen och kunde tillämpas oavsiktligt och spontant enligt vissa rutiner i grupp, 

men att eleven genom individualiseringen medvetandegjorde dessa rutiner och lärde sig att 

behärska diskursen och därigenom förstod de regler som styrde den och kunde använda dem 

avsiktligt. 

 

Det är tydligt att det är detta som sker genom de processer och metoder som lärarna och 

eleverna använder när de försöker skapa rutin kring de regler som utmärker diskursen. Det 

vaneskapande som sker genom att läraren först visar på tavlan hur vissa uppgifter ska lösas 

eller hur eleverna förväntas uttrycka sig, innebär att rutiner skapas som medför att eleverna 

klarar av att utföra handlingarna oavsiktligt och spontant. Därefter repeterar eleverna dessa 

rutiner så att reglerna blir medvetandegjorda och kan användas avsiktligt. För att åter lyfta 

några elevcitat som tidigare har nämnts: 

 

 Elev skola 2: 

… sen när man förstår en uppgift så kan man ju på det sättet titta hur man gjorde 

på de och så förstår man följande… 

 

Elev skola 1: 

… Följaktligen kommer man att arbeta med uppgifterna hemma för att verkligen 

veta hur man svarar på varje uppgiftstyp som vi kan bli ombedda att lösa. Så, ja, 

veta vilken egenskap eller vilket teorem som ska användas varje gång. 

 

Speciellt i det sista citatet är det tydligt hur elevens arbete verkligen syftar till att uppgifterna 

och de matematiska egenskaperna ska bli medvetandegjorda så att det är möjligt att använda 

dem avsiktligt och självständigt i exempelvis en provsituation. Det är också tydligt hur även 

boken och tidigare lösta uppgifter används i syftet att individualisera arbetet och att boken 

därmed tjänar som ett medium genom vilket eleven kan sägas arbeta kollektivt. Detta 

framhålls också av den lärare på skola 2 som beskriver de böcker på IB-programmet där 

eleverna får göra flera uppgifter av samma typ som väldigt pedagogiska. 

 

Sammanfattningsvis ser vi hur det vaneskapande och den repetition som eleverna och lärarna 

ägnar sig åt, innebär att de rutiner som utmärker den nya diskursen görs tillgängliga för eleven 

genom att de först utförs kollektivt, i stöd av läraren, och sedan generaliseras och 

individualiseras så att eleverna också får en förståelse för de regler som styr dem och kan 

använda dem självständigt och avsiktligt. Detta kan röra sig om såväl rutiner för uppgiftstyper 

som det godtagna sättet att använda symboler eller att förstå nya typer av 

beräkningsalgoritmer. Det som tidigare beskrevs som att uppgiftstyper ska bli förutsägbara 

förefaller snarast vara synonymt med att reglerna som styr dem medvetandegörs och 

generaliseras. 

 

4.3.3 Implikationer för undervisningen 

De metoder som lärarna och eleverna använder sig av ovan bygger alla på att läraren och 

eleverna först utför vissa rutiner tillsammans och att eleverna därefter individualiserar den nya 

diskursen. Tillsammans med läraren kan eleverna använda de nya symbolerna eller termerna 
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på rätt sätt, lösa den nya typen av uppgifter eller tillämpa nya typer av algoritmer. När en vana 

för detta arbetssätt har byggts upp kan eleverna sedan börja förstå reglerna och utföra arbetet 

självständigt. 

 

Det är viktigt att konstatera att det är just i denna riktning lärandet rör sig. Redan Vygotskij 

(1999, s. 333) konstaterade som sagt att ”I skolan lär ju sig inte barnet sådant som det redan 

kan göra på egen hand, utan sådant som det ännu inte kan, men som det har möjlighet att lära 

sig i samarbete med läraren och under dennes handledning”. På liknande sätt beskrev Cobb 

(2000) att elevernas användande av matematiska begrepp föregår utvecklingen av deras 

mening samt att eleverna kan använda symboler i ett sammanhang innan de kan använda dem 

självständigt. Användandet av begreppen och metoderna föregår således förståelsen av dem. 

Det är därför, ur denna synvinkel, varken rimligt att anta att eleverna själva ska upptäcka 

reglerna och rutinerna som ingår i den nya diskursen eller, följaktligen, hur helt nya 

uppgiftstyper ska lösas. Det är också detta som framgår när elever säger att de upplever att 

uppgifterna inte hade någon koppling till kursen och att det var ganska förvirrande och svårt 

när de själva var tvungna att hitta logiken och en egen lösningsmetod. Därmed blir också det 

synsätt som beskrevs i inledningen, enligt vilket många lärare ser matematikundervisningen 

som universell, problematisk eftersom detta innebär att eleverna utelämnas att själva upptäcka 

den nya diskursen. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta några implikationer för undervisningen. För att elever som 

byter diskurs i matematikundervisningen, vilket kan ske vid byte av undervisningssystem, ska 

ha en rimlig möjlighet att tillgodogöra sig den nya diskursen, behöver de få hjälp av läraren 

att arbeta inom diskursen på ett riktigt sätt. Detta kan ske genom att läraren hjälper eleverna 

att lösa nya uppgiftstyper och att använda skrivsättet på det sätt som avses i den nya 

diskursen. Att förvänta sig att eleverna själva ska upptäcka den nya diskursen är däremot 

orimligt, ett sådant arbetssätt kommer att uppfattas som förvirrande och svårt av eleverna. 

Därför är det viktigt att ha en förståelse för att eleverna först kommer att kunna arbeta i 

diskursen kollektivt, tillsammans med andra, för att först senare kunna komma att göra det 

självständigt. 

 

4.4 Baskunskaper 
 
4.4.1 Förståelse av problemet med bristfälliga baskunskaper 

Som vi har sett framhåller flera lärare och elever att ett av de huvudsakliga problemen för 

elever som byter utbildningssystem, åtminstone från det svenska, snarare är en brist på 

grundläggande matematiska förkunskaper som förutsätts för att kunna tillgodogöra sig 

matematikundervisningen. Precis som framhölls av Wolfe (1999) i inledningen så kan det 

också finnas innehållsliga skillnader i matematikundervisningen som till viss del kan vara en 

orsak till dessa problem. Men hur ska de här svårigheterna egentligen tolkas, är de också 

beroende av en diskrepans mellan diskurserna i matematikundervisningen eller kan de tolkas 

på något annat sätt? 

 

Beskrivningarna från en av lärarna på skola 1 ger intrycket av att det finns en skillnad mellan 

detta problem och de som tidigare har beskrivits. Att säga att eleverna gott och väl har de 

kunskaper som behövs för att lösa uppgifter på svenska nationella prov men att det är 

nödvändigt att arbeta med uppgiftstyperna, pekar på att det här handlar om en annan typ av 

kunskaper (som de franska eleverna alltså i detta fall har till skillnad från de svenska eleverna 

som får problem på grund av att de saknas). De utgör så att säga en typ av bas medan 

skillnaderna främst ligger i hur uppgifterna ser ut och därmed hur dessa baskunskaper ska 
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tillämpas. Samtidigt framhålls att dessa baskunskaper är mycket viktiga för förståelsen av hur 

de diskursiva rutinerna i matematikundervisningen sedan ska tillämpas. En lärare på skola 2 

beklagar sig över att man nedsättande brukar säga att man drillar i de lokala eleverna 

kunskaper utan att de har en förståelse för vad de gör men framhåller att dessa baskunskaper 

och räknefärdigheter är en förutsättning för att kunna förstå senare delar. Detta problem ser vi 

också när en elev på skola 4 beskriver att IB-undervisningen är för svår för svenska elever och 

att de därför inte klarar av att välja de mer avancerade nivåerna i IB-programmets 

matematikundervisning. 

 

Om vi återgår till det teoretiska perspektivet så framgick det hos Vygotskij (1999) att 

medvetandegörandet kunde beskrivas som processen som leder till att något som redan var 

möjligt att göra oavsiktligt blir möjligt att göra medvetet och avsiktligt. På liknande sätt 

konstaterades att det var en förutsättning för att en individualisering skulle kunna ske att vissa 

handlingar kunde utföras kollektivt och därmed låg i den närmaste utvecklingszonen. I detta 

fall förefaller det emellertid som att dessa grundläggande färdigheter, exempelvis att kunna 

utföra algebraiska operationer, hantera divisionsalgoritmer eller ha en grundläggande 

förståelse för trigonometriska samband, helt saknas. Men om förutsättningen för att 

utvecklingen och individualiseringen ska ske är att eleven redan kan utföra rutinerna 

oavsiktligt och kollektivt, i stöd av läraren, och det handlar om rutiner som är helt obekanta 

för eleven, så är det uppenbart att detta kommer att ge upphov till problem. Om inte läraren 

tar ett steg tillbaka och hjälper eleven att utveckla dessa rutiner utifrån elevens 

utvecklingsnivå, kommer inte eleven att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det är 

rimligtvis detta problem som framstår hos de svenska eleverna som inte klarar av IB-

undervisningen, där skillnaden mellan undervisningsnivån och elevernas förkunskaper helt 

enkelt är för stor. De grundläggande kunskaper som förutsätts av eleverna ligger inte ens i den 

närmaste utvecklingszonen eftersom de helt saknas. 

 

Frågan kan naturligtvis också ställas om de baskunskaper som förutsätts i olika diskurser 

skiljer sig åt till sin art. Detta är emellertid en fråga som inte är möjlig att besvara inom ramen 

för denna studie eftersom det hade förutsatt en mer ingående studie av innehållet i de olika 

utbildningarna. Samtidigt ska det betonas att det i studien framför allt är elever som har 

bakgrund från ett svenskt utbildningssystem som har konfronterats med detta problem.  

 

4.4.2 Betydelsen av brister på baskunskaper 

Brister i förkunskaper kan som har framgått ge upphov till relativt stora problem. Medan 

svårigheter till följd av diskursiva skillnader kan överbryggas genom metodisk repetition och 

vaneskapande från läraren och elevernas sida, kan en avsaknad av baskunskaper innebära att 

en elev inte alls kan tillgodogöra sig undervisningen. Detta är naturligtvis av stor betydelse för 

en elev som byter utbildningssystem och som inte har tillräckliga grundläggande färdigheter 

och kunskaper i matematik. Dessutom bör det framhållas, som vi såg ovan, att den typ av 

färdighetsträning som av läraren på skola 2 beskrivs som drillning förefaller vara avgörande 

för en senare förståelse av matematikundervisningen. Detta beror på att eleven måste kunna 

utföra vissa matematiska operationer för att en vidare utveckling ska ligga i den närmaste 

utvecklingszonen. 

 

På så sätt ser vi att det förefaller finnas en tydlig poäng med att arbeta med grundläggande 

baskunskaper och färdigheter. Det är inte av en händelse som de franska eleverna som har 

gott om baskunskaper relativt lätt kan vänja sig vid de svenska uppgiftstyperna medan de 

svenska elever som inte har tillräckligt med baskunskaper inte klarar av en för avancerad 

utbildning inom IB-programmet. Baskunskaper förefaller därmed vara av en avgörande 
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betydelse för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig matematikundervisning och detta är 

något som speciellt bör uppmärksammas för svenska elever. 

 

4.5 Lärare och elevers syn på internationell undervisning 
 
4.5.1 Jämförelse med litteratur 

Av inledningsavsnittet framgick att det är vanligt att lärare ser matematik som ett universellt 

skolämne trots att erfarenheter visar på att detta inte stämmer (Abreu & Gorgorió, 2009). 

Utifrån ett sådant synsätt är det också vanligt att lärare inte lägger märke till svårigheter som 

kan uppstå till följd av skillnader i exempelvis algoritmer, problemlösningsmetoder och 

skrivsätt. Erfarenheterna från denna studie skiljer sig dock kraftigt från denna syn på lärares 

inställning till matematikundervisningen. Generellt har lärarna en betydligt mer nyanserad 

bild där de både är medvetna om att det finns skillnader mellan matematikundervisningen i 

olika undervisningssystem och samtidigt ser detta som någonting positivt och inspirerande. 

Lärarna beskriver det som utvecklande att genom eleverna få möjlighet att lära sig vilka 

metoder och arbetssätt som används på andra ställen i världen. Detta är dessutom något som 

lärarna nämnde att de kan dra nytta av i sin undervisning. Både lärare och elever ser det 

dessutom som en fördel för eleverna när de arbetar tillsammans och genom sina olika 

erfarenheter kan bidra till lärandet. 

 

Det ska samtidigt sägas att den litteratur som det har jämförts med fokuserar på svårigheter 

för elever med invandrarbakgrund på lokala skolor (se t.ex. Abreu & Gorgorió, 2009; Löwing 

& Kilborn, 2008). Samtidigt handlar det i stor utsträckning om samma typ av svårigheter som 

avses här, det vill säga i vilken utsträckning lärare är insatta i hur matematikundervisningen 

kan skilja sig mellan olika kulturer. I de tre skolor som har en internationell profil (skola 1, 2 

och 4) ses denna profil som en tydlig tillgång vilket framgår i exempelvis beskrivningar av 

skolorna. Dessutom inriktar sig den undervisning som har studerats mot att eleverna ska 

fortsätta med eftergymnasiala studier. Eventuellt kan det vara aktuellt att fråga sig om denna 

skillnad kan vara en orsak till skillnaderna i inställning hos lärarna. Detta är emellertid en 

fråga som ligger utanför ramen för denna studie men det är ändå viktigt att konstatera att detta 

är ett område som avviker tydligt från tidigare teori. 

 

4.5.2 Betydelse för matematikundervisningen 

Tidigare har det framhållits att lärarens sätt att framställa matematiken kan ha en reglerande 

effekt när det gäller att tillgängliggöra matematiken (Jablonka, Wagner & Walshaw, 2013). 

Om både lärare och elever emellertid är medvetna om att det finns skillnader i 

matematikundervisningen och ser detta som något positivt, är det inte orimligt att anta 

förutsättningarna är bättre för att matematikundervisningen ska bli mer tillgänglig även för 

elever som har avvikande erfarenheter. 

 

Som framgick hos Koole (2012) är det vanligt att läraren hjälper eleven med fel del av ett 

problem eftersom läraren inte förstår att det kan vara själva förståelsen av en uppgift som är 

problematisk då den är utformad på ett annat sätt än vad som är brukligt i den diskurs eleven 

är van vid. Om eleven inte ens har förstått uppgiften, och inte förefaller kunna utföra den 

tillsammans med läraren, kan detta bero på att eleven inte ens befinner sig i den närmaste 

utvecklingszonen vilket krävs för att en utveckling hos eleven ska kunna ske. Detta problem 

verkar emellertid inte vara aktuellt när det gäller de lärare som har deltagit i denna studie. 

Exempelvis var lärarna i skola 1 mycket väl medvetna om skillnaderna i uppgiftstyper och 

ägnade därför speciell tid åt att gå igenom dessa. Detta är därför ett tydligt exempel på hur 

lärarnas inställning till de olika dikurser som finns i matematikundervisningen verkligen 
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påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Ett liknande exempel är 

bland annat när en lärare på skola 4 förklarar de olika typerna av divisionsalgoritmer som 

finns, vilket leder till att förståelsen ökar hos eleven som dessutom undersöker dessa mer på 

egen hand efteråt. 

 

Det finns ytterligare andra anledningar att anta att lärarnas positiva inställning till skillnader i 

matematikundervisningen bidrar positivt till deras undervisning. Som vi har sett beskriver 

flera lärare hur det är både roligt och inspirerande att få lära sig nya metoder och arbetssätt av 

eleverna. Detta innebär naturligtvis att lärarnas kunskaper om de skillnader som finns ökar 

och att de därigenom bättre kan hjälpa eleverna. Dessutom framhöll några lärare att de 

använder saker de har lärt sig av eleverna i sin undervisning. Detta innebär att det sker ett 

lärande i två riktningar, det är inte bara eleverna som lär sig av lärarens undervisning utan 

läraren lär sig också av eleverna och detta kan mycket väl ge upphov till en positiv spiral för 

lärandet där lärare och elever lär sig av varandra. Att det utöver detta i undervisningsmiljön 

finns en medvetenhet om att det finns skillnader i matematikundervisningen och att det kan 

uppstå nya och dittills obekanta problem, samt att detta snarare ses som en möjlighet till mer 

lärande än ett problem, borde rimligtvis innebära att undervisningen påverkas positivt. 

 

4.6 Slutsatser 
Eftersom flera resultat har framkommit i studien kommer jag här inledningsvis att diskutera 

vilka slutsatser som kan dras i förhållande till frågeställningarna och därefter framhålla övriga 

slutsatser som inte på samma sätt har en direkt anknytning till frågeställningarna men ändå är 

av vikt för studien. 

 

En viktig slutsats är att svårigheter verkligen uppstår för elever till följd av skillnader i 

skrivsätt och uppgiftstyper i matematikundervisningen inom de kontexter där studien har 

genomförts. Mer specifikt är det vissa områden som har framstått som speciellt 

problematiska. Uppgiftstyperna kan både ha olika syften och framställas på olika sätt i olika 

utbildningssystem. Dessutom kan det matematiska skrivsättet skilja sig åt både i förhållande 

till hur texter förväntas redigeras samt på vilket sätt den matematiska notationen används och 

vilken innebörd symboler får. Till sist finns det också skillnader mellan vilka algoritmer som 

används för att göra olika typer av beräkningar, däribland divisionsalgoritmer och formler för 

att hitta rötterna till andragradsekvationer. 

 

För att kunna förstå och tolka denna typ av svårigheter har det visat sig att diskursbegreppet är 

speciellt användbart. Uppgiftstyperna och skrivsättet kan nämligen tolkas som delar av en 

diskurs i matematikundervisningen. Varje diskurs kommer att utmärka sig genom olika regler, 

objekt, symboler som ingår i diskursen, tillsammans med godkända narrativ som är utsagor 

som ses som sanna inom ramen för diskursen (exempelvis lämpliga svar på uppgifter eller 

uppgiftsformuleringar). När en elev förväntas arbeta i en annan diskurs än den som eleven är 

van vid har det visat sig att det uppstår svårigheter. Samtidigt har diskursbegreppet inneburit 

att det är lättare att förstå vad som kan göras för att underlätta för en elev att ta sig över gapet 

mellan två diskurser i matematikundervisningen. 

 

Eftersom svårigheterna för en elev som ska arbeta i en annan diskurs än den är van vid beror 

på att reglerna och rutinerna i den nya diskursen inte har individualiserats, behöver eleven 

hjälp med att utföra dem kollektivt genom exempelvis samarbete med lärare eller andra 

elever. För att tala med Vygotskij så ligger diskursens rutiner i den närmaste 

utvecklingszonen men motsvarar inte den aktuella utvecklingen. Som har framgått av studien 

arbetar både lärare och elever för att skapa en vana vid det nya arbetssättet genom att bland 
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annat repetera uppgifter och att läraren visar vilket skrivsätt som är påbjudet och att eleverna 

tar efter detta. När eleverna har arbetat tillräckligt mycket med de nya uppgifterna och 

skrivsättet, individualiseras denna del av diskursen och de nya reglerna blir uppenbara för 

eleven som därmed kan tillämpa dem självständigt, de har med andra ord blivit en del av den 

aktuella utvecklingsnivån. En viktig slutsats här är att arbetet rör sig i den riktningen att 

eleverna först genom stöd klarar av att utföra vissa delar rutinmässigt för att först därefter 

klara av att utföra arbetet på ett mer självständigt och reflekterat sätt. Denna riktning är alltså 

motsatt ett synsätt där eleverna först skulle skapa sig en förståelse för den nya diskursen och 

därifrån kunna börja tillämpa den. 

 

Ytterligare några viktiga konstateranden är dels att eleverna förefaller arbeta med alla typer av 

uppgifter på ett sätt som syftar till att göra dem mer förutsägbara. När det gäller 

kontextualiserade uppgifter, problemlösningsuppgifter eller uppgifter som generellt upplevs 

som svårare, repeterar eleverna bara ännu mer för att de verkligen ska ha tillgodogjort sig de 

kunskaper och färdigheter de behöver för att effektivt kunna lösa uppgifterna. Vid de tillfällen 

uppgifter upplevs som obekanta och att eleven själv måste tolka uppgiften och uppfinna en 

egen lösning handlar det ofta om att den tillhör en annan diskurs. Ett annat viktigt 

konstaterande är att skillnader verkar förekomma även inom områden som sannolikt annars 

skulle betraktas som formell matematik. Användandet av logiska operatorer och betydelsen av 

symbolerna för funktionsdefinitioner skiljer sig exempelvis mellan de olika diskurserna. Då 

det konstateras hos Löwing och Kilborn (2008) att den formella akademiska matematiken i 

princip är densamma världen över, är det viktigt att framhålla att något som presenteras som 

formell matematik i en skola inte alls behöver accepteras eller ses som korrekt i en annan 

diskurs. 

 

Ett annat, mycket viktigt, problem som har framkommit och som kan innebära svårigheter för 

elever när de byter undervisningssystem, är att eleverna ibland saknar tillräckliga 

baskunskaper. Detta innebär att vissa elever helt verkar sakna grundläggande kunskaper och 

färdigheter som förutsätts för att kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen. Det 

förefaller som att detta beror på att de nya kunskaper eleverna förväntas lära sig inte ens 

befinner sig i den närmaste utvecklingszonen. Då dessa svårigheter är av en annan typ än de 

som har avsetts studeras i denna studie, är det svårt att göra en ordentlig klassificering av detta 

problem. En viktig slutsats är emellertid att det finns andra avgörande problem när det gäller 

att studera i en annan diskurs i matematikundervisningen än de denna studie huvudsakligen 

har fokuserat på. Ifall dessa grundläggande problem med bristande baskunskaper blir aktuella 

kommer de övriga svårigheterna till följd av diskursiva skillnader inte att vara aktuella 

eftersom eleven inte alls kan tillgodogöra sig undervisningen. Det bör också specifikt 

framhållas, trots denna studies begränsning, att detta problem förefaller vara speciellt 

framträdande för elever som har en svensk utbildningsbakgrund, varför det rimligtvis måste 

finnas avgörande skillnader i de kunskaper svenska elever och elever från flera andra länder 

har med sig till gymnasiet. 

 

Det är också viktigt att framhålla att lärarna på de tre internationella skolor som har studerats, 

mycket väl var medvetna om att det finns avgörande skillnader mellan 

matematikundervisningen i olika länder och kulturer. Dessutom ser de generellt detta som 

något positivt och inspirerande som gör att de får möjlighet att lära sig mer och även kan 

utvecklas i lärarrollen. Eftersom detta skiljer sig på ett avgörande sätt från de beskrivningar 

som förekommer i litteratur, där lärarna antas vara av inställningen att matematiken är något 

slags universellt skolämne där den enda skillnaden kan vara om undervisningen sker på ett 

annat språk, kan detta antas påverka undervisningen och elevernas möjligheter i en inte 
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obetydlig utsträckning. Tillsammans med den individualisering av undervisningen som är 

framträdande hos flera av lärarna innebär detta att ett klimat skapas som borde bidra till bättre 

möjligheter för eleverna att ta sig över de problem och svårigheter de möter. Utöver detta har 

lärarna rimligtvis en större möjlighet att hjälpa eleverna om de har en förståelse för rutinerna 

både i den diskurs eleven kommer från och den som förekommer i den aktuella skolan. 

 

Avslutningsvis bör det sägas att det faktum att studien har genomförts i nya miljöer har 

bidragit till att nya, och i förhållande till tidigare litteratur avvikande, resultat när det gäller 

arbetet med svårigheter i matematikundervisningen och inte minst matematikundervisning i 

internationella miljöer generellt. Detta tyder på att arbetet ser annorlunda ut i denna typ av 

internationella skolor, även om elever kommer att konfronteras med olika diskurser i 

matematikundervisningen såväl i dessa skolor som i lokala skolor där det finns elever som har 

en annan undervisningsbakgrund. Slutligen leder detta oss därför in på frågan om inom vilka 

områden det kan vara aktuellt att utifrån dessa slutsatser genomföra ytterligare studier. 

 
4.7 Förslag till vidare studier 
Eftersom det har framkommit flera nya resultat till följd av studien, och på grund av studiens 

övergripande och inventerande karaktär, finns det flera områden där vidare studier kan vara 

av intresse. 

 

Trots att studien fokuserade på problem till följd av diskursiva skillnader, lyftes frekvent 

problemet med elevernas varierande baskunskaper. Detta leder till ytterligare frågor kring 

problemet med baskunskaper och dess innebörd. Vad är relationen mellan problemet med 

bristande baskunskaper och problemen till följd av diskursiva skillnader? Vilka av dessa 

svårigheter är mest avgörande för elevernas lärande? På vilket sätt är det möjligt att arbeta 

med detta problem? Detta är några exempel på frågor som förtjänar att belysas mer för att 

bättre kunna hjälpa de elever som byter utbildningssystem i matematikundervisningen. 

 

I en annan del av studien visade det sig att det även finns skillnader i hur den formella 

matematiska notationen används och tolkas. Eftersom formell matematisk notation ofta ses 

som relativt universell, vore det därför lämpligt att undersöka vidare hur notationen egentligen 

används i skolundervisningen i olika länder och om det finns grund för att betrakta 

notationsanvändning som ett universellt uttryckssätt. Eftersom studien inte heller har inneburit 

en uttömmande studie över skillnader i matematikundervisningen eller områden som ger 

upphov till svårigheter, skulle det också kunna vara värdefullt att undersöka mer ingående 

vilka områden som i detta sammanhang är aktuella. Inte minst när det gäller skillnader mellan 

diskurser på studieförberedande gymnasieprogram i en västerländsk kontext kan detta vara 

aktuellt eftersom detta lätt kan tolkas som en diskurs medan detta i själva verket inte förefaller 

vara fallet. 

 

Eftersom lärarnas inställning till skillnader som förekommer i matematikundervisningen i 

denna studie skiljer sig på ett avgörande sätt jämfört med vad som framkommer i tidigare 

studier, vore det rimligt att undersöka vidare vilken påverkan detta får på undervisningen. 

Vilken betydelse har lärarens inställning till arbetet med diskursiva skillnader i 

matematikundervisningen? Vad är orsaken till denna skillnad i lärarnas synsätt? Hur viktiga 

är lärarnas kunskaper om undervisningen i andra länder? Stämmer det verkligen att lärare 

generellt ser matematiken som ett universellt skolämne? 

 

Då det i studien var nödvändigt att göra relativt kraftiga avgränsningar innebär det att det 

saknas kunskap om andra aspekter som utelämnades och inte studerades. Går det att föra ett 
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sociologiskt resonemang kring skolornas roll i samhället eller skillnaden i status mellan 

internationella skolor och utlandsskolor och den typ av skolor som tidigare har studerats där 

flera elever har invandrarbakgrund? Är kapitalbegreppet (se t.ex. Broady, 1998) tillämpbart 

på dessa typer av skolor? Vilket inflytande har styrdokument och skolpolitik? Hur påverkar 

dessa faktorer undervisningen och lärarnas och elevernas möjligheter och inställning till 

skillnader i matematikundervisningen? 

 

Till sist vill jag på nytt återkomma till att ytterligare studier i internationella skolor och 

utlandsskolor generellt kan vara av intresse. Detta är så pass speciella skolor och miljöer med 

skiftande förutsättningar att de kan tillföra ny kunskap som både kan vara intressant i sig och 

bidra till att öka förståelsen för svårigheter som förekommer även i andra sammanhang. 

Dessutom saknas det tillräckligt med studier i denna typ av miljöer. Utöver detta är det min 

personliga uppfattning att de lärare (och elever) jag har pratat med, sitter inne med stora 

mängder specialkunskaper och erfarenheter och också är mycket intresserade av dessa frågor. 

Därför är det naturligtvis synd om denna kunskap inte synliggörs och utnyttjas bättre. 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1 – Exempel på teorirelaterad uppgift 
Löst uppgift från en fransk lärobok (Beltramone, 2012, s. 191) för gymnasiets sista år: 

 

Uppgift: 

1. Beräkna följande integraler, efter att ha verifierat att den berörda funktionen är 

kontinuerlig och positiv på integrationsintervallet: 

a.   ∫
 

    
  

 

 
 

b.   ∫           
 

 
 

 

2. Bestäm, i areaenheter, arean för området som begränsas av kurvan som representerar 

funktionen 

           , x-axeln
7
 och ekvationslinjerna     och 

   . 

3. För varje naturligt heltal  , sätter man    ∫  
    (  )  

 

 
. 

a. Visa att för varje naturligt heltal  : 

     ∫  
   

 

 

 

b. Visa att följden av huvudtermen    konvergerar och ge 

dess gränsvärde. 

 

 

Lösning: 

1. a.     
 

    
 är kontinuerlig och positiv på [   ]. 

Alltså, om   är en primitiv funktion till   på [   ], då ∫
 

    
    ( )   ( )

 

 
. 

Man kan välja     
 

 
  (    ). Alltså   

 

 
   . 

b.              är kontinuerlig och positiv på [  
 

 
]. 

Alltså, om   är en primitiv funktion till  , då ∫             (
 

 
)

 

 
 

  ( ). 

Man kan välja     
 

 
     . Alltså   

 

 
. 

2. Funktionen   är kontinuerlig och positiv på [   ]. Alltså är arean   för det orangea 

området givet, i areaenheter, av   ∫  ( )  
 

 
. 

Funktionen   medger som primitiv funktion     
  

 
 
 

 
     . 

Alltså,   [
  

 
 
 

 
     ]

 

 

 (
  

 
 
 

 
     )  ( 

 

 
    )  

  

 
. 

3. a. För varje   [   ], har man:        (  )    . 

Alltså ∫  
 

 
   ∫      (  )  

 

 
 ∫     
 

 
, det vill säga      ∫  

   
 

 
. 

b. Man har, för varje naturligt heltal  ,      [
    

   
]
 

 

. Följaktligen,      
 

   
. 

Eftersom        
 

   
  , genom att använda instängningssatsen

8
, får man 

           . 

                                                      
7
 Översättning från l’axe des abscisses. Den riktiga översättningen är alltså abskissa men detta uttryck är så 

ovanligt i svenska att jag väljer x-axeln, vilket antagligen är vad det skulle stå i en svensk uppgift. 
8
 Översättning av théorème des gendarmes. 
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Bilaga 2 – Exempel på kontextualiserad uppgift 
Uppgift från Nationellt Kursprov i Matematik Kurs B Våren 2011 (Umeå universitet, 2011, s. 

7, 22-24) med elevlösning. Troligtvis den brouppgift eleverna från skola 1 refererar till i sina 

beskrivningar. 
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Bilaga 3 – Exempel på introduktion av integraler från skola 1 
Utdrag ur material som en av lärarna på skola 1 själv hade författat och som motsvarade vad 

som gicks igenom under lektionerna.  
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Bilaga 4 – Intervjuguider 

 
Intervjuguide lärare, skola 1 
 
Introduction 
But de l’interview: MFE (enseignement des mathématiques, travail avec les différences entre 

systèmes d’éducation), sera publié, anonymisé. 

 

Questions sur l’expérience : position, école, expérience, classes enseignés 

 

Votre enseignement 
Pouvez-vous expliquer comment vous organisez généralement votre enseignement ? 

 

Y a-t-il des parties qui fonctionnent particulièrement bien ? 

 Citez des exemples ! 

 Expliquez ! 

 Pourquoi ? 

 

Y a-t-il des parties qui fonctionnent moins biens ? 

 Citez des exemples ! 

 Expliquez ! 

 Pourquoi ? 

 

Comment introduisez-vous de nouveaux types de termes ? 

 Exemples ! 

 Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

Quand les élèves ont-ils des difficultés avec la notation mathématique ? 

 Pourquoi ? 

 Que faites-vous pour résoudre ces problèmes ? 

 Comment cela se passe-t-il ? 

 Exemples positifs/negatifs. 

 

Quels types d’exercices les élèves sont-ils censés pouvoir résoudre ? 

 Comment les introduisez-vous 

 Lesquelles sont faciles et moins faciles ? 

 Pourquoi ? 

 Qu’est-ce que vous faites pour aider les élèves avec ces difficultés ? 

 

Y a-t-il des parties des mathématiques (contenu et forme) qui sont spécifiquement difficiles ? 

 Expliquez ! 

 Comment faites-vous pour y remédier ? 

 

Y a-t-il des parties qui sont particulièrement faciles ? 

 Expliquez ! 

 Pourquoi ? 

 

Avant les examens, comment travaillez-vous pour préparer les élèves aux exercices qu’ils 

sont censés pouvoir résoudre ? 

 Exemples ! 
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 Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

Le contexte international 
Pouvez-vous comparer le travail de l’enseignement des mathématiques ici avec le travail dans 

une école en France ? 

 

Vous avez ici des élèves de plusieurs nationalités, comment cela influence-t-il l’enseignement 

des mathématiques ? 

 Exemples ! 

 Quelles sont les raisons ? 

 Comment travaillez-vous avec cela ? 

 

Quelles sont les plus grandes difficultés qui surviennent à cause de la langue ? 

 Exemples ? 

 Comment travaillez-vous avec cela ? 

 Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

Quelles sont les plus grandes difficultés qui surviennent de matière mathématique ? 

 Exemples ? 

 Comment travaillez-vous avec cela ? 

 Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

Est-ce qu’il arrive que les élèves résolvent des exercices différement ou travaillent 

différement avec les mathématiques ? 

 Exemples ! 

 Comment cela influence-t-il l’enseignement et l’apprentisage ? 

 Avez-vous parfois besoin de transformer ces méthodes ? 

 Comment ? 

  

Quels sont les aspects positifs qu’apportent cette diversité ? 

 Exemples ! 

 
Différences entre les systèmes 
Quelle est la conception générale des différences entre le système français et suédois en ce qui 

concerne les mathématiques ? 

 

Pouvez-vous expliquer plus présicément lesquelles sont ces différences ? 

 

Quelles sont les différences en ce qui concerne la manière de poser les exercices ? 

 

Y a-t-il des différences en ce qui concerne comment on se formule en mathématiques dans les 

deux systèmes ? 

 

Quand vous préparez les élèves pour les tests nationaux suédois, comment faites-vous ? 

 Exemples ! 

 Comment travaillez-vous avec les exercises différentes ? 

 Quelles sont les difficultés spécifiques ? 

 

Comment préparez-vous les élèves pour les épreuves du bac ? 

 Comparez avec les tests suédois ! 
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Conclusion 
Vous avez quelque chose à ajouter ? 

 

Avez-vous des questions ? 

 

Intervjuguide elev, skola 1 
 
Introduction 
But de l’interview: MFE (enseignement des mathématiques, travail avec les différences entre 

systèmes d’éducation), sera publié, anonymisé. 

 

Questions de base : Depuis quand est-tu étudiant ici ? Quelles études as-tu fait avant de 

commencer ici ? Quelles sont tes projets après le bac ici ? 

 

Les études des mathématiques 
Peux-tu expliquer généralement comment l’enseignement est organisé (comment le professeur 

utilise-t-il les cours) ? 

 Exemples 

 

Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

 Expliques 

 

Est-ce que le professeur fait quelque chose de spécifique qui rend les mathématiques plus 

faciles à comprendre ? 

 

Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? 

 Expliques 

 

Quelles sont les parties les plus difficiles (matière et forme) selon toi ? 

 Comment tu surmontes ces difficultés ? 

 Comment fait le professeur ? 

 Cela fonctionne comment ? 

 

Quelles sont les parties les plus faciles ? 

 Pourquoi ? 

 Expliques ! 

 

Quelles sont les types d’exercises qui sont particulièrement difficiles ? 

 Exemples ! 

 Expliques ! 

 Comment surmontes tu ces difficultés ? 

 Comment fait le professeur ? 

 

Y a-t-il certain termes ou types de notation (manière d’écrire) qui sont difficiles à 

comprendre ? 

 Expliques ! 

 

Avant des tests ou examens, comment te prépares-tu pour les exercises ? 

 En classe  
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 Toi-même 

 Comment cela fonctionne-t-il ? 

 Comment fait le professeur pour t’aider ? 

 

Contexte international 
Peux-tu comparer l’enseignement ici avec celui des écoles en France ? 

 Comment cela influence-t-il ton apprentissage des mathématiques ? 

 Exemples ! 

 

Nous nous retrouvons ici dans un contexte international et dans un milieu généralement 

suédois. 

 Est-ce que l’enseignement des mathématiques est influencé par ce fait ? 

 

 Comment est influencé ton apprentissage par ce contexte ? 

  Positif/negatif 

 

(Connaissances autres qu’enseignement français) 
Qu’as-tu trouvé de spécifiquement difficile dans les mathématiques quand tu as commencé tes 

études ici ? 

 Exemples 

 Comment as tu abordé/résolu ces problèmes ? 

 Quel aide as-tu reçu du professeur (qu’a-t-il fait ?) ? 

 Qu’en as-tu appris ? 

 

Comment as-tu apperçu les différences en mathématiques quand tu as commencé tes études 

ici ? 

 Exemples ! 

 

Tu peux expliquer un peu sur les différences des exercices ? 

 Exemples ! 

 Le professeur a-t-il discuté ces différences ? 

 Qu’est-ce qui a été difficile ? 

 Comment as-tu appris à résoudre ce nouveau type d’exercices ? 

 

Tu peux expliquer un peu les différence en ce qui concerne la manière d’écrire les 

mathématiques ? 

 Exemples ! 

 Le professeur a-t-il discuté ces différences ? 

 Qu’est-ce qui a été difficile ? 

Comment as-tu appris d’utiliser des nouveaux manière d’écrire les 

mathématiques ?  

 

Différences entre les systèmes 
Peux-tu expliquer ta conception des différences entre les mathématiques ici et en Suède ? 

 Lesquelles sont les différences ? 

 En ce qui concerne la manière de poser des exercices ? 

 En ce qui concerne la manière d’écrire les exercices 

 

As-tu passé des tests nationaux suédois en mathématiques ? 
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Comment tu t’es préparé aux exercices de ces tests ? 

 Toi-même 

 En école 

 Qu’a fait le professeur 

As-t-il fait quelque chose de spécifique pour rendre ces différences plus faciles à 

aborder ? 

 

Qu’est-ce qui a été facile ? 

 Exemples ! 

 Pourquoi 

 

Qu’est-ce qui a été difficile ? 

 Exemples ! 

 Pourquoi ? 

 

Peux-tu comparer ces tests avec les baccalauréats ? 

 Quelles sont les différences en matière de préparation ? 

 

Comment te prépares-tu pour des études continu ici en Suède 

 A quelles différences attents-tu en ce qui concerne les mathématiques ? 

 

Conclusion 
Tu as quelque chose à ajouter ? 

 

As-tu des questions ? 

 

Intervjuguide lärare, skola 2 
 
Inledning 
Syfte med intervjun: examensarbete (matematikundervisning gymnasienivå, arbete med 

skillnader mellan undervisningssystem), publiceras, anonymisering. 

 

Bakgrundsfrågor: position, skola, erfarenhet 

 
Översiktsfrågor 
Hur är synen generellt på skolan om skillnader mellan system i matematikundervisningen? 

 

Undervisningen 
Elever från vilka länder och kurser undervisas samtidigt? 

 

Skulle du kunna berätta vilka de huvudsakliga skillnaderna mellan de olika länderna och 

kurserna är? 

 

På vilket sätt påverkas undervisningen av detta? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Hur fungerar det tycker du? 
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På vilket sätt påverkas [elevernas] lärande? 

 

Skiljer sig typen av uppgifter som eleverna behöver lösa? 

 

 På vilket sätt? 

 

 Hur arbetar ni med detta? 

 

 Ge exempel! 

 

Skiljer sig skrivsätten i matematiken på något sätt? 

 

 Hur, ge exempel! 

 

 Diskuterar du detta med eleverna? 

 

 Händer det att detta ger upphov till problem för eleverna? 

 

 Berätta mer och ge exempel! 

 

 Andra skillnader (formulering av svar…)? 

 

Hur påverkas elevernas lärande och förståelse av matematik? 

 

När eleverna börjar på IB-programmet, vilka är de största svårigheterna när det gäller 

övergången till IB-undervisningen? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur fungerar detta enligt dig? 

 

 Finns det några framträdande områden där du får mycket frågor från eleverna? 

 

 Vad gör du då? 

 

 Hur fungerar det? 

 

Din undervisning 
Skulle du kunna jämföra din matematikundervisning här med din erfarenhet från andra 

skolor? 

 Finns det några skillnader? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

Det här är en internationell utlandsskola som därmed befinner sig i en annan miljö 

([specificering av språklig och kulturell kontext]). 
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 Hur påverkar det undervisningen? 

 

 Hur påverkar det lärandet hos eleverna? 

 

 Har [det lokala landets] undervisning något inflytande på din undervisning? 

 

Anpassar du dig på något sätt efter att elever kan vilja söka vidareutbildning här 

eller i allmänhet inom andra system än nordiska? 

 

Även [det lokala landets] undervisning skiljer sig till viss del när det gäller 

uppgifter och notation, är det något som diskuteras? 

 

Eleverna här kommer i huvudsak från länder som gör att du har en uppfattning av hur deras 

tidigare matematikundervisning sett ut. 

 

 Påverkar det din undervisning? 

 

Påverkar språkskillnader på något sätt? 

 

 Hur? 

 

 Ge exempel! 

 

Till sist, reflektera mer kring din undervisning angående just notation och 

problemformuleringar! 

 

 Vad fungerar bra? 

 

 Vad ger upphov till problem? 

 

 Varför? 

 

Avslutning 
Är det något jag har glömt? 

 

Har du några frågor? 

 

Intervjuguide elev, skola 2 
 
Bakgrund 
Syfte med intervjun: examensarbete (matematikundervisning gymnasienivå, arbete med 

skillnader mellan undervisningssystem), publiceras, anonymisering. Frivilligt! 

 

Bakgrundsfrågor: årskurs, inriktning, tidigare studier. 

 

Undervisning enligt nationell kursplan 
Från vilka andra länder kommer eleverna i din klass? 

 

Hur uppfattar du skillnaderna i matematiken mellan de olika ländernas undervisningssystem? 
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 Utveckla, ge exempel! 

 

Kan du berätta om skillnader som finns i hur uppgifterna ser ut? 

 

 Ge exempel! 

 

Kan du berätta om skillnader i skrivsätt som du har uppfattat? 

 

 Ge exempel! 

 

Har läraren speciellt diskuterat sådana här skillnader? 

 

 Berätta mer! 

 

 Ge exempel! 

 

 Lärde du dig något av detta? 

 

 Hur fungerade det/vad tyckte du om det? 

 

Vad har du tyckt varit speciellt svårt när du började här? 

 

 Exempel! 

 

 Hur löste du detta? 

 

 Vad gjorde läraren? 

 

 Vad lärde du dig av detta? 

 

Undervisning enligt IB-program 
Från vilka andra länder kommer eleverna i din klass? 

 

Vad tyckte du var speciellt svårt i matematiken när du började här? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur löste sig detta? 

  

 Vilken hjälp fick du av läraren (vad gjorde han/hon?)? 

 

 Lärde du dig något av detta? 

 

Hur uppfattade du skillnaderna i matematiken när du började här? 

 

 Utveckla, ge exempel! 

 

Kan du berätta mer om skillnader som finns i hur uppgifterna ser ut? 

 

 Ge exempel! 
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 Hur har läraren diskuterat detta? 

 

 Vad tycker du har varit svårt? 

 

 Vad har gjort att du har lärt dig lösa nya typer av uppgifter? 

 

Kan du berätta om skillnader i skrivsätt som du har uppfattat? 

 

Ge exempel! 

 

 Hur har läraren diskuterat detta? 

 

 Vad tycker du har varit svårt? 

 

 Vad har gjort att du har lärt dig använda nya typer av skrivsätt? 

 

Internationell miljö 
Det här är en utlandsskola som därmed befinner sig i en internationell miljö dels genom att 

elever med flera nationaliteter studerar här men kanske främst genom att den ligger i en 

[geografisk och språklig specificering] miljö. 

 

 Hur påverkar det här undervisningen i matematik?  

 

 Påverkas ditt lärande av att befinna dig i en sådan här miljö? 

 

 Hur påverkar den [det lokala landets] miljön matematikundervisningen här? 

 

 Vad är din uppfattning/erfarenhet av den [det lokala landets] undervisningen? 

 

 Påverkar språkskillnader ditt lärande på något sätt? 

 

Undervisning 
Om du funderar på undervisningen, kan du jämföra med hur det är att gå på en ”vanlig” 

skola? 

 

 Finns det några skillnader? 

 

 Ge exempel! 

 

Avslutning 
Är det något jag har glömt/som du vill tillägga? 

 

Har du några frågor? 

 

Intervjuguide lärare, skola 3 
 
Inledning 
Syfte med intervjun: examensarbete (matematikundervisning på gymnasienivå, arbete med 

skillnader mellan undervisningssystem), publiceras, anonymiseras. 
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Bakgrundsfrågor: position, skola, erfarenhet. 

 

Din undervisning 
Kan du kortfattat förklara hur du lägger upp din undervisning av ett avsnitt i matematiken? 

 

Finns det vissa delar som fungerar speciellt bra? 

 Kan du ge exempel? 

 Förklara! 

 Varför? 

 

Finns det delar som fungerar mindre bra? 

 Kan du ge exempel? 

 Förklara! 

 Varför? 

 

Hur introducerar du nya termer i matematiken? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur fungerar det? 

 

Finns det vissa tillfällen då elever har speciella svårigheter med den matematiska notationen? 

 Varför? 

 Hur gör du för att lösa dessa problem? 

 Hur fungerar det? 

 Bra/dåliga exempel. 

 

Vilken typ av uppgifter ska eleverna kunna lösa i matematiken? 

 Hur introducerar du dessa? 

 Vilka är lättare/orsakar svårigheter? 

 Varför? 

 Hur gör du för att hjälpa eleverna överkomma de här svårigheterna? 

 

Finns det vissa delar av matematiken (innehåll och form) som är speciellt svåra? 

 Förklara! 

 Hur gör du för att överkomma detta? 

 

Finns det vissa delar som är speciellt lätta? 

 Förklara! 

 Varför? 

 

Innan ett prov, hur arbetar du med att förbereda eleverna för de uppgifter som de förväntas 

kunna lösa? 

 Exempel! 

 Hur fungerar det? 

 

Skillnader i matematikundervisningen/förkunskaper hos elever från andra 
system 
Hur tänker man generellt kring att det kan finnas skillnader i den matematik som undervisas i 

olika länder? 

 Vad är din syn kring dessa skillnader? 
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Vilka skillnader finns det när det gäller hur uppgifterna utformas? 

 

Finns det skillnader när det gäller hur man formulerar sig i matematiken? 

 Hur man resonerar? 

 Hur man formulerar svar på uppgifter? 

 Hur notationen ser ut? 

 

Händer det ibland att du har elever som har sin huvudsakliga erfarenhet från andra system? 

 Berätta mer! 

Finns det några speciella svårigheter att ta sig över när du arbetar med dessa 

elever? 

Hur gör du då? 

Går det att dela upp dessa svårigheter i språkliga och matematiska? 

Finns det några framträdande områden där du får mycket frågor från eleverna? 

 

Inträffar det att de här eleverna arbetar annorlunda med matematiken (löser uppgifter på annat 

sätt)? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur påverkar detta din undervisning? 

 Hur påverkar detta deras lärande av matematiken? 

 Behöver du ibland förändra deras metoder? 

 Hur? 

 

Hur hjälper du de här eleverna med att lära sig att lösa ”svenska” uppgifter? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur fungerar det? 

 

Händer det att det uppstår problem till följd av skrivsätt och notation o.s.v.? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur arbetar du med detta? 

 Hur fungerar det? 

 

Att de här eleverna har erfarenheter från flera system, tillför det lärandet i matematik något? 

 Förklara mer! 

 

Finns det några fördelar med att ha elever med bakgrund från olika system i 

matematikundervisningen? 

 Berätta mer! 

 

Hur påverkar dina kunskaper om det system som eleven har erfarenhet ifrån hur du kan arbeta 

med matematikundervisningen? 

 Skillnad om systemet är bekant eller inte? 

 

Avslutning 
Har jag glömt något, vill du tillägga något? 

 

Har du några frågor? 

 

Intervjuguide lärare, skola 4 
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Inledning 
Syfte med intervjun: examensarbete (matematikundervisning på gymnasienivå, arbete med 

skillnader mellan undervisningssystem), publiceras, anonymiseras. 

 

Bakgrundsfrågor: position, skola, erfarenhet. 

 

Din undervisning 
Kan du kortfattat förklara hur du lägger upp din undervisning av ett avsnitt i matematiken? 

 

Hur introducerar du nya termer i matematiken? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur fungerar det? 

 

Finns det vissa tillfällen då elever har speciella svårigheter med den matematiska notationen? 

 Varför? 

 Hur gör du för att lösa dessa problem? 

 Hur fungerar det? 

 Bra/dåliga exempel. 

 

Vilken typ av uppgifter ska eleverna kunna lösa i matematiken? 

 Hur introducerar du dessa? 

 Vilka är lättare/orsakar svårigheter? 

 Varför? 

 Hur gör du för att hjälpa eleverna att överkomma de här svårigheterna? 

 

Innan ett prov, hur arbetar du med att förbereda eleverna för de uppgifter som de förväntas 

kunna lösa? 

 Exempel! 

 Hur fungerar det? 

 

Undervisning på en internationell skola och enligt IB-programmet 
Skulle du kunna jämföra din matematikundervisning här med din erfarenhet från andra 

skolor? 

 

 Finns det några skillnader? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

Vilka olika undervisningsbakgrunder har de elever som studerar här på [skolans namn]? 

 

Kan du ge en överblick över skillnaderna mellan ländernas matematikundervisning och IB-

undervisningen? 

 

När eleverna börjar här, vilka är de största svårigheterna när det gäller övergången till IB-

undervisningen (matematiken)? 

 Skiljer sig detta mellan länderna? 

 

 Hur arbetar du med detta? 
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 Kan du ge exempel? 

 

 Hur fungerar detta enligt dig? 

 

 Finns det något område där du får mycket frågor från eleverna? 

 

 Vad gör du då? 

 

 Hur fungerar det? 

 

Finns det skillnader när det gäller hur man resonerar inom IB-matten och andra system? 

 

 Skiljer sig detta mellan länderna? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur fungerar detta enligt dig? 

 

 Finns det något framträdande område där du får mycket frågor från eleverna? 

 

 Vad gör du då? 

 

 Hur fungerar det? 

 

Finns det skillnader när det gäller hur man formulerar svar på uppgifter? 

 

 Skiljer sig detta mellan länderna? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Kan du ge exempel? 

 

 Hur fungerar detta enligt dig? 

 

 Finns det något framträdande område där du får mycket frågor från eleverna? 

 

 Vad gör du då? 

 

 Hur fungerar det? 

 

Finns det skillnader när det gäller hur notationen ser ut? 

 

Skiljer sig detta mellan länderna? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Kan du ge exempel? 
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 Hur fungerar detta enligt dig? 

 

 Finns det något framträdande område där du får mycket frågor från eleverna? 

 

 Vad gör du då? 

 

 Hur fungerar det? 

 

Skiljer sig typen av uppgifter som eleverna behöver lösa? 

 

 På vilket sätt? 

 

 Hur arbetar ni med detta? 

 

 Ge exempel! 

 

Påverkar språkskillnader på något sätt? 

  

 På vilket sätt? 

 

 Hur arbetar du med detta? 

 

 Ge exempel! 

 

Hur påverkas elevernas lärande och förståelse för matematik av att undervisas i en 

internationell skola? 

 

 Den internationella miljön? 

 

 Med elever från olika länder? 

 

 I ett annat undervisningssystem? 

 

Skiljer sig dina angreppssätt och möjligheter att hjälpa elever och anpassa undervisningen 

beroende på om du känner till hur matematik undervisas där de kommer ifrån? 

 

 Hur? 

 

 Ge exempel! 

 

Hur påverkar din svenska bakgrund din undervisning enligt dig? 

 

 Skiljer sig din undervisning med IB-undervisning i andra länder? 

 

 Hur? 

 

 Vad får det för konsekvenser? 

 

Finns det några fördelar med att ha elever med olika bakgrund från olika system i 

matematikundervisningen? 



83 

 

  

 Berätta mer! 

 

 Hur påverkar det dig? 

 

 Hur påverkar det eleverna? 

 

Avslutning 
Är det något jag har glömt? 

 

Har du några frågor? 

 

 

Intervjuguide elev, skola 4 
 
Background 
Purpose of the interview: thesis (mathematics education at upper secondary level, work with 

differences between educational systems), published, anonymized. Voluntary! 

 

Background questions: year, field of study, earlier studies 

 

 

Mathematics instruction 
Could you explain how the instruction is generally organized (how the teacher uses the 

lessons)? 

 Examples! 

 

What works particularly well? 

 Explain! 

 

Does the teacher do anything specific in order to make the mathematics easy to understand? 

 

What functions less well? 

 Explain! 

 

What are the most difficult parts of the mathematics (content and form) in your opinion? 

 How do you overcome these difficulties? 

 What does the teacher do? 

 How does it work? 

 

What are the easiest parts? 

 Why? 

 Explain! 

 

What types of exercises are specifically difficult? 

 Examples! 

 Explain! 

 How do you overcome these difficulties? 

 What does the teacher do? 
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Are there certain types of mathematical notation (ways of writing) that are particularly 

difficult to understand? 

 Explain! 

 How do you get used to this? 

 What does the teacher do? 

 How does it work? 

 

Before tests or exams, how do you prepare for the exercises? 

 In class? 

 Yourself? 

 How does it work? 

 What does the teacher do to help you? 

 

International education and IB-education 
From which other countries/educational backgrounds do the students in your class come? 

 

Could you compare mathematics education here with mathematics education at other schools? 

 Are there any differences? 

 Give examples! 

 

What did you find particularly difficult in mathematics when you began your studies here? 

 Could you give examples? 

 How did you overcome this? 

 What help did the teacher give you (what did he/she do)? 

 Did you learn anything from this? 

 

Could you explain something about the differences concerning the types of exercises? 

 Give examples! 

 Have the teacher discussed this? 

 What did you find particularly difficult? 

 How did you learn to solve new types of exercises? 

 

Could you tell something about differences in mathematical writing that you have observed? 

 Notation/Formulation of answers etc.? 

 Have the teacher discussed this? 

 What did you find difficult? 

 How did you learn to use these new kinds of mathematical writing? 

 

Is it of any help to you that you have experience of mathematics in other systems? 

 In which ways? 

 Explain! 

 Could this be used in the instruction? 

 

Your fellow students have experiences from different educational systems: 

 In which way does this influence the mathematics education? 

 Does this influence your learning in any way? 

How does this influence for example when you work together (ie projects, 

solving exercises together…)? 

Do you remark any differences in how they do mathematics (notation, 

answers…)? 
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How did you come to understand these differences? 

 

How does the fact that the instruction is in another language (than your native) influence your 

learning in mathematics? 

 Explain! 

 

Comparison of systems 
Could you explain your concept of the differences between mathematics here and from the 

system you are used to? 

 What are the differences? 

 What is easier? 

 What is more difficult? 

 Concerning the formulation of exercises? 

 Concerning the writing (notation and structure of answers)? 

 How did you learn to use the new system? 

 

Could you compare how you prepare for a mathematics test here with before? 

 

Conclusion 
Do you have anything you would like to add? 

 

Do you have any questions for me? 

 


