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Sammanfattning 
Abstract 
Mitt syfte med arbetet var att ta reda på hur elever tänker och lär när de löser olika 
matematikuppgifter. För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 
litteraturstudier och empiriska studier. Jag har valt att utgå från elevernas resonemang i mina 
tolkningar av hur elever tänker och lär.  
Ett resultat av min undersökning är att elevens sociala samspel med andra elever och lärare har stor 
betydelse för elevens lärande. Mitt resultat har stöd i Vygotskys begrepp ´den närmaste 
utvecklingszonen´.  
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BAKGRUND 
Under min praktik i termin 5 upptäckte jag helt plötsligt hur svårt det är att undervisa i 
matematik. Jag fick tillfälle att arbeta med en liten grupp, bestående av fem elever. Vi skulle 
gå igenom tiotalsövergångar. Jag hade planerat att arbeta med ett konkret material, för att på 
så sätt åskådliggöra vad det är som händer och visa strategier för hur de kan tänka vid 
tiotalsövergångar. Lätt tänkte jag, men när gruppens arbete fortskred, fick jag en känsla av att 
det jag tyckte var självklart och enkelt, inte alls var lika självklart och enkelt för eleverna. 
Genom deras frågor började jag ana att de inte hade samma sätt att tänka som jag och att de 
såg på problemet utifrån en helt annan synvinkel. Jag började fundera över vad det var som 
saknades i min personliga utveckling till lärare. Jag kom fram till att det skulle vara en stor 
fördel för mig om jag var mer insatt i elevers olika sätt att tänka och lära. Att genom elevers 
olika resonemang kunna tolka deras lärande.  
 
 
 
 
SYFTE 
Mitt syfte med detta arbete är att få en bättre förståelse för hur elever lär och tänker i olika  
problemlösningssituationer. För att skapa denna förståelse behöver jag ta del av elevernas 
resonemang och utifrån dessa resonemang tolka elevernas tankar och lärande. 
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 

1. Hur resonerar elever i en problemlösningssituation i klassrummet? 
2. Hur lär och tänker barn enligt några olika teorier? 
 
 
 
 
METOD 
Jag har valt att använda mig av litteraturstudier och empiriska studier. Under arbetet har jag  
omväxlande ägnat mig åt litteraturstudier och min undersökning för att kunna få svar på mina 
frågeställningar. I den här rapporten placeras litteraturstudien före den empiriska studien. 
Litteraturstudien kan därigenom fungera som ett stöd och verktyg vid mina reflektioner och 
tolkningar av resultatet från min undersökning. 
 
 
 
Den empiriska studien 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Undersökningen genomfördes i en år 5 klass 
höstterminen-2001, veckorna 34-40.  
Att jag valde just denna klass var inte slumpmässigt utan jag kände klassläraren sen tidigare 
genom ett gemensamt fritidsintresse. Lärare, elever och elevernas föräldrar gav sin tillåtelse 
innan jag  påbörjade min undersökning i klassen. Ett brev hade skickats hem till elevernas 
föräldrar, där jag förklarade mitt syfte med arbetet.1 
                                                        
1 Se bilaga 1 
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Undersökningen innebar att jag valde ut en grupp elever per tillfälle och studerade de  
resonemang som uppstod när eleverna löste en uppgift. Uppgifterna hade valts ut med hänsyn 
till det område eleverna arbetade med under min undersökningsperiod (i klassen). 
Arbetsområdet var addition och subtraktion. Jag hade fått förslag på uppgifter från min 
handledare. Jag letade och hittade även uppgifter i läromedel för matematik samt hittade 
matematikuppgifter på Internet (adresser med inriktning mot matematik). De olika 
uppgifterna  valdes sedan ut av mig. 
  
Gruppstorleken var två till tre elever per problemlösningssituation. Denna gruppstorlek ansåg 
jag var gynnsam för att det skulle uppstå resonemang mellan eleverna. Sammansättningen av 
grupperna styrdes både av klassläraren och av mina önskemål om olika 
gruppsammansättningar. Grupperna har förekommit både som rena flick- och pojkgrupper 
och även blandat flickor och pojkar.  
 
Observationerna kring elevernas resonemang vid problemlösning har genomförts av mig. Jag 
har fört anteckningar utifrån elevernas dialoger och resonemang. Jag har inte använt mig av 
bandspelare, varken vid observationerna av elever eller vid intervjun med klassläraren. Brister 
i detta arbetssätt är att jag inte kunnat fånga elevernas kroppsspråk och de olika röstlägen som 
förekommit under arbetets gång. Det har också varit svårt att få med exakt allt som sagts 
mellan eleverna när det har uppstått livliga resonemang om olika lösningsförslag. Mina 
observationer redovisas i kronologisk ordning. Jag håller mig nära de anteckningar jag har 
fört under observationerna och väljer ut de delar jag anser vara mest relevanta med avseende 
på min frågeställning.  
 
För att bevara lärares och elevers anonymitet har jag valt att ge lärare och elever fingerade 
namn. Dock har flickor fått flicknamn och pojkar, pojknamn. Även orter som förekommer   
har fått fingerade namn. 
 
Som inledning till undersökningen gjordes en intervju med klassläraren. Under intervjun med 
klassläraren förde jag anteckningar. Att bara förlita sig till sina anteckningar kan orsaka vissa 
brister vid sammanställningen av klasslärarens svar.  
Jag vistades också i klassen under en vecka. Syftet med intervjun och vistelsen var att bli 
bekant med eleverna, deras arbetssätt, läromedel och lärarens arbetssätt. 
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RESULTAT AV LITTERATURSTUDIEN 
 
 
 
Inledning 
Litteraturstudien behandlar de teorier om hur en individ lär och tänker som har varit och idag 
är de mest tongivande, för såväl forskning som vardaglig praktik. Presentationerna av de olika 
teorierna kommer att ske kronologiskt efter deras uppkomst. 
 
"Ingen teori ger hela sanningen" (Imsen, 1992, s. 233)  
De olika teorierna belyser och har olika synsätt vid tolkning av en individs lärande. Därför 
kan det vara bra att orientera sig bland många olika teorier för att nå möjliga största 
helhetsförståelse av hur inlärning sker. Det finns inte bara en allomfattande inlärningsteori 
utan många gånger kan gränserna mellan de olika teorierna uppfattas som  suddiga, vilket gör 
att några teorier löper sida vid sida.2 
 

"Att förstå en annan människa är mer än att bara värdera henne utifrån yttre handlingar. Att 
förstå en annan människa betyder att tränga igenom den yttre fasaden och kunna föreställa 
sig, ja, t o m leva sig in i den värld den andra bär i sitt inre." (Imsen, 1992, s. 34) 
 
 
 
Behaviorismen  
Behaviorismen utvecklades i USA under första delen av 1900-talet. Som grund för sina 
teorier menar de att den sanna vetskapen bara kan grunda sig på det som kan observeras, 
räknas och mätas. Behavioristerna anser att när de studerar en människa så är det bara yttre 
beteende som är av betydelse. De inre funktionerna hos en människa tar de inte hänsyn till 
inom behaviorismen. De menar att vi inte kan observera en annan människas tankar, och 
därför kan vi inte heller använda tänkandet som ett vetenskapligt begrepp.3  
 
 
S - R - teori  
Något som utmärker behaviorismen är deras påverkansmodell, där påverkan kallas stimulus 
(en retning), vilket ger villkoren för att ett beteende ska uppstå, och reaktionen hos individen 
som kallas för respons (reaktion), det vill säga det observerbara beteendet. (Stimulus à 
Individ à Respons). Den underliggande idéen till denna modell är att inlärningen måste ske i 
mycket små steg för att de rätta stimulus- respons- reaktionerna ska utvecklas och befästas 
hos individen. Individen blir på detta sätt en "maskin" som reagerar automatiskt på yttre 
stimuli. Om bara en individ får rätt påverkan och stimulering kan, enligt behavioristerna, en 
människa lära sig vad som helst teoretiskt. I en klassrumssituation där en elev svarar på en 
fråga får denne förstärkning genom att omedelbart få reda på om  han/hon svarat rätt eller fel.4 
  
De kunskaper behavioristerna utvecklade om hur förstärkning fungerar har påverkat 
konstruktionen av bland annat läromedel. Läromedel bygger ofta på systematisk och 
omedelbar förstärkning av elevernas responser.5  Som exempel kan ses när en elev har räknat 
en eller flera uppgifter i matematikboken, så kollar eleven i facit om han/hon har räknat "rätt" 
                                                        
2 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
3 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
4 Ahlberg, A. Barn och matematik, 1995 
5 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
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eller "fel" genom att jämföra sitt svar med facits svar. Om svaren är rätt så får eleven en 
positiv förstärkning och går vidare med uppgifterna. Andra kontrollerande verktyg som kan 
ses som stimuli för eleven är en nick av läraren, i positiv anda eller en jämförelse med en 
kamrats svar. De stimuli som uppfattas som positiva och tillfredställande förstärker ett 
beteende och får till följd att dessa beteenden tenderar att repeteras och befästs hos den 
enskilde individen. De beteenden däremot som inte förstärks tenderar att bli mindre vanliga 
och så småningom kan de försvinna helt hos den enskilde individen.6  
Behavioristens syn på kunskap kan beskrivas genom detta citat: 
 

"Kunskap finns utanför individen och den är färdigförpackad i lämpliga, lätt avgränsbara, 
enheter. Den byggs sedan upp hos individen likt en tegelstensmur där kunskapsbit fogas till 
kunskapsbit, från den lilla enheten till den större." (Säljö, 2000, s. 52)     
 
Förstärkning förekommer i många olika sammanhang där individer av någon anledning vill 
skapa ett visst beteende. Förstärkningarna kan vara av olika slag och tittar vi runt omkring oss 
efter hur människor uppträder mot varandra eller mot sina husdjur så upptäcker vi en rad av 
olika belöningar som syftar till förstärkning av ett beteende. Exempel är materiella belöningar 
i form av pengar, mat, sötsaker eller immateriella belöningar i form av uppmuntran, beröm 
osv.7  
 
 
 
Kognitiv psykologi  
Den kognitiva psykologin har sitt fokus på ett antal mentala processer som bland annat rör  
perception, uppmärksamhet, inlärning, minne, problemlösning, beslutsfattande och 
språkanvändning.8 Hos kognitivisterna utgår man från de inre processerna. Yttre stimuli och 
responser får här ingen betydelse. Människan är ingen robot som automatisk svarar på  yttre 
stimuli, utan människan är en självständig varelse som tolkar och värderar de yttre 
stimuleringarna till sin egen fördel.9 
 
 
 
Piaget och konstruktivismen   
I slutet av 1920-talet lade Piaget grunden för konstruktivism, som är en inriktning inom den 
kognitiva psykologin. Denna teori handlar om kunskap och lärande. Piaget menade att det  
först och främst är genom våra handlingar som vi kan förändra synen på vår omvärld. 
Människan kan inte nå kunskap om världen enbart genom att använda sina sinnen.10  
 

"Piagets lära omfattar vidare en syn på kunskaper som något som människan konstruerar 
med utgångspunkt från sina handlingar i samspel med omgivningen. Kunskaper är alltså 
något som inte först och främst är knutet till tingen själva, utan till vad man gör med dem, och 
de erfarenheter man får av detta". (Høines, 1990, s. 98)11    
 
 
 
                                                        
6 Wyndhamn mfl. Problemlösning som metafor och praktik, 2000 
7 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
8 Eysenck, M. Psykologi, 2000  
9 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
10 Ahlberg, A. Barn och matematik, 1995 
11 Johnsen-Høines, M. Matematik som språk, 1990 



                                                                                                                                                                                                  8

Transitiva slutledningar  
Enligt Piaget är kunskapen uppbyggd av tankestrukturer. Utifrån våra handlingar och vårt 
tänkande uppkommer det som  Piaget kallar transformationer (förändringar) i våra 
tankestrukturer. De transformationer som är reversibla är de viktigaste eftersom de kan 
förlöpa i den omvända riktningen. För eleven innebär detta att han/hon kan utföra konkreta 
och abstrakta operationer. Eleven kan förstå att volymen av en vätska i ett glas inte är 
beroende av glasets form.12  Dessa transitiva slutledningar handlar om att kunna samordna  
jämförelser med varandra. Om till exempel vattennivån i ett lutande glas löper parallellt med 
bordsskivan, som i sin tur är parallell med golvet, som i sin tur är parallell med vattennivån i 
glaset - då har de alla samma horisontella egenskaper. 
 
Om ett barn inte har förmågan till reversibelt tänkande så hindrar detta barnets förståelse av 
relationer mellan kvantiteter och att hantera relationer som rör ordningsföljder. Som till 
exempel jämförelsen att A är större än B och B är större än C medför att A är större än C.13 
Denna förståelse uppnår de flesta barn omkring sju års ålder och det är när barnet kan utföra 
dessa reversibla transformationer som det får möjlighet att tillägna sig den matematiska 
förståelsen.14 
 
 
Några betydande begrepp i inlärningsprocessen  
När det gäller att definiera Piagets begrepp så är de svåra att komma åt och behöver därför 
återges utifrån hans sätt att använda dem. Detta innebär att huvudbegreppen utgår från Piagets 
behov av att beskriva tre viktiga funktioner i inlärningsprocessen:15  
Inre representation är föränderlig och innebär att yttre villkor på ett eller annat sätt 
representeras på det inre planet.  
Processbegreppet beskriver vad som sker, speciellt i barnets inre, och beskriver själva 
samverkans- eller interaktionsprocessen och hur denna ledsagas av inre processer. 
Motivationen, eller drivkraften, är det som håller i gång inlärningsprocessen.  
 
 
Den inre representationen: schema 
Imsen beskriver innebörden i begreppet scheman på följande sätt: 
 

"Piaget konstaterade, att vi lär känna den yttre världen just genom att handla och att 
utforska. Det som sitter kvar på det inre, mentala planet blir inte ett statiskt minnesspår utan 
ett aktivt handlingsmönster. Den inre representationen av sådana handlingsmönster - ofta 
förbundna med varandra till längre handlingssekvenser- kallade Piaget för schema."     
(Imsen, 1992, s. 247)  
                                                    
Det är i enlighet med sådana scheman; perceptions-, tanke-, reflex-, och handlingsmönster, 
som barn reagerar på sig själva och sin omvärld. 
 
Det finns två typer av scheman. Det första är det sensorimotoriska schemat och kan hänvisas 
till det medfödda schemat. Det andra, som är av allra största intresse, är det kognitiva schemat 
som bildar former för tänkandet. Det kognitiva schemat behöver inte stimuleras av någon 
yttre stimulering utan kan utlösas automatiskt vid behov. Schemana kan hämtas fram och 

                                                        
12 Ahlberg, A. Barn och matematik, 1995 
13 Eysenck, M. Psykologi, 2000  
14 Ahlberg, A. Barn och matematik, 1995 
15 Den här beskrivningen av Piagets grundbegrepp har jag hämtat från Imsen, G. Elevens värld, 1992 
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användas i olika situationer utan att vara beroende av någon tidigare erfarenhet att koppla 
situationen till. De kognitiva schemana är medvetna scheman som utgör råmaterialet i 
tänkandet. Barnet kan tänka innan det handlar.16 
 
 
Inlärningsprocessen: assimilation och ackommodation 
Att utvecklas kognitivt har att göra med de erfarenheter som individen korrigerar sin 
världsbild med och därmed utvecklas intellektet. Denna utveckling, i samspel med omvärlden, 
regleras ständigt genom två samtidigt verkande processer: assimilation och ackommodation. 
"Dessa två processer är i sin tur delar av intellektets anpassning eller adaption av 
omgivningen." (Säljö, 2000, s. 60) Det mänskliga intellektet kan ses som en anpassning till 
omgivningen som gör oss kapabla att varsebli, förstå och agera på ett ändamålsenligt sätt.17 
 
För att vidare beskriva hur assimilation och ackommodation fungerar tar jag hjälp av den 
beskrivning som Wood använder sig av för att reda ut vad dessa två begrepp betyder/innebär. 
Wood utgår från ett barn som första gången ska lyfta en full halvlitersflaska och försöka 
dricka ur den. Barnet försöker assimilera detta nya föremål till ett redan existerande och 
tillgängligt schema som gäller att gripa, lyfta och dricka - men barnet finner att flaskan är för 
tung för det ändamål barnet tänkt sig. Flaskan gör motstånd och barnet tappar flaskan och 
spiller ut drickan. Av detta lär sig barnet att vissa föremål är för tunga för att det ska orka lyfta 
dem och barnet måste därför be om hjälp. I själva verket lägger sådana erfarenheter den 
utvecklingsmässiga grunden till begreppet tyngd. Föräldrarna hjälper till att hålla flaskan så 
att barnet kan uppfylla sin önskan att dricka eller hålla (det vill säga assimilera) flaskan. 
Barnet har därigenom ackommoderat sina handlingar till denna nya erfarenhet.18 Assimilation 
innebär för barnet att det registrerar information om hur omvärlden fungerar och är 
organiserad. Ackommodation däremot innebär en grundläggande förändring i barnets sätt att 
se på verkligheten.19  
 
Assimilation och ackommodation löper hela tiden sida vid sida. När gamla scheman inte är 
tillräckliga för att ta in nya erfarenheter från omgivningen så har de ett behov av att vidgas. 
Det är när de gamla erfarenheterna "vidgas" som ackommodationen kommer in och reviderar 
den gamla erfarenheten så att individen  sedan kan skaffa sig en helt ny tolkning av den nya 
erfarenheten. Ackommodation kan också leda till en fördjupning eller utvidgning hos ett 
redan tidigare schema.20  
 
 
Drivkraften i processen: Piagets jämviktsteori 
Vad som gör att ett barn kan tillägna sig ett helt nytt sätt att tänka, beskriver Piaget i sin 
jämviktsteori. Enligt Eysenck förklarar Piaget att "barnen ´konstruerar´ sin egen intelligens - 
de samspelar med sin fysiska och sociala miljö, och detta samspel ger dem erfarenheter som 
till slut gör att de förändrar sina uppfattningar om denna miljö och på så vis förbättrar sin 
förståelse av denna". (Eysenck, 2000, s.327) 
 
Det som ger den största erfarenheten är när det uppstår en ojämnvikt eller obalans i 
förändringspotentialen. Denna uppstår när ett barn konfronteras med två oförenliga 

                                                        
16 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
17 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
18 Wood, D. Hur barn tänker och lär, 1999 
19 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
20 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
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uppfattningar om en och samma företeelse. En kognitiv konflikt uppstår hos barnet. Denna 
konflikt upplevs som obehaglig av barnet, som så småningom hanterar denna konflikt genom 
att förändra sina åsikter inför det aktuella problemet. 
Den utveckling och förändring som barnet gör, gör det inte på egen hand. Barnet utnyttjar sitt 
samspel med såväl den fysiska som den sociala omgivningen. Barnen lär sig genom att 
undervisas av andra och genom att imitera andra, framför allt som de är i stånd att förstå den 
logiska grunden för andra individers ord och handlingar. Det är just här som svårigheten 
ligger. Enligt Eysenck poängterade Piaget i det här sammanhanget att "det inte är någon 
mening med att tala om svaret för barnen - det kommer inte att få någon effekt över 
huvudtaget, såvida inte barnen redan har förvärvat de logiska strukturerna som de behöver 
ha för att förstå vad som berättas för dem. Det är således ingen idé att för ett barn, vars 
tänkande fortfarande är irreversibelt, berätta om lösningen på ett transitivt 
slutledningsproblem". (Eysenck, 2000, s. 328) 
 
 
Utvecklingsstadier 
Piaget är särskilt känd för sin framställning av de olika åldersbundna stadier som ett barn 
genomgår av utveckling i sitt tänkande. Dessa stadier ligger till grund för när och hur ett barn 
är redo att lära eller att kunna utveckla specifika former av kunskap och förståelse. Syftet med 
indelning i olika stadier är att vid en del tillfällen i livet kan en människa utan svårigheter lära 
sig vissa saker, medan hon i andra perioder tycks vara helt oförmögen att lära sig samma sak. 
Denna oförmögenhet kallas för kritiska perioder för inlärning och uppstår enligt Piaget när 
barnet inte har gått igenom de föregående stadierna.21 
Vad som gör det möjligt att dela upp de olika stadierna är att barn i olika åldrar har olika sätt 
att konstruera sin verklighet, beroende på de förändringar som hjärnan genomgår under 
uppväxten. Utvecklingen går från reflexrörelser till det abstrakta och logiska tänkandet i 
tonåren.22 
 
Det finns tre eller fyra stadieindelningar beroende på vilken forskare jag utgår ifrån. Här 
presenteras de två stadier som har störst betydelse för kommande analys och tolkning av den 
empiriska studien. 
§ Den konkret - operationella fasen 

Denna fas omfattar åren fyra till elva. Här börjar barnen att tankemässigt ta itu med 
problemen. Tänkandet blir operationellt. Ordet "operation" tolkas av Piaget som en viss 
typ av handlingar som inte bara kan utföras med händerna utan också med tanken. Barnet 
börjar i denna fas kunna tänka i ett reversibelt tänkande, dvs de kan rekonstruera en 
handlingsföljd i tankarna i omvänd ordning.  

§ Den formellt - operationella fasen 
Denna fas sträcker sig från omkring elva år till slutet av tonåren eller ungdomstiden. 
Under denna fas börjar barnen mer och mer att reflektera på ett logiskt sätt över sina egna 
tankeprocesser.23 De nya processerna behöver inte något konkret stöd, det vill säga de 
behöver inte vara förankrade i verkligheten. Barnet kan handskas med de nya, abstrakta 
processerna oberoende av deras sanningsvärde. Dessa tankeprocesser gör barnet i stånd att 
resonera på ett mer vetenskapligt sätt och att kunna lösa mer komplicerade matematiska 
problem än tidigare.24 
 

                                                        
21 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
22 Egidius, H. Pedagogik för 2000-talet, 1999 
23 Eysenck, M. Psykologi, 2000 
24 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
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Vygotsky och sociokulturell teori  
Lev Vygotsky var en rysk psykolog vars teorier fått en renässans under 1980-talet. Vygotskys 
teorier har haft stor betydelse inom den moderna utvecklingspsykologin och för pedagogiken.  
Hans teori om språkets betydelse för tänkandet har varit viktig för den kognitiva psykologin. 
 
 
Egocentrerat och inre tal 
En viktig byggsten för tänkandet är språket. I början är språket en rent social aktivitet för den 
enskilde individen, men så småningom delas språkfunktionen upp i två delar. Dessa två delar 
består av ett socialt språk att kommunicera med och ett egocentrerat, inre tal, som utgör 
underlag för tanken. Det egocentrerade språket yttrar sig i att barnet, inom sig, planerar, styr 
och tänker för sig själv. Hos vuxna har detta egocentrerade tal ofta utvecklats till ett tyst inre 
tal. Det är dessa inre monologer som är tillgängliga för individen själv och ingen annan, den 
privata och individens innersta dialog. Det är också viktigt för begreppsutvecklingen att 
barnen pratar med sig själva. Ofta utvecklar vi begrepp genom att uttrycka oss. Från att 
barnen under vissa perioder pratar högt för sig själva, går så småningom det "höga" talet över 
till ett inre (tyst) tal och senare till tänkandet. 
 

"Talet försvinner inte, men tänkandet utvecklar sig ur det och tar på sätt och vis över. Detta 
tal är inte ett yttre bevis för tänkandets resultat, men det är en viktig faktor i själva 
tänkandet". (Høines, 1990, s. 91) 
 
Många gånger när en individ ställs inför ett särskilt besvärligt problem så tänker han/hon högt 
när han/hon försöker komma fram till lösningar på problemet. Att skriva sig fram till en 
lösning är ett annat sätt som kan jämföras med att prata högt. Språket vi väljer när vi försöker 
lösa ett problem genom att tala högt för oss själva är ofta ett enkelt och lättförståeligt språk. 
Detta beroende på att vi är mer måna om att uttrycka våra egna tankar genom talet och 
behöver då inte tänka på att det ska finnas någon mottagare som eventuellt ger svar. Vårt mål 
är att klargöra våra egna begrepp för oss själva.25  
 

"Det egocentriska språket är varken ett ackompanjemang eller ett ledsagande fenomen, utan 
ett självständigt tema och en självständig funktion, vars mål är utvecklandet av den 
intellektuella orienteringen av medvetandet, utvecklandet av föreställningsförmågan och 
tänkandet, utvecklandet av möjligheter till att övervinna svårigheter och hinder - det är tal till 
sig själv som på det mest intima sätt tjänar barnets tänkande." (Egidius, 1999, s. 81) 
 
 
Språket styr tanken 
Eftersom språket har en styrande inverkan på tänkandet så blir språket också en nödvändig 
förutsättning för den intellektuella utvecklingen. För att ett barn ska få den bästa 
utgångspunkten för utveckling av logiskt och abstrakt tänkande bör barnet stimuleras i sitt 
egocentrerade tal och uppmuntras till att tala högt för sig själv.26  
                                           
"Att utveckla språket är att utveckla tankens byggstenar." (Imsen, 1992, s.314) 
 
 
 
 
 
                                                        
25 Johnsen-Høines, M. Matematik som språk, 1990 
26 Imsen, G. Elevens värld, 1992 
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Zonen för proximal (närmaste) utveckling 
 

"Det som ligger inom den närmaste utvecklingszonen idag, kan eleven med lämplig hjälp av 
andra utföra ensam i morgon". (Wyndhamn mfl, 2000, s. 102) 
 
Elevens nya färdigheter, tankemönster och sätt att resonera, det vill säga elevens 
lärandepotential, befinner sig i det som Vygotsky kallar ´den närmaste utvecklingszonen´. När 
eleven kan lösa uppgifter på egen hand kommer dessa nya kompetenser att internaliseras. 
Utifrån detta blir eleven involverad i den kultur som den vuxne, läraren eller kamraten 
representerar. 
   
"Det är i den närmaste utvecklingszonen som utvecklingen från det sociala (interpersonella) 
till det individuella (intrapersonella) sker. Den närmaste utvecklingszonen ska ses som ett 
dynamiskt begrepp. I varje verksamhet som vi engagerar oss i, befinner vi oss i olika "zoner". 
I samarbetssituationer uppenbaras olika personers utvecklingszoner och dessa förändras och 
omdefinieras allt efter hur interaktionen utvecklar sig." (Wyndhamn mfl, 2000, s. 103) 
 
Enkelt förklarat innebär begreppet ´zonen för proximal utveckling´ det fält då barnet 
utvecklas från att kunna göra något endast med hjälp av en vuxen till att sedan kunna klara 
detta på egen hand.27  
En lärare kan ta reda barnets anlagsnivå genom att ta reda på vad barnet skulle kunna klara av 
med hjälp och stöd, och vad barnet är redo att  klara av på egen hand. Det är detta fält som 
kallas för ´den närmaste utvecklingszonen´ för barnet. Den närmaste utvecklingszonen 
kontrasterar starkt mot intelligensbegreppet, som utgår från vad barnet klarar av ´utan hjälp´. 
Enligt Imsen hävdar Vygotsky att denna utvecklingspotential ligger till grund och finns för 
alla människor, det vill säga anlagsbegreppet är något utvecklingsriktat, inte något fastlåst och 
statiskt. Vygotsky uttrycker följande: 
 

"Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling och vända sig bort 
från gårdagen. Först då kommer den att kunna väcka de utvecklingsprocesser till liv, som 
ligger i den närmaste utvecklingszonen" (Imsen, 1992, s. 315) 
 
 
 
Sammanfattning  
I den behavioristiska teorin tar behavioristerna inte hänsyn till de inre processer som sker vid 
en individs lärande, utan det är bara yttre beteende som är av betydelse. (Behaviorismen 
intresserar sig ju inte för det kognitiva arbetet utan enbart ett synligt beteende). 
Att behavioristerna inte  tar hänsyn till de inre processerna är, enligt behavioristerna, för att vi 
inte kan observera en annan människas tankar. De teorier som har kognitiv psykologi som 
grund menar att det är inskränkt att bara se till det yttre beteendet. De menar istället att det är 
de inre processerna som är intressanta. Deras frågor rör sig mycket omkring hur hjärnan 
organiserar kunskapen och vad som egentligen sker när vi minns och tänker, hur vi löser 
problem osv. 
 

"Behaviorismens fokus ligger alltså hela tiden på det observerbara beteendet och hur 
individen anpassar sig till den omgivande miljön. Behaviorismen förklarar och beskriver 
lärandet utan hänvisning till några som helst mentala processer. Människans själsliga 
förmågor ("mind") finns i en svart låda vars lock är ointressant att öppna. En kognitivist 

                                                        
27 Egidius, H. Pedagogik för 2000-talet, 1999 
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däremot gläntar gärna locket för att se ´vad som finns inne i huvudet´ med syftet att kunna 
beskriva, förklara och förstå lärandet". (Wyndhamn mfl, 2000, s 79) 
 
Inom den kognitiva psykologin hittar vi teorier med olika centrala tankemönster om lärandet. 
Vi finner den konstruktivistiska teorin som Piaget förespråkar och som kan sägas vara en 
individualistisk konstruktivism. Den sociokulturella teorin som man förknippar med 
Vygotsky, kan sägas ha en mer social och kollektiv syn på hur mänskliga föreställningar och 
kunskaper skapas och förs vidare.28 Detta är en olikhet som finns och går att urskilja mellan 
dessa två teorier. Piagets intresse är riktat mot ett individualiserat tänkande beroende på 
antagande om hur ett barn utvecklar sin förståelse av omvärlden. Piaget menar att barnet i 
grunden är egocentriskt och att utvecklingen sker genom att barnet själv utvecklar sin 
förståelse av sin omgivning. Observera att barnet inte är egocentriskt i den mening att det är 
självupptaget, utan här används ordet egocentrisk i betydelsen att barnet endast uppfattar 
händelser och objekt utifrån sin egen utgångspunkt. Barnets utveckling av sin förståelse av  
omgivningen sker genom barnets egna aktiviteter, dess egna observationer och slutsatser. 
Omgivningen ses som passiv och utgör endast objekt för barnets aktiviteter.   
I det sociokulturella perspektivet är den grundläggande synen på barnets utveckling 
annorlunda än hos Piaget. Barnet skapar inte förståelse genom egna aktiviteter, observationer 
och slutsatser. Istället skapar barnet sin förståelse och utveckling genom ett samspel med 
omgivningen. Barnet vidgar sina erfarenheter tillsammans med andra. Det innebär att det 
finns medaktörer som hjälper barnet, oftast oavsiktligt, till att förstå hur världen fungerar och  
skall förstås. "Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på 
det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar." (Säljö, 2000, s. 66)  
I den sociokulturella teorin är barnet starkt beroende av en vuxen i sin tillvaro.29   
 

"Vygotsky lägger huvudvikten vid interaktionen med den sociala omgivningen för den 
kognitiva utvecklingen där Piaget betonar samspelet med den fysiska miljön. Interaktionen 
mellan det sociala (yttre) och individuella (inre) planet förmedlas (´medieras´) av ´verktyg´ 
som kan vara abstrakta (begreppsliga, psykologiska) och konkreta (materiella). Språket som 
medierande verktyg intar en särställning". (Wyndhamn mfl, 2000, s. 90)  
 
 
Läroplaner  
De teorier som har tagits upp i litteraturstudien återspeglas även i våra läroplaner och 
tillhörande kursplaner.   
Grundskolans första läroplan präglades av det behavioristiska synsättet, stimulus-respons-typ. 
Lärande sågs som ett bildande av förbindelser mellan stimuli (signaler från omgivningen) och 
svar (reaktioner) från någon av dessa signaler. Eleverna lär sig vissa baskunskaper genom 
drill och övningar som är lämpligt avpassade med små steg av förändring som sedan mynnar 
ut i tillämpning genom problemlösning. Detta synsätt kan hänföras till Lgr 62 och Lgr 69.  
I Lgr 80 utvidgades synen på lärandet. Läroplansförfattarna menade på att eleverna inte bara 
kunde ta in fakta, information och färdigheter utan de skulle också kunna hantera dessa. Det 
främsta kännetecknet för denna läroplan var begreppet metakognition, det vill säga 
självreglering, kontroll och medveten styrning av tänkandet (eget arbete).  
I den läroplan vi har idag, Lpo 94, kan man finna spår från den konstruktivistiska 
idéströmningen. Läroplanen utgår från att den lärande själv konstruerar sin kunskap och att 
undervisningen ska ta hänsyn till den lärandes tidigare förekommande och strukturerande 
kunskap.  

                                                        
28 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
29 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000 
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Wyndhamn skriver att det sannolikt är det sociokulturella perspektivet som kommer att 
påverka vår nästa reviderade läroplan.30  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
30 Wyndhamn, J., mfl. Problemlösning som metafor och praktik, 2000 
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RESULTAT AV DEN EMPIRISKA STUDIEN 
 
 
 
Inledning  
Resultatet av undersökningen har delats upp i tre delar. Den första delen behandlar min första 
vecka i klassen. Där introduceras intervjun med klassläraren och följs av dagboksanteckningar 
från min första vecka i klassen. Den andra delen (problemlösningssituationer) består av de 
resonemang eleverna för när de löser uppgifter i små grupper. Sammanlagt ingår det fyra 
olika uppgifter som eleverna arbetar med i grupper om två eller tre elever. En av uppgifterna 
förekommer i halvklass där eleverna arbetade i grupper om två och två. Två till tre grupper 
löser samma uppgift. Efter varje uppgift med tillhörande grupper följer mina reflektioner och 
tolkningar över gruppernas resonemang. Den tredje och avslutande delen är sammanfattning 
av resultatet. 
 
 
 
Första veckan i klassen 
Här presenteras min intervju med klassläraren och min första vecka i klassen. Syftet med 
intervjun och vistelsen var att bli bekant med eleverna, deras arbetssätt, läromedel och 
lärarens arbetssätt.  
 
 
Intervju med klassläraren 
Veronica, klassläraren, berättar att hon gick mellanstadielärarutbildningen, 1983-1986. Hon 
har följt sin klass från år 3.  
Veronica säger att många av hennes elever är i behov av extra stöd i matematik, 10 elever av 
27. Hon använder sig av uttrycket ´svaga elever´ när hon pratar om denna grupp om 10 elever. 
Hennes definition av svaga elever är de elever som inte når upp till de mål som finns angivna 
i kursplanerna. Hon berättar att eleverna har svårt med koncentrationen, vilket märks genom 
att de pratar mer än vad de räknar i sin matematikbok. En del av dessa elever har problem 
med att läsa och förstå en text vilket leder till svårigheter med läsuppgifter i matematikboken. 
Eleverna får svårt att tolka de olika begrepp som kan förekomma i texten och tappar därmed 
förståelsen för vad uppgiften handlar om och hur den möjligen kan lösas. Veronica berättar att 
ord som "hälften, dubbelt" upplevs som svåra för många av hennes elever. 10-kamraterna har 
inte alla eleverna klart för sig och tar då till hjälp med att räkna på fingrarna. De ser inte 
samband som 25+25+25+25=100. De elever som har svårt för läsuppgifter brukar Veronica 
samla framför tavlan, där de går igenom den aktuella uppgiften gemensamt. 
 
Veronica berättar att hennes elever räknar i ett läromedel som heter "Mattestegen".  
"Mattestegen" fungerar så att den är uppbyggd av olika arbetsområden. Nu arbetar eleverna 
med området addition och subtraktion.  Varje arbetsområde är uppdelat i ett antal olika steg, 
som man "klättrar uppför" hela tiden. Fördelen med dessa steg berättar Veronica är att 
eleverna befinner sig på det steg de behärskar och det blir ingen konkurrens mellan eleverna 
eftersom de inte befinner sig på samma steg. Hur eleverna vet vilket steg de ska befinna sig på 
får de reda på genom att göra tester/diagnoser som talar om vilket steg de bör börja arbeta 
med. Dessa tester görs innan varje nytt arbetsområde. Veronica säger att hon har upptäckt att 
eleverna tycker att det är mycket roligare med matematik sedan de bytte matematikbok. 
Eleverna ser fram emot att få räkna i sin matematikbok. En orsak till denna positiva  
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inställning till matematikboken tror Veronica är att bokens upplägg är så varierande med sina 
uppgifter. En del uppgifter ska eleverna räkna ensamma och vissa uppgifter kräver att de löser 
uppgiften tillsammans med en kompis och så vidare. 
 
Veronica berättar att hon ofta har en eller flera introduktioner i helklass om det behövs vid ett 
nytt arbetsområde. Som till exempel vid addition och subtraktion ville Veronica visa att det 
finns mer än ett sätt att räkna ut summor på, med eller utan algoritm. Veronica tycker det är 
viktigt att eleverna får lära sig mer än ett sätt att lösa uppgifterna på och att eleven själv får 
avgöra vilket alternativ som känns bäst att använda.  
Förutom matematikbokens uppgifter och idéer, så använder sig Veronica av pengar när de ska 
räkna ut olika saker. Hon berättar att när hon använder sig av pengar i matematik-
sammanhang så är det som om alla elever är med i vad som händer och kan följa  hennes 
resonemang med hjälp av pengarna. Hon ger ett exempel: "Jag ska ge Kalle 50 kronor, men 
har bara 20 kronor, hur mycket fattas?". Hon ritar även upp pengarna på tavlan. Pengar är bra 
till mycket anser hon, som till exempel vid avrundning och när man ska låna eller växla. Ett  
tips hon vill ge är att istället för att leka affär, vilket kan anses barnsligt i denna ålder, kan  
eleverna själva få gå till en närliggande affär och skriva upp priser på olika varor. Sedan kan 
de sammanställa de olika priserna i klassrummet och se vad ett veckoköp skulle kunna kosta 
för en familj på fyra personer. 
 
Veronicas långsiktiga planeringa av matematikundervisningen påverkas inte av de nationella 
proven som kommer under vårterminen i år 5. Hon menar att det är viktigare att eleverna först 
får den grundläggande förståelsen som behövs i matematiken. Veronica vill inte pressa 
eleverna bara för att de ska klara de nationella proven, utan hennes elever måste få ta den tid 
och takt de behöver för matematikämnet. Hon säger också att några av eleverna inte är riktigt 
mogna än, de har inte förstått att de lär för sin egen del, och inte för någon annan.   
 
Att använda sig av datorn i undervisningen upplever Veronica mer som semester för eleven 
än lärande, eftersom eleven ofta har svårt att hitta den rätta nivån. Hon tillägger att det ofta 
krävs att en lärare finns med och sitter bredvid eleven och förklarar de olika moment som 
uppstår i programmet. 
 
 
Måndag 010827 
Första dagen i klassen. Idag var jag med i klassrummet för att få en möjlighet att bilda mig en 
uppfattning om eleverna och deras arbetsätt. När Veronica har matematik på schemat så är 
klassen normalt uppdelad i två grupper. Den ena gruppen består av de elever som behöver 
extra stöd i matematik och den andra gruppen består av de elever som har lätt för matematik. 
De båda grupperna är uppdelade på olika klassrum. Jag följde med den grupp som har det lätt 
för matematik, vilken Veronica ansvarar för. Den andra gruppen har en lärare vid namn 
Jessica som kommer in till klassen när det är matematiklektion. 
  
Eleverna sitter tysta för sig själva och räknar i sin matematikbok. En lektion är mellan 50 till 
60 minuter. Det märks också på en del av eleverna att det är lång tid för att sitta tyst och räkna 
koncentrerat i sin matematikbok. Då kan det vara passande att ta reda på hur det står till med 
en utomståendes matematikkunskaper, i detta fall jag som utomstående. Några av pojkarna i 
klassen hade hört att jag tidigare under lektionen hade lite problem med att hjälpa några 
flickor med en uppgift. Eleverna använder sig av helt andra räknemetoder än vad jag är van 
vid. Men räddningen blev att pojken som skulle testa mig hade skrivit lite galet i sin uppgift, 
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vilket jag upptäckte. Jag slapp göra bort mig och de miste inte respekten för mig och min 
undersökning. Men hem och träna och räkna, så ska jag vara mera förberedd till nästa gång. 
 
 
Onsdag 010829 
Idag skulle eleverna få i uppgift att skriva om vad de tänker på när de hör ordet matematik. 
Min tanke var att jag skulle skriva på tavlan "Vad tänker du på när du hör ordet matematik?", 
skriv och berätta! Veronica trodde inte att jag skulle få några bra svar om jag inte gav 
eleverna stödord som hjälp till denna fråga. Jag ville egentligen inte ge stödord, rädd för att 
eleverna inte skulle skriva utifrån sina egna tankar och idéer om ordet matematik. Men sagt 
och gjort, eleverna fick stödorden: Lätt - svårt, roligt - tråkigt, bra att kunna - onödigt att lära 
sig, intressant - ointressant. Nästan alla eleverna använde sig av dessa stödord, men några av 
svaren vill jag dock visa: 
1. Jag tycker det är rätt bra att kunna fast det finns ju roligare ämnen. 
2. Lite svårt ibland, kul, tråkigt på samma gång. Det är bra att kunna. När jag är trött går det 

dåligt, när jag är pigg går det bra. 
3. Ganska roligt beroende på vad man jobbar med. Ibland lätt ibland svårt. 
4. Lätt, bra att kunna, roligt, intressant. En del uppgifter är svåra och en del är enkla. Det är 

långtråkigt ibland. 
5. Vad jag är i mattestegen. Att det inte alltid är arbetsro. 
6. Jag tänker på gånger och att det är lite svårt och verkar tråkigt men det är roligt. 
7. Det jag tänker på när jag hör ordet matematik, det är olika. När jag är på bra humör så är 

det lätt, intressant och roligt att lära sig något nytt och om jag är på dåligt humör så är det 
tvärtom. När man tänker efter så är det bra att kunna räkna. 

8. Jag tycker att matematik är lätt ibland och svårt ibland men det är väldigt roligt. Jag tycker 
att det är en bra sak att lära sig. 

9. Jag tycker att det är lätt, jättekul, intressant, jättebra att kunna, roligt. Jag tycker att matte 
är bra att ha för att få bra betyg och få ett bra jobb. 

10. Ganska roligt. 
11. Hjärnan är ju en muskel och skriver tal och försöker räkna ut dem så tränar man ju 

hjärnan, även om man svarar rätt eller fel. Det finns tal som är lätta och svåra, roliga och 
tråkiga, men man tränar ju hjärnan på vilket tal det än är därför blir skolan som en lång, 
lång workout för hjärnan. Det är därför man har alla olika ämnena: matematik, bild, 
svenska och så vidare. 

De svar jag fick generellt på denna fråga var att eleverna kopplar ordet matematik som roligt 
och intressant. Det var bara en elev som skrev: tråkigt, ointressant och lätt. Eftersom svaren 
vara anonyma kunde jag inte fråga vad eleven syftade på med att skriva dessa ord ihop. Kan 
det vara så att matematiken är för lätt och att det är därför det blir tråkigt och ointressant? Ger 
matematiken inga nya och tillfredsställande utmaningar för eleven? 
  
Idag upptäckte jag hur dålig luft det  är i klassrummet. Ju varmare det blev i klassrummet, ju 
högre ljudnivå blev det. Och detta påverkar också en elevs lärande, hur klassrumsmiljön ser 
ut. Det är väldigt trångt i klassrummet på grund av att bänkarna är så många och står nära 
varandra. Jag får "dra in magen" för att komma förbi någon elev utan att skuffa till honom 
eller henne. En negativ effekt av denna trängsel i klassrummet visar sig när läraren försöker 
förklara och hjälpa en elev. Läraren blir störd och avbruten hela tiden och det blir svårt för 
eleven att följa med i resonemanget. En del av matematikuppgifterna i boken kräver att 
eleverna tillsammans löser uppgiften. Att det är ont om grupprum resulterar många gånger i 
att eleverna hoppar över sådana uppgifter på grund av att de sitter i klassrummet  och stör de 
andra eleverna med sina resonemang. 
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Fredag 010831 
Idag var inte Veronica i klassen utan två vikarier, Lisa och Malin. Denna lektion var planerad 
så att ena halvan av klassen skulle räkna medan den andra halvan skulle läsa tyst i en läsebok. 
Jaha, tänkte jag! Vad ska jag nu hitta på? Men sen kom jag på att jag kunde se hur länge 
eleverna orkade sitta tyst och koncentrera sig på den uppgift de hade att göra. Det tog 15 
minuter innan några började vrida på sig och slutade med sina arbeten. Efter 20 minuter var 
alla igång och ville prata och röra på sig och då hade de 10 minuter kvar till de skulle byta 
uppgift. Lisa uppmanade eleverna att ta 2-3 minuters rast och röra lite på sig. Lisa sa efteråt 
att hade det varit hennes klass så hade hon gjort något annat, till exempel tagit fram 
matematikspel. 
En händelse som uppstod idag fick mig att tänka på behaviorismen. Jessica som läraren heter 
gick fram till en elev och la fram elevens räknehäfte som hon hade rättat, med orden "Det här 
är fel!" Frågan är hur eleven kände sig vid dessa ord jämfört med om Jessica hade frågat 
eleven "Hur har du tänkt här?" och gett eleven en chans att få förklara sina beräkningar och 
eventuellt upptäckta de misstag eleven hade gjort som Jessica tolkade som "fel". 
 
 
 
Problemlösningssituationer 
Här presenteras fyra olika uppgifter som eleverna arbetade med i grupper om två eller tre 
elever. En av uppgifterna förekom i halvklass där eleverna arbetade i grupper om två och två.  
Uppgifterna kallas: Dela utgifter, Vägskälet, Eva flyttar hemifrån och Fotbollsturneringen. 
Observationerna kring elevernas resonemang vid lösning av uppgift har genomförts av mig. 
Jag har fört anteckningar utifrån elevernas resonemang. Jag har valt ut de delar som jag anser 
vara mest relevanta med avseende på min frågeställning. Här följer mina observationer och 
reflektioner över elevernas resonemang när de i grupp arbetar med matematikuppgifter.  
 
 
Uppgift: Dela utgifter 
I denna situation deltog två grupper med tre elever i varje grupp. Den första gruppen består 
av: Alex= A, Roger= R, Monica= M och Intervjuare= I. Varje elev fick varsitt papper där 
följande uppgift presenterades:31 
 
 
Anders, Gunilla, Astrid, Pelle, Tor, Peter, Maria, Katarina och Yvonne skall ha en fest 
tillsammans för att fira Anders födelsedag. 
Till festen handlar Pelle för 385 kr, Yvonne för 80 kr, Tor för 264 kr och Astrid för 65 kr. 
Maria har köpt en present till Anders för 98 kr. 
Övriga kommer till festen utan att ha handlat något. De har bestämt att de skall dela alla 
utgifter rättvist. Visa vem som skall ge pengar till vem och hur mycket de skall ge. 
 
  
 
Grupp 1:s arbete med Dela utgifter 
Eleverna tog på sig olika roller under problemlösningen. Alex var den som förde arbetet 
framåt och gav inte upp förrän han hittat en möjlig lösning till problemet. Roger var ambitiös 
men kom inte med något bidrag som drev arbetet framåt. Han förstod dock hela tiden enligt 
min tolkning vad Alex förklarade för honom och kämpade på hela tiden utifrån Alexs 

                                                        
31 Prim-gruppens Uppgiftsboken. Internetadress: www.lhs.se/resunits/prim/uppg/faslsp.html  
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direktiv. Monica var ambitiös i början av arbetets gång men tappade koncentrationen markant 
mot slutet och började ägna sig åt andra saker än att lösa problemet. "Jag fattar inte!", var ett  
uttryck som Monica ofta använde sig av under arbetets gång. Sammanfattningsvis har Alex 
rollen som den drivande, Roger den hjälpsamme och Monica den som tappade 
koncentrationen. 
 
Alla tre eleverna började med att läsa uppgiften tyst för sig själva. När de hade läst färdigt 
började de fråga varandra om olika strategier för att lösa uppgiften. Frågorna som ställdes var 
snabba och kan tolkas som ett behov av att få bekräftelse på att man har förstått uppgiften rätt. 
De använde sig av den skriftliga huvudräkningsmetoden och alla räknade var och en för sig. 
Det mumlades och eleverna jämförde emellanåt de uträkningar de hade fått med de andras. 
Det rådde en liten osäkerhet från eleverna och det kändes som om de var beroende av att få 
reda på "det rätta svaret", innan de kunde gå vidare. Detta visas sig också genom att en av 
eleverna vände sig till mig och undrade. "Är det rätt, 848?" Jag svarar "att jag vet inte". Denna 
osäkerhet går att se i följande resonemang mellan eleverna: 
R: Titta på mitt papper!, [säger Roger till Alex.] 
[Roger och Alex jämför sina beräkningar.] 
M: Jag är ännu inte färdig … 
R: Jag tror att det blir 806, jag väntar till era svar … 
[Alex räknar om sina egna tal igen, och konstaterar …]  
A: ja, jag kan räkna med mellanled … 
[Roger ställer upp sina tal och räknar om alla tal igen. Monica  räknar fortfarande tyst för sig 
själv, hon använder sig av fingrarna.] 
A: Nu blir jag galen!, jag fick ett annat tal … 
R: Kan det bli 802? 
M: 892 har jag kommit fram till! 
[Alex räknar om alla tal igen.] 
 
Så här håller eleverna på under en väldigt lång stund. Vad kan det bero på att de är så osäkra 
på sin egen förmåga? Kan det vara så att de är beroende av facit som under lektionerna finns 
tillgängligt när de räknar i matematikboken? Eleverna är vana vid att få reda på, med en gång, 
om det är rätt eller fel i deras beräkning.  
 
När eleverna efter en lång stund hade rett ut vad det kommer att kosta för varje person, så 
ansåg de att de var färdiga med uppgiften. Jag informerade dem om att så var inte fallet och 
bad dem att läsa igenom uppgiften en gång till. Fast eleverna läste genom uppgiften så ansåg 
de fortfarande att de var klara. Jag fick gå in och förklarade vad som var målet i denna 
uppgift. Det som nu blev synbart var hur trötta eleverna började bli och att de började tappa 
koncentrationen vilket syntes tydligast hos Monica. I följande dialog använde eleverna all sin 
energi för att reda ut problematiken i uppgiften. Jag tar med hela arbetsgången för att läsaren 
ska få en någorlunda uppfattning om elevernas kämparglöd som kan att läsas "mellan 
raderna":          
 
R: Aha!, om alla skulle få? 
A: Plus vad alla ska få eller få tillbaks?, 111,50-80 
M: 385-111,50, varför då? 
A: Vi måste räkna ut hur mycket pengar han ska få! … 
A: Skriv Pelle!, [säger Alex till Monica.] 
[Eleverna får miniräknaren till hjälp.] 
M: 274,50, jag hade rätt!  
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[Nu tappar Monica helt koncentrationen. Hon anser sig vara färdig med uppgiften.] 
M: Vem löste du, vilket namn? 
R: Yvonne! 
M: Pelle! 
A: 264-111,5=252,5 
M: Kan ni inte liksom?… 
R: Vem har räknat Tors?  
A: Jag! 
R: Astrid? 
M: Jag fattar ingenting!!?? 
R: Jag kan ta Marias!? 
M: Det går inte!, jag ställer upp, nu måste jag låna… 
[Monica pustar.] 
I: Skriv upp alla namn, så ni inte missar någon!… 
[Roger skriver alla namnen.] 
M: Astrid? Har gjort? Fattar inte!!?? 
[Roger, Alex och Monica skriver upp alla namn. Det är mest Alex och Roger som arbetar 
tillsammans. Monica sitter och tittar på kritor och vad det blir till lunch, försöker få killarna 
att sluta med uppgiften, men de ger sig inte. 
Alex delar ut arbetsgången till Monica och Roger över vad personerna som ska till festen ska 
betala eller få tillbaka pengar.] 
A: Han ska betala, näe han ska få! 
[Alex och Roger räknar tillsammans med hjälp av miniräknaren. Monica är fullt upptagen 
med att titta på andra saker i klassrummet.] 
R: 31,5 ska hon få, eller? 
A: Näe, hon ska betala! 
R: Pelle betala eller få? 
A: 274,5! 
M: Näe, vad säger du! 22,5, jag tror 22,50 kr 
A: Näe, 13,50 kr. Jag kör en kontroll! 
R, M: 111,50-98 
A: Maria ska betala 13,50 kr! 
 
Nu är eleverna trötta och Alex ser med ledsna ögon på mig som om han inte hade bidragit 
med någon bra lösning till uppgiften. Ändå var det var han som hade varit den mest  drivande 
till att arbetet i gruppen fortsatte framåt under hela lösningsprocessen.    
Jag uppmuntrade dem genom att säga att de hade varit jätteduktiga och att de faktiskt hade 
arbetat i 45 minuter. "Oj! Säger Monica, det trodde jag inte!" Eleverna fick inget 
lösningsförslag av mig. 
 
 
Grupp 2:s arbete med Dela utgifter 
Grupp två består av Cecilia= C, Erika= E och Pär= P. Gruppen får samma förutsättningar som 
grupp ett. 
Efter att ha läst igenom uppgiften började eleverna att räkna var och en för sig. Jag fick en 
känsla av att eleverna kände sig besvärade över att få sitta i grupp och lösa en uppgift 
tillsammans. Det som gjorde att jag upplevde att eleverna kände sig besvärade över denna 
situation var deras sätt att vara mot varandra. Om en elev hade en fråga till de andra så fick 
eleven tillbaka ett kort och snabbt svar. Erika var den enda av eleverna som ville samarbeta 
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medan Cecilia och Pär valde att arbeta var och en för sig. Jag började ana att samarbetet i 
gruppen inte skulle bli så lyckat. Det visade sig ju längre eleverna trängde in i problemet. 
Efter 15 minuter började Cecilia fråga efter miniräknaren. Jag rekommenderade henne att 
räkna utan miniräknarens hjälp och då uttryckte Cecilia att jag var tråkig. Hon menade att hon 
var tvungen att kontrollera sina svar innan hon kunde räkna vidare. Jag upplevde att när 
Cecilia fick beskedet om att hon inte fick använda miniräknaren, så tappade hon lusten och 
koncentrationen för uppgiften. Kontrast till Cecilia var Erika som inte ville ha någon hjälp av 
miniräknare utan hon litade helt på sina egna beräkningar. Den första krisen i elevernas arbete 
uppstod när Cecilia upptäcker att hon och Pär inte har fått samma svar i sina beräkningar. Hon 
börjar ifrågasätta Pärs lösningsförslag vilket framgår av följande dialog: 
C: Nu är jag klar? Vad fick du Pär? 
P: 892! 
C: 792 
[Cecilia börjar nu gå in i ett livligt resonemang med Pär om vad han har gjort för fel.]  
C: Du har skrivit fel! 3:an och 2:an! 
[Pär försvarar sig med att 2:an inte ska stå där som Cecilia vill och visar var 2:an ska stå 
istället. Både Cecilia och Pär är nu inne i ett livligt resonemang om vad som är rätt eller fel i 
deras olika sätt att räkna.] 
C: Varför en 3:a där? 
[Pär börjar förklara, men Cecilia avbryter Pär mitt i hans försök att förklara hur han har gått 
till väga. Cecilia pratar omkull Pär och ger honom ingen möjlighet till fullständig förklaring. 
Genom hennes sätt att agera mot Pär så tolkar jag att Cecilia anser att hennes lösning till 
uppgiften är den enda rätta.] 
Eleverna utgår precis som föregående grupp från att de är färdiga med uppgiften när de har 
räknat ut vad personerna ska betala. Jag informerar dem om problemet i uppgiften och det 
resulterar i följande händelse: 
C: Alla ska ju ge 111,50 …, 385 så alla dela? … Jag fattar inte!, nu fattar jag! 
[Jag märker att Cecilia börjar tappa koncentrationen och tron på sig själv att kunna lösa denna 
uppgift. Hennes ögon börjar fyllas med tårar. Hon försöker hålla tillbaka tårarna, men när Pär 
visar en möjlig lösning till uppgiften blir det för svårt och hon brister ut i gråt. Cecilia lämnar 
grupprummet för ett ögonblick men kommer tillbaka. Hennes agerande tolkar jag att hon vill 
att Pär och Erika ska ge upp sina försök till att lösa uppgiften. Hon lyckas inte. Efter en stund 
och med lite hjälp från mig  försöker Erika få ihop gruppen.] 
C: Fattar inte!  
[Cecilia börjar bli ledsen igen.]  
C: Varför ska vi räkna ut när det inte är vi som har festen? Har aldrig fest! 
E: Ska vi inte börja samarbeta istället för att sitta var och en och räkna?! 
Cecilia varken reagerar eller gör något för att ändra situationen som har uppstått i gruppen. 
Erika försöker uppmuntra till samarbete men lyckas inte. Pär sitter tyst för sig själv och räknar 
hela tiden. Till slut avbryter jag deras arbete på grund av att jag upplever att arbetet leder till 
mer skada än konstruktivt lärande. Eleverna arbetade under 50 minuter. 
 
 
Reflektioner över gruppernas resonemang 
Jag upplevde att det i båda grupperna bitvis saknades ett fungerande samspel mellan eleverna 
och särskilt tydligt var detta i grupp 2. När eleverna skulle börja ta itu med uppgiften 
upptäckte jag att eleverna hade väldigt bråttom med att hitta svaret. Eleverna läste inte 
ordentligt vad uppgiften gick ut på. När eleverna inte fick med sig hela innebörden av 
uppgiften så uppstod det hos eleverna en kognitiv konflikt, vilket jag tolkar och finner stöd 
från litteraturstudien. Den kognitiva konflikt innebar att de förstod samtidigt som det kändes 
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som om de tidigare erfarenheterna inte räckte till för att lösa denna typ av uppgift. När en elev 
står inför en kognitiv konflikt kan det vara till fördel om han/hon tar hjälp av andra i gruppen 
till att kunna ändra och vidga sin egen syn på problemet och på så sätt bli mer öppen för andra 
lösningsförslag. Ibland fungerade denna hjälp mellan eleverna i gruppen så att de sedan kunde 
fortsätta sin egen lösningsprocess tills nästa konflikt/problem dök upp.   
 
Det språk eleverna använde sig av under grupparbetet kan jämföras med en våg. När eleverna 
var klara över hur de skulle hantera uppgiften så var alla tysta och koncentrerade, var och en 
för sig. Efter ett tag hördes ett svagt mumlande från eleverna, inte så att de mumlade till 
varandra, utan till sig själva. Mumlandet tolkar jag som en upptakt till Vygotskys 
egocentrerade språk, där eleven ställs inför ett svårt och obegripligt problem och börjar tänka 
högt, det vill säga pratar med sig själv. (Många människor brukar påstå att det är när man 
pratar med sig själv som man får så bra svar, ligger nog en poäng i detta). Efter ytterligare ett 
tag verkade det som om alla i gruppen hade stött på samma problem. Då började eleverna 
kommunicera med varandra för att finna en rimlig lösning och därefter gå vidare i 
beräkningarna. När de funnit den nya lösningen återgick eleverna till ett mumlande för att 
sedan bli helt tysta igen. Mumlandet i slutet av denna fas tolkar jag som att eleven befäster 
och omvandlar den nya lösningsmodellen till sin egen.  
 
Genom grupparbetena kunde jag tolka hur betydelsefullt det sociala samspelet är. I den grupp 
där det sociala samspelet fungerade bäst kunde jag följa en positiv och givande 
lösningsprocess. Detta kan jämföras med om eleverna hade suttit var och en för sig. Då hade 
de inte lyckats komma så långt i sina försök att finna lösningar till uppgiften. Uppgiften "Dela 
utgifter" lockade fram det nödvändiga och betydelsefulla samarbetet mellan eleverna. 
 
I de båda grupperna fanns ett stort behov att få reda på det "rätta" svaret innan eleverna kunde 
gå vidare i lösningsprocessen. Cecilia ville ha miniräknare innan hon ens hade försökt räkna 
ut svaret av egen kraft. Att vara beroende av "rätta" svaret kan hänvisas till behavioristernas 
teori om lärande där rätt svar följs av en positiv förstärkning. Behavioristernas syn på kunskap 
kom att  prägla utformningen av läromedel. Spår av detta går att finna i dagens läromedel i  
matematik. Att ha facit i nära anslutning till sin matematikbok kan betraktas som ett 
kontrollverktyg och ger  tillfredställande stimuli till de svar som är av rätt kategori. Om en 
elev svarar rätt för det mesta, enligt facit, så framkallas ett beteende som tenderar till att 
fortsätta eftersom det är både tillfredsställande och givande för eleven att få bekräftat att 
han/hon har räknat rätt. Eleven skolas in i och påverkas många gånger omedvetet av denna 
behavioristiska anda. 
 
Efter en genomgång av uppgiften var alla elever, utom Erika, klara över problemets karaktär. 
Erika hade fortfarande svårt att förstå varför vissa av personerna i uppgiften skulle få 
respektive betala pengar. Min tolkning av Erika var att det uppstod en kognitiv konflikt. 
Denna kognitiva konflikt handlade om "var" pengarna skulle tas ifrån när man skulle betala 
respektive få pengar. Erika fick inte ihop att man betalade med sina egna pengar, från egen 
plånbok. Erika upplevde denna konflikt som väldigt jobbig och frågade mig flera gånger var 
pengarna kom ifrån. Hon såg inte de samband som fanns mellan pengarna och personerna i 
uppgiften. 
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Uppgift: Vägskälet  
I denna problemsituation deltog tre grupper. Varje grupp bestod av två elever. Deras uppgift 
var:32 
 
 
a) Hur mycket längre är det till Helsingborg än till Jönköping? 
b) Hur långt är det mellan Sundsvall och Helsingborg när man åker via Nyköping?  
c) Hur långt är det mellan Uppsala och Sundsvall? 
 
 
 
Grupp 1:s arbete med Vägskälet 
Den första gruppen bestod av Anna och Tor. 
För både Tor och Anna uppstod problem med att förstå fråga a. Tor adderade avstånden 
mellan Helsingborg och Jönköping, fastän vägskyltarna pekade åt samma håll. Jag 
uppmanade dem att börja rita pilar som skulle motsvara vägskyltens riktning som fanns ritad 
på elevernas papper med uppgiften på. Frågan jag ställde till eleverna var: "Hur mycket längre 
är det till Helsingborg än till Jönköping?" Jag hade ritat pilarna parallellt under varandra och 
samtidigt ritat Helsingborgs pil längre än Jönköpings i samband med denna fråga. Då 
upptäckte Anna vilket avstånd det var de skulle räkna ut. Tor var också med i resonemanget 
och de kom båda fram till att det blev det subtraktion istället för addition. Tor ställde upp sin 
beräkning, medan Anna använde sig av räknemetoden "bakifrån med plus". Denna 
räknemetod var inte Anna helt säker på och vi gick igenom räkneprocessen tillsammans. 
Vid fråga b började Tor att använda sig av att rita pilar. Han kunde inte förklara varför han 
riktade pilarna åt de håll som han gjorde. Anna hade svårt. Hon ritade visserligen pilarna med 
rätt riktning, men vid uträkningen tvekade hon. Hon var inte klar över varför de olika 
sträckorna skulle adderas. Jag försökte förklara med utgångspunkt från pilarna, att det handlar 
om hela sträckan mellan Sundsvall och Helsingborg. Att det är två städer som jag ska ta mig 
mellan. Hur långt är det då? Då började det gå lättare för Anna och hon kunde förklara varför 
hon räknade som hon gjorde och vilken sträcka som det gällde att beräkna. 
Frågan c upplevde jag som problemfri för Anna och Tor. Båda ritade pilar, tittade på vilka 
riktningar de hade ritat pilarna åt och valde räknesätt utifrån pilarnas riktning. Däremot hade 
Tor svårt med vilket tal som skulle stå först av 486 eller 170 vid subtraktion. Han förlitade sig 
helt till skyltarnas placering i uppgiften.33 Skylten med sträckan 170 stod överst och skylten 
med sträckan 486 stod underst. Jag frågade honom vilket tal han tyckte var smidigast att börja 
med för att kunna dra ifrån något och han svarade 486.  
 
 
Grupp 2:s arbete med Vägskälet 
Grupp nummer två bestod av Lena och Victoria. 
Mellan Lena och Victoria uppstod en slags "tyst- samförstånds- resonemang" kring uppgiften. 
Det innebar att de pratade inte med varandra utan nickade hela tiden till varandra i ett slags 
samförstånd. Ibland uppstod ett "Hm!" i samband med ett nickande, men mer vad det inte. 
Victoria var den som försökte lösa uppgifterna medan Lena hela tiden tittade på vad det var 
Victoria kom fram till i sina olika lösningsförslag. Ibland kunde jag se att Victoria blev osäker 
på vad det var hon skulle göra och hon försökte få hjälp av Lena. Men hjälpen från Lena 
bestod av ett tomt och tyst svar, eventuellt en liten nick. Jag hjälpte Victoria och Lena genom 

                                                        
32 Se bilaga 2. Aspeling, O., Torbjörnson, L. Trampolinen, 1999 
33 Se bilaga 2 



                                                                                                                                                                                                  24

att förklara hur de kunde lösa de olika uppgifterna, så kallad "lotsning", för att de skulle få en 
chans att arbeta sig igenom de olika uppgifterna. Jag introducerade  pilarnas stöd vid val av 
räknesätt i uppgiften. 
I den sista uppgiften började Victoria förstå vad det var vi räknade och varför jag ville att de 
skulle rita pilarna med rätt riktning utifrån den bild som tillhörde uppgiften (se bilaga 2). Lena 
däremot tolkade jag som frånvarande under hela arbetets gång. Hon satt tyst och visade inget 
engagemang i att vilja  lära sig eller att lösa uppgiften. Victoria var under arbetets gång 
väldigt tyst men tog initiativ och sökte hjälp från mig för att komma vidare i sina olika 
lösningsförslag. 
 
 
Grupp 3:s arbete med Vägskälet 
Grupp nummer tre bestod av Gustav och Mattias. 
Mellan Gustav och Mattias förekom rikligt med resonemang kring hur de skulle och inte 
skulle lösa uppgiften. De diskuterade med varandra och resonerade livligt om det var rätt eller 
fel i deras egna förslag till lösningar. Det var svårt för mig att hänga med i deras resonemang 
under arbetets gång eftersom det förekom snabba frågor och svar. När de räknade använde de 
sig av räknemetoden "bakifrån med plus". De kontrollerade svaret mer än en gång och de 
noterade även ord i texten som "mellan" och dess betydelse för fortsatt lösning av uppgiften. I 
de första uppgifterna chansade de på om det skulle vara addition eller subtraktion. Efter att jag 
hade visat hur de kunde ha hjälp av att rita pilar så uppstod inga frågetecken om det var 
addition eller subtraktion. Mattias berättade att han ofta använde figurer som stöd i samband 
med att han räknade i sin matematikbok, medan Gustav tyckte att det tog för lång tid. Gustav 
gav intrycket av att vara mest framfusig och slängde nonchalant med sin lugg medan Mattias 
var den lugna personen. Gustav och Mattias kompletterade varandra perfekt i deras 
grupparbete. 
 
 
Reflektioner över gruppernas resonemang 
Här förekom det tre helt olika grupper när jag jämför elevernas sätt att resonera med varandra 
och hur de löste uppgifterna. 
Det största problemet i grupp 1 och 2 var den svårighet som uppstod när  eleverna skulle reda 
ut hur de skulle komma fram med en lösning på uppgiften. Efter att jag hade uppmärksammat 
dem på pilarna som stöd för uppgiften upplevde jag att eleverna fortfarande hade svårt att se 
samband mellan pilarnas riktning och valet av räknemetod. Att rita pilar kan vara ett sätt att 
uttrycka och förmedla sina tankar i lösningsprocessen. Bilden ger lösningen en visuell 
förankring. På samma sätt som språket har bilden en styrande inverkan på tänkandet. För 
några av eleverna gav introduktionen av "pilar" ingen ökad förståelse och hjälp med hur man 
kunde lösa uppgiften. Piaget menade att "…det är ingen mening med att tala om svaret för 
barnet - det kommer inte att få någon effekt över huvudtaget, såvida inte barnet redan har 
förvärvat de logiska strukturerna som de behöver för att förstå vad som berättas för dem …" 
(Eysenck, 2000, s. 328)  
Att eleverna inte kom fram till ökad närmare förståelse av problemets karaktär tolkar och 
hänvisar jag bland annat till de brister som fanns i deras samarbete. 
Avsaknaden av ett effektivt samarbete var tydligt i grupp 1 och 2. I grupp 3 pågick ett 
kontinuerligt samarbete mellan de två eleverna. I grupp 3 uppstod inte heller samma grad av 
problem och hinder i lösningsprocessen, som var fallet i de andra två grupperna. I grupp 3 
litade eleverna på varandra och de arbetade sig genom uppgifterna tillsammans med hjälp av 
resonemang och dialoger. När jag jämför gruppernas lösningsförmåga tolkar jag det som att 
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den grupp som det förekom mest resonemang hos var den som var mest gynnsam och 
produktiv i sin lösningsförmåga. 
 
 
 
Uppgift: Eva flyttar hemifrån 
Eleverna arbetade i grupper om två och två i halvklass. Varje grupp fick i uppgift att hjälpa 
"Eva"  med att räkna ut vad det kostar att inhandla olika saker till sitt hem. Till hjälp för att 
räkna ut de olika kostnaderna fick eleverna, i samband med uppgiften, ett antal urklipp på 
olika föremål för heminredning med tillhörande priser.  Sammanlagt var det fem brev och 
följande brev presenteras nedan, "Detaljinredning":34 
 
 
Hej ! 
Jag heter Eva och har precis flyttat hemifrån. Jag skulle nu vilja ha saker som gör min 
lägenhet lite mer mysigare och hemtrevligare. Kan du välja ut några saker och sedan berätta 
för mig vad det kostar? Det får inte kosta mer än 800 kr. 
Lycka till! 
Eva 
 
 
 
Reflektioner över gruppuppgiften   
Uppgifterna var på rätt nivå för eleverna. De arbetade flitigt med att lösa just den uppgift som 
de hade fått. Eleverna jämförde priserna mellan de olika föremålen de hade fått i sina brev och 
argumenterade för varför det ena var bättre än det andra och så vidare.  
Det jag upplevde som särskilt positivt med denna uppgift var att en av killarna, Kenny, blev 
inspirerad att räkna och prata matematik. Innan denna lektion hade jag funderat över hur 
Kenny skulle bemöta denna typ av uppgift och hur han skulle fungera i samspel med de andra 
eleverna. Bakgrunden till dessa funderingar var Veronicas presentation av Kennys situation i 
skolan som helhet. I matematik befinner sig Kenny på nivå år 1 till 2. När Kenny vistades i 
klassrummet så satt han helt ensam, avskild från de andra eleverna i klassen. De andra 
eleverna i klassen sitter två eller tre tillsammans med sina bänkar. Kenny sitter med ryggen 
mot alla i klassen. När han arbetar i sin matematikbok får ingen se vad det är han räknar, 
knappt ens de lärare som finns i klassrummet. Att jag beskriver Kenny så ingående är för att 
utomstående ska få en uppfattning om Kennys eventuella inställning till matematik. Jag utgår 
från mina egna tolkningar utifrån vad jag har hört och uppfattat om Kenny. Det som hände 
och som gör att jag vill lyfta fram Kenny, var hans engagemang i uppgiften. Kenny tog 
"befälet" i sin grupp och tog uppgiften på fullaste allvar. Han spred ut alla bilderna på 
blommor som gruppen hade fått att välja mellan och jämförde sedan priserna. Han valde inte 
alltid ut de billigaste blommorna utan ibland fick också blommans utseende avgöra. Kenny 
ställde upp och räknade och blev fascinerad över hur mycket eller lite en blomma kunde 
kosta. Var det någon i gruppen som gjorde någonting annat än matematik sa han till dem att 
de skulle sluta och ägna sig åt uppgiften.  
Med utgångspunkt från Kennys engagemang tolkar jag till att Kenny gynnas i sitt lärande när 
han får arbeta med konkret material. Att arbeta med konkret material i 
undervisningssammanhang gynnar många elever. Många gånger prioriteras detta arbetssätt 

                                                        
34 Se bilaga 3 
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bort från undervisningen med den motiveringen att det tar för lång tid, både i förberedelse och 
bearbetning av detta material. 
Gruppernas arbetet under denna lektion innebar att alla eleverna blev engagerade och vid 
redovisningen var det många elever som tyckte det verkade dyrt att flytta hemifrån (och ändå 
fanns det mycket kvar som "Eva" skulle behöva när hon flyttade till ett eget hem). 
 
 
 
Uppgift: Fotbollsturneringen 
I denna uppgift deltog två grupper à två personer, en flickgrupp och en pojkgrupp. Varje elev 
fick var sitt papper där följande uppgift presenterades:35 
 
 
57 spelare från fyra olika fotbollslag reste till en fotbollsturnering i L-stad. Varje enskilt lag 
hade lika många spelare i varje bil. 
- 15 spelare från Norrhem åkte tre i en bil. 
- Östby och Västköping var tre färre spelare i vardera lag än Norrhem. 
- Östby hade en spelare mer i varje bil än vad Västköping hade. 
- Sydstad hade sex spelare i varje bil. 
Hur många bilar använde fotbollslagen tillsammans för att ta sig till turneringen? 
 
 
 
Grupp 1:s arbete med Fotbollsturneringen  
Första gruppen bestod av Theresé och Linnéa.  
Theresé och Linnéa fastnade direkt i försök att lösa uppgiften. Theresé och Linnéa hakade upp 
sig på alla ord som var av betydelse för att kunna lösa och förstå uppgiften. Den första 
uppgiften tolkade de som att det skulle bli tre bilar, när det stod att spelarna var tre i varje bil. 
Theresé och Linnéa kom på det när jag läste uppgiften med betoning på "tre i varje bil". Att 
det var två lag, Östby och Västköping, gav upphov till problem. De kunde ta ett av lagen för 
att jämföra med Norrhem och därav få ut 12 spelare, men inte att det andra laget också var 12 
spelare. Att Östby hade en spelare mer i varje bil var svårt, "vad då en spelare mer i varje 
bil?". Jag förslog att Theresé och Linnéa kunde rita upp alla spelare, 12 stycken. I samband 
med dessa 12 spelare frågade jag: (I= intervjuare, T= Theresé, L= Linnéa)  
I: Hur många brukar ni åka i varje bil? 
T och L: Fyra! 
I: Okej ringa in fyra och hur många bilar blir det?  
T och L: Tre!  
I: Om vi nu säger att dessa var en mer i varje bil jämfört med nästa lag, hur många först och 
främst är det i varje bil då?  
T och L: Tre!  
I: Hur många bilar blir det?  
T och L: Fyra!  
Jag skrev de båda räkneoperationerna som eleverna hade kommit fram till bredvid varandra 
på ett papper. Jag förklarade sedan med hjälp av de båda räkneoperationerna  att den första 
faktorn står för spelare och den andra faktorn för antal bilar, det vill säga den kommutativa 
räknelagen. Aha! säger båda tjejerna. "4x3=12 är samma som 3x4=12?!"  

                                                        
35 Uppgiften är hämtat från Internetadressen: www.eduplace.com. Den är ursprungligen på engelska och har 
översatts av mig. 
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Den sista uppgiften var inte svår för tjejerna. De hade bra koll på hur många spelare som 
redan hade "använts", men från var skulle de ta bort dessa "använda" spelare?  Jag 
rekommenderade Theresé och Linnéa att läsa igenom uppgiften en gång till. Båda upptäckte 
då talet "57". Linnéa hade därefter inga problem att se att det skulle bli tre bilar med sex 
spelare i vardera och sammanlagt 18 spelare. Theresé ville ha två bilar istället för tre. Linnéa 
påpekade för Theresé att då blir det 12 spelare men det ska ju vara 18. Till slut förstod 
Theresé. I den sista delen av uppgiften lät jag Linnéa gå igenom och förklara lösningen för 
Theresé. Linnéa fick positiva förstärkningar från mig genom nickar och ögonkontakt att det 
hon förklarade var "rätt".  
 
 
Grupp 2:s arbete med Fotbollsturneringen  
Den andra gruppen bestod av Bertil= B och Fabian= F. (I= intervjuare) 
Här dominerade tystnaden. Det var svårt att få igång en diskussion mellan pojkarna och med 
mig. De läste många gånger och det kändes som om de satte sig in i uppgiften och 
strukturerade den. Det visade sig sedan i deras lösning att de inte hade gjort detta. 
Resonemangen mellan pojkarna var ungefär så här;  
B: 5 bilar från Norrhem…. 
F: Mmm….. 
[Sen blev det tyst och det var en lång tystnad.] 
B: Mmm…., måste vara 12!?, 42 spelare med….. 
[Fabian nickar. Tyst igen, läser om uppgiften, tvekar, ingen diskussion.] 
B: Dom i fyra bilar, näe tre bilar, Västby 30 spelare kvar….. 
[Tyst igen, funderar, Fabian är tveksam, Bertil är fundersam.]  
B: De hade 16 spelare Östby, bara 14 spelare kvar… 
F: Vilka då? 
B: Östby, näe….. 
[Jag rekommenderar Fabian och Bertil att läsa uppgift två en gång till och fundera på vad det 
står. Tänk på att det är två lag, inte ett (vilket pojkarna var inne på).] 
B: 12 i varje lag, 42 spelare kvar, Västby och Östby 12 spelare vardera. En spelare mer i 
Västby…. 
F: Åkte i…. 
B: Västby tre bilar, fyra i varje bil. 
I: Östby då? 
B, F: 30 spelare kvar. 
[Nu ber jag dem skriva upp; Norrhem 15 spelare, Östby 12 spelare och Västby 12 spelare.] 
I: Hur många bilar har Norrhem, Östby och Västköping?  
[De räknar och ställer upp, och även här tar vi fram den kommutativa lagen, 4x3=12 och 
3x4=12 som hos flickorna. Nu till sista uppgiften. Bertil räknar.]  
B: 18, tre bilar , hur många blir det då?  
[Vänder sig första gången mot Fabian. Fabian uttrycker med sitt kroppsspråk att han inte är 
med i det resonemang som Bertil för. Bertil räknar ihop.]  
B: Hade de det?  
[Ännu en gång vänder han sig till Fabian.] 
F: Ja det hade de… 
B: Blir det de? Sydstad tre bilar, Östby tre bilar, Västköping tre tror jag? Hade de det.  
[Fabian sitter och tittar på de tidigare uppgifter de har löst och skrivit och ser om han hittar 
var de har räknat fram antal bilar för olika fotbollslag, men han hittar inte riktigt svaren som 
Bertil frågar efter.] 
F: Norrhem 5? 14?! 
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[Jag lotsade eleverna genom uppgiften. De räknade till slut snabbt ut att det behövdes 15 bilar 
sammanlagt.] 
 
 
Reflektioner över gruppernas resonemang  
I både grupp 1 och 2 förekom osäkerhet över ordens betydelse och funktion. Följden blev att 
eleverna hindrades från att kunna gå vidare i att lösa uppgiften. För att komma vidare i sitt 
arbete tog de hjälp av mig. Jag använde mig av "lotsning" för att tillsammans med eleverna 
översätta de svåra orden till ett för eleverna mer begriplig och lätthanterligt språk.   
 
Eleverna i båda grupperna gav intryck av att inte känna till att den kommutativa lagen gäller 
vid multiplikation.36 De elever jag observerade anses enligt Veronica vara de elever som har 
lätt för sig i matematik.  
 
 
 
Sammanfattning av resultatet  
När jag knyter samman litteraturstudien med den empiriska studien med utgångspunkt från 
frågan, "Hur resonerar barn i en problemlösningssituation i klassrummet?", kan jag tydligt se 
det spår som Vygotsky förespråkar. Vygotsky poängterar vikten och betydelsen av ett 
fungerande socialt samspel där individen i samspel med andra utvecklar sitt lärande och 
vidgar sina kunskaper. Denna möjlighet att utveckla sitt lärande och vidga sina kunskaper i 
samspel med andra benämner Vygotsky ´den närmaste utvecklingszonen´, den zon där 
individens utvecklingspotential finns. Vikten och betydelsen av att eleverna lär av/från sin 
omgivning kan också följande citat ge stöd åt:  
 

"Det som ligger inom den närmaste utvecklingszonen idag, kan eleven med lämplig hjälp av 
andra utföra ensam i morgon." (Wyndhamn, 2000, s. 102, min fetstil) 
 

I några av grupperna har det sociala samspelet inte fungerat och jag har upplevt att många av 
eleverna hellre ville lösa uppgiften var och en för sig. I uppgiften Dela utgifter blev 
arbetssättet arbeta-var-och-en-för-sig svårare att genomföra för den enskilde eleven. Detta på 
grund av att uppgiftens utformning uppmuntrar eleverna till att föra resonemang om olika 
lösningar på uppgiften. De elever som ville arbeta var och en för sig upplevde uppgifterna 
som svåra på grund av att det krävdes att eleverna använde sig bland annat av det 
matematiska språket. Eleverna blev också tvungna att inför kamraterna förklara hur de hade 
tänkt och varför. Eleverna fick inte facit som stöd utan stödet fanns hos kamraterna och 
läraren. Dela utgifter är ett exempel på hur en elev (ofta) inte kan lösa uppgiften individuellt 
utan att det är mer fördelaktigt för eleven om han/hon tar hjälp av andra. I samspel med 
andras resonemang kan eleven vidga och utveckla sitt lärande. Vygotskys syn på det sociala 
samspelet framgår av följande citat:  
 

"Interaktionen mellan det sociala (yttre) och individuella (inre) planet förmedlas 
("medieras") av ´verktyg´ som kan vara abstrakta (begreppsliga, psykologiska) och konkreta 
(materiella). Språket som medierande verktyg intar en särställning." (Wyndhamn mfl, 2000, 
s. 90)  
 
 
 

                                                        
36 Kommutativa lagen: A x B = B x A 



                                                                                                                                                                                                  29

Vygotsky påstod också att:  
 

"Det visar sig svårt eller omöjligt att utveckla ett begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk 
som täcker det." (Høines, 1990, s. 60)   
 
Att språket verkligen intar en särställning upptäckte jag genom elevernas sätt att resonera. I 
vissa grupper har det förekommit livliga resonemang medan andra grupper har dominerats av 
tystnad. I de grupper som det har varit mestadels tyst har jag upptäckt att det har varit svårt 
för eleverna att komma fram till några förslag på lösningar till uppgiften. Detta kan jämföras 
med de grupper som har fört resonemang och funnit olika lösningsförslag. Vygotsky menar 
att språket styr tanken och  i samband med språket tar han upp det egocentrerade och det inre 
talets betydelse. För en av grupperna har jag särskilt beskrivit den betydelse språket har för 
det egna lärandet under arbetet med att lösa en uppgift.37 Där följer vi elevernas resonemang 
under benämning "vågen". Denna "våg" beskrivs på följande sätt: Eleverna läser först tyst för 
sig själva. När de läst färdigt börjar de testa olika försök till att lösa uppgiften på egen hand. 
När eleven stöter på svårigheter i lösningsproceduren börjar eleven att först ´mumla´ för sig 
själv. Detta ´mummel´ övergår sedan till att eleverna börja fråga varandra om hjälp till en 
tänkbar lösning. Diskussioner och resonemang uppstår hos eleverna. När eleverna har 
resonerat fram en tänkbar lösning övergår resonemangen till ett ´mummel´, för att sedan 
återgå till tystnad igen. Detta förfaringssätt kunde jag följa hos de flesta eleverna. Behovet av 
att "mumla" för sig själv i slutfasen tolkar jag som att det är elevens sätt att befästa och 
omvandla den nya kunskapen eleven utvecklat tillsammans med de andra i gruppen till sin 
egen.   
 
Hos eleverna tolkade jag det som att de någon gång under sitt arbete hamnande i vad Piaget 
kallade för en kognitiv konflikt. För de elever som löste uppgiften Dela utgifter uppstod 
denna kognitiva konflikt när de skulle börja reda ut vem av personerna (i uppgiften) som 
skulle betala respektive få pengar tillbaka. Eleverna förstod detta problem, men ändå inte. 
Eleverna hade i sina tidigare erfarenheter inte stött på den typ av problem där personer kunde 
komma till ett kalas utan att ha betalat för sig. Dessutom uppstod svårigheter med att de 
personer som hade handlat till kalaset inte hade handlat för samma summa pengar per person. 
I elevernas erfarenhetsvärld gäller att eleverna samlar in pengar från varje elev som ska vara 
med på kalaset. Den sammanlagda summan är den summa de sedan får handla för till kalaset. 
Problematiken uppstår när eleverna konfronteras med två oförenliga uppfattningar om en och 
samma företeelse. Det uppstår en obalans mellan dessa två uppfattningar om hur man samlar 
in pengar till ett kalas och obalansen ger upphov till en kognitiv konflikt hos eleverna.  
Jag kan också i de svårigheter som uppstod för eleverna i samband med att deras erfarenheter  
inte stämde överens med uppgiftens innehåll hänvisa till begreppen assimilation och 
ackommodation. Assimilationen innebär elevernas tidigare erfarenheter av att ha kalas och 
ackommodationen uppstår när eleverna förstår situationen i uppgiften och samtidigt vidgar 
sina kunskaper till att det finns andra sätt att gå tillväga vid planering av inköp till ett kalas. 
Det innebär att ackommodationen reviderar den gamla erfarenheten så att man sedan kan 
skaffa sig en helt ny tolkning av den nya erfarenheten.     
 
Något som jag ofta uppmärksammade var elevernas behov av att få reda på det rätta svaret på 
uppgiften innan de kunde gå vidare. Detta tillvägagångssätt noterade jag både under första 
veckan i klassen och i samband med att eleverna löste uppgifter i små grupper. Elevernas sätt 
att gå till väga tolkar jag som att eleverna är (omedvetet) präglade av den behavioristiska 
utformningen av matematikböcker. Spår av behavioristernas syn på kunskap går att hitta även 

                                                        
37 Se sidan 22 i denna uppsats. 
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i dagens matematikböcker. Nu under 2000-talet börjar matematikböckerna att präglas av ett 
mer konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt. Utvecklingen av en förändrad kunskapssyn 
i matematikböckerna går sakta framåt och det är vanligt även i dag att eleverna räknar en till 
två uppgifter för att sedan jämföra sina svar med facit. Stämmer elevens svar med facit så 
fortsätter eleven att räkna. Eleven har då, med behavioristiska termer, fått en positiv 
förstärkning till att gå vidare i matematikboken.   
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DISKUSSION  
Jag upptäcker i min empiriska undersökning betydelsen av att eleverna uppmuntras till och får 
möjligheter att resonera kring olika  problemlösningssituationer. Litteraturstudien stöder 
denna iakttagelse. När eleverna resonerar med varandra får de insikt och kunskap om hur 
andra tänker kring ett gemensamt problem. Eleven får genom de olika resonemangen chans 
att vidga sin egen kunskap och gå vidare i sitt eget lärande. Eleverna lär sig att argumentera 
för sina egna lösningsförslag och dessutom acceptera andras förslag som lika viktiga och 
betydelsefulla som de egna lösningsförslagen. Att fungera i ett socialt samspel innebär alltså 
att eleven tillsammans med andra gynnas i sin utveckling och vidgar sina kunskaper. Med 
denna insikt kommer jag att i min undervisning tänka på alla de fördelar som jag upplevt med 
att elever i grupp får lösa uppgifter som kräver att de för resonemang med varandra. Uppgifter 
som uppmuntrar till resonemang ska förekomma regelbundet i undervisningen. Något som 
läraren bör tänka på är att eleverna behöver skolas in i det arbetssätt som krävs vid 
problemlösning i grupp. Många elever är ovana vid att uttrycka sig i grupp och upplever 
situationen som obehaglig. Det är viktigt att jag stärker elevernas självförtroende till att våga 
vara med och bidra till de resonemang som förekommer under problemlösningssituationen.  
 
Att prata och använda det matematiska språket är en betydande del av de olika resonemangen. 
Vygotsky menar att det är språket som styr tanken. En individ tänker ofta högt när han/hon 
kommer till ett problem som känns svårt. Under lösningsprocessen så pratar han/hon högt för 
sig själv eller tar hjälp av andra tills man funnit en tillfredsställande lösning av problemet. Att 
ha ett fungerande matematiskt språk underlättar för eleverna i deras olika resonemang med 
varandra. Vygotsky påpekade att det måste vara svårt att utveckla ett språk om det inte finns 
någon motsvarande översättning till det. Betydelsen av att ha ett fungerande matematiskt 
språk blev påtaglig i följande situation. Det som hände var att jag först skulle hjälpa en flicka 
med att räkna ut en algoritm. När jag förklarade för henne använde jag mig av det 
matematiska språket som här bestod bland annat av ental - tiotal - hundratal och deras 
positioner. Flickan och jag hade inga problem med att förstå varandra. Direkt efter denna 
situation behövde en pojke hjälp med samma typ av uppgift. Jag började förklara och 
upptäckte ganska snart att han inte följde med i mina resonemang. Han förstod inte vad jag 
menade eller var jag befann mig i lösningsproceduren. Av detta lärde jag mig hur 
betydelsefullt det är att ha ett fungerande matematiskt språk och hur mycket det underlättar 
om eleverna har lärt sig språket. Att lära det matematiska språket jämför jag med hur det är 
när man lär sig det engelska språket. Båda språken används för att vi människor lättare ska 
kunna förstå och resonera med varandra. Min undran blir då varför det matematiska språket 
inte är lika viktigt att lära sig i skolan som det engelska språket? Jag har dessutom upptäckt 
när jag varit ute på praktik i olika årskurser att det engelska språket införs i dagens skola i allt 
lägre årskurser, medan det matematiska språket införs i allt högre årskurser. Då syftar jag på 
användandet av ord som "addition", "subtraktion" i undervisningen. I lärandet av det engelska 
språket förekommer det även glosträning.  
 
Vid flera tillfällen i detta arbete har jag tagit upp elevers beroende av facit. Innan jag började 
med mitt examensarbete har jag utgått från att det är individen själv som har behov av ständig 
kontroll över sina beräkningar. Efter att ha tagit del av olika teorier om lärande inser jag att 
det är elevens omvärld som påverkar elevens arbetssätt och syn på vad kunskap är. 
Matematikbokens utformning och uppbyggnad tolkar jag som en bidragande orsak till 
elevernas val av arbetsmetod. Konsekvenserna är att många av eleverna föredrar att räkna var 
och en för sig och att de är beroende av att ha facit nära till hands. Problemet som har angetts 
med att eleverna väljer de arbetsmetoder som de gör har skapat en diskussion om 
matematikbokens utformning och innehåll. När jag tittar i de nya matematikböckerna som 
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börjat komma ut på skolorna ser jag uppgifter som kräver att eleverna bildar grupper där de 
tillsammans löser olika slags matematikproblem. Detta nytänkande tolkar jag som att 
böckerna nu börjar gå från en behavioristisk syn till ett mer sociokulturellt synsätt.   
 
Att få konstruera sin egen kunskap kan vara av stor betydelse för elever. Jag visade på detta 
under uppgiften Eva flyttar hemifrån, där Kenny blev en framträdande elev och engagerad i 
matematiken. Ibland får jag en känsla av att många lärare vill använda sig av ett mer konkret 
material i matematikundervisningen. Att det inte blir av kan bero på att tiden inte räcker till 
och att läraren är osäker på hur han/hon kan gå till väga. Vad jag också ska tänka på är att 
många elever trivs med sin matematikbok och att få sitta ensamma och räkna. Veronica 
antydde detta i lärarintervjun. Veronica berättade att sedan hon hade bytt matematikbok så 
längtade eleverna efter att få räkna i sin matematikbok. Att få räkna i sin matematikbok 
behöver eleverna få möjlighet att göra. Men det är också viktigt att det förekommer variation i 
matematikundervisningen så att fler elever gynnas i sitt lärande, inte enbart de elever som 
klarar av att räkna i matematikboken lektion efter lektion.  
Uppgifterna som förekom i undersökningen upplevde jag som väldigt varierade utifrån de 
tolkningar jag gjorde efter varje problemlösningssituation. I uppgifterna fanns det olika 
svårigheter som dök upp beroende på uppgiftens utformning. En miss i uppgiften "vägskälet", 
var att jag borde ha haft en karta med som hjälp. Vi vuxna har en hel del erfarenheter med oss, 
vilket inte eleverna har. Detta tar även Säljö upp och skriver: 
 

"… som visade att det som utgör skillnader mellan barn och vuxna inte bara kan förstås i 
kvantitativa termer som mer eller mindre av en viss förmåga. Istället har vi att göra med 
skilda sätt att tolka, förstå och resonera som är kvalitativt olika. Barnens världsbild och logik 
är helt enkelt i viktiga avseenden annorlunda den vuxnes och man kan inte ha en gemensam 
måttstock." (Säljö, 2000,s. 60) 
  
Detta citat tog jag med för att det är något jag som vuxen behöver tänka på, att barns och 
vuxnas världsbild är olika. Särskilt i dagens samhälle där barnen/eleverna förväntas kunna så 
mycket och så tidigt. 
 
Uppgifternas svårighetsgrad uppfattade jag låg något över elevernas individuella 
kunskapsnivå. Detta  blev till fördel för min undersökning eftersom jag skulle använda mig av 
de resonemang som uppkom vid problemlösningssituationen. Eleverna blev tvungna att börja 
resonera med varandra för att hitta en lösning på problemet. De uppgifter som eleverna inte 
kunde lösa individuellt, kunde de lösa när de arbetade tillsammans. Detta kan ses som 
exempel på vad Vygotsky kallar elevens lärandepotential eller ´den närmaste 
utvecklingszonen´.38 De elever som ändå försökte lösa uppgiften på egen hand körde fast och 
hamnade i konflikt med sig själva. Denna konflikt upplevdes för särskilt en av pojkarna som 
väldigt frustrerande. Efter att jag hade gått igenom uppgiften med honom insåg han vad som 
hade varit hinder i hans lösningsförslag och han kunde med lätthet lämna uppgiften. Det som 
hände pojken var enligt min tolkning att han blev så frustrerad över att inte kunna lösa 
uppgiften att han tappade tron på sin egen förmåga att räkna och lösa matematiska problem. 
Detta kändes som ett stort nederlag för mig. Det var inte tänkt att jag skulle bryta ner 
elevernas självförtroende utan jag skulle stärka det i relation till ämnet matematik.   
 

                                                        
38 Se tidigare i denna uppsats Zonen för proximal (närmaste) utveckling. 
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Betydelsen av att ha uppgifter i undervisningen som gynnar elevernas utveckling av sitt 
matematiska språk understryks i de revideringar som gjorts av Lpo-94, kursplan för ämnet 
matematik. I strävansmålen går att läsa följande:39 
 

- "inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande." 
  
Vikten av att dessa mål verkligen införlivas i undervisningen betonas i kommentarer till 
kursplanerna:40 
 

" Forskning visar att matematikundervisningen av tradition alltför ofta reduceras till 
begränsade delar av kursplanen med särskild betoning på rutinmässiga räkneövningar. För 
att uppmärksamma detta problem har kursplanen utökats med ett avsnitt som betonar vikten 
av att alla elever får rika tillfällen att lära matematikens olika kvaliteter."  
        
Avslutningsvis tycker jag att det har varit mycket lärorikt att få ta del av och tolka elevernas 
resonemang med utgångspunkt från litteratur. Arbetet har gett mig många värdefulla insikter 
om elevernas sätt/metoder att gå tillväga i olika problemlösningssituationer. Jag kommer i 
min egna planering av olika ämnesområden se till att eleverna får möta arbetsområdet med 
varierande arbetssätt/metoder.  
I min presentation av "första vecka i klassen" tog jag upp hur dålig luften var i klassrummet 
och hur detta påverkade ljudnivån hos eleverna. Det var trångt mellan bänkarna och detta 
resulterade många gånger i att jag störde någon elev när jag skulle förflytta mig i 
klassrummet. Det skulle vara intressant att få ta del av undersökningar om hur 
klassrumsmiljön påverkar en elevs lärande.  

                                                        
39 Kursplaner för grundskolan. Internetadress: www3.skolverket.se/kursinfo den 6 juni 2001. 
40 NCM Matematikämnet i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Internetadress: 
www.ncm.gu.se den 6 juni 2001. 
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BILAGOR  
 
 
Bilaga 1: Brev till föräldrarna  
 
Till målsmän för elev i klass 5 
 
Jag som skriver detta brev heter Lena Smith. Jag läser till lärare, med inriktning Ma/No år 1-
7, och är inne på mitt sista år. Detta innebär att jag har ett examensarbete som jag ska skriva 
och jag har valt att för det första att skriva om elevers inlärning vid matematik. För det andra 
hur jag kan arbeta utan matematikboken och samtidigt stärka elevers lärande. Till hjälp för 
mitt examensarbete har jag slumpmässigt valt klass 5. Jag kommer under några veckor, (v. 
35-38), finnas med på matematiklektionerna, ca 2-3 gånger i veckan. Jag kommer fungera 
som en resurs och samtidigt samla in material för mitt examensarbete genom observationer 
och övningar där jag studerar hur elever löser och tänker kring matematikuppgift. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena Smith 
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Bilaga 2: Uppgift Vägskälet 
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Bilaga 3: Uppgift Eva flyttar hemifrån   
 
1) Möbler 
Hej! 
Jag heter Eva och ska flytta hemifrån. Men det är några möbler jag saknar ännu. Jag behöver 
en säng, ett nattduksbord och en matta. Skulle du kunna hitta dessa möbler till ett pris så 
billigt som möjligt? Jag skulle bli jätteglad för jag inte så gott om pengar. 
Lycka till! 
Eva   (Ps! Räkna ut vad möblerna kostar tillsammans och berätta det för mig.) 
 
2) Blommor 
Hej! 
Jag heter Eva och älskar blommor. Jag tänkte att du kunde välja och köpa fem stycken 
blommor till min nya lägenhet. Du måste berätta för mig hur mycket pengar du vill ha för de 
köpta blommorna.  
Tack för hjälpen och lycka till! 
Eva 
 
3) Hushållsmaskiner 
Hej!  
Jag heter Eva och nu måste jag få din hjälp. Jag behöver nämligen en dammsugare, ett 
strykjärn, något att kunna laga mat i och några dricksglas till min lägenhet. Kan du hjälpa mig 
att hitta dessa saker och det får inte kosta mer än 1200 kronor? Berätta för mig sedan vad allt 
kostar som du har hittat. 
Lycka till! 
Eva 
 
4) Lampor 
Hej! 
Jag heter Eva och gillar när det blir höst och man får tända alla sina lampor. Nu har jag precis 
flyttat hemifrån och har inga lampor. Kan du hjälpa mig i "lampdjungeln" att hitta fem 
stycken valfria lampor som skulle bli snyggt i min lägenhet? 
Du får inte handla mer än 1500 kronor. 
Lycka till! 
Eva 
 
5) Detaljinredning 
Hej! 
Jag heter Eva och har precis flyttat hemifrån. Jag skulle nu vilja ha saker som gör min 
lägenhet lite mer mysigare och hemtrevligare. Kan du välja ut några saker och sedan berätta 
för mig vad det kostar? Det får inte kosta mer än 800 kronor. 
Lycka till! 
Eva 
 
Till dessa uppgifter fick eleverna ett kuvert där jag hade klippt ut ett antal olika bilder med 
tillhörande priser. Bilderna hittades i olika broschyrer för heminredning.    
 
  
   


