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1. Bakgrund 
 

Lärare i matematik reflekterar ibland över varför eleverna gör fel trots en tillrättalagd 
undervisning. En mängd olika faktorer påverkar utgången av undervisningen. Wallby, 
Carlsson och Nyström (2001) menar att vissa av faktorerna är elevberoende medan andra 
faktorer beror på läraren. Exempel på elevberoende faktorer är intresse, motivation, ambition, 
social och kulturell bakgrund och begåvning. Lärarens intresse och kompetens är exempel på 
lärarfaktorer som påverkar undervisningsresultatet eftersom undervisningens innehåll 
motiverar eleverna och styr deras resultat i ämnet. Språket utgör en central del i varje 
undervisningssituation eftersom undervisningsinnehållet överförs muntligt och skriftligt.  
 
I möten med matematiklärare har jag ofta reflekterat över vilka krav som ställs på en duktig 
matematiklärare. Förutom ämneskunskaper, intresse för ämnet och eleverna krävs 
professionalitet. Yrkesrollen ställer krav på matematikläraren. Han eller hon måste använda 
ett språk som eleverna förstår utan att för den skull ge avkall på undervisningsmålen. 
Kursplanen i matematik (2000) vittnar om en medvetenhet som understryker att det är viktigt 
att eleven ges tillfälle till att använda och utveckla det matematiska språket i olika 
sammanhang. 
 
 
”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.” 
 
”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem.” 
(http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html) 
 
 
Många elever i dagens skola upplever svårigheter när de skall tala matematik eller tolka en 
matematisk text. Under mina praktikperioder har jag observerat att eleverna helst föredrar att 
räkna själva. Muntlig matematik i olika kommunikationsmodeller, elev- elev, lärare- elev och 
lärare- klass, förekommer i kortare lektionssekvenser. Klassrumssituationer där lärare och 
klass tillsammans tolkar och resonerar sig fram till en lämplig lösning på ett matematiskt 
problem är mindre frekventa. I de lägre årskurserna används oftare laborativ materiel än i de 
högre årskurserna. Noterbart är att vid användande av laborativ materiel talas det matematik 
men ofta med ett språk med omskrivningar för matematiska begrepp och relationer.  
 
I Nämnaren (1/1999) uppmärksammas elevernas bristande matematiska språkfärdigheter.   
Liv Sissel Grönmo (1999) understryker vikten av att hellre öva eleverna i språkliga 
färdigheter än att tala med ett ”enklare” språk eller att minimera och förenkla texterna i 
uppgifterna.  
 
”Då emellertid språket, såväl muntligt som skriftligt, är viktigt för att utveckla bra begrepp så 
föreslår jag hellre aktiviteter som utvecklar elevernas förmåga att läsa och förstå en 
matematisk text.” (Nämnaren (1/1999) s 19) 
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Mölleheds doktorsavhandling (2001) visar att de fel som eleverna gör vid problemlösning till 
stor del beror på att de har tolkat uppgiften på ett felaktigt sätt. Eleverna missförstår ofta ord, 
hela meningar och enstaka detaljer. Deras misslyckande beror inte på bristande 
matematikkunskaper utan på olika kognitiva faktorer som t.ex. läsförståelse, visuell förståelse 
och verklighetsuppfattning.  
 
Som blivande lärare i matematik är jag övertygad om att det är nyttigt att reflektera över 
språkets betydelse och plats i matematiska sammanhang. Hur skall jag få reda på elevernas 
tankar och kunskaper om vi inte regelbundet talar matematik med varandra? Hur skall 
eleverna kunna ta till sig matematiska begrepp och relationer om de inte får öva muntligt och 
skriftligt? Eftersom språket bevisligen spelar en större roll i matematik än vad man tror vore 
det intressant att i någon grad undersöka vilken roll språket har. Är det möjligt att underlätta 
inlärningen genom att mer konsekvent använda språket tillsammans med laborativ materiel i 
varierande undervisningssekvenser?   
 

2. Syfte 
 
Enlig Möllehed (2001) misslyckas en så stor del av eleverna som 60 % på grund av att de inte 
förstår själva innebörden av texten när de ställs inför matematiska problem. Elevernas 
matematiska kunskaper blir ”osynliga” när inga eller ofullständiga lösningar lämnas in.  
Därför vill jag synliggöra de svårigheter som grupperna möter när de löser uppgifter av 
problemlösningskaraktär. Jag vill också undersöka om ett arbetssätt där språk och medierande 
artefakter finns med utvecklar elevernas problemlösningsstrategier.   
 
3. Problemformulering  
 

�� Vilka svårigheter möter grupperna när de löser tre matematikuppgifter av 
problemlösningskaraktär? 

 
�� Utvecklas elevernas problemlösningsförmåga med hjälp av interaktion och 

artefakter? 
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4. Litteraturgenomgång 
 

I litteraturgenomgången kommer jag framförallt att belysa det sociokulturella perspektivet på 
lärande eftersom den utgör den grund på vilken mitt examensarbete vilar. Jag kommer också 
att beröra två välkända psykologer, Piaget och Vygotsky, som ofta förekommer i 
publikationer som tar upp det sociokulturella perspektivet. Vidare kommer jag att 
uppmärksamma läsaren på delar av Mölleheds (2001) doktorsavhandling. 

 
4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Utmärkande för en sociokulturell tradition är att människan ses både som en biologisk och 
sociokulturell varelse.  Det krävs ett samspel mellan människans fysiska, psykiska och 
kommunikativa förmågor och hennes förmåga att skapa olika former av medierande artefakter 
för att lärande och utveckling skall komma till stånd. (Säljö 2000) 
 
Schoultz (2000) skriver att lärandet i ett sociokulturellt perspektiv kan beskrivas som 
tillägnandet och bemästrandet av kommunikativa och tekniska redskap, vilka tjänstgör som 
medierande resurser i sociala praktiker. Genom att se lärandet som situationsbundet kan man 
lättare förstå hur individen utvecklar kunskap i samverkan med andra. 
 

 
4.1.2 Mediering 
 
Mediering är ett centralt begrepp i den sociokulturella traditionen. Säljö (2000), Schoultz 
(2000) och Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) förklarar på följande sätt begreppet 
mediering.  
 
Säljö (2000) skriver att människans tänkande och föreställningsvärldar växer fram ur och 
påverkas av den kultur hon befinner sig i och de intellektuella och fysiska redskap som finns 
där. Det finns dels fysiska och dels intellektuella/språkliga redskap som medierar - förmedlar 
verkligheten för människor i olika verksamheter. Språket är människans viktigaste 
medierande redskap. 
 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) framhåller att människan som individ inte reagerar 
direkt på sin omgivning. Olika medierande kulturella hjälpmedel, verktyg eller redskap är en 
viktig förutsättning för att människan i sin miljö skall transformeras från att ha varit inaktiv  
(ett objekt) till att vara aktiv (en agent).  
 
Jan Schoultz (2000) konkretiserar begreppet mediering i sin doktorsavhandling. Mediering ses 
som skapande av en kontaktpunkt mellan människan och omvärlden. Kontakten med 
omvärlden får man genom att använda redskap och verktyg (artefakter).  
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4.1.3 Artefakt 
 
För sin överlevnad i världen har människan skapat kulturella artefakter. Artefakter är 
produkter och verktyg av olika slag. I artefakterna kan man avläsa människans utveckling, 
från en icke-kunnande till en kunnande varelse.  
 
”Att skapa och att använda verktyg är utmärkande för människans sätt att ´komma i kontakt´ 
och ´samspela´ med den fysiska världen och med andra människor. Verktygen är ”bärare” av 
sociokulturella mönster och kunskap. För att föra det arvet vidare krävs i sin tur också 
verktyg.”  (Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz 2000,  s  99 ) 
 
Säljö (2000) skiljer på fysiska artefakter, t.ex. karta och kikare, som är materiella former av 
tänkande och språk och kommunikativa artefakter, t.ex. lagar och regler, som klassificerar, 
beskriver och underlättar. Människans tänkande utvecklas kontinuerligt på grund av hennes 
strävan efter att kontrollera sin omgivning. Människans kunskaper om världen levandegörs i 
olika diskurser och artefakter. Pedagogisk Uppslagsbok (1996) ger följande förklaring till 
diskurs: framställning av ett fenomen inom ett givet kulturområde med gemensamma termer 
och referensramar. Vilket kan tolkas som ett systematiskt sätt att tänka, tala och argumentera 
om en företeelse. Säljö betonar att språket ger människan möjlighet att organisera sig i 
kollektiv vilket ger oanade möjligheter. Vad man inte kan uträtta själv kan man uträtta i 
grupp.  
 
Schoultz (2000) refererar till Vygotsky som säger att artefakter bör förstås som verktyg vilka 
omvandlar människans praktiker och därmed hennes mentala funktioner. 
Schoultz vill uppmärksamma läsaren på att artefakter är inneslutna i praktiker vilket för med 
sig att de ofta saknar betydelse och mening utanför sitt sammanhang. 
 
Säljö (2000) beskriver en utveckling där människan blir allt mer beroende av att kunna 
hantera artefakter i form av symboliska system och fysiska redskap vilket i sin tur medför att 
kunskapskravet höjs. Informations- och kunskapssamhället ställer krav på skolan att hitta nya 
kommunikativa former som gör undervisningsinnehållet intressant ur elevsynpunkt. 
 
Säljö understryker att det är i det sociala samspelet med andra människor som vi lär oss att 
tänka och handla på det sätt som vår kultur föreskriver. Det är det unika mänskliga språket 
som gör det möjligt att dela erfarenheter och utveckla kunskaper tillsammans med andra. 
Det är i interaktionen med andra människor som tankar påverkas och utvecklas. 
 
4.1.4 Läroprocessen och kommunikation  

 
Schoultz (2000) skriver att: 
 
”I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och tänkande är kunskapen diskursiv och språket 
är centralt för att skapa den arena där problem formuleras och löses.” (s 27) 
 
Det är med hjälp av språket, konversationen, som människan utvecklar, testar och 
kommunicerar kunskap. Schoultz framhåller att i ett sociokulturellt perspektiv sker förståelse 
i särskilda diskurser. Vi använder språket på ett speciellt sätt när vi framställer en bild av 
verkligheten. Bilden formas av de traditioner och de behov som finns i en speciell 
verksamhet.   
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De sociala, historiska och kulturella kontexterna (sammanhangen), påverkar innehållet i 
diskursen. Varje diskurs medierar verkligheten på sitt sätt vilket för med sig att den är bunden 
till en speciell praktik.  
 
Säljö (2000) ser den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet som de viktigaste 
ingredienserna i en läromiljö. Det är tillsammans med andra människor i bestämda situationer 
som vi övar upp vår förmåga att kommunicera. Språket har utvecklats under en lång tid och 
därmed tvingas man att ”låna” kunskaper när man är verksam i olika sociala sammanhang.  
 
”Att lära är att successivt skolas in i diskursiva system som man sedan tänker och 
kommunicerar med i olika verksamheter.” (Säljö 2000,  s 233) 
 
Säljö refererar till Hoogsteder, Maier & Elbers när han påpekar att ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande inte innebär att all erfarenhet kommer utifrån. Om så vore fallet sker 
endast en reproduktion av tidigare kunskap men eftersom all kunskap utvecklas bör man se 
individen som en aktiv social praktiker som bidrar till att skapa och förnya kunskap. 
 
Samlad kunskap och erfarenhet från tidigare generationer medför att människan inte lever i en 
neutral värld. Människan använder de redskap som tidigare producerats och tillägnar sig på så 
sätt begrepp och kunskaper vilka kontinuerligt utvecklas. (Schoultz 2000) 
 
Säljö (2000) slår fast att lärande och utveckling sker genom att man deltar i sociala praktiker.  
Det är den som behärskar en praktik som stöttar och vägleder den oerfarne. Till att börja med 
är den lärande åskådare men successivt med ökad bekantskap av det som lärs ut kan den 
oerfarne genomföra fler och fler moment vilket så småningom leder till ett självständigt 
agerande. Till skillnad från andra mer praktiskt inriktade praktiker blir lärande i skolan en 
språklig verksamhet. Förutom språket har även det skrivna ordet en nyckelroll i skolan. Säljö 
vill göra oss uppmärksamma på att det är viktigt att inse att barn har svårigheter att förstå vad 
som sägs i skolan. Det beror inte på att eleverna är obegåvade utan på att undervisningen i 
skolan ofta utövas i ett speciellt sammanhang och med en diskurs som är okänd och därmed 
svårbegriplig. 
 
Skolor och universitet hade länge kontroll över viktig information vilket förde med sig en 
memorerande och repeterande undervisning. Idag har vi en annan syn på lärande  
Säljö beskriver det förändrade sättet att se på undervisning på följande sätt:  
 
”Lärande handlar inte längre om att få ta del av information, utan om att kunna göra 
erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för 
individen rimligt sätt och där de används som en del i konkreta verksamheter.”  
(Säljö 2000, s 240) 
 
Säljö uttrycker farhågor över att det blir allt svårare att vardagsförankra undervisningen men 
påminner om att samtalet mellan den mer kompetente och nybörjaren alltid måste pågå. I 
interaktionen mellan människor får kunskap och färdigheter liv. 
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4.2 Språk och tankeutveckling 
 
Jag kommer här att beskriva två kända ståndpunkter som båda beskriver individens kognitiva 
utveckling. Syftet med att uppmärksamma läsaren på Vygotsky och Piaget är att de båda 
bidrar med värdefulla teorier om barns språk och tankeutveckling. 
 
4.2.1 Vygotsky 
 
Lev Semjonovitj Vygotsky (1896-1934), rysk psykolog, utformade en teori om språkets och 
tänkandets utveckling. (Bra böckers lexikon) 
 
Möllehed (2001) beskriver Vygotsky´s teori om utvecklingszoner och påpekar att vid 
utvecklingen av högre psykiska funktioner uppträder alla högre psykiska processer två gånger 
under barnets utveckling. Först sker utvecklingen i en kollektiv och social aktivitet och 
därefter i en individuell aktivitet som internaliseras och blir en inre egenskap hos barnets 
tänkande. 
 
Vilket Imsen (1992) tolkar på följande sätt: Vygotsky anser att all intellektuell utveckling och 
allt tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet. Den intellektuella utvecklingen befinner 
sig i olika tillstånd. I ett tillstånd gör barnet saker tillsammans med andra och i ett annat 
tillstånd gör barnet saker på egen hand. Först kommer det sociala sedan det individuella. 
Språket som ett socialt fenomen har stor betydelse för barnets intellektuella utveckling.  
Språket bestämmer hur man tänker och hur man skall uppfatta världen. Imsen refererar till 
Vejleskov som framhåller att om man utvecklar språket utvecklar man också tankens 
byggstenar.   
 
Schoultz (2000) understryker att Vygotsky menade att tänkandets utveckling styrs av språket. 
Vygotsky beskriver den utveckling som barn genomgår när de bildar begrepp. Först sorterar 
barnet föremål i olika kategorier (complex). Barnet styrs spontant av de intryck och 
bindningar som finns mellan föremålen när han eller hon bedömer vilken kategori de skall 
hamna i. I det här skedet saknas ett abstrakt tänkande. Barnen måste genomgå flera complex 
av skiftande kvalité innan de kan forma begrepp. Det bildas bryggor mellan complex och 
begrepp när barnet börjar generalisera men de gamla complexen försvinner aldrig helt. 
Individen ersätter aldrig enklare begrepp med mer förfinade begrepp. Förrådet av complex 
och begrepp ökar men individen växlar mellan att använda complex och att använda begrepp.  
 
4.2.2.1 Zonen för proximal utveckling 
 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) hänvisar till Vygotsky när de skriver att goda 
möten mellan spontana och vetenskapliga begrepp kan ske i zonen för proximal (närmaste) 
utveckling.  Det existerar en klyfta mellan vad en person kan utföra på egen hand och vad en 
person kan uträtta tillsammans med någon som har större erfarenhet och mer kunskaper. I den 
närmaste utvecklingszonen finns elevens lärandepotential. När eleven tillsammans med någon 
annan utvecklar olika förmågor internaliseras så småningom de nya kunskaperna. Elevens 
kompetens ökar vilket medför att han eller hon nu på egen hand kan lösa de uppgifter som 
tidigare inte kunde lösas utan hjälp. Det är i den närmaste utvecklingszonen som utvecklingen 
från det sociala till det individuella sker. 
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Ann Ahlberg (1995) tar upp Vygotsky´s begrepp aktuell utvecklingszon och närmaste 
utvecklingszon. Aktuell är den utvecklingszon som omfattar den faktiska förmåga ett barn 
har. Vygotsky kritiserar skolan för att de endast bedömer den aktuella utvecklingen när de ser 
på ett barns utveckling. Han säger att skolan istället borde ägna mer tid åt barnets 
utvecklingsmöjligheter. Vygotsky menar att ett barn måste tillägna sig den kunskap som finns 
i den närmaste utvecklingszonen, med hjälp av andra människor, för att bli mer kompetenta.  
 
Imsen (1992) påpekar att den amerikanske psykologen och pedagogen Bruner (f.1915) tog 
intryck av Vygotsky. Bruner såg i språket ett effektivt och rationellt lagringssystem som 
utvecklar tänkandet. Han ansåg att skolans viktigaste uppgift var att organisera hjälp och 
samtalssituationer så att eleverna kan översätta sin erfarenhet till effektivare ordnings- och 
lagringssystem.   
 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) framhåller att Bruner, med sitt begrepp 
scaffolding, gav den närmaste utvecklingszonen ett praktisk- pedagogiskt innehåll. Ordet 
scaffold betyder stötta under, stödja eller byggnadsställning. Scaffolding skall ses som en 
process som gör det möjligt för barnet eller nybörjaren att lösa ett problem, fullfölja en 
uppgift eller uppnå ett mål som han eller hon inte klarar av på egen hand.  
 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz uppmärksammar läsaren på olika sorters ”stöttor”. 
Läraren och kamraterna utgör verbala stöttor som skiljer sig åt innehållsmässigt. Lärarens 
kunskaper i ämne och pedagogik gör stöttorna mer genomtänkta. Det finns textstöttor som 
läroböcker och instruktioner vilka på olika sätt stödjer och hjälper eleven. Laborativ materiel 
kan också ses som stöttor. 
 
I det sociokulturella perspektivet medieras kunskap med hjälp av artefakter. Det sker ett 
övertagande eller ett tillägnande av kunskaper. Vygotsky använder sig av ett begrepp, 
appropriering, när han beskriver den process där kunskap internaliseras. Vygotsky menar att 
det endast är möjligt att appropriera det som ligger innanför den närmaste utvecklingszonen. 
Ny kunskap riskerar annars att bli en sorts kopieringskunskap som saknar mening. 
  
Wyndhamn Riesbeck och Schoultz hänvisar till Newman, Griffith & Cole som säger att det 
varken är nödvändigt eller möjligt för en lärande att återuppfinna objekt som har utvecklats 
under tusentals år. Det är fullt tillräckligt att uppnå en förståelse som möjliggör en användning 
av objektet i vardagssituationer.  
 
4.2.2 Piaget 
 
Jean Piaget (1896-1980), psykolog och pedagog, studerade barns tankeverksamhet och ansåg 
att språket utvecklas kognitivt genom aktiv interaktion med den fysiska miljön. Utifrån 
Piaget´s teori utvecklades en aktivitetspedagogik som i Sverige under 1970-talet fick stort 
genomslag inom naturvetenskaplig undervisning. Piaget´s teorier är synliga inom 
konstruktivismen. Konstruktivismen menar att människan får ny kunskap genom att själv vara 
aktiv. Det går inte erhålla ny kunskap genom ett passivt förhållningssätt till omgivningen. 
Lärandet ses som en process, där den lärande organiserar uppfattningar om omvärlden.  
(Pedagogisk Uppslagsbok 1996) 
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Christer Stensmo (1994) framhäver, när han beskriver Piaget´s kunskapsteori, att kunskap är 
något som en människa konstruerar utifrån sina erfarenheter. Han sammanfattar på ett bra sätt 
vad kunskap används till och hur den konstrueras. Kunskap är ett mentalt redskap för att 
förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft.  
                                                                                                                                                                               
Imsen (1992) påpekar att biologin inspirerade Piaget vars forskning beskriver hur kunskap 
konstrueras genom att barnet strävar efter att förstå sin omvärld.  Barnet kan inte utvecklas 
själv utan är beroende av omgivningen/miljön för att kunna utvecklas. Det sker hela tiden en 
inre anpassning i barnets mentala strukturer eftersom alla yttre händelser ständigt tolkas och 
registreras. Gamla uppfattningar omvärderas och blir till ny kunskap. 
                                                                                                                                                                              
Schoultz (2000) refererar till Helldén som också skriver att Piaget influerades av biologin när 
han beskriver lärande/utveckling. Enligt Piaget strävar individen efter att försöka förstå sin 
omgivning och uppnå intellektuell jämvikt med den. Piaget jämför barnets utveckling med 
naturvetenskapen. Barnet genomgår bestämda stadier under sin utveckling. 
Barnets förmåga till att göra omvärlden begriplig är beroende av dess neurologiska mognad.  
Mognaden sker i en bestämd ordning och är inte kulturellt betingad. 
 
Imsen (1992) uppmärksammar läsaren på att Piaget själv aldrig definierade sina begrepp utan 
de har konstruerats utifrån hans sätt att använda dem. Inre representation, processbegrepp och 
motivation är tre grundläggande begrepp i inlärningsprocessen. 
 
4.2.2.1 Inre representation 
 
Lär barnet sig något nytt sker en förändring på det inre planet vilket i sin tur kräver att 
föreställningar om omvärlden på något sätt representeras på ett inre plan. Dessa förställningar 
kan ses som ”minnesspår”, en inre representation. När barnet utforskar sin värld 
”konstrueras” handlingsmönster s.k. scheman.  
Piaget skiljer på sensorimotoriska och kognitiva scheman. De sensorimotoriska schemana är 
internaliserade och förekommer under de första levnadsåren och är automatiska handlingar 
som utlöses av rätt stimulering. De kognitiva schemana kräver inte yttre stimulering för att 
utlösas och befinner sig enligt Piaget på en högre mental nivå. De är medvetna scheman som 
utgör råmaterialet för tänkandet. Barnet kan tänka innan det handlar. 
 
4.2.2.2 Processbegrepp 
 
Piaget´s scheman, assimilation och ackommodation, har två olika funktioner och ses som 
delprocesser när barnet tar sig an något nytt. Piaget förklarar assimilation med att nya 
fenomen anpassas till gamla scheman, d.v.s. barnet anpassar sina observationer till något som 
redan är känt.  
När klyftan mellan verkligheten och barnets egna förklaringar blir för stor tvingas barnet att 
ändra sin tidigare uppfattning. För att förstå sin omvärld omorganiserar och utvidgar barnet 
tidigare scheman. Det sker en ackommodation. Existerande scheman utvidgas och 
sammanfogas till större och mer komplicerade strukturer vilket successivt bidrar till ökad 
förståelse. Enligt Piaget lär man sig något nytt när man förändrar tidigare scheman.  
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Imsen (1992) ser likheter mellan naturvetarens klassiska forskningsmetod och de två 
processerna assimilation och ackommodation. Hypotesbildning (assimilation), 
hypotestestning med experimentella undersökningar och empirisk kontroll, verifiering och 
eventuell uppställning av alternativa hypoteser (ackommodation), ny verifiering osv.  
 
4.2.2.3 Motivation 
 
Drivkraften i inlärningsprocessen är jämviktsprincipen som är medfödd och självreglerande. 
Barnet har ett behov av inre jämvikt och drivs, enligt Piaget, till ackommodation för att kunna 
uppnå jämvikt, dvs. ny tolkning och insikt.  
 
Imsen (1992) gör oss uppmärksamma på att barnet förutom att det själv aktivt söker kunskap 
även kan få intryck och upplevelser genom att lyssna på andra som förklarar och berättar.  
Barnets mognad avgör vilka kunskaper som överförs. Via språket kan man endast överföra 
det som barnet redan har schema att assimilera i. Imsen refererar till Hundeide som påpekar 
att Piaget varnar för en pedagogik som lägger för stor vikt vid språket. En del av den kritik 
som riktas mot Piaget består i att han inte beaktade språkets betydelse vid inlärning. Barns 
vardag innehåller många språkliga inslag och därför verkar det orimligt att hävda att språket 
inte spelar någon roll i den intellektuella utvecklingen. (Imsen 1992)  
 
4.2.2.4 Stadierna i den intellektuella utvecklingen 
 
Piaget delar in barnets intellektuella utveckling i fyra distinkta perioder/stadier:   
den sensomotoriska perioden upp till 2 års ålder, den preoperationella perioden från 2 års 
ålder upp till 7 års ålder, den konkretoperationella perioden från 7 års ålder till 11 års ålder 
och den formellt-operationella perioden från 11 års ålder.  
 
Schoultz (2000) sammanfattar Piaget´s stadieteori på ett konkret sätt. Alla barn genomgår 
samtliga stadier i sin utveckling. Varje stadium karaktäriseras av en bestämd typ av logik som 
barnet använder sig av för att förstå och förklara sin omvärld. Möjligheten att lära något är 
knutet till det utvecklingsstadium som den lärande befinner sig i. Barn som befinner sig i ett 
lägre stadium är inte neurologiskt mogna till att förstå och lära sig vad som händer på ett 
högre stadium. 
 
Genom Schoultz (2000) riktar Donaldson kritik mot de som ser individens tänkande och 
inlärning som något fristående från individens sociala sammanhang. Donaldson menar att 
barns förmåga att lösa testuppgifter är beroende av uppgiftens utseende och i vilket socialt 
sammanhang som den presenteras. 
 
Möllehed (2001) väljer att ta upp aspekter som berör barns förmåga att lösa matematiska 
problem och utgår från Beard när han beskriver barns problemlösningsförmåga i de olika 
utvecklingsstadierna. 
 
I det preoperationella stadiets senare delen, 5-7 års ålder, saknar barn förmågan att hålla mer 
än en relation i minnet åt gången vilket orsakar problem när de skall se relationer, uppfatta en 
ordnad händelsekedja eller se orsakssammanhang. Förmågan att se samband mellan delar och 
helhet saknas också. De kan heller inte inse att olika föremål bevarar sin vikt eller volym när 
formen ändras. Barnen har i 5-7 års ålder ingen uppfattning om mätning utan litar på den egna 
visuella bedömningen. 
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Det konkretoperationella stadiet, 7-11 års ålder, kännetecknas av att tänkandet blir mer 
operationellt. Nu kan flera scheman ordnas i ett system, barnet får ett reversibelt (omvändbart) 
tänkande (Imsen 1992), vilket bidrar till nya möjligheter.  
Nu kan barnet klassificera, ordna i ordningsföljd och se samband mellan delar och helhet. 
Barnet kan utföra mätningar men upplever svårigheter vid muntliga uppgifter.  
 
Imsen (1992) påpekar att det reversibla tänkandet är en förutsättning för att förstå talbegrepp, 
likhetstecken och räkneoperationer som addition och subtraktion. Möllehed (2001) 
uppmärksammar läsaren på att barn i 7-11 års ålder tar hänsyn till ett påstående åt gången när 
de i logiska sammanhang utsätts för verbala påståenden istället för objekt.   
(Ex. Om A är större än B, och B är större än C, hur förhåller sig då A till C?) 
 
Möllehed (2001 s 39) beskriver det formellt operationella stadiet, från ca 11 år, på ett utmärkt 
sätt i sin doktorsavhandling. Jag väljer därför att återge beskrivningen i sin helhet. 
 

�� Individen kan genom samarbete med andra och genom nya åsikter och 
ställningstaganden få en ny flexibilitet i tänkandet och kan överblicka många 
möjligheter, forma teorier och bilda sig en föreställning om världen.   

�� Individen kan vara kritisk till sina egna ståndpunkter, se objektivt på sig själv eller sin 
egen grupp, kan acceptera olika förutsättningar för att kunna argumentera och kan 
göra en följd av hypoteser och testa dem. 

�� Individen kan leta efter generella egenskaper som leder till grundliga definitioner, 
generella lagar eller en allmän mening i en text, den kan förställa sig det oändligt stora 
eller lilla och se symboliska system, den är medveten om sitt eget tänkande reflekterar 
över logiska modifikationer. 

�� Individen kan handskas med komplexa situationer som proportionalitet 
(storleksförhållande) och korrelation (samband, beroende) och använder vid 
problemlösning systematik istället för metoden med försök- misstag och kan bilda 
kombinationer och permutationer (omflyttning som ger sätt att uppräkna elementen i 
en mängd). 

 
4.3 Mölleheds syfte och resultat 
 
Möllehed (2001) pekar på de svårigheter som eleven ställs inför när han eller hon löser 
uppgifter av problemlösningskaraktär. När eleven inledningsvis tar sig an ett problem sätts 
hans eller hennes kognitiva färdigheter på prov. Kognition är enligt uppslagsboken, 
Pedagogiskt Uppslagsverk, en sammanfattande beteckning som refererar till olika 
kunskapsprocesser som tänkande, inlärning, minne och reflektion etc. Eleven måste först 
tolka och reda ut problemet innan de matematiska kunskaperna kan användas. Tolkar eleven 
problemet på ett felaktigt sätt och/eller gör slarvfel hindras han eller hon från att komma fram 
till en korrekt lösning. Möllehed skriver att oförmågan att komma förbi hindren beror på att 
det finns brister i elevens kognitiva utveckling och/eller matematiska kunskaper.  
 
Förutom att förstå uppgiftstexten till sitt huvudsakliga innehåll måste eleven vara bekant med 
enskilda ord och uttryck. Uppgiften kan också innehålla en figur som skall tolkas i flera 
dimensioner och ibland ställs det krav på att eleven utifrån verkligheten skall skapa en korrekt 
bild av ett föremål. Möllehed (2001) beskriver de tre hindren med hjälp av faktorerna 
Textförståelse, Visuell förståelse och Verklighetsuppfattning. Dessa tre faktorer bildar 
tillsammans en bas för Förståelsen av problemet.  
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Faktorn Uppmärksamhet, som beskriver de slarvfel som eleverna gör, har en negativ inverkan 
på Förståelsen och hindrar eleven från att nå en korrekt lösning. En korrekt tolkning av 
problemet och att det inte inledningsvis gör några slarvfel är nyckeln till en korrekt lösning. 
(se figur 1.2  s. 14) 
 
Syftet med Mölleheds undersökning är att utifrån matematiska problem undersöka och 
beskriva elevernas brister med hjälp av sammanfattande namn, faktorer. Nio av Mölleheds 16 
faktorer (se bilaga) härleds till elevens kognitiva färdigheter men det finns också faktorer som 
återförs till undervisningen och elevens kunskaper i matematik. Möllehed vill också ange 
frekvenserna av bristerna i de olika faktorerna.  
                                                           Korrekt lösning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Utgångs- 
läge 
 

 
                   Figur 1.2 Faktorer som påverkar problemlösningen i matematik  
                                                 (Möllehed 2001 figur 6.3, s 104) 
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Resultaten i Mölleheds undersökning visar att det finns en avsevärd spridning mellan eleverna 
i en och samma årskurs avseende problemlösningsförmågan. Han framhåller att de svårigheter 
som hindrar eleverna från att nå en korrekt lösning felaktigt söks i elevens matematiska 
kunskaper. Enligt Möllehed hittar man orsakerna till svårigheterna i elevens kognitiva 
utveckling.  
 
Möllehed misstänker att bristerna i de kognitiva faktorerna är huvudorsaken till att en 
fjärdedel av eleverna i årskurs 9 inte når en korrekt lösning. Han konstaterar med 
undersökningens hjälp att en stor del av eleverna i årskurs 9 saknar de kognitiva faktorer som 
en fjärdedel av eleverna i årskurs 5 har. Möllehed framhåller med stöd av sina resultat att 
skillnaderna i utvecklingspotential är betydande för olika elever. Han stödjer sig mot 
Vygotsky och den potentiella utvecklingszonen och uppmanar skolan att med 
undervisningens hjälp höja elevens nivå och påskynda inlärningen.  
 
4.4 Problemlösning                                                                                                                     
 
Enligt Ole Björkqvist, som bidragit med ett avsnitt i boken - Matematikdidaktik – ett nordiskt 
perspektiv (2001), ser man ett problem som en matematisk uppgift som skall utföras. 
Dessutom skall den person som löser problemet, till en början, inte klart se vilka 
lösningsmetoder som kan komma ifråga. Björkqvist betonar också att definitionen är 
individrelaterad. En uppgift som är ett problem för en person behöver inte vara det för en 
annan.    
 
I en artikel, i Nämnaren tema (1996), skriver Frank K Lester att individens förmåga att lösa 
matematiska problem utvecklas under lång tid och bestäms av fem av varandra beroende 
faktorer som överlappar och samspelar med varandra. Lester misstänker att orsaken till att det 
är så svårt för eleverna att lära sig problemlösning till stor del beror på faktorernas 
oförutsägbara komplexa beroende av varandra. 
 

�� Kunskapande och kontroll - utöver ren matematisk kunskap såsom fakta och 
definitioner, algoritmer och strategier krävs det att man använder och organiserar sin 
kunskap på rätt sätt. När man utsätts för ett problem är det troligt att de matematiska 
begrepp som man möter fortfarande är under utveckling vilket leder till att man 
anpassar sina begrepp så att de passar till problemet. Anpassningen kan leda till att 
man lyckas lösa problemet. 

 
�� Kontroll – en framgångsrik problemlösare kan kontrollera sina handlingar och 

planerar, utvärderar och styr sitt eget tänkande mer effektivt än icke- framgångsrika 
problemlösare. Lester hänvisar till forskning som slår fast att oförmåga att reglera sitt 
eget tänkande påverkar problemlösningsförmågan negativt. 

 
�� Uppfattningar av matematik – Lester hänvisar till Schoenfeld´s begrepp ”belief” när 

han förklarar innebörden av uppfattningar av matematik. En individs uppfattning om 
sig själv, om matematik, omgivningen och de moment som behandlas i olika 
matematikuppgifter är personligt färgade och skapar beteenden och känslor som 
påverkar de beslut individen fattar vid problemlösning.  
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�� Affekter – Känslor och attityder påverkar individens prestationer i matematik. 

I det här fallet definierar Lester attityder som egenskaper hos personen. Attityderna 
kan även var kortvariga. Känslor definieras som situationsspecifika. En persons 
prestationer i matematik påverkas av en mängd affektiva faktorer, t.ex., 
intresse/ointresse, brist på självförtroende/självförtroende, vilka ibland dominerar 
tänkande och handlingar.  

 
�� Sociokulturellt sammanhang – Lester ser även på problemlösning ur det 

sociokulturella perspektivet och understryker vikten av att ta hänsyn till hur 
sociokulturella faktorer inverkar på bildandet av kunskap. Han framhåller att 
”utveckling, förståelse för och användning av idéer och tekniker i matematik växer 
fram i sociala och kulturella situationer” (s. 86).  

 
Möllehed (2001) anser att Poyla´s beskrivning av problemlösningens olika steg är klassisk  
och betonar vikten av att känna till dem. Poyla redogör för fyra steg som är viktiga vid 
problemlösning: 
 

�� att förstå problemet – träng in i texten, förstå alla små delar.  
�� att göra upp en plan – har jag löst liknande problem tidigare? 
�� att genomföra planen – kontrollera varje steg, avvik inte från den uppgjorda planen. 
�� att se tillbaka på lösningen – går den att genomför på ett enklare sätt? 

Alternativa lösningar? Kan man generalisera så att lösningen omfattar även andra 
problem? 

 
 
Möllehed (2001) låter läsaren ta del av Poyla´s klassifikation av problem. Poyla kritiserar den 
rutinartade undervisningen i problemlösning och anser att läraren borde sträva efter att låta 
eleverna lösa problem av typ 3 och 4.    
 

1. One rule under your nose – en typ av problem som löses genom mekanisk 
tillämpning av en regel som just presenterats och diskuterats. 

2. Application with some choice - ett problem som kan lösas genom tillämpning av en 
regel eller metod som använts tidigare så att problemlösaren måste göra ett val.  

3. Choice of a combination – ett problem som fodrar att problemlösaren kombinerar 
två eller flera regler eller metoder. 

4. Approaching research level – ett problem som fodrar en ny kombination av regler 
eller metoder men som har många förgreningar och fodrar en hög grad av 
självständighet och logisk tankegång.  

 
Björkqvist (1996) uppmärksammar Haapasalo som tagit fram fyra olika nivåer för lärarens 
funktion vid problemlösning. Björkqvist framhåller att eleverna i en klass befinner sig på 
olika problemlösningsnivåer vilket ställer krav på läraren att fungera på olika nivåer 
samtidigt. En framgångsrik lärare måste vara flexibel och behärska många olika 
lösningsstrategier och ha tillgång till många och relevanta matematikuppgifter. 
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�� Läraren fungerar som en modell - eleven har ingen föreställning om hur man kan 
bete sig i samband med problemlösning. 

�� Läraren fungerar som stöd eller ”protes” - eleven förstår problemlösandets 
betydelse och vågar angripa problem som verkar bekanta i något avseende, ofta som 
medlem i en grupp. 

�� Läraren är leverantör av problem - eleven har en god föreställningsförmåga om vad 
problemlösande är och vågar pröva nya strategier. 

�� Läraren fungerar som befrämjare av kreativt elevarbete – eleven förmår att välja 
lämpliga strategier och producerar nya lösningssätt. Eleven ser möjligheter till 
variation och generalisering och presenterar dem för andra. 

 
Möllehed (2001) betonar vikten av att hitta problem som handlar om elevernas vardag. Det är 
dock svårt att hitta problem som alla elever upplever som meningsfulla. Det som några elever 
upplever som ett verkligt problem uppfattar andra som konstruerat. 
 
D´Ambrosio, (Nämnaren tema 1996), påtalar att barnen har med sig en slag informell 
matematik till skolan som har utvecklats i den sociokulturella miljö som utgör deras 
verklighet. Samspelet mellan elev/elev och lärare/elev formar den matematik som lärs in men 
samspelet styr också hur matematiken lärs in samt hur den förstås. 
 
Björkqvist (2001) framhåller genom Lester fyra huvudprinciper som är viktiga för 
undervisningen: 
 

�� Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 
 
�� Problemlösningsförmågan utvecklas långsamt och under en lång period. 

 
�� Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt för att 

de skall ta till sig undervisning. 
 
�� De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning. 

 
Genom Mayer visar Björkqvist (2001) på fyra typer av åtgärder med vilka man kan förbättra 
undervisningen: 
 

�� Översättningsträning  - låt eleverna rita bilder eller hantera laborativt material för att 
representera formuleringen av en uppgift, låt eleverna fritt omformulera uppgiften, låt 
eleverna överföra problemtexter till ekvationer eller utsagor i numerisk form. 

�� Schematräning – blanda problemtyper i övningarna och låt eleverna identifiera olika 
problemtyper, välja ut viktig och oviktig information och låt dem rita eller formulera 
problem. 

�� Strategiträning – låt eleverna beskriva sina lösningsstrategier samt låt dem jämföra 
sina lösningar med ”experternas”. 

�� Automatisering av algoritmer – låt eleverna öva i grundläggande algoritmer innan 
man går vidare till mer komplexa algoritmer och låt eleverna utvärdera sina 
prestationer vid algoritmräkning så att fel i delprocesserna kan rättas till. 
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5. Metod och genomförande 
 
Eftersom jag ibland kommer att hänvisa till Mölleheds (2001) doktorsavhandling är det på sin 
plats att känna till bakgrunden till den. Möllehed lät ca 100 elever i årskurserna 4, 5, 6, 7, 8, 
och 9 lösa 25 problem fördelade på fem tillfällen. Vissa av uppgifterna löstes av samtliga 
årskurser för att möjliggöra jämförelser. Totalt fick han in ca 10 000 besvarade uppgifter från 
vilka han tog fram 16 olika faktorer (se bilaga s 46) som beskriver de typer av fel som elever 
gör vid problemlösning. Varje faktor innehåller även ett antal underrubriker. Underrubrikerna 
gör det lättare att härleda ett bestämt elevfel. Möllehed valde att studera den enskilde elevens 
förmåga att skriftligt lösa matematiska problem och har på grund av tidsfaktorn valt bort att 
intervjua eleverna.   
 
Min undersökning vänder sig till årskurs 9. Jag har valt att låta fem elevgrupper, bestående av 
tre elever, lösa tre uppgifter av problemlösningskaraktär. Antalet uppgifter, tre stycken, har 
styrts av tidsfaktorn. Vid varje observationstillfälle får jag tillgång till eleverna i ca 40 
minuter. Tiden medger inte fler uppgifter. De tre uppgifterna, som är tagna från Mölleheds 
doktorsavhandling, innehåller multipla svårigheter av olika svårighetsgrad.  
Fördelen med att använda Mölleheds uppgifter är att lösningsfrekvens och typ av fel 
redovisas. Därmed ges en fingervisning i hur många elever som på ett fullgott sätt kommer att 
klara av att lösa uppgifterna. Jag får också information om vilka typer av fel som eleverna gör 
när de löser uppgifterna.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka om elevernas problemlösningsstrategier 
utvecklas när man arbetar med språk och medierande artefakter. Faller det sig så att gruppen 
”kör fast” har jag för avsikt att medverka som vägvisare och eventuellt tillföra ”tankestöttor”, 
artefakter, av olika karaktär. Syftet med att tillföra en artefakt är att ge eleverna en tankestötta 
som understödjer och hjälper dem att nå en korrekt lösning av uppgiften.  
De observerade gruppernas samtal kretsar runt tre olika uppgifter med olika svårighetsgrad. 
Lösningsfrekvensen på de olika uppgifterna är: uppgift 1- 82 %, uppgift 2- 35 % och uppgift 
3- 4 %.(Möllehed 2001)  
 

1. Hushållsavfallet utgör i Sverige i genomsnitt 300 kg per person och år. Avfallet från 
våra hushåll består till 45 % av trä och papper, 33 % av plåt och glas och till 7 % av 
plast. Resten är matrester. Hur många kg matrester kastar en familj på 4 personer på 
ett år? 

 
2. En låda utan lock är gjord av papp. Hur mycket papp går åt till den låda, som finns 

avbildad i figuren, om du måste lägga på 15 % till spill? 
 
 
 
 
                       2 dm                                                  3 dm 
                                               
                                            4 dm 
                                    

3. En snickare har på sitt lager 15 spånplattor som är 244 cm långa, 120 cm breda och 2,4 
cm tjocka. Han får en beställning på 15 hyllor som ska vara 150 cm långa och 35 cm 
breda och 60 hyllor som ska vara 105 cm långa och 28 cm breda. Han vill använda så 
litet antal spånplattor som möjligt. Hur många behöver han använda?  
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Uppgift 1 har ingen artefakt. I uppgift 2 skall eleverna beräkna arean på en låda som saknar 
lock. Eleverna får hjälp av en figur med att urskilja måtten på de olika sidorna men i händelse 
av att gruppen inte lyckas lösa uppgiften har jag tillverkat en låda som skall fungera som 
tankestötta. 
 
I uppgift 3 skall eleverna ”tillverka” två hyllor med olika mått och använda ett så litet antal 
spånplattor, av en bestämd storlek, som möjligt. Uppgift 3 har lösningsfrekvensen  
4 % (Möllehed 2001) vilket med hög sannolikhet innebär att eleverna kommer att behöva en 
artefakt för att kunna lösa uppgiften. Jag har därför tillverkat en modell, i papp, av spånplattan 
och de olika hyllplanen i skala 1:20. Hyllplanen är röda på ena sida och vita på den andra 
sidan. De olika färgerna gör dem lätta att urskilja. De stora och de små hyllplanen är båda tio 
till antalet. Tanken med att låta gruppen få tillgång till mer hyllplan än vad som egentligen 
behövdes för att lösa uppgiften var att undvika att ge ledtrådar som styrde gruppens arbete 
med uppgiften.  
I uppgift tre fick alla grupper tillgång till artefakt med syfte att, ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande, underlätta gruppens tänkande och resonemang.  
 
Elever från tre olika skolor i och i närheten av Linköping deltog. Urvalsmetoden av skolorna 
styrdes av att jag själv har gjort praktik på skolan eller känner någon som arbetar på just den 
skolan. (se figur 1.1)  
 

 Antal elever 
i test 

Pojkar/Flickor 

Skola A         3        2/1 
Skola B         3+3        3/3 
Skola C          3+3        2/4 
Totalt:         15        7/8 

  
Figur 1.1 
 
Gruppernas sammansättning har styrts med tanke på kunskaper, verbal förmåga och kön. För 
att gruppen skall ha någorlunda lika kunskaper har jag delegerat till klassläraren att sätta ihop 
grupper, med ”pratglada” pojkar och flickor, där eleverna på ett ungefär befinner sig på 
samma kunskapsnivå. Avsikten med den styrda gruppkonstellationen är att göra samtalet mer 
intressant och innehållsrikt. Jag har valt att begränsa antalet elever i gruppen till tre. Enligt 
min uppfattning är en grupp på tre elever att föredra framför andra gruppkonstellationer. I en 
liten grupp, två elever, är sannolikheten större att eleverna kör fast. I en större grupp, 4-5 
elever, är det lättare för eleverna att ”komma bort” och inte deltaga i observationen.   
I inledningen av examensarbetet gjordes en pilotundersökning med en grupp på tre elever från 
skola A. Avsikten med pilotundersökningen var att dels kontrollera uppgifternas relevans och 
att dels få värdefull erfarenhet i min roll som deltagande observatör. Den deltagande 
observationen som utfördes på skola A utföll till belåtenhet och kommer därför att användas i 
undersökningen.  
Min strävan var att, i den mån det var möjligt, låta grupperna lösa uppgifterna utan min 
medverkan.  Jag medverkade som en känd deltagande observatör och ställde, när situationen 
så krävde, frågor eller fällde påståenden som fick gruppen att se uppgiften ur andra 
synvinklar. Patel och Davidsson (1994) karaktäriserar en känd deltagande observatör som 
någon som tar aktiv del i den situation som skall observeras. För att observatören skall erhålla 
epitetet känd skall också alla i observationsgruppen godkänna hans närvaro.  
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Observationen genomfördes på lektionstid och inleddes med att jag underströk att de elever 
som blivit utvalda av klassläraren inte skulle känna sig tvingade att delta. Jag betonade också 
att gruppen måste samarbeta för att lyckas med uppgifterna och att de skulle tänka och tala 
högt eftersom jag ville ta del av hur de kom fram till lösningarna på de olika uppgifterna.  
De fick också veta att samtalet skulle bandas och att jag skulle skriva ner och senare analysera 
vad de sa. Information gavs också om att materialet skulle behandlas konfidentiellt vilket 
innebar att endast observatören fick vetskap om skolans och gruppmedlemmarnas namn. De 
tre gruppmedlemmarna fick var sin kopia av uppgiften. Först när en uppgift var klar delades 
nästa uppgift ut till gruppen.  
 
Uppgifterna presenterades i nummerordning vilket innebar att observationen inleddes med 
uppgiften med högst lösningsfrekvens, uppgift 1, och avslutades med uppgiften med lägst 
lösningsfrekvens, uppgift 3. 
 
Det textmaterial som de bandade samtalen genererade bearbetades kvalitativt. Enligt Patel och 
Davidsson (1994) är målsättningen med en kvalitativ analys att hitta mönster, teman och 
kategorier i materialet vilka tillsammans utgör grunden för den skriftliga redovisningen.  
Starrin och Svensson (1994) skriver att den kvalitativa analysens strävar efter att identifiera  
och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 
innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer.  
 
I en första bearbetningsfas transkriberades de fem gruppernas bandade samtal ner på 52 sidor. 
Min strävan har varit att så exakt som möjligt återge de olika gruppernas samtal. I nästa steg 
läste jag igenom samtliga observationer och letade efter avsnitt där en enskild elev eller flera 
elever hindrades från att nå en korrekt lösning. I en tredje bearbetningsfas jämförde jag de 
olika gruppernas avsnitt, där ett brott av olika anledningar hade uppstått, med varandra. Med 
hjälp av gruppernas samtal fram till brottet kunde fyra olika kategorier, Textförståelse, 
Mekaniskt tänkande, Verklighetsuppfattning och Uppmärksamhet, tas fram. De fyra 
kategorierna beskriver de svårigheter som eleverna råkar ut för: 
 

�� Textförståelse: Eleven kan inte tolka problemtexten och förstår inte vad han eller hon 
skall göra. Eleven hindras i sitt eget tänkande och kan ibland inte följa med i den 
övriga gruppens resonemang.   

 
�� Mekaniskt tänkande: Utan att reflektera, om det är rätt eller fel, använder sig eleven 

instinktivt av en matematisk strategi. Det mekaniska tänkandet utlöses av något 
nyckelord i uppgiften eller av en detalj i en figur. 

 
�� Verklighetsuppfattning: Eleverna visar att de har en felaktig uppfattning av 

verkligheten genom att ha felaktiga modeller av föremål och händelser. 
(Möllehed 2001). 
 

�� Uppmärksamhet: Bristerna kan karaktäriseras som slarvfel av olika slag. Om läraren 
eller en kamrat påtalar felet för eleven bör eleven omedelbart kunna rätta till det 
felaktiga (Möllehed 2001). 

 
De kategorier som jag ser i mina observationer liknar i mångt och mycket Mölleheds faktorer. 
Med tanke på att jag har använt mig av samma tre uppgifter som Möllehed är det inte 
överraskande att mina observationer ger upphov till likartade kategorier/faktorer.  
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6. Resultatdelen 
 

Jag påminner läsaren om syftet med arbetet. Jag vill synliggöra några av de svårigheter som 
eleverna möter när de löser tre uppgifter av problemlösningskaraktär samt undersöka om ett 
sociokulturellt arbetssätt, där språk och medierande artefakter har centrala roller, utvecklar 
elevernas problemlösningsförmåga.   
 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv krävs det ett samspel mellan människans fysiska, psykiska 
och kommunikativa förutsättningar och hennes förmåga att skapa olika former av medierande 
redskap för att lärande och utveckling skall komma till stånd. (Säljö 2000).   
Schoultz (2000) framhäver att om man ser lärandet som situationsbundet blir det lättare att 
förstå hur individen utvecklar kunskap i samverkan med andra.  
 
När de fem grupperna i observationerna löser problemen kommer de ibland fram till  
hinder vilka de misslyckas med att ta sig över. Genom beskrivande utdrag ur observationerna, 
uppmärksammas både enskilda elevers och hela gruppens brister i problemlösning. Bristerna 
får den konsekvensen att en elev eller hela gruppen når en punkt, ett hinder, som de behöver 
hjälp med att komma över.  
 
Jag har inspirerats av Mölleheds (2001) sätt, att med hjälp av en figur, synliggöra 
lösningsproceduren av ett matematiskt problem. Den nedre linjen representerar gruppens 
utgångsläge vid lösningen av en viss uppgift. Den övre linjen visar målet, en korrekt lösning. 
De tre rutorna i figuren representerar kategorierna Textförståelse, Verklighetsuppfattning och 
Mekaniskt tänkande. De tre kategorierna beskriver olika varianter av förståelse vilka 
tillsammans bildar en mur vilka eleverna måste ta sig över för att kunna nå en korrekt lösning. 
Uppmärksamhet, d.v.s. de slarvfel som eleverna gör, påverkar förståelsen negativt. 
Mellanrummet mellan rutorna och den övre linjen visar att hinder har uppstått. (se figur 1.3) 
 
 
Figur 1.3                         Korrekt lösning  
                                       
 
 
 
 
               
       
           
                                                                    Uppgiften 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Uppgiften 
 
 
 

 Uppmärksamhet

     Förståelse  
 
          
  

      Verklighets- 
      uppfattning 

Mekaniskt          
tänkande 

  Textförståelse 
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Observatörens strävan är att med hjälp av språket gripa in i situationer som hindrar eller 
eventuellt kommer att hindra eleverna. Om så behövs introducerar observatören en fysisk 
artefakt med avsikt att öka kommunikationen i gruppen vilket ökar gruppens möjligheter att 
nå en korrekt lösning. 
Med hjälp av språket som förmedlas av observatören och/eller eleverna och en artefakt skapas 
en utgångspunkt utifrån vilken gruppen hittar nya vägar som för dem mot en korrekt lösning 
av problemet. Jag kommer att med hjälp av observationerna peka på och beskriva de 
situationer där elevens/elevernas tankegångar svänger. Med hjälp av en figur beskriver jag de 
olika gruppernas väg mot en korrekt lösning. Vilka svårigheter hindrade eleven/gruppen från 
att gå vidare? Vad hjälpte dem att gå vidare mot en korrekt lösning?  Ovalerna, i figur 1.4, 
symboliserar medierande artefakter som hjälper eleverna att nå en korrekt lösning.  
 
 
Figur 1.4 
 

              Korrekt lösning                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

     
 
                                                            
 
                                   
                                                                     
 
 
 
                                                                    Uppgiften 
 
 
I observationerna förekommer förkortningar som O, F1, F2, P1 och P2 vilka betyder: 
O = observatör 
F1 = flicka 1  
F2 = flicka 2 
P1 = pojke 1 
P2 = pojke 2 
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6.1 Utvecklas elevernas problemlösningsförmåga med hjälp av interaktion 
och artefakter? 

 
6.1.2 Språkets betydelse 
 
Uppgift 1 har en hög lösningsfrekvens, 82 % (Möllehed 2001), och valdes med avsikt att ”få 
igång” samarbetet i gruppen. Med tanke på den höga lösningsfrekvensen tillverkade jag inte 
en artefakt till uppgift 1. Samtliga grupper tolkade problemet utan att några hinder uppstod 
och löste problemet. De tomma rektanglarna (se figur 1.5) talar om att gruppen inte mötte 
några hinder på vägen mot en korrekt lösning.  
 
Kommunikationen i en grupp har multipla funktioner. Med hjälp av språket ställer man 
frågor, förklarar, konfirmerar, förkastar, ifrågasätter, bygger upp samförstånd, godkänner, gör 
påståenden, påpekar, ger förslag, bygger upp ny kunskap m.m. När gruppen kommunicerar 
uppstår ett unikt växelspel som styr och påverkar gruppmedlemmarna. Inga svårigheter 
uppstår. Det är kommunikationen mellan gruppmedlemmarna som utgör drivkraften i den 
process som leder gruppen framåt mot en korrekt lösning. 
 
Figur 1.5 
                                            

        Korrekt lösning                                        
 
 
 
 
 
      
       
                                                            
 
                                   
                                                                     
                                                                   Uppgiften 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Uppgiften 
Skola A 
 
P2: Tar man inte… 
 
P1: Ja, fyra personer är det ju … då är det ju fyra gånger trehundra … det är 1200 
 
F1: Ja, det är 1200…men… 
 
P1: Skall vi räkna ut det först? 
 
O: Här får ni låna en miniräknare så slipper ni gör en massa uträkningar. 

      Förståelse  
 
          
  

  Språk 

   

 



 21

P2: Ja, sen så har vi då… vi måste lägga upp alla procent. 45, 7, 33… 
 
F1: Ja, vad blir det? 
 
P1: Det blir 85! 
 
F1: 85? 85 % av 1200 det blir gånger 0,85. 1200 gånger 0,85… 
 
P1: Varför gjorde du det för? 
 
F1: Jo, för nu skall vi få reda på hur mycket matrester som… hur mycket som är matrester. 
 
P1: Är det fyra personer som du räknar ut nu? 
 
F1: Ja, och det blir… vad blir det? 
 
P1: Det blir 1200 gånger 0,85 
 
F1: Eller om man skall ta gånger 0,15… 
 
P1: Ja, det spelar ingen roll. 
 
P2: Ja, det skulle vi kunna göra… 
 
F1: Det är samma så får vi reda på hur mycket matresterna är. 
 
P2: 1020 (tyst)… 
 
P1: Vad är det där för ett svar nu? 
 
P2: 180 någonting… (tyst) 
 
F1: 1200 minus måste det bli …för att fram hur mycket matrester, för det här är hur mycket som annat avfall av 
trä, papper, plåt, glas och plast då… 
 
P1: Ja, just det… men nu räknar vi ut matrester på fyra personer på ett år... är det så? Är du säker på 
det? 
 
F1: Ja, gör vi inte det… 
 
P1: Vad vart det? 
 
F1: Blir det inte 180 kg sammanlagt? ( ser på intervjuaren) 
 
O: Ja, det blir det… men det finns ju många olika sätt att göra det här på. Ni har gjort på ett sätt, det är ju rätt 
alltså… 
 
P1: Men man kan väl ta 1200 gånger 0,15 och få ut 180 direkt, Blir det inte det? 
 
F1: Jo… 
 
O: Testa får du se… stämmer det? 
 
P1: Det blev rätt… 
 
F1: Ja... 
 
Kommentar: P1 kräver hela tiden att få svar på sina frågor. Kamraterna besvarar frågorna. 
Svaren hjälper P1 att komma fram till en  alternativ lösningsmetod som han kommunicerar till 
övriga gruppen.  
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Skola B 
Grupp1 
 
F1 & P1: … 300 kg per person och år... 
 
F1: Det beror på om man…då tar man det gånger  3 så får vi… 
 
P2: Hur många procent är matresterna? Vi måste räkna ut det först! 
Det står inte! 
 
F1: Vi måste först lägga ihop alla procenten för det är ju av tre… eller? Då blir väl den procentenhet som är kvar 
blir väl matrester…vi räknar ut det av 300 kg och sen så…Får vi ha miniräknare? 
 
O: Ja, det får ni gärna ha, jag har extra här! 
 
F1: 45…85 …då är… 
 
P2: 15 % matrester… 
 
F1: … av 300 då eller? 
 
F1: Då är 15 genom 100 … hur är det man gör? Får du 0,15? Var det 15 %? Då blir det 180 kg! 
Vi skall ta reda på hur mycket 15 % är av 300 kg. Är det 45? (bekräftas av P1 & P2). 
45 kg då… 
 
P2: … per person och år. 
 
P1: Men 1% är ju 3 kg. (P2 konfirmerar)Det blir så. 
 
F1: Sen är det bara att ta gånger 4 eller är jag helt ute och… 
 
P2: Vi skall se…men det vart ju 180 som jag sa. 
 
P1: Det är väl bara det här då! 180 kg matrester på fyra personer. 
 
O: Är alla med på det? 
 
Alla: Ja! 
 
O: Kan någon förklara vad ni har gjort med ord och så…hur ni har gått till väga när ni har löst problemet? 
 
F1: Ja, jag kan säga att vi började med att räkna ihop alla procenten liksom, som vi hade, och sen tog vi det som 
återstod till 100… 
 
P1: … och det vart 15… och tog det gånger 3 eftersom det var 300 kg. 
 
P2: Ja, jag tog 300 gånger 0,15. 
 
F1: Ja och hur många det var per person och sen så tog vi det gånger 4. 
 
P1: …fyra personer var det…och så blev det 180. 
 
Kommentar: Samtliga medlemmar i gruppen deltar i lösningsprocessen vilket leder till en 
korrekt lösning av problemet. I den markerade sekvensen avlöser P1, P2 och F1 varandra i 
replikskiftet. Alla i gruppen kommunicerar och lämnar bidrag som leder till en korrekt 
lösning.  
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Skola B 
Grupp 2  
 
P1: Är ni klara? 
 
F1: Ja... 
 
P1: Okey, mmm…300 kg per person och år… 
 
F2: För det första skall vi få veta hur många procent det är alltså. 
 
P1: Får man skriva lite på pappret? 
 
O: Ja, det får ni göra! Ni får prata, skriva och rita… 
 
F1: Vi lägger ju ihop dom där…45, 33 och 7… 
 
O: Ni får använda miniräknare om ni vill! 
 
F1: 15 procent kvar…15 procent matrester… 
 
F2: … precis!…  
 
F1:…så kan vi börja med att räkna ut per person på ett år ja… 
 
P1: Av? 
 
F1: Av matrester…300 delat med 15…eller delat med 100 gånger 15 …eller gånger 0,15… (skratt märker att 
hon är inne på fel spår). 
 
P1: Jag hade tagit 0,15 gånger 300… 
 
F1: Ja,… 
 
P1:…som blir 45! 
 
F1 och F2 håller med. 
 
F2: 45 gånger 4… 
 
P1: …är 180! 
 
F1: Ja, precis!  
 
Kommentar: Gruppen kommunicerar sig fram till en korrekt lösning. Det ena ger det andra. 
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6.1.3 Textförståelse 
 
Till uppgift 2 hade jag tillverkat, en fysisk artefakt, en låda i papp i skala 1:2. Jag behövde 
dock aldrig ta fram lådan eftersom samtliga grupper, med hjälp av språket, tog sig förbi de 
hinder som uppstod på vägen.  
 
Med uppgiften följde en figur av lådan. En figur är också en artefakt och troligen bidrog den 
till att de olika grupperna klarade av att lösa problemet utan att den fysiska artefakten, lådan, 
introducerades. 
 
I de båda kategorierna Textförståelse och Mekaniskt tänkande tar någon ur gruppen sig an 
uppgiften med att visa vägen, bli vägvisare. Vägvisaren kastar med hjälp av språket ljus över 
de frågetecken som den övriga gruppen bearbetar.  Det är kommunikationen mellan 
gruppmedlemmarna som utgör drivkraften i den process som leder gruppen framåt mot en 
korrekt lösning. (se figur 1.6) 
 
Eleven kan inte tolka problemtexten och förstår inte vad han eller hon skall göra. Eleven 
hindras i sitt eget tänkande och kan ibland inte följa med i den övriga gruppens resonemang.   
 
Figur 1.6 
 

       Korrekt lösning                                        
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                                                                     Uppgift 
 
Skola A 
 
P1: En låda utan lock är gjord av papper, hur mycket papper… (mumlar)… du måste lägga på 15 %… spill? 
 
F1: Det är väl lättast att först räkna ut hela arean och sen så… 
 
P1: Jag fattar inte riktigt det här… 
 
F1: … och sen så lägga på 15 %…av det. 
 
P2: Ja, det…(mumlar) 

 Uppmärksamhet

     Förståelse  
 
          
  

       Textförståelse 

  Språk 
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O: Det låter väldigt bra… eller vad säger ni (ser på pojkarna)? 
 
P2: Jag är inte riktigt med på det här… 
………………………………………………………………. 
 
O: Hur tolkar du frågan? (riktad till P1) 
 
P1: Jag förstår inte riktigt vad man skall räkna ut. En låda utan lock … (läser tyst uppgiften igen). Skall 
man fylla lådan med papper eller någonting? 
 
F1: Nej, det är bara själva hur mycket de där papperena…lådan är ju gjord av papper och… 
 
Kommentar: Både P1 och P2 klarar inte av att tolka texten i uppgiften och talar om för F att 
de inte förstår vad det är som de skall räkna ut. F1 förklarar och bekräftar P1 och P2 i deras 
strävan att komma vidare. F1 visar vägen, blir vägvisare, och förmedlar med hjälp av 
språket nya infallsvinklar för P1 och P2.  De båda pojkarna har med hjälp av F1 rett ut 
frågetecknen och kan nu återigen delta i gruppens arbete mot en korrekt lösning.  
 
P1 och P2: (i kör) … hur mycket papper som det går åt att göra lådan… 
 
F1: Ja… (bekräftar) 
 
P2: Då skall du räkna ut hur mycket varje sådan här är. 
 
F1: Ja… (bekräftar) 
 
O: Är ni med nu?  
 
P1: Ja, jag trodde att man skulle fylla lådan med papper eller något sånt där … Ja, men då så tar man väl 
först 4 gånger 3 så får man ut bottenarean… (börjar räkna på papper). 
 
Skola B 
Grupp 2 
 
P1: … och vad vill dom säga med 15 % spill? (tyst) 
………………………………………………………………………… 
 
P1: … är 6… ta två då 16 alltså… 28… nu är det botten också… det är bara att räkna 3 gånger 4 är 12 och så blir 
det 30…40! Men det här förstår jag inte … som finns avbildad i figuren om du måste ligga på 15 % i 
spill… 
 
F2: 15 % spill ... då skall du ta 15 % av det där och plussa på… mmm… vad är 15 % av det där? Vad är en 1 % 
av det där?  
 
Kommentar: P1 talar om att han inte förstår innebörden av frågeformuleringen och får direkt 
respons av F som visar vägen och förklarar vad det är som P1 skall räkna ut. Han får också 
råd om ur han skall räkna ut spillet men saluför istället sitt eget sätt att räkna ut spillet. F2 
förmedlar genom språket ett svar på P1´s fråga. Svaret hjälper P1 att komma vidare och 
han presterar en korrekt lösning av problemet. 
 
P1: Men jag skulle bara ta 1,15 gånger 40… (slår på miniräknaren) 
 
F2: Jaa, (konfirmerar att hon är med) 
 
P1: … 46!  
…………………………………………………………………………. 
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O: Du förstod inte det här med spill… du frågade kompisarna här… 
 
P1: Ja, precis… jag förstod inte vad dom menade med texten… 
 
O: Själva ordet spill? 
 
P1: Nej, Vad själva meningen betydde… vad man skulle göra… vad själva uppgiften var. 
 
O: Men när de förklarade… 
 
P1: … då förstod jag!  
 
6.1.4 Mekaniskt tänkande 
 
Utan att reflektera, om det är rätt eller fel, använder sig eleven instinktivt av en matematisk 
strategi. Det mekaniska tänkandet utlöses av något nyckelord i uppgiften eller av en detalj i en 
figur. Med hjälp av språket når gruppen en korrekt lösning. (se figur 1.7)  
 
Figur 1.7 
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Skola B 
Grupp 1 
 
F1: Jamen det var ju … jag vet inte… men då blir det ju mer volym… 
 
P1: Ja, nu blir det volym. 
 
F1: Tar du den gånger den (pekar på figuren) så får vi botten, så måste vi räkna ut den här (pekar)… 
 
P1: Arean är ju längden gånger bredden gånger höjden vet du… 
 
P2: Men då är det ju volymen mera… vi skall bara ha kanterna! 

 Uppmärksamhet

     Förståelse  
 
          
  

Mekaniskt            
tänkande 

   

  Språk 

 

Uppmärksamhet 
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F1: Ja, vi börjar med att 4 gånger 3 det är tolv, det blir botten, och sen så 2 gånger 4 är 8… 8 är en sida … 
 
P1: Två sådan finns det och så finns det en… 
 
F1: Nej fyra sådana… men du …en sån här sida är åtta, men det är fyra sådana… 
 
P2: Nej, för den är bara 3 där… så det är 2 sådana… 2 gånger… 
 
Kommentar: P2, som är vägvisare, får F1 att överge volymtänkandet och inse att lådan 
består av 2 sidor som har lika stor area. Tack vare att P2 förmedlar denna insikt genom 
språket presterar F1 en korrekt slutsats om hela lådans area 
 
F1: Ahh… (förstår)… 16 då… 
 
P2: 2 gånger 3 är 6… 
 
F1: 12… har vi rätt då eller? 
 
P2: Basen var …eller arean på botten var… 
 
F1: … tolv … en sån här sida är 8 gånger 2 är 16 och en sån är 6 det borde bli 12 ( F och P2 räknar tillsammans) 
och det blir …0,40 …40… nej … jo…40 är den. 
 
P1: 41, 4 fick jag… (skrattar). 
 
O: Hur kom du fram till 41,4? 
 
P1: Jag tog… arean kan man ta fortfarande… så det är plattan här och varje sådan här sida är 2 gånger 3 det är 
6… så 6 gånger 4 är 24… 
 
F1: Men det är ju inte det… för den här är 4… 
 
Kommentar: P1 blandar hela tiden ihop storheterna volym och area. Till slut inser han dock 
skillnaden mellan volym och area och betonar t.o.m. rätt enhet i delsvaret. F1 och P2  
tillrättavisar och bekräftar P1´s förslag med hjälp av språket.  
 
P1: Men det där är ju längd… nej det var den! Men då blir det ju så… 
 
F1: Ja, då har vi alltså 40 här, hela den (pekar på figuren)… 
 
P1: 40cm2 … 
 
F1: Mmm (håller med)… och sen så är det då … om du måste lägga 15 %… 
 
P1: Då tar man 40 gånger 1,4, eller 1,15 menar jag… (räknar) … 6! 
…………………………………………………………………………….. 
 
O: Ni arbetade er fram successivt här… ni kom in på volymen i början. Varför gjorde ni det? 
 
F1: Ja, jag gjorde det … för vi jobbar med det och då blir det så här att man kopplar till det direkt men det 
är ju faktiskt sidan vi skall räkna ut… så man blir… ja så blir det (tittar på figuren igen). 
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Skola C 
Grupp 2 
 
P1: Är inte den här jäms den där 3 dm… den linjen … och den här är uppåt (pekar på höjdlinjen)… för det 
måste det vara för det är ju volym… så räknar man ut… 
 
F1: Då får vi ta och börja med upp och ner 4 gånger 3 gånger 2… 
 
P1: Ja, så blir det arean… eller volymen… 
 
P1: …  det är alltså volymen på hela alltet? 
 
F1: Nej, det är den här och den här och så skall vi ha dom här… vi skall ju ha ytan… 
 
F2: Det här är ju 8 dm2 … (blir avbruten)… 
 
F1: … för det är ju papp. 
 
Kommentar: P1 påverkas av figuren och bestämmer sig för att det är volymen man skall 
räkna ut. F1 blir vägvisare och förklarar att det är ytan som skall räknas ut och använder sig 
av figuren för att styrka sina belägg.  F1 förmedlar ett annat tankesätt med hjälp av 
språket vilket får P1 att ändra på sina tankegångar. P1 inser genast att det är arean som de 
skall beräkna och inte volymen. 
 
P1: Ja, jag vet. Ifall man tar den gånger den så får du ju den (pekar)… 
 
F1: … den lille? 
 
P1: Ja, den du ser först… då tar vi den gånger 2 … så det är ju alltså 16 på dom två ytorna. 
…………………………………………………………………………. 
O: Dm2 ja… bra… det gick väldigt snabbt… du var inne på volym i början… 
 
P1: Ja, jag tänkte… det är typiskt… det var inte riktigt bra det. Jag tänkte först att när man har alla dom här 
en uppe och en nere så får man ju ut volymen på allt fast det var ju inte det vi skulle räkna ut. 
 
 
6.1.5 Verklighetsuppfattning 
 
Eleverna visar att de har en felaktig uppfattning av verkligheten genom att ha felaktiga 
modeller av föremål och händelser. (Möllehed 2001) 
Det förekommer att någon elev i gruppen föreslår innovativa men felaktiga tillvägagångssätt. 
Med små medel kan eleven/observatören hindra att felaktiga uppfattningar får fäste i gruppens 
arbete.  
 
I uppgift 3 misslyckas eleverna med att ”göra” en sann bild, en ritning, av problemet. 
Konsekvensen blir att eleverna inte når ända fram till en korrekt lösning.  En ritning betraktar 
jag som en bild av verkligheten som är skalenlig och som därmed håller högre kvalité jämfört 
med en skiss som saknar proportioner. För att underlätta elevernas tänkande införs en artefakt 
när så behövs. (se figur 1.8 , s 29) 
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Figur 1.8 
 

             Korrekt lösning                                        
 
 
 
 
 

    
  

 
 
 

      
      
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                         
                                                                       Uppgiften 
 
 
 
Skola A 
 
O: Om man t ex skall tillverka något i slöjden och gör en ritning… 
 
P1: Jaha, det här har vi säkert gjort en massa gånger… 
 
F1: Så och så (ritar) … och sen så dom skulle va 150 cm långa, men då … man får ju inte plats med två stycken 
sådana här stora om man säger så … 
 
P1: Nu får du förklara vad du gör! 
 
F1: Ja, det här är själva hela plattan (pekar på sin figur)… alltså hela den där stora där… ja jag har 
jätteförminskat alltså. 
 
P1: Vad har du… har du bara ritat på måfå eller… vad har du för skala? 
 
F1: Nej, den är alltså 2,44… cm och 1,2 cm … jag menar att dom är så långa dom här som 15…150 cm långa 
och 35… 
 
P1: Men, man borde… det är väl säkert med någonting med division om jag inte misstar mig… det kanske 
inte är det. Man måste se hur många gånger 150 går i… 
………………………………………………………………………………….. 
 
F1: Ja, men alltså… så här är … så här står alltså dom där stora hyllorna och då får det plats 3 sådana hyllor på 
varje platta…  
 
P1: Hur kom du fram till det då? 
 
F1: Jaha, jag mätte och ritade ut den där jättestora och så ritade jag ut… 
 
P1: Men kan man inte lösa det utan att mäta det? 

 Artefakt

 Uppmärksamhet

     Förståelse  
 
          
  

   Verklighets- 
    uppfattning 

  

  Språk 
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F1: Jo det kan man väl men det är … jag tycker att det är lättare om man ser det framför. 
 
O: Jodå, det finns många olika sätt att lösa det här problemet på men det är nog väldigt bra om man gör en slags 
ritning. 
 
F1: Men man kan göra den lite större. 
…………………………………………………………………………. 
 
F1: Trettiofe… eh… vänta 100 … hur bred då. 120 cm breda och 15 cm ... då får man inte plats med någon 
mer…om tar 5 plattor som man gör så på då får man ju ut alla stora…eh…alla stora plattor …då så är det ju 
15…vänta vad är det nu …60 minus 15 är …nu kan jag inte räkna…är 45 till småplattor. 
 
O: Så skall du tillverka 45 småplattor … hur går du tillväga sen då? 
 
F1: Ja då får jag väl göra en ny sån här mall då och flytta upp… och se ur många man får plats på den. 
 
Kommentar: F1 behärskar skala och har lyckats med att göra en ritning med vars hjälp hon i 
stort sett har löst problemet. F1 kan dock inte förmedla sina kunskaper till P1 och P2. 
Kommunikationen inom gruppen är otillräcklig. Observatören introducerar i det här läget 
artefakten.  P1 och P2 tar hand om artefakten. De blir mer aktiva och dominerar 
lösningsproceduren.  F1 blir vägvisare och konfirmerar pojkarnas och sina egna hypoteser. 
 
P1: Är det här en hylla alltså? 
 
F1: Ja… 
 
P2: … och man skall ha 15 stycken såna.  
 
P1: Då behöver man… vänta lite nu måste jag tänka efter lite. Jag får tänka lite.  Kolla dom har 15 stycken 
sådana skall dom ha… här är 3 och då behövs det fem som du sa förut…fem sådana och dom där skall dom 
60 av. 
………………………………………………………………………… 
 
P1: Men kolla här nu … vänta nu… vänta nu… ta det lugnt … kolla här… först så tog vi när vi hade tre 
sådana här så hade vi 3 vita och tre röda … då var det ju fem… då använde vi fem plattor… då vart det ju 
15 sådana då måste det blivit 15 vita också… då är det ju 45 … kvar. 
 
F1: Ja,  45 sådana där kvar. 
 
P1: Hur många är det här…1,2,3,4,5,6,7,8 (lägger ut 8 småhyllor på spånplattan) 8 gånger 9 …nej 8 gånger 7 
…och 6 gånger 8 är 48… 
…………………………………………………………………………… 
 
F1: Man kanske kan lägga dom … jag vet inte man kan kanske lägga dem så här. 
 
P2: Jo, kanske! Jo det kommer att gå åt en till tror jag. Vänta! Ställ dom… likadant en gång till! 
 
F1: Ja, då blir det… 
 
P1 & P2: Får du plats med en till vet du… 
 
F1: Jag tror inte det… 
 
P1: Häruppe får du det garanterat… 
 
F1: Tror du det? Det kanske man får. 
 
O: Vad kommer ni fram till? 
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P1: Nu får det plats med 9 där… och då är det ju 45… 9gånger 5 är 45. 
 
F1: Ja, just det då behöver man bara 10 plattor tillsammans. 
…………………………………………………………………………….. 
 
Kommentar: Tack vare artefakten lyckas hela gruppen utverka förståelse för hur 
uppgiften skall lösas. F1´s tidigare förklaringar blir nu begripliga för P1. Gruppen arbetar 
mot samma mål, talar samma språk och känner att rätt lösning är inom räckhåll. Artefakten 
underlättar kommunikationen i gruppen. Innan artefakten introducerades kämpade P1 med att 
tolka problemformuleringen. Med hjälp av artefakten och sina kamrater arbetar sig P1 fram 
till en fullständig förståelse för uppgiften vilken han kommunicerar till gruppen. 
 
O: Förklara hur ni kom fram till detta! 
 
P1: Nu får jag försöka! Vi börjar om från början… först började vi med tre sådana här… så va?… (visar med 
artefakten)… tre långa så… så får man plats med tre vita där (P2 håller med) 
Då är det för att räkna ut hur många sådan här som man behöver …3 gånger 5 är 15, man behöver 15 stycken 
och då har man eftersom man har tre sådana här på varje …så har man ju då … 
 
F1:..45 kvar… 
 
P1: …45 kvar eftersom man har 15 vita och då behöver man alltså … då får man alltså plats med nio stycken på 
en platta … 9 gånger 5 är 45 ( P2 håller med) och då får man 60 sådana 
 
O: Och svaret blev? 
 
P1, P2&F1: 10! 
…………………………………………………………………………. 
 
O: Vad är det som är svårt här då? 
 
F1: Att kunna tänka sig det i huvudet, det är svårt. 
 
P1: Att se det framför sig, att kunna jobba med de här grejerna framför sig. 
 
F1: Det blir lättare och rita upp och sen med än att bara tänka sig med siffror, än sen när man har det på riktigt 
då blir det ännu lättare. Så då kan man ju flytta och testa lite… 
   
 
Skola B 
Grupp 1 
 
P1: Det kanske inte räcker till två styckena sådana där… får han limma ihop dom eller? 
 
O: Nej, så komplicerat är det inte. Det enklaste möjliga sättet gäller. 
………………………………………………………………………………… 
O: Hur kan man gå tillväga om man har en stor sak… om man t ex skall tillverka något brukar man göra en 
ritning … och om man skall tillverka en bil är ju inte ritningen i samma storlek som i verkligheten. 
 
F1: Ja, då… förminskar man… vi kan ju göra en skala av det kanske. Men det kanske är det du har gjort ( riktar 
sig mot P2). 
 
P2: Nej, det är ju ingen skala, jag bara ritade upp det. 
 
O: Jag har linjaler om ni behöver… 
 
F1: Vilken skala skall vi ta? Skall vi göra så vi sänker ner dom 100…244 cm långa, hur långa skall vi göra 
dem då? 2,4 … Eller skall vi typ ta hälften? Hur skall vi göra?  
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P2: Ta… nu blev det lite svårt här! 
 
F1: Jag är inget bra på skala… men ta till 2,4 då… ( mäter upp) 2,5 blir det typ… 
 
P2: Fast det blir väldigt smått… 
 
F1: Jag vet … jag testar… om vi tar typ delat på 50 t ex… alltså så en… 
………………………………………………………………………………. 
 
O: Det är en spånplatta som du gör här nu? 
 
F1: Ja, precis… jag minskar ner den med 50… 
 
P1: Då får jag plats med 8 såna på en sån… 
 
F1: Du kanske redan har testat (riktad mot P1)… det är onödigt att jag sitter med det här… 
 
F1: I verkligheten så är den här 120 och den där är 244 och tjockleken är 2,4 cm…den syns inte ens…ja 
faktiskt det kan fungera. 
 
O: Nu har du alltså en spånplatta där… förminskad? 
 
F1: Ja, då är det frågan om vi skall… 
 
P1: Skala 1:50? 
 
F1: Ja, jag vet inte hur det blir då riktigt… vi gjorde det i hemkunskapen en gång… vi delade med 50… och 
då var 1 cm 2m… (blir tveksam) … nähä… men man har 105 cm långa då går ju dom på här i varje fall …105 
genom 50 är 2,1 … Stämmer det? 
 
P1: Nästan nio stycken fick han in där… 
 
F1: Då finns det ju lite plats kvar där… det spelar kanske ingen roll? Hur många går det in på bredden då? Dom 
är 28 cm… 
 
P1: Såna små gick det in så här många 8 (visar), nästan 9… 
 
P2: Det måste väl vara 8 då? 
…………………………………………………………………………. 
F1: Vad fick du? Jag får olika jag får inte samma… jag delar alltså bredden …28 breda är de ju…244 genom 
28… (244/28 = 8,71 Min anmärkning) … nu fick jag 8… lite mer… 
 
P2: 8 får han in på längden så… 
………………………………………………………………… 
 
Kommentar: I inledningen visar observatören vägen när han förklarar att man inte får limma 
ihop hyllorna. F1 behärskar skala men överger den metoden till förmån för en annan metod. 
Gruppen drar fel slutsatser och observatören introducerar artefakten. Introduktionen av 
ett konkret laborationsmaterial, en artefakt, underlättar tänkandet i gruppen. 
En artefakt medverkar till att gruppen får en tydligare bild av problemet vilket medför att 
kommunikationen inom gruppen ökar. Gruppen kan nu korrigera felaktigheterna. 
Observatören ger gruppen en ledtråd. Gruppen kommer snabbt fram till ett korrekt svar. 
 
P2: Det här alltså de här bitarna… 
 
F1: Ja, det måste det vara… är det här den stora?  
 
P2: Det är den han har där!  
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F1: Då måste han ha 15 sådana här alltså… vi kan ju se hur många det går in.  
 
P2: 8 skall det gå in… 
 
F1: Våra beräkningar stämmer inte! 
 
P1: Blir det en till? 
 
O: Kan man kombinera dem på olika sätt? 
 
P2: Ja, gör så här… 
 
F1: Går det inte så… ja så där! Sen så kanske man kan… 
 
P2: Sen kanske man kan få på bredden också… 
 
F1: Då går det in 4 och så kanske det går in en på slutet kanske… 
 
P1: Lägg så där sen… 
 
F1: Precis, ifall det går en till… är det alla? Så… 
 
P2: Då går det alltså in 9 här… helt plötsligt! Då räknar vi om. 
…………………………………………………………………………………… 
 
P2: Men nu vet jag, nu vet jag… 
 
F1: Kan du dela med dig! 
 
P2: … om man gör alla de här stora hyllorna först på dom här då behöver han 5 sådana här stora (pekar på 
spånplattan)… 
 
P1: Jaaa, nu vet jag… 
 
F1: Då återstår 10… 
 
P1: Nu vet jag… 
 
P1: Det behövs alltså… om vi gör så här som vi har nu och får 3 stycken stora då får vi alltså… 3 blir 15 vi 
behöver alltså fem sådana här stora… 
 
P2: … och då har han gjort 15 sådana och alla stora… 
………………………………………………………………………………… 
  
O: Nu får du övertyga kompisarna! 
 
P2: Först så gör han alla de här stora plattorna och då blir det ju över här så lägger man också 3 små hyllor på 
varje och när han har gjort alla dem så har han gjort 15 stora och 15 små, och då är de stora färdiga, och sen så är 
det 45 småhyllor kvar, och vi fick in 9 på en sån där. Vad är 45 delat på 9? (P1 och F konfirmerar varje steg med 
mmm hela tiden) 
 
F1: Det är fem! 
 
P2: Då behöver han alltså tio plattor!  
 
P1: Det gick… 
 
O: Hur upplevde ni när ni fick de här (artefakten)? 
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F1 och P1: Det gick mycket lättare… 
 
O: På vilket sätt? 
 
F1: Man kan sitta och liksom pyssla … 
 
P1: Det blir för jobbigt och räkna om man skall ha tre såna och lägga andra så  … och kanske kombinera. 
 
P2: Det hade jag aldrig kommit på om vi inte hade haft dom här. 
 
O: Alternativet är att rita in alla hyllor på pappret vilket tar väldigt lång tid. 
 
F1: Det hade kanske gått… 
 
F1: Det är mycket lättare om man kan göra med händerna liksom så att man ser… 
 
Skola B 
Grupp 2 
 
F2: Nu får vi bestämma om det är en spånplatta… man kan ju inte säga om det får plats typ en och halv hylla 
på… då går inte så bra för då måste man skarva… 
 
P1: Ja, ja vi får se… 
 
F1: Får man skarva? 
 
O: Nej, det skall vara en hel hylla… inga svårigheter! 
 
F2: Men då så… 
………………………………………………………………………… 
 
 
P1: Alltså skall spånplattorna få plats i hyllorna? 
 
F1: Du gör ju hyllorna av spånplattorna… 
 
P1: Ja just precis … jag tänkte väl att det var något lustigt… 
 
(Nu går det trögt med arbetet. Två olika tillvägagångssätt används.)   
 
O: Kan man lägga hyllorna på mer än ett sätt? 
 
F1: Eh, det måste ju va… fiberriktning och sånt där eller? I spånplattor finns det ingen fiberriktning… 
 
O: Nej, det har ingen betydelse… jag tänkte mera på hur man kan lägga ut de långa hyllorna på 
spånplattan…kan man lägga ut dem på bara ett eller på många olika sätt? 
 
P1: Jaa, man kan ställa dem upp eller det beror på… (blir avbruten av F2). 
…………………………………………………………………………………… 
  
Kommentar: Observatören hindrar att felaktiga uppfattningar får fäste i eleverna vilket 
medför att de spar tid och energi.  
 
F2: Okey, då så är det bara… hur många får det plats… hur många 28 cm får det plats på 244?  
 
P1: 28? (börjar räkna på miniräknaren) 
 
F2: Mmm…(konfirmerar) 
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F2: Blev det mer än 8?  
 
P1: Jaa… 
 
F2: Då får det plats 8 stycken. 
 
P1: Fast när det är 2 stycken så får det plats… får det plats 17 stycken!  
 
F2: Va? 
……………………………………………………………………… 
 
Kommentar: Gruppen använder sig av en felaktig metod. Observatören ger gruppen 
artefakten och snabbt kommer de fram till rätt svar. 
 
O: Jag tror att det underlättar lite… får se vad ni kan göra med det här! 
 
F1: Åh, kolla perfekt… men har vi bara en sådan här? (pekar på spånplattan). 
 
F2: Det här är ju en spånplatta… det är väl dom stora och det där är dom små. På dom stora får man göra… 
 
P1: Kan man chansa?  Kan man lägga in 3 där kan man lägga in mindre där på samma spånplatta. 
…………………………………………………………………………………… 
 
F2: Då har vi 3 stycken här på…3 stycken sådana… 
 
P1: På en spånplatta?  
 
F1 och F2: Ja! (bekräftar) 
 
F2: Då så skall vi bra ha 15 sådana där stora… då behöver vi bara 5 såna (pekar på spånplattan)… 
 
P1: Men så kommer ju… vi skall ju ha 60 hyllor som … (blir avbruten)… 
 
F2: Men nu har vi ju 15 sådan här små också och då skall vi ha… ehhh… 
 
P1: Vi skall ju bara ha 15 hyllor som är i den här storleken…och det är ju fem spånplattor…men å andra sidan så 
måste vi lägga ut en sån här… 
 
F2: Precis! Men vi har redan gjort 15 stycken små så de behöver vi ju inte… vad är 60 minus 15? 
 
F1: 60 minus 15 är… gud vad trögt det går idag… är 45. Då behöver vi göra 45 till. 
…………………………………………………………………………………. 
 
P1: 9 stycken på en spånplatta…innan var det 17… 
 
F2: Okey! Då så… hur många såna… hur mycket behöver vi? Vi behöver 45 till…9 gånger 5 är 45… 
 
F1: Då behöver vi 5 spånplattor till eller? 
 
F2: Ja, hur många spånplattor hade vi från början? Vi hade… 
 
P1: … 5… totalt…tio spånplattor. 
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Skola C 
Grupp 1 
 
O: Är det någon som har en idé om hur man skall gå tillväga? Du började skissa på något… 
 
P1: Jag målade upp en sån där bara ( syftar på en spånplatta). 
 
O: Det finns linjaler här om ni har någon användning av det. 
 
P1: Nja, det behöver jag inte… det kan jag inte påstå. 
……………………………………………………………………………. 
 
F2: Tjockleken spelar inte så stor roll! 
 
O: Nej, just det. 
 
F1, F2 och P1 återgår till att arbeta individuellt under tystnad. 
 
O: Räknar ni ut den totala arean på hyllorna?  
 
F1 och P1: Mmm… 
 
P1: Jag räknar ut om han skulle ha haft en stor sån där… spånplatta…hur stor den skulle ha varit…om man 
lägger ihop alla…Nej, jag vet inte… (blir osäker). 
…………………………………………………………………………….. 
 
Kommentar: Introduktionen av artefakten hjälper till att överbrygga gruppens oförmåga 
att göra en ritning. Kommunikationen inom gruppen är väldigt sparsam. Artefakten och 
observatören understödjer gruppen på vägen mot en korrekt lösning.  
 
O: Hur kan man gå tillväga? 
 
F1: Man lägger upp dom på den där (pekar på spånplattan). Va bra… 
 
O: På hur många olika sätt kan man lägga de långa hyllorna? 
 
P1: Man kan lägga en lång och en kort… 
 
F1: Man kan lägga så här… så (testar- lägger de långa hyllorna tvärs över inte på längden) 
 
P1: Nej…(ser att det inte går) 
 
F2: Jag tar de långa först jag… så … (lägger upp dem på rätt sätt). 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Stando 
 
O: Hur många spånplattor går det åt för att tillverka 15 långa hyllor? 
 
F1: Det går åt 5. Det går ju inte köra 60 om man skall göra så där… 
 
O: Nu har ni tillverkat alla de långa hyllorna. Hur många korta har ni fått på köpet? 
 
F1: 15! Så tar man 60 minus 15… det blir 45!  Jättesnillen!  
( skratt över att det tog tid att räkna ut 60 minus 45). 
 
F1: Då har vi 45 korta kvar att tillverka… 
……………………………………………………….. 
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O: Hur många får ni plats med nu då? 
 
F1,  F2 och: 9! 
 
O: Hur många hade ni kvar att tillverka? 
 
F1: 45 … så det blir 5 stycken … 9 gånger 5 är 45… det blir 5 till. Det går alltså åt 10 spånplattor. 
 
Skola C 
Grupp 2 
 
P1: Hur tror ni att han vill ha hyllorna då, hur skall hyllorna se ut? 
 
F1: De är väl bara platta… såna där som sitter på väggen (pekar på en hylla i skolsalen)… såna där vanliga… 
säger vi.  
……………………………………………………………………………………….. 
 
P1: Kan han inte skära och klistra ihop? Såga itu och klistra ihop? 
 
O: Nej, så komplicerat är det inte! Enklast möjliga, mest logiska… vi skall inte göra det svårare än det är. 
………………………………………………………………………………………… 
F2: Han skall ha 150cm…gånger 35… 
 
P1: Det är bredden…det är bredden och längden. 
 
F1: Då blir det 3… 
 
P1: 120 delat på… vad fick du… 
 
F1: Jag delar på 35 för att se hur många man kan ha, hur många såna där första hyllor som man kan ha på de här 
brädena… tre stycken och så blir det kvar… 
………………………………………………………………………….. 
 
P1: Ja, det var det jag tänkte, det var det jag  tänkte på att lägga åt det där hållet istället. 
 
F1: Jamen, då får det plats…hur många har du? 
 
F2: En.. 
 
P1: Ja, en får det plats… sen så måste man göra den i rätt bredd också så att den blir 28 bred. 
 
F1: 240 lång minus 150… blir det 94? Väl? Ja det får det bli! Och sen så är det ju … den skulle vara 28… den 
ligger på 28 va? Är det någon som…94 delat på 28… 
 
P1: 3,3571428… 
 
F1: Då blir det 3 stycken plattor här då, smala, eller?  
……………………………………………………………………….. 
 
O: Hur många långa hyllor skall ni tillverka? 
 
F1: (Svarar inte på frågan) Det är 7 stycken på varje…mmm… 
 
P1: Jag skall titta…15 skall vara långa… 
 
F1: Men det är ju 3 gånger 15 … det blir ju för många… det blir 45… om vi gör så där på alla. Så kan man ju 
ta… man behöver ju inte göra alla… det räcker ju med… 5 stycken såna. Om vi tar 5 först då…5 stycken 
spånplattor… 
…………………………………………………………………………… 
O: Hur många spånplattor har ni använt nu? 
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F1: 5 och då har vi 15 stora …och 4 gånger 5…20 små. 
 
P1: Då har vi 40 stycken till. Hur många får det plats? Det är ju alltså 28… 
 
F1: 10 stycken kvar… 
 
O: Ni är inne på rätt spår men ni gör ett litet tankefel men jag har tagit med lite laborativ materiel som kommer 
att underlätta ert arbete. 
…………………………………………………………………………. 
 
Kommentar: I inledningen hindrar observatören att felaktiga uppfattningar får fäste i 
gruppen. Gruppen använder sig inte av skala och kommer fram till att det får plats 3 stora 
hyllor och 4 små hyllor på en spånplatta vilket är fel. Observatören räcker över artefakten. 
Observatören ställer efter en stund en fråga till gruppen. Syftet med frågan är att leda in 
gruppen på rätt väg efter ett fel beslut. Gruppen besvarar frågan med hjälp av artefakten och 
löser sedan problemet. 
 
F1, F2 och P1 testar sina hypoteser med hjälp av artefakten. 
 
P1: Dom här skall ju ligga så va? 
 
F2:  Ja! 
 
F1: Ja, just det! 
  
P1: Hur många fick vi plats med där? Var det 3 eller 2? 
 
F2: 3 sa vi väl… och då blir det spill där uppe…. 
 
F1: Och så skulle det ligga en åt det hållet också. 
 
P1: Skall det inte var dom här och lägga… 
 
F1: Ja, dom skulle det också va! 
………………………………………………………………………… 
 
P1: Så här måste det ju vara: 3 och 3 - det går ju! ( Gruppen har lagt tre långa och tre korta på spånplattan). 
Ifall man inte gör så här (testar)…nej det kan man inte få 
…………………………………………………………………………. 
 
F1: Nu har vi kvar... 15 stora och 15 små på 5 plattor…45 skall vi göra… 
…………………………………………………………………………….. 
 
P1: 45… hur många behöver vi då då? Om vi lägger 6,7 (räknar hyllorna varefter han lägger upp dem)…får vi 
plats med en till… 
 
F1: 8 får det plats! 
 
F2: a! 
 
O: Är ni säkra på det? Kan man kombinera hyllorna på något annat sätt? 
 
F2: Det kan man säkert göra… 
 
P1: Om du lägger… 
 
F1: Du får plats med här också! 
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F2:  Ah! 
 
F1: Får vi plats med fler? 
 
P1: Får vi plats med 9?  
 
F1: Är du säker på att dom får plats… det är liksom kanter här? 
 
P1: Då blir det 45 exakt… 9 gånger 5 …då behöver vi bara 5 spånplattor. 
 
F1: Mmm… (konfirmerar) 
 
P1: Ifall det får plats… men det ser faktiskt ut som det får plats. Då tar vi 5 till sådana… 
Hur många behöver han använda? Han behöver alltså använda… 9 plus 5… nej vad sa jag 
 
F1: …det är 45… 
 
P1: … 10 stycken behöver han använda då. 
 
F1: Ja, 10 stycken blir det!  
 
P1: Och det blir exakt och det blir faktiskt rätt bra! 
…………………………………………………………………………… 
 
O: Vad tyckte ni var svårt? Om ni inte hade fått labb material hade ni löst problemet då? 
 
P1: Ja, men det hade tagit mycket längre tid., tror jag faktiskt…för det…men hade vi gjort riktigt och haft 
linjal…  
 
O: Det fanns linjaler här… 
 
P1: … så hade man kunnat använda rutorna ( syftar på rutorna på pappret)… Då hade man kunnat rita upp en 
som är skalenlig, ja inte exakt men så att varje bit blir skalenlig som man ritar på… så blir det lättare. Förutom så 
här (pekar på labb.matr.) är det inte lätt att se ifall det stämmer eller inte. 
 

 
 
 

6.1.6 Uppmärksamhet  
 
Bristerna kan karaktäriseras som slarvfel av olika slag. Om läraren eller en kamrat påtalar 
felet för eleven bör eleven omedelbart kunna rätta till det felaktiga (Möllehed 2001). 
 
Med enkla medel kan observatören/elev ingripa i samtalet (bli vägvisare) och uppmärksamma 
felet. Ofta räcker det med en antydan eller en uppmaning för att gruppen snabbt skall inse vad 
som är fel och komma överens om en ny väg att gå. (se figur 1.9, s 40) 
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Figur 1.9 
                                     Korrekt lösning 
 
 
                                       
 
 
 
 

    
   

 
 
 
    
               
 
 
 
 
 
              Uppgift 

Skola A 
 
F1: Det kan inte stämma! 
 
O: Men vad kommer ni fram till… 
 
P1: 600 blir det! 
 
O: 40 gånger 0,15… 
 
Kommentar: Observatören pekar på ett slarvfel. P2 inser räknefelet och rättar genast till 
det. P1 tänker efter och konfirmerar att svaret är rimligt. 
 
P2: 6 blir det! 
 
P1: Vart det 6, sa du det? 
 
P2: mmm… 6 dm2  alltså. 
 
O: Tycker ni att det låter rimligt? 
 
P1, P2 och F: Ja… 
 
Skola B 
Grupp 2 
 
P1: 46 kubikdecimete… kubikdecimeter (blir tveksam)… 
 
F2: Det är ju inte det vi räknar ut.  Det är ju dm2 inte kubik… 
……………………………………………………………………………… 
 
Kommentar: P blir tillrättavisad av F2 och förklarar i sin sammanfattning vad man 
bestämmer när man räknar ut volymen.  

 Uppmärksamhet

     Förståelse  
 
          
  

         

  Språk 
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P1: Ja vi räknade ju ut varje sida… ja precis… hur mycket papper går det åt (läser frågan en gång till)… 
totalt 46 dm2. 
O: Vem vill göra en resumé på det här problemet … hur ni tänkte och hur ni gick tillväga… 
 
F1: X kan göra det! 
 
P1: Okey, ja…  vi tänkte det att om vi hade räknat ut i dm3 så skulle vi har räknat ut hur mycket innehåll 
det finns… vi skulle… har räknat ut hur mycket papp det gick åt för att göra den här lådan. Så vi räknade ut 
varje sida och sen la ihop och sen så plus spill 15 %… vi gjorde, kan vi säga, likadant som förra gången… 
    
Skola C 
Grupp 1  
 
O: Och de andra 2 sidorna hur stora är de? 
 
Kommentar: Med enkla medel ger observatören en ledtråd till gruppen. Gruppen inser genast 
felet och rättar till det. 
 
P1: Ja, just det, det är ju inget… ingen grej över… (blir avbruten). 
 
F2: … det är ju inget lock på. 
 
P1: Nähä, jag tänkte på något annat… 
 
F1: Men utan lock…jag tänkte på med lock. 
 
P1: Utan lock står det! Jag tänkte med lock jag. Då skall jag ta bort 12… det blir 40.  
 
…………………………………………………………………………………………… 
P1: Jag räknade… jag läste uppgiften lite dåligt. Jag räknade att det var lock också. Jag utgick från den figuren 
där (pekar). 
 
Skola C 
Grupp 2 
 
O: Om ni läser uppgiften en gång till! 
 
Kommentar: Observatören misstänker att gruppen inte varit uppmärksam när de läste 
uppgiften och uppmanar dem att läsa den en gång till. P1 upptäcker genast felet och F1 för in 
gruppen på rätt väg igen. 
 
P1: En låda utan lock… 
 
F1: Jaha… 
 
P1: … det är inget lock på! 
 
F1: Då tar man bort 12 då! Då blir det 40 istället. Det är bara att ta bort den! 
…………………………………………………………………………………………… 
 
P1: Ja, det är att man inte…tänker på det…för man ser hellre på bilden än att läsa texten. 
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6.2 Sammanfattning 
Alla grupper löser uppgift 1. När gruppen kommunicerar uppstår ett unikt växelspel som styr 
och påverkar gruppmedlemmarna. Det är språket som för gruppen mot en korrekt lösning. 
Uppgift 2 och 3 i observationerna ställer till problem av olika slag både för enskilda elever 
och hela gruppen. Problemen för med sig att det uppstår ett hinder, ett brott i 
lösningsproceduren, som eleven/eleverna behöver hjälp med att komma över. Uteblir hjälpen 
hindras eleven/eleverna från att nå en korrekt lösning. Fyra kategorier, Textförståelse, 
Mekaniskt tänkande, Verklighetsuppfattning och Uppmärksamhet beskriver de hinder som 
elev/eleverna måste få hjälp med att ta sig över. (se figur 1.10) 
  
Figur 1.10                       Korrekt lösning 
                                       
 
 
 
 

    
   

 
 
 
 
          
 
 
    
           Uppgift 
 

Med hjälp av interaktion, kommunikativa och fysiska artefakter kan man förmedla den 
kunskap som finns hos eleverna i gruppen och hos observatören. Medierande redskap, språk 
och artefakt, hjälper eleverna över hindren mot en korrekt lösning. (se figur 1.11) 
 
Figur 1.11 
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  Textförståelse 
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 Uppmärksamhet

    Förståelse  
 
          
  

      Verklighets- 
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  Textförståelse 
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7. Diskussion 
 
Examensarbetet har fått mig att inse att matematiska uppgifter av problemlösningskaraktär 
ställer många krav på färdigheter och kunskaper hos såväl elever som undervisande lärare. 
Frank K Lester (Nämnaren, Matematik ett kommunikationsämne 1996) räknar upp en rad 
faktorer som påverkar elevernas problemlösningsförmåga. Det är faktorernas oförutsägbara 
komplexa beroende av varandra som för med sig att det är så svårt för eleverna att lära sig 
problemlösning. Man kan också vända på steken och påstå att problemlösningens komplexitet 
ställer krav på lärarnas undervisning. Jag tror att om undervisningen skall bli meningsfull och 
lärorik krävs det att man som lärare har insikt i problemlösningens komplexitet. 
Konsekvenserna av Lesters synpunkter blir att man som lärare måste inse att eleverna behöver 
lång tid på sig för att utveckla sin problemlösningsförmåga vilket i sin tur ställer krav på en 
långsiktig planering och en varierad undervisning (Björkqvist 2001). 
 
Ebbe Möllehed (Figur 1.2 s 14, se även bilaga!) beskriver i sin doktorsavhandling olika 
faktorer som påverkar problemlösningen i matematik. Uppgiftens svårighetsgrad ställer krav 
på specifika kognitiva och matematiska färdigheter och kunskaper. Möllehed (2001) 
framhåller att eleverna måste ha en bas att stå på för att nå en korrekt lösning. Basen består av 
olika kognitiva färdigheter och kunskaper som hjälper eleverna att tolka och reda ut 
problemtexter. Först därefter, när eleverna har bestämt sig för en strategi, kan de få 
användning av sina matematiska kunskaper. 
 
Naturligtvis råkar eleverna ut för svårigheter och gör fel när de löser uppgifter av 
problemlösningskaraktär. Enligt Möllehed (2001) har en stor del av eleverna, i 
undersökningen, brister i de kognitiva faktorerna och når därför inte en korrekt lösning.  
Jag tror att man som lärare, i undervisningen, kan dra fördel av att känna till att elevernas 
svårigheter i problemlösning ofta beror på brister i elevernas kognitiva utveckling och inte på 
otillräckliga matematiska kunskaper. Vill man utveckla elevens problemlösningsförmåga bör 
man genomföra undervisningssekvenser som på olika sätt tränar elevernas kognitiva 
färdigheter (Möllehed 2001 genom Poyla). Får eleverna en solidare bas att stå på ökar deras 
chanser att nå en korrekt lösning. 
 
De fem grupperna i mina observationer råkade ut för olika svårigheter när de löste 
uppgifterna. Tre av mina kategorier, Textförståelse, Verklighetsuppfattning och 
Uppmärksamhet, finns även med i Mölleheds undersökning. Detta är i och för sig inte så 
konstigt eftersom de tre uppgifterna som jag använder i mina observationer kommer från 
Mölleheds doktorsavhandling. En stor skillnad är dock att samtliga fem grupper i mina 
observationer löste alla tre uppgifterna. I Mölleheds undersökning löste 82 % uppgift 1, 35 % 
uppgift 2 och 4 % uppgift 3. Detta är heller inte så förvånande eftersom Mölleheds och mina 
metoder och genomföranden väsentligt skiljer sig åt.  Möllehed lät eleverna lösa uppgifterna 
enskilt och skriftligt. En brist i Mölleheds undersökning är att ofullständiga eller uteblivna 
lösningar inte lämnar någon förklaring till vilka svårigheter som eleverna råkade ut för. 
När eleverna arbetar enskilt och råkar ut för svårigheter når de ofta inte en korrekt lösning  
av problemet. En stor del av eleverna uppvisar brister i de kognitiva färdigheterna (Möllehed 
2001). De misslyckas på grund av att de inte klarar av att tolka problemet. De är hänvisade till 
sig själva och kan därför inte diskutera sina idéer och förslag med någon.  
 
I en grupp kan man tillsammans med andra testa och utveckla sina idéer och förhoppningsvis 
få nya infallsvinklar som leder till en korrekt lösning. Alla elever är dock inte hjälpta av att 
arbeta i grupp. Grupparbete kräver att man vågar uttrycka tankar och synpunkter.  
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I mina observationer fanns det några elever vars muntliga insatser i lösningsprocessen var 
små. Som lärare bör man känna till att vissa elever behöver mer tid än andra för att sätta sig in 
i ett problem. Jag tyckte mig märka att en del elever hindras i sitt eget tänkande när de skall 
sätta sig in i andras förslag. Konsekvensen blir att de inte kan gå vidare i lösningsprocessen 
förrän de förstår vad kamraterna talar om.  
 
Grupperna i mina observationer interagerade med varandra och fick när situationen så krävde 
stöd av en artefakt. Observatören medverkade också och understödde grupperna med små 
medel när så behövdes. Uppgift 2 och uppgift 3 upplevdes mycket riktigt av eleverna som 
svårare än uppgift 1. Uppgifternas svårighetsgrad styrde behovet av understöd. Säljö (2000) 
skriver att språket ger människan möjlighet att organisera sig i kollektiv. Vad man inte kan 
uträtta själv kan man uträtta i grupp. När elever arbetar i grupp förmedlas idéer och förslag 
med hjälp av språket. Språket är människans viktigaste medierande redskap (Säljö 2000).  
Jag fann att när gruppen kommunicerar uppstår ett unikt växelspel som styr och påverkar 
gruppmedlemmarna.  
Den stegvisa kommunikationen påverkar gruppen på olika sätt. Gruppens framgång eller 
misslyckande avgörs av deras förmåga att, med hjälp av språket, nå ett samförstånd som leder 
dem till en korrekt lösning. Eleverna framför och försvarar sina åsikter men avslöjar även sina 
brister när de ställer frågor som visar att de inte förstår.  
 
När eleverna, med hjälp av språket, synliggör de svårigheter som de råkar ut för får de ofta 
hjälp och understöd av den egna gruppen och/eller observatören. Wyndhamn, Riesbeck och 
Schoultz (2000) uppmärksammar läsaren på olika sorters ”stöttor”. Läraren och kamraterna 
utgör verbala stöttor som skiljer sig åt innehållsmässigt. I de fall som gruppen inte själv 
klarade av att komma förbi den svårighet som uppstod fick de hjälp av observatören. Genom 
att lyssna på gruppernas diskussion förstod jag för det mesta vilken svårighet som hindrade 
dem. Med hjälp av mina kunskaper i matematik och pedagogik kunde jag med små medel 
leda dem mot en korrekt lösning. Det är först när man får tillgång till elevernas tankar och 
resonemang som man kan utmana, utveckla och förändra elevernas kunskaper.  
 
Uppgift 3 gav upphov till mycket kommunikation inom grupperna. Schoultz (2000) påpekar 
att det är med hjälp av språket, konversationen, som människan utvecklar, testar och 
kommunicerar kunskap.  Schoultz påstående får stöd av mina observationer. I grova drag kan 
man dela in de olika gruppernas försök till att lösa uppgift 3 i två faser. I den första fasen 
misslyckas eleverna med att göra en ritning. Gruppen kompenserar bristen på färdigheter 
genom att anpassa de befintliga kunskaperna till problemet vilket momentant genererar 
kommunikation. Kommunikationen leder dock inte till en korrekt lösning av problemet.  
När artefakten introduceras inleds fas två. Kommunikationen tilltar i styrka och tillsammans 
resonerar sig gruppen, med understöd från artefakten, fram till en korrekt lösning.  
 
Observationerna visar att det inom grupperna finns kunskapsskillnader. Den elev som klarat 
av att tolka problemet leder ofta de som inte har förstått. Möllehed (2001) påtalar att det finns 
en stor spridning i problemlösningsförmågan hos elever som går i samma klass. Möllehed 
framhåller med stöd av sina resultat att skillnaderna i utvecklingspotential är betydande för 
olika elever. Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) skriver om Vygotsky och zonen för 
proximal (närmaste) utveckling och påpekar att det existerar en klyfta mellan vad en person 
kan utföra på egen hand och vad en person kan uträtta tillsammans med någon som har större 
erfarenhet och mer kunskaper. Skall eleven komma åt den kunskap som finns i den närmaste 
utvecklingszonen måste han eller hon få hjälp av någon som är mer kompetent. 
(Ann Ahlberg 1995). 
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Många elever i observationerna fick hjälp av artefakten och vägvisande kamrater. Från att ha 
blivit stöttade av kamraterna kunde de senare själva, med hjälp av artefakten, redogöra för en 
lösning av problemet.  
 
I uppgift 1, som har en hög lösningsfrekvens, ser man tydligt hur de olika gruppernas 
kommunikation successivt leder fram till en korrekt lösning. Ett problem med högre 
svårighetsgrad sätter dock gruppens kunskaper på prov.  
 
I uppgift 2 gav figuren och texten i uppgiften upphov till problem för några elever i de olika 
grupperna. När gruppen råkar ut för en svår uppgift behöver de ibland assistans utifrån. 
Gruppen hjälptes åt att förstå texten men observatören var tvungen att uppmärksamma dem på 
slarvfel som hindrade dem från att nå en korrekt lösning.  
 
I uppgift 3 krävdes det att grupperna fick hjälp av observatören och/eller en artefakt för att de 
skulle nå en korrekt lösning. Hade eleverna inte fått tillgång till artefakten hade de inte klarat 
av att lösa problemet.  En artefakt, i det här fallet skalenliga modeller av olika hyllplan, är ett 
utmärkt hjälpmedel när eleverna skall testa och utveckla den kunskap som finns i gruppen. 
Med hjälp av artefakten kan eleverna tänka i nya banor och tillsammans komma fram till en 
korrekt lösning.  
 
En utveckling av problemlösningsförmågan är dock inte lika med en korrekt lösning. Det är 
svårt att som observatör bedöma alla bidrag som gruppen ger och avgöra om en utveckling 
har skett eller inte. Däremot tycker jag mig kunna se i de transkriberade observationerna att en 
del elever utvecklar sin problemlösningsförmåga. I gruppkonversationerna kan man utläsa att 
en del elever brottas med svårigheter av olika slag. De får dock hjälp av sina kamrater, 
observatören och artefakten. Ibland visar de med hjälp av språket att de har fått svar på de 
frågetecken som de hade. Ofta vill de, efter det att gruppen har löst problemet, spontant 
redogöra för sin nya förståelse vilket jag tolkar som att de har utvecklats. En duktig 
problemlösare måste utmanas med problem med hög svårighetsgrad för att utvecklas.  
Uppgift 3 utmanade även de duktiga eleverna. Utan det understöd som artefakten gav hade 
inte heller de duktiga eleverna nått en korrekt lösning.  
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Kognitiva faktorer (Möllehed 2001)                                                    Bilaga 1 
 
 

�� Textförståelse – Eleverna missförstår på olika sätt den information som ges i texten, 
förstår ej sammanhanget i meningarna eller feltolkar enstaka detaljer. 

�� Visuell förståelse – Med utgångspunkt i en geometrisk figur visar eleverna i sina 
beräkningar att de inte uppfattat alla element eller bildat en felaktig modell av figuren.

�� Verklighetsuppfattning – Eleverna visar att de har en felaktig uppfattning av 
verkligheten genom att ha felaktiga modeller av föremål och händelser eller använda 
orealistiska värden. 

�� Uppmärksamhet – Bristerna i faktorn kan karaktäriseras som slarvfel av olika slag. 
Om läraren påtalat felet för eleven borde denne omedelbart kunna rätta till det 
felaktiga.  

�� Separation – Eleverna blandar på ett meningslöst sätt samman olika mätetal eller 
förväxlar storheter med varandra. 

�� Relationer mellan helheten och dess delar – Eleverna kan inte inse hur delarna är 
relaterade till helheten och inte heller hur delarna är relaterade till varandra inom 
helheten. 

�� Kombinationsförmåga – Eleverna misslyckas med att hitta rätta kombinationer och 
grupperingar. 

�� Logik – Eleverna kan inte dra en slutsats av givna premisser, ger inte tillräckliga 
motiveringar eller visar prov på en ofullständig tankegång 

�� Proportionell förståelse – Eleverna kan inte tillämpa en proportionellt tänkande i de 
situationer detta krävs. 

�� Konstans – Eleven kan inte inse att t ex arean och volymen i vissa uppgifter är 
konstant och alltså inte förändras.  

�� Matematiska begrepp – Eleverna missförstår innebörden i matematiska begrepp men 
har även visat svårigheter i att använda formler och metoder vid beräkning av omkrets, 
area, volym och procent. 

�� Talförståelse - Bristerna består i feltolkningar av decimaltal och rationella tal. 
�� Räkneförmåga – Bristerna omfattar olika räknefel med hela tal, decimaltal och 

rationella tal liksom fel vid tidsberäkningar. Olika algoritmfel förekommer och 
dessutom oförmåga att separera räknesätten. 

�� Samband mellan storheter – Ett klassikt exempel, som eleverna ofta gör fel på, är 
sambandet mellan väg, hastighet och tid, men även samband mellan andra storheter 
och sorter. 

�� Samband mellan enheter – Hit förs fel vid enhetsförklaringar samt angivande av en 
felaktig enhet till en viss storhet, t ex att ange area i cm. 

�� Noggrannhet – Eleverna gör fel som grundar sig på onödiga eller överdrivna 
approximationer, ibland genom slarviga mätningar i en figur. 
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