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SAMMANFATTNING

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur elever använder sig av bildspråket i
matematiken och varför man ska använda sig av bilder för att öka förståelsen inom
matematiken. Dessa funderingar mynnade ut till två frågeställningar:- Hur beskriver
elever i år nio matematiska begrepp genom bilder? och - Vilka fördelar finns det med
att använda sig av bilder för att öka förståelsen för matematiska begrepp? Frågorna har
jag sökt svar på genom att göra en litteraturstudie där man  behandlar bildspråket från
olika håll: Det är lärare som har redogjort för sina egna erfarenheter av att arbeta med
bildspråket i matematiken, böcker som behandlar bildspråket ur ett mer konstnärligt
perspektiv, samt stora pedagoger som redogjort för barns språkliga utveckling.
   Jag har även gjort en undersökning i form av en enkät från två klasser i år nio. De har
fått på ett så matematiskt sätt som möjligt beskriva utvalda begrepp endast genom
bilder. Dessa svar har jag sammanställt och studerat. Jag kom fram till att elever är
ovana vid att använda sig av bilder som kommunikationsmedel i skolsammanhang. De
associerar gärna till vardagliga företeelser och flera associationer saknar matematiskt
innehåll.
   De korrekta vardagliga associationerna kunde jag dela in i enkelt vardagligt bildspråk
och avancerat vardagligt bildspråk. Det avancerade vardagliga bildspråket visade att
eleverna mycket väl förstod det matematiska begreppet och också i vilket sammanhang
det ingår. I min litteraturstudie kom jag fram till att bildspråket är ett
kommunikationsmedel och att det är viktigt att bilden är utformad så att åskådaren
förstår vilken vetenskaplig fakta den innehåller.
   Bildspråket är det språk som ligger barn närmast när de ska uttrycka sig. Det är viktigt
att man utgår från detta språket när de kommer till skolan, eftersom de inte är mogna för
det teoretiska symbolspråket ännu. Det ska ske en progression av den bildspråkliga
utvecklingen hos barnet. De börjar med att konfronteras med konkret material, övergår
sedan till egna generaliserande minnesbilder. Genom att jämföra dessa med kamraternas
i en diskussion, inser eleverna att allas bilder står för en och samma sak. Man närmar sig
symbolen. I detta skedet träder pedagogen in och ställer utvecklande frågor på en nivå
som ligger aningen över elevens. På detta sätt introducerar pedagogen eleven in i den
matematiska teoretiska symbolvärlden. Eleverna känner att begreppen blir deras och de
har fått erfarenheter av begreppet på flera olika sätt.
   Just att elever saknar erfarenheter till begrepp är en orsak, tror jag, till varför så många
elever associerade utan matematiskt innehåll i min enkät. De kan inte skapa en bild till
något som de inte har upplevt eller känner till. Jag tror också att antingen så har deras
tidigare undervisning skett på ett språk som har legat på för hög nivå för dem eller så
har inte de tidigare erfarenheterna passat just dem. Man behöver konfronteras med ett
begrepp från olika håll och även möta matematiken på sitt språk och skaffa sig en bra
grund att utveckla sina vidare kunskaper på. Barn kan massor bara de får göra det på sitt
sätt!



Bilaga 1
Matematik med bilder.

Namn:_________________________________________   Klass: _______

Rita så utförligt du kan, förklaring till dessa matematiska ord, utan att skriva
några bokstäver, siffror eller symboler.
Känner du inte till ordet, skriv då " kan inte".
Kan du förklara ordet muntligt, men kan inte rita det, skriv då " muntligt".

1. basyta

2. bråkdel

3. positionssystem

4. division

5. koordinatsystem

6. likbent

7. likhetstecken

8. variabel

9. medelpunkt

10. nämnare

11. origo

12. parallell

13. procent

14. stapeldiagram

15. sträcka

16. vinkelrät mot

17.volym

18. skala



Bilaga 2

Begrepp: Jag skriver här en förklaring till de matematiska begrepp som jag
har använt mig av i enkäten.

Basyta: plan för rymdens vektorer

Bråkdel: en eller flera delar av en uppdelad helhet

Positionssystem: talbeteckningssystem, ett teckens betydelse beror på dess plats i
talbeteckningen

Division: en av de grundläggande operationerna inom aritmetiken, inversen av en
multiplikation

Koordinatsystem: vart och ett av de tal som används för att ange en punkts läge

Likbent: geometrisk term för att minst två sidor är lika i en figur

Likhetstecken: logisk relation, uttrycker begreppet " identitet"

Variabel: kan betraktas som en tom plats som är ledig för vilket element som helst ur
dess grundmängden

Medelpunkt: geometrisk term, symmetricentrum i en geometrisk figur

Nämnare: den term som står under bråkstrecket i ett bråk

Origo: skärningspunkten för axlarna i ett koordinatsystem

Parallell: t.ex. linjer i planet som inte  har någon punkt gemensam

Procent: hundradel

Stapeldiagram: redovisningsform av statistik med lodräta linjer

Sträcka: mängden av punkterna A och B och alla punkter mellan A och B på den räta
linjen mellan A och B.

Vinkelrät mot…: när något har riktningen 90 grader mot ett annat föremål

Volym: det antal volymenheter som en kropp innehåller

Skala: förstoring / förminskning av ett föremål

( Det mesta ur Karush, 1970)
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1 BAKGRUND

När jag var ute i skolorna på praktik verkade det som om många barn bara satt av tiden
under matematiklektionerna. De förstod inte hur de skulle göra, de tyckte att det var
tråkigt eller bara att det var jobbigt att koncentrera sig på bokens innehåll under lång tid.
Hade eleven också svårt för att läsa och tyda de matematiska symbolerna blev det ännu
värre. Jag funderade länge på om man inte kunde använda sig av alternativa sätt att
förklara svåra begrepp på i skolan. Att bara använda sig av den vanliga läroboken
kändes inte tillräckligt för mig. Jag försökte att använda mig av olika slags material i
den utsträckning som det fanns och då såg jag hur intresset vaknade hos eleverna.
   Bildspråket ligger mig nära och jag kände att inom det området skulle jag vilja
fördjupa mig. Bildspråket har den fördelen att det är det vanligaste språket ute i
samhället när det gäller kommunikation och uttryck för ett budskap. Det språket är
barnen vana vid genom TV, data, reklam och tidningar.
   Det är viktigt med kommunikation och att kunna kommunicera och det kan man
genom bilder. Ett mål i skolan är att man skall lägga stor vikt på förmågan att kunna
uttrycka sig inför andra. I samband med det här möter vi även problemet med att vi
varje dag stöter på information i så stora mängder att vi har svårt att hantera allt.
   I skolverkets kursplan i matematik, 2000, står det under råd för bedömning av
uppnåendemålen " En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina
tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd
av konkret material och bilder." Ute i samhället är bildspråket det dominerande
informationsverktyget, men jag var nyfiken på om det var likadant i skolan. Jag undrade
hur vana eleverna var vid att uttrycka sig genom bilder? Hur gör elever i år nio när de
ska beskriva något endast med bilder? De går sista året i grundskolan och har varit med
om många matematiklektioner och har mycket matematik i sig. Med tanke på det ville
jag undersöka just deras sätt att beskriva matematiska begrepp med hjälp av bildspråket.
Jag ville också få svar på varför ska jag använda mig av bildspråket i
matematikundervisningen för att öka förståelsen av de matematiska begreppen.

2 SYFTE

Jag ville ta reda på hur eleverna i år nio använde sig av bildspråket när de skall beskriva
matematiska begrepp. Jag ville i min litteraturstudie ta reda på varför jag ska använda
mig av bildspråket som verktyg i skolan för att öka förståelsen för matematiska begrepp.

3 PROBLEMFORMULERING

Utifrån syftet ställde jag mig följande frågor:

• Vilka fördelar finns det med att använda sig av bildspråket för att öka förståelsen för
matematiska begrepp ?

• Hur beskriver elever i år nio matematiska begrepp genom bilder ?
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4 METOD

För att få svar på mina frågor gjorde jag en litteraturstudie och en undersökning i form
av en enkät. Denna metod valde jag sedan jag tagit del av " Handledning",( S.G.
Hartman, 1996) och även diskuterat med min handledare för examensarbetet.
   När jag valde litteratur sökte jag texter som bearbetade användandet av bilder i skolan
ur flera synvinklar. Först och främst valde jag bland de författare som redan hade
arbetat med bildspråket i matematiken för att lära mig av deras erfarenheter och för att
försäkra mig om att det var i denna riktning jag ville arbeta.  Jag valde även litteratur
som egentligen vände sig till bildlärare för att få en vidare men också grundligare syn på
användandet av bilder i skolan. Den tredje kategorin av litteratur gällde stora pedagoger
som på ett mer generellt sätt redogjorde för barns utveckling. Jag kände att jag behövde
lära mig mer om det också. Jag resonerade som så att om jag inte förstår hur barn
fungerar och hur deras intellekt är utvecklat spelar det ju ingen roll vilken metod jag
använder i min undervisning. Det fungerar inte i alla fall.
   Litteraturen delade jag upp i fyra underrubriker för att belysa bildspråket från flera
håll. Jag ville få en vidare kunskap om ämnet och tyvärr så fanns det inte så mycket
skrivet om det tidigare. Men fokus låg trots allt på varför man ska använda det för att
öka förståelsen för matematiska begrepp. Med tanke på förståelsen för matematiska
begrepp gjorde jag en enkät. Den bestod av en skriven lista med ett antal matematiska
begrepp. Dem hämtade jag ur en matematisk ordbok.( Vejde & Roth, 1999)  Jag gick
också igenom de läroböcker som eleverna hade haft de två tidigare åren på högstadiet,
bara för att försäkra mig om att de verkligen hade gått igenom de begrepp som jag tog
med. Det visade sig först att de flesta begreppen som jag valde ut kom från geometrin,
så några bytte jag för att få en jämnare spridning från de olika matematiska
arbetsområdena.
   Undersökningen gjordes med elever i år nio. Enkäten fick elever från två klasser fylla
i. Jag valde år nio därför att man har då gått igenom den mesta matematiken under årens
lopp. Enkätformen valde jag därför att jag behövde bilder från eleverna, vilka skulle på
ett lätthanterligt sätt gå att analysera efteråt. De fick 20 minuter på sig att lösa uppgiften
och den bestod i att så matematiskt som möjligt rita en beskrivande bild till varje
matematiskt begrepp. De fick varken använda bokstäver, siffror eller symboler. Om de
inte kunde beskriva på ett matematiskt sätt fick de rita en annan förklarande bild. Det
blev då en form av vardaglig beskrivning av ordet. Några andra kriterier hade jag inte
för min undersökning, utan ville några elever samarbeta eller diskutera i grupp så fick
de göra det.
   Efteråt sammanställde jag resultatet på olika sätt. Eftersom min fråga var - Hur
beskriver elever i år nio matematiska begrepp? försökte jag finna flera typer av svar.
Dessa redovisade jag på olika sätt beroende på vilken typ det var. Kvantitativa svar fick
jag fram genom att gå igenom alla enkäterna och sammanställa begrepp för begrepp i
olika kategorier som byggde på elevers kunskapsnivåer. Varje bild som eleverna gjorde
gick jag igenom och placerade i  rätt grupp. En del bilder var tydliga men en del fick jag
studera många gånger innan jag förstod hur de skulle tolkas. Jag har även gjort två
tabeller där jag redovisar inom vilka områden jag fick flest rätta svar. Detta kan ses som
en "bieffekt" av min undersökning. Anledningen till att jag visar dem är att jag i min
bakgrund nämnde att min personliga uppfattning är att elever har goda kunskaper i
geometri. Jag ville se om det stämde.
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   De kvantitativa svaren redovisades i tabellform med svaren i procent. Andra typer av
svar visade jag med elevexempel. Dessa är avritade från svarsenkäterna. Bilderna valde
jag ut som representanter för det jag ville visa.
   Jag sökte även svar på min andra fråga i enkäten: -Vilka fördelar finns det med att
använda sig av bildspråket för att öka förståelsen för matematiska begrepp ?
Där lutade jag mig mot min litteraturstudie och sökte sedan svar baserad på den. De jag
fann är också avritade elevexempel som fungerar som representanter för det jag vill
visa.

5 LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Bildspråk:

Bildspråket ingår som ett av våra olika språk. Vi har även talspråk, skriftspråk och
kroppsspråk. Själva ordet bildspråk har flera betydelser bl.a. framställning av idéer
genom bilder och framställning av tankar genom symboler.(SAOB, 2000) Vi använder
bilderna som verktyg för vårt egna tänkande och också som stöd när vi ska förklara
något. Bildavläsning eller tolkningen av en bild är lika kulturbunden som vårt språk. Vi
ser samma saker men vi tolkar dem olika beroende vilken kultur vi kommer från. Men
olika kulturer behöver inte betyda att man kommer från olika länder. Det kan lika gärna
handla om att ha olika arbetsplats eller olika utbildning. Därför kan man säga att
bildspråket är sämre artikulerat, jämfört med tal eller skriftspråk. Det kan vara både
svårare och lättare att nå en publik med bildspråket. Därför att det  finns en risk för att
åskådarna associerar olika eller tolkar olika. Samtidigt kan det underlätta för
kommunikationen eftersom man inte behöver med ord förklara lika ingående om man
har en bild att visa upp.
   Ett annat område där kommunikationen kan brista är när experter talar sådant språk
som kan upplevas obegripligt för den som inte är van vid det. De använder sig av
vedertagna teoretiska termer som den oinvigde inte känner till. Experten gör gärna det
för att uttrycka sig exakt och precist, men riskerar samtidigt att det inte uppstår någon
kommunikation alls. Resultatet blir att den som inte kan koden lämnas utanför.
(Pettersson,1981)
   I sammanhang där det finns risk för att språket blir för avancerat kan det underlätta
med en förklarande bild. Bilden har ju den funktionen att den ska föreställa något. Vi
använder oss av bilder för att få en överblick och struktur av situationen. I matematiska
sammanhang kan man dela in bilderna i två grupper; statiska bilder som beskriver ingen
rörelse eller förändring (t.ex. föremålsbilder) och dynamiska bilder som beskriver
skeende med rörelse eller förändring (situationsbilder) Dessa två grupper förekommer
ofta vid problemlösningssituationer i matematiken. I det första fallet kan det t.ex. gälla
att räkna ut ett visst antal av någonting, som hur stor mängd som ryms i ett kärl och i det
andra så händer det något t.ex. att man ska köra bil från en punkt till en annan och räkna
ut medelhastigheten. (Ahlberg, 1995)
   Bildspråket är ett av flera språk som vi använder oss av och det fungerar som en länk
mellan kroppsspråket och talspråket. Bildspråket är ett välkänt språk för barn och det är
viktigt att de i matematiken får använda sig av olika sorters bildspråk. T.ex. vardagliga
bilder, teckningar, diagram, matematisk notation (siffror och tecken) och symboler. Det
slutliga målet i skolan är matematiskt symbolspråk, men vägen dit kräver att man först
använder sig av sådana språk som ligger närmare barnen. (Jamot, 1996)
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   Alla har vi ett språk som det fungerar bra att tänka med. Ordbilden tolkas direkt. Vi
behöver inte säga eller höra ordet. Vi förstår ändå. Detta språk är av första ordningen.
För de flesta barn fungerar teckning som ett första språk. Ett språk av andra ordningen
är ett språk som man behöver översätta till ett första språk för att förstå. Matematiska
språket är ett sådant språk för de flesta barn. De saknar erfarenheter för att kunna
associera till något i deras begreppsvärld. De behöver översätta det matematiska språket
för att förstå det. Inom matematiken kan man också skilja på vardagsspråk och teoretiskt
språk. Vardagsspråket är empiriskt, alltså grundar sig på erfarenheter, medan det
teoretiska språket är hypotetiskt, man använder sig av tanken. (Lindqvist,1999)

5.2 Bildspråket är kommunikation :

Vi sänder budskap i bilderna.
Under årens lopp har synen på det målade språket förändrats. För hundra år sedan var
teckningsundervisningen strikt. Man ritade efter lärarens instruktioner på rutat papper
och inga avvikelser fick förekomma. Man skulle sträva efter att rita så likt som möjligt.
Idag ser man bilden som ett kommunikationsmedel. Ett verktyg som kan användas för
att uttrycka tankar, känslor, händelser etc.
   Kommunikationen kan ske genom bildspråk, (vilket även kallas det visuella språket),
kroppsspråk, talspråk eller skriftspråk. Barn talar och berättar genom sina bilder. De
ritar sällan bara på måfå, utan har ofta ett budskap i dem. Kunskapen om det som de vill
berätta har de fått från flera håll t.ex. hemmet, förskolan, ute i samhället och via
massmedia och reklam. (Ahlner, 1991) Bilder och symboler kan ses som verktyg för
framställning och kommunikation. Deras uppgift är att informera betraktaren dvs. de
ska representera det de föreställer. Bilder är också användbara för överföring av
budskap. I det fallet kallas det för " instrumentell kommunikation". Det är viktigt att
vetenskapliga bilder visar det teoretiska budskapet på ett sådant sätt att betraktaren
förstår vad de föreställer. Samtidigt som den vetenskapliga betydelsen är viktig får man
inte glömma bort den estetiska utformningen av bilden, eftersom det tilltalar vårt öga
och vår känsla. En bild får inte vara för tråkig. Då mister den sin funktion. (Backman &
Eklund,1988)
   Man kan använda bilden som ett tankeredskap både då man arbetar med egna
symboler och då man använder sig av allmänt vedertagna  som andra enkelt förstår. I
tusentals år har vi använt oss av bilder inom matematiken. Vi har haft ett behov av
redskap för att kunna tänka och kommunicera med andra människor. Förr användes de
matematiska bildsymbolerna främst för att visa ett visst antal av en vara, eller då man
skulle räkna ut hur stor del som skulle betalas i skatt. Människan har under mycket lång
tid använt sig av symboler för antal. Troligen har man skapat olika symboler som
representerar olika antal, eftersom ögat har svårt för att snabbt uppfatta fler än fyra av
en symbol. T.ex. prickar för ental, streck för femtal, två streck för tiotal o.s.v.
Symbolerna fungerar här som ett kommunikationsmedel och man kan säga att en lyckad
kommunikation råder när grunden för budskap och tolkning ligger nära varandra. Det
ger underlag för dialog och parterna byter roller genom att vara aktiva och passiva.
Ingen pratar " över huvudet" på den andra, utan de " förstår varandra ". Den ena parten
kommer att välja språk och associationer under påverkan av den andra.
   Att tänka på hur man uttrycker sig gäller även när man gör egna symboler för en
generalisering. Då skall man också ha i åtanke att de egna bilderna är så talande att
åskådarna direkt kan se vad de symboliserar, annars är det ingen vits med egna
symboler. För att det ska ske en kommunikation krävs det både en sändare och en
mottagare. (Höines,1990)  T.ex. två kollegor i skolan talar med varandra med ett visst
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språk som de förstår, medan två främmande personer använder sig av ett mer neutralt
språk. Kommunikationen mellan lärare och elev kräver också att båda uttrycker sig så
att den de samtalar med förstår.
   När vi kommunicerar med andra utvecklar vi de kunskaper vi redan har. Vi måste
tänka igenom hur vi ska formulera oss och därigenom strukturera och bearbeta vår egna
kunskap. Vi överför inte kunskaper till någon annan, utan när elever delger sina tankar
för varandra uppstår en kommunikation mellan dem. Talarens tankar klarnar och
lyssnaren får en förändrad förståelse av innehållet då den tolkar kamratens ord och
sätter samman det med sina tidigare kunskaper. Då blir kommunikationen en process
som leder till att man antingen ändrar åsikt eller behåller sin ståndpunkt. När eleverna
uppmanas att i en jämförande diskussion samtala om de egna generaliserande bilder de
har gjort i en matematisk övning, upptäcker de att man kan framställa samma innehåll
på flera olika sätt. Det sker en utveckling genom diskussionen. (Ahlberg, 1995)

5.3 Barnets språkutveckling:

" Varje ämne kan läras ut effektivt på ett intellektuellt ärligt sätt till varje barn i varje
utvecklingsstadium." 

Bruner
(Imsen,1988, s.304)

När barnet kommer till skolan för första gången har de massor av språk med sig. De har
också matematikkunskaper och de har ett eget språk för sina kunskaper. I skolan möter
de matematiken som ämne och samtidigt möter de också ett nytt språk och det är de
flesta helt oinvigda i. Barn har flera egna språk bl.a. talspråk, fingerspråk, användandet
av konkret material samt bildspråk. Dessa språk behärskar de flesta och känner sig
hemma med. Tecknandet är ett naturligt språk för barnen och ett mål är att man
tillsammans med barnen ska kunna utveckla bildspråket som mönster för det
matematiska symbolspråket. Barn kan massor av matematik, utan att veta om det.
Därför underlättar det för dem att få visa sina förklaringar genom bilder, handlingar och
ord. Det är viktigt att de utvecklar sådana bilder så att även andra barn kan förstå
innebörden i dem. Då gäller det att de har en förståelse för begreppen. Att också prata
med sig själv är en viktig del i begreppsutvecklingen. Barn talar i första stadiet högt
med sig själva när de arbetar, senare går de över till "tyst" prat, eller inre tal. När de står
inför en svår uppgift talar de gärna. De sänker sig då till en lägre nivå i talet, alltså till
ett enklare språk, eftersom det är problemet de ska koncentrera sig på och inte språket.
Talet finns där för att de ska klargöra begreppen för sig själva. Tecknandet börjar när
det talade språket redan har utvecklats. Barn talar gärna när de tecknar. Talet är med om
att utforma teckningen. Teckning är ett grafiskt språk som bildas av det talade språket.
Det innehåller inte så många "ord", utan det kommunicerar bara de viktigaste
egenskaperna hos objektet. (Höines, 1990)
   Anledningen till att små barn ( förskolebarn) ritar och målar så mycket är att det är det
språket som de behärskar. De kan inte formulera och uttrycka sig i tal ännu. Det är
viktigt att barnet möter flera olika slags språk och det är viktigt att små barn får utveckla
sitt bildspråk. Det har visat sig att barn som är vana vid att använda flera olika slags
språk som uttrycksmedel, behärskar i senare ålder helhetssynen på sitt eget språk
bättre.(Malmer , 1999) Och när det gäller människans intellektuella och språkliga
utveckling kan man säga att ny kunskap behandlas efter tidigare erfarenheter. Som
vuxen har man mycket mer rationella och avancerade representationsformer än när man
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är barn. Det innebär att vuxna kan ta hand om och bearbeta mycket mer information,
utföra fler saker samtidigt och fortare dra logiska slutsatser än barn. Under denna
utvecklingen använder vi oss av tre olika representationssystem: det enaktiva
(handlingsmässiga), det ikoniska (föreställningsmässiga) och det symboliska systemet.
Först använder barnet det enaktiva systemet. Det handlar om " fysisk manipulation"
eller annat synligt beteende, s.k." plockande " av material. T.ex. för ett barn på den här
nivån består antalet fem av fem klotsar.  Efter det kommer det ikoniska systemet, då
barnet bildar visuella föreställningar som kan manipuleras på det inre planet, som en
konkret form av tänkande. Det kan handla om schematiska bilder och egna symboler.
T.ex. minnesbilder av sådant som barnet har upplevt eller använder för att hänga upp sitt
minne på. Antalet fem kan representeras av fem streck. Slutligen använder barnet sig av
det symboliska systemet i form av ord eller bild. Med symbol menas att det finns ingen
direkt likhet mellan symbolen och föremålet i verkligheten. T.ex. antalet fem
symboliseras av siffran fem. Dessa tre system använder vi oss av sida vid sida. Till
skillnad från barn använder sig vuxna ofta av alla systemen samtidigt. (Imsen,1988)
   Den tidiga inlärningen skall utgöra en grund för den senare i form av en helhetsbild på
vilken olika samband mellan detaljer ska kunna framträda. Barn klarar av att lära sig
och förstå komplicerade saker, bara det förklaras på ett sätt som de förstår. Då krävs det
av den som undervisar att hon eller han är väl insatt i ämnet, annars blir förklaringen
inte bra. Det gäller att plocka ner kunskapen på barnens nivå och använda sig av ett
språk som de förstår. I lägre åldrar ligger tal, bilder och kroppsspråk nära till hands. En
viktig sak med barn är att de har ett speciellt sätt att se på världen i varje
utvecklingsstadium som det befinner sig i. Det gäller för de som undervisar att lägga
fram ämnet så att det passar barnets nivå och synsätt.
• Det första stadiet (förskoleålder)  innebär för barnet att kunna manipulera omvärlden

genom handling. Det här gäller utvecklingen från den första språkutvecklingen fram
till att det kan använda sig av symboler som skapats genom enkel generalisering.
Sakerna som framställs i bilder (skapade av barnet) har någon gemensam egenskap
med föremålet t.ex. bilar, streckgubbar, äpplen eller liknande. Barnet saknar här
reversibilitetsbegreppet (att något kan återgå till sin ursprungliga form, Bruner
nämner ett exempel med en lergubbe som omformas till en klump, barnet förstår
inte att man kan göra om gubben igen.) På grund av denna brist kan barnet inte
förstå en del grundläggande begrepp inom matematiken än.

• Det andra stadiet (skolbarn), kallas konkretoperationernas stadium. Detta stadium är
operationellt, alltså en slags aktivitet. Det kan gälla användandet av konkret material
eller tankar i ens inre när man handskas med symboler. Man bygger upp egna
ikoner, ett slags  minnesbilder såsom streckgubbar, prickar, stjärnor etc. för olika
begrepp. Vid en operation ordnar man inlärda kunskaper på ett sådant sätt att man
kan ta fram dem och använda dem vid senare tillfälle och då på ett selektivt sätt lösa
problem. En operation skiljer sig från en aktivitet på det att den är reversibel. Barnet
förstår att t.ex. 5+3 = 8 och att 8 = 3+5. Barnet behöver inte pröva sig fram heller då
det löser ett problem, utan kan tänka sig fram till lösningen. Det gäller inom sådana
ämnen som eleven har erfarenheter av.

• I 10 -13-årsåldern går barnet in i " formella operationernas stadium". Barnets
tankeförmåga grundar sig nu på hypotetiska påståenden i stället för att luta sig mot
sin egen erfarenhet som tidigare. De förstår matematiska symboler och kan tänka ut
lösningen utan att använda sig av konkret material.(Bruner, 1970)

Generellt sett så använder sig barn gärna av symboler när de löser matematiska
problem. Det vanliga är ringar, prickar, streck etc. De använder sig av ett-till-ett system
där varje symbol motsvarar siffran ett. Det finns fördelar med att låta eleverna använda
sig av egna bilder när de räknar. Om de arbetar fram en egen metod kan de lättare
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frigöra sig från färdigt manipulerande arbetsmaterial. Då undviker de att tankarna styrs
mot ett håll som eleven inte förstår eller hänger med på. När de i stället själva ritar
bilden får de en visuell upplevelsen som underlättar tankearbetet. Samtidigt som de
arbetar med bilden, kan de upptäcka att den har ett symbolvärde och att den
representerar något mer än bara just det den föreställer. På detta vis blir bilden ett
översättningsled mellan den vardagliga bilden och den matematiska symbolbilden.
Bilden blir ett verktyg vid lösning av matematiska problem. (Ahlberg, 1995)
   När barn ritar använder de sin fantasi och den grundar sig på dess erfarenheter. Det
som barnet ser och hör kommer det ha användning för i sitt kommande skapande.
Fantasin utvecklas i två perioder med en kritisk fas emellan. Fantasi och förnuft går
starkt isär under barnaåren. Man kan lätt luras till att tro att barnets oberoende fantasi
beror på en fantasirikedom hos det. När det egentligen beror på fattigdom. Barnet råder
brist på erfarenheter till sin fantasi. Tydligen är det ingen tillfällighet att barnets
skapande koncentrerar sig till att rita. Det är det sätt som är enklast för barnet att
uttrycka sina fantasier på. Däremot kan man se att det finns en slags synkretism i dess
skapande. Barnet  har en förmåga att förena skilda konstformer till en enda enhetlig
handling. I samma grad som barnet mognar, mognar även fantasin. I tidiga tonåren, när
barnet börjar bli könsmoget, visar sig de första tecknen på fantasins mognad. Då kan
man märka att det skapande lilla barnets fantasi träder tillbaka, genom att lusten till att
rita försvinner.(Vygotskij, 1995)
   Fantasin arbetar på samma sätt som minnet. Det grundar sig på individens
erfarenheter. Barn har svårt att skilja på fantasi och minne och blandar ofta ihop dem
med varandra. De vävs ihop eftersom barnets erfarenheter är dåligt uppstrukturerade
och vaga. De låter också känslorna blandas in i erfarenheterna och på så vis blir alltid en
reproduktion förvrängd. (Tänk efter vilka grimaser ett barn gör när det ska berätta något
som det har upplevt.) Men barnet växer och utvecklas och med dem även tal och
begrepp. Begreppsutveckling innebär att ordets betydelse utvecklas beroende på hur
förhållandet till föremålen i omgivningen förändras. Ordet generaliseras.
Begreppsutvecklingens faser utgörs av olika generaliseringsstrukturer.
   Det finns olika nivåer på begreppsutvecklingen. Den första är vardagsbegrepp som
knyter an till verkligheten. De benämns i samband med empiriska erfarenheter, sådant
som man har upplevt. Vårt första språk innehåller mest vardagsbegrepp och det förstår
barn. Sedan finns det även vetenskapliga begrepp som grundar sig på hypoteser. De
består av tankar som man inte har upplevt själv. Minnen och erfarenheter omformas
också till tankar och på så vis kan man använda dem som  teoretiska begrepp. Dessa
begreppen kräver en viss mognad hos barn för att förstå. (Lindqvist,1999) Ett tredje
begrepp är  pseudobegreppet. Det består av grupperingar av föremål som barnet har
gjort, s.k. "complex". Dessa föremål har något gemensamt och är baserade på intryck
och spontana bindningar som barnet har uppfattat finns mellan föremålen. De kan ha
liknande form eller namn. (T.ex. vätskevolym och volymknapp på en radio). Det sker
inget abstrakt tänkande hos barnet när det grupperar, utan det gör det spontant.
   Pseudobegreppet är en brygga mellan complexen och begreppen. Complexen
utvecklas efter hand och det passerar flera complex innan begreppet byggs upp. I det här
stadiet har barnet börjat generalisera på samma sätt som man gör för begrepp. De
elementära complexen försvinner inte sedan begreppet har formats, utan det finns kvar
och barnet växlar mellan att använda sig av complex och begrepp. Enklare uttryckt kan
man säga att barnet associerar fritt utan att tänka efter om associationen stämmer.
Successivt byggs den korrekta uppfattningen  upp och slutligen förstår barnet
innebörden av begreppet. Den ursprungliga associationen kvarstår dock, fastän
uppfattningen av begreppet har förändrats. (När man förstår begreppet "vätskevolym"
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dyker fortfarande volymknappen upp i ens tankar antingen man vill det eller ej.)
(Schoultz, 2000)

5.4 Lärarens roll:

" Vardagsbegrepp bygger på empirisk erfarenhet, medan de vetenskapliga är teoretiska.
Undervisning handlar om att dessa begrepp ska mötas; elevernas erfarenheter skall
konfronteras med vetenskapliga begrepp…"   Vygotskij

( Lindqvist,1999,s 134)

När man skapar bilder krävs det kreativitet. Själva ordet kreativitet kommer från
creative och betyder produktiv, intiativrik och skapande. Kreativiteten hos barn beror på
personlighet , men även miljön som den vistas i påverkar. Det krävs också att eleven
känner att den kan vara kreativ fullt ut, utan att riskera bli hånad eller utskrattad för sina
idéer. En idé är aldrig fel eller dålig. Eleven behöver känna att miljön är positiv och
vänlig. Det gäller att man arbetar för trygghet i gruppen och
samhörighetskänsla.(Pettersson, 1981) Barnen behöver känna att de hör hemma i skolan
och att undervisningen sker på deras villkor. De måste förstå hur pedagogen menar och
vad som är syftet med undervisningen. Pedagogen måste göra sig förstådd hos barnen,
men även vara medveten om att driva deras utveckling framåt. För språkets del gäller
det att det sker ett möte mellan barnens språkvärld och teorins språkvärld. Därför blir
det pedagogens roll att organisera detta mellan barnens egna språk och det matematiska
symbolspråket.
   Teckning är ett sätt att närma sig teorin på. Man kan låta barnen så att säga " prata
med pennan". Matematiska begrepp ritas upp och eleverna blir bekanta med dem. Först
ritar barnen individuellt och sedan samtalar man om bilderna och kommer överens om
en gemensam generell symbolbild. Slutmålet är dock att man använder sig av
matematiskt vedertagna symboler. Men om man i för tidigt skede introducerar dem för
barnen, finns det en stor risk för att de skapar sig två världar; en för skolan och en för
fritiden. Det är då bättre att låta dem skapa egna mer vardagliga uttryck för begreppen
först. Då blir begreppen deras egna och ingår i deras språkvärld. För att få en bra
övergång från elevernas eget språk till det matematiska symbolspråket kan man till en
början visa båda sätten genom bilder och även matematiska samtal. Detta leder till en
ökad förståelse för de matematiska begreppen och för att lösa olika matematiska
problem.
   När det gäller problemlösning har bilden fått ytterligare en betydelse. Elever har fått
prova på att arbeta med en metod där de med hjälp av bilder löser problem. Hela
situationen ritas upp och man kan på ett överskådligt sätt sätta sig in i situationen.
Erfarenheter visar att genom att lösa problem med hjälp av bilder kan elever som har
svårigheter när det gäller sifferskrivning vara duktiga då de räknar så här i stället. De
behöver inte lägga ner energi på att skriva siffrorna korrekt, utan kan i stället bara
koncentrera sig på att försöka lösa uppgiften. Eleverna halkar inte efter och på det sättet
kan man förhindra inlärningssvårigheter. (Höines, 1990)
   När man försöker sätta fingret på varför en del har svårigheter med matematik har
man tittat på flera olika saker. En vinkel är att försöka förstå hur ämnet är uppbyggt.
Matematiken i dagens skola är en så kallad modellmatematik. Den är en modell av
verkligheten. I skolan använder man sig av matematiska begrepp m.m. som alla hanterar
efter vissa "överenskommelser". Alla har vi dock en personlig föreställning av
begreppen, en s.k. begreppsuppfattning. (T.ex. kan ordet " basyta " betyda rymdbas för
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en person, basfiol på ett bord för en annan, minsta yta för ett sovrum för en tredje,
botten på en kub, sidan på en enkrona o.s.v. )
   Verkligheten är en materiell situation med identifierbara objekt som många gånger går
att ta på och röra vid och begreppsuttryck som består av olika slags språk (talspråk,
bildspråk, skriftspråk, symbolspråk). Strävan ligger i att få en koppling mellan
verkligheten och begreppsuttrycken. Finns det ingen koppling blir de matematiska
symbolerna meningslösa. För att skapa denna koppling använder man sig av de olika
slags språk som finns att tillgå. Man kan likna språken vid bryggan mellan
upplevelserna och tankarna. (Wyndhamn, 1986) Dessa olika upplevelser av ett och
samma begrepp  t.ex. muntligt, genom bilder, konkret material och symboler, ökar
chansen att fler barn förstår begreppet till sist. Ett sätt passar inte alla barn. Man ska
försöka låta barnen inse på vilket sätt de lär sig bäst och förstår bäst på.
   Om man låter elever med svårigheter rita bilder till de matematiska övningarna, skulle
de kanske få en överblick över problemet och slippa att känna sig så " dumma". De
undviker inte svårigheterna på det sättet, men de ser att de förstår och får kraft att
konfronteras med dem i alla fall. Genom att väva in matematiska begrepp i elevernas
uppgifter låter man de lära känna begreppen på sin egen nivå först. Då blir eleverna
bekanta med dem. Om man sedan låter barnen dokumentera sina arbeten får de en bild
av vad de har gjort. Genom att jämföra sina tidigare och senare bilder i en bok eller
mapp kan de följa sin egen utveckling. Det ger också ett bevis för att de har gjort något,
eftersom barn har ett behov att få visa upp det de har presterat.(Malmer, 1999)
   Men allting vill inte visas upp. Barn har en egen kultur, som vuxna inte är involverad
i. Barnkulturen har en speciell form som kännetecknas av slutenhet och hemlighet i
förhållande till vuxenvärlden. Denna kultur har barnen skapat alldeles själva utan
vuxnas medverkan. Det kan handla om speciell sorts musik, kläder, speciella ord och
begrepp etc. Formen är mycket viktig för barn till skillnad från vuxna, som bara ser till
innehållet och glömmer formen. Det syns tydligt i barns teckningar och bilder. En bild
föreställer inte bara något, utan den är gjord på ett visst sätt också. När man vill utgå
från barns erfarenheter ska man ta hänsyn till deras kultur och respektera den. Då
känner de att man arbetar på deras villkor. Ett bra sätt att arbeta på är att låta eleverna
göra gemensamma bilder inom ett ämne. Det kan vara i form av en väggmålning,
collage, serier etc. Det bidrar till kommunikation mellan eleverna, fortlöpande
diskussioner om hur arbetet ska se ut, utveckling av begrepp och vilka budskap man vill
ska komma fram och pekar också på betydelsen av att elevers skapande tas på allvar.
Bildspråket utvecklas också och det bidrar till att elevens fortsatta språkutveckling blir
bättre. (Skolöverstyrelsen, 1982) Det är viktigt att bildspråket utvecklas, därför att det
annars finns risk för att barn slukar all bildinformation med hull och hår. För att undvika
detta kan man bygga upp deras bildspråkliga medvetenhet och på så vis lära dem att
tolka budskapet i bilden. Medvetenheten stimuleras genom att låta barnen prata om sina
egna bilder och förklara hur de tänkte och kände när de gjorde dem. Att sedan lyssna till
när kamraterna berättar om sina bilder ger en inblick i hur andra arbetar. Man kan låta
eleverna studera konstbilder och massmediabilder för att lära sig vilka budskap de
innehåller och hur de ska tolkas. Det är också viktigt att få kunskap om hur man kan
göra för att sända ett budskap i en bild.(Ahlner, 1991) Ska jag använda mig av en
matematiskt beskrivande bild, måste jag förstå begreppet korrekt och också tänka
igenom vad bilden ska innehålla för att den ska bli tydlig.
   Ett av pedagogens dilemma är att man egentligen inte kan undervisa ett barn. Det
undervisar sig själv. Genom alla erfarenheter som det gör förändras uppfostran hela
tiden. Ju fler erfarenheter en människa har, desto fler egna slutsatser kan den dra.
Fantasin bygger också på erfarenheter. En vuxen människa har många fler erfarenheter
än vad ett barn har och betyder att dess fantasi kan sträcka sig mycket längre också.
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Därför är det viktigt att låta barnet få så många erfarenheter och upplevelser som
möjligt. I stället för att undervisa barnet skall läraren hjälpa barnet att skaffa sig så
många erfarenheter som möjligt.
Utöver sina teoretiska kunskaper skall läraren även ha kunskap om samhället och livet i
övrigt. Barn har erfarenheter med sig när de börjar skolan och har gått igenom ett visst
utvecklingsstadium redan. Utvecklingen börjar inte från noll vid skolstarten. Det gäller
att fortsätta på barnets nivå och sedan arbeta för att höja den. Det gör man genom att ge
eleverna många erfarenheter och upplevelser. Associationerna bygger också på
erfarenheter precis som fantasin. Minnet är hjälpt av associationer och arbetar bäst då
det attraheras av intresse. Det är viktigt att väcka intresset vid inlärning. Då gäller det
för pedagogen att ha valt lämpliga associationer till ämnet.
   Psykologin har delat in associationer i tre grupper: på grund av likhet, släktskap och
kontrast. Det är dessa tre man har att arbeta med.
   Allt kan inte upplevas men måste ändå gås igenom i skolan och då är det pedagogens
uppgift att ta reda på barnens erfarenheter. Vad vet eleven redan? Vilken
utvecklingsnivå befinner det sig på? Vad ska eleven förstå och ta till sig av
undervisningen? Därefter krävs det att pedagogen noggrant bygger upp undervisningen,
så att eleven ändå kan bilda sig en någorlunda korrekt uppfattning om ämnet. Det som
hon eller han inte har erfarenheter om, kan man inte återskapa eller återberätta. Om man
har många erfarenheter är det lättare att i fantasin skapa sig en uppfattning om något
som ligger nära en viss erfarenhet. Eleven får då användning av sin kreativitet och sina
associationer.
   När den skapar något eller utför något konstnärligt skall vuxna undvika att lägga sig i
och tala om för barnet hur det ska göra. Det skapar bara oreda i barnets inre eftersom det
redan har byggt upp en viss strategi för sitt arbete. Det är inte viktigt för barn hur pass
vackert resultatet blev, eller hur överensstämmande med verkligheten det blev. För barn
är det viktigare att uppleva processen i t.ex. målandet och leva sig in i bilden. Skapandet
har en accumulerande verkan som ger barnet energi för sitt fortsatta arbete i skolan.
Barnet behöver både olika erfarenheter och skapande verksamhet för sitt välbefinnande
och sin utveckling. Det finns olika teorier för hur utvecklingen fortlöper hos ett barn.
Den dialektiska teorin bygger på relationen mellan utvecklingen och undervisningen.
Genom att hjälpa barnet " lite på traven " kan man lyfta det från en faktisk
utvecklingsnivå till en potentiell nivå, som ligger aningen högre. Det kan räcka med att
barnet får titta på hur ett annat barn gör, eller att man ställer några ledande frågor till
det.
   För att slutligen behärska grundläggande begrepp i ett ämne krävs en ständigt
fördjupad förståelse som skapas genom att i ökad svårighetsgrad stöta på begreppen i så
många situationer och sammanhang som möjligt. (Lindqvist, 1999)
   När vi lär oss något nytt nu ska det också kunna bidra till att vi i framtiden ska kunna
göra ytterligare framsteg tack vare den nya kunskapen. Det är viktigt att man till att
börja med lär sig en grundläggande princip för något. Efter det kan man bygga på med
fördjupad och breddad kunskap i ämnet. Ju mer grundläggande principen är, desto större
nytta och användning har man för den. För att det ska fungera gäller det att utveckla en
viss inställning till att lära sig saker på egen hand. Man behöver förstå att varje ny
kunskap bidrar till en ökad förståelse. Har man en egen inlärningsstrategi ökar förmågan
att ta till sig kunskap och att skapa en översikt över den.
   Det är även viktigt för pedagogen att kunna förklara på ett bra sätt. Det kräver att den
är insatt i ämnet ordentligt. Det är lättare att förstå riktiga förklaringar som även
innehåller ett bra exempel, än de som bara är delvis riktiga och därför också blir mer
komplicerade och begränsade. Det spelar ingen roll hur svårt ämnet är. (En
välstrukturerad bild förstår även små barn att tolka.) Det är viktigt att man i
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undervisningen pekar på var i ett större sammanhang ämnet har en plats. Gör man inte
det blir det väldigt svårt för eleven att kunna generalisera från det den har lärt sig till det
som den möter senare. Får man inte en klar helhetsbild över kunskapen och förstår hur
den hänger ihop med andra kunskaper, glömmer man till slut det man lärt sig.
   Det är viktigt att barnet får hjälp när det behandlar grundläggande begrepp med att
stegvis gå från konkret tänkande till ett mer begreppsmässigt teoretiskt tänkande. Det
lönar sig att locka eleverna med arbetsuppgifter som leder dem från ett
utvecklingsstadium till ett annat t.ex. från konkret material till teckningar och skisser
och sedan vidare mot det abstrakta teoretiska tänkandet. Det gäller bara att hitta
medelsvåra frågor och arbetsuppgifter  som passar elevens nivå och hjälper den vidare i
utvecklingen.
   Vid inlärning sker tre olika processer nästan samtidigt hos eleven:
• Förvärvandet av kunskap, som kanske gick stick i stäv med det som den kunde

tidigare, eller en utökning av kunskap
• Omformning, eleven formar kunskapen så att den kan använda sig av kunskapen vid

senare tillfälle, finns det möjlighet så kan den dra nya övergripande slutsatser
• Värdering, stämmer den nya kunskapen?  Har vi gått rätt tillväga ?
   Det är pedagogens roll att ge stimulerande arbetsuppgifter och att låta eleven uppleva
hur det är att helt få gå upp i ett problem och känna drivkraften av att vilja lösa
problemet. Då känner eleven att den förstår och ser en innebörd och lösning på
uppgiften. Eleven känner att den klarar av det och också att den utvecklas.
   För att öka förståelsen och för att bygga upp en bild av grundprincipen är det viktigt
att använda sig av alternativa undervisningsmaterial som arbetsbok, gemensamma
diskussioner och övningar m.m. Att använda sig av också olika material som beskriver
samma sak på flera sätt bidrar också till förståelse. På så vis ökar helhetsbilden av
begreppet. Att lösa problem bygger på självförtroende. Det krävs att man vågar " göra
fel". Att tro på sin egen metod och inte påverkas av kamraterna. Det finns två typer av
självförtroende; det ena är ett personlighetsdrag och det andra bygger på kunskaper i ett
ämne. Kan man mycket känner man sig säkrare och kan kosta på sig att riskera ansiktet
ibland. Den som är osäker och saknar tilltro till sin egen förmåga är inte så villig att ta
sådana risker som att begå ärliga misstag medan han försöker lösa problem. Därför är
det viktigt med en bra miljö i skolan där eleverna känner sig trygga. Det ska framgå att
det är tillåtet att använda sig av alternativa lösningsmetoder. Det är inte bara
pedagogens sätt som är det rätta. (Bruner, 1970)
   Ett alternativt sätt för att ta vara på sin kunskap är att använda sig av bilder
(semikonkreter) som stöd för minnet eller tänkandet. De första minnesbilderna är
relativt lika verkligheten. Till slut omvandlas dessa till matematiska symboler. Även om
kunskap i symbolisk form inte liknar föremålet till utseende, måste eleverna fortfarande
använda sig av föreställningsbilder (som liknar föremålet), uppbyggda på vägen mot
abstrakta kunskapen. Man kan tycka att det är barnsligt med konkret material i de äldre
årskurserna på grundskolan, men tänk i stället på alla de laborationer som genomförs på
gymnasiet i andra ämnen. Där använder man sig av konkret material och bilder. Bilder
utestänger inte språklig utveckling, tvärtom kan de vara till hjälpmedel som hållpunkter
för språkutvecklingen. (Imsen, 1988)
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5.5. Lpo 94 ( Läroplan för det obligatorisk skolväsendet, …)

I Lpo 94 står följande mål, som jag stödjer mina funderingar om användandet av
bilspråket i matematikundervisningen på:

" Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling." ( Lpo 94 s.6)

" Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet." ( Lpo 94 s. 7)

" Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik dans,
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet."
(Lpo 94 s.8)

6 RESULTAT

Jag har genomfört en enkät (se bilaga 1) till två klasser i år nio. Tre elever från en
mindre arbetsgrupp har också varit med. Totalt har 45 elever svarat på enkäten. Båda
klasserna går på samma skola, men har inte samma lärare i matematik. Uppgiften har
alltså varit att så matematiskt som möjligt beskriva utvalda matematiska begrepp genom
bilder. Med dessa enkäter som underlag har jag sedan sökt svar på mina frågor:

-Hur beskriver elever i år nio matematiska begrepp genom bilder ?

- Vilka fördelar finns det med att använda sig av bildspråket för att öka förståelsen för
matematiska begrepp ?

Att studera och tolka bilder är både personligt och kulturbundet och det ställer till
problem när man ska kategorisera materialet. Det som den ena personen ser, ser inte den
andre o.s.v. Därför har jag gått igenom enkäterna flera gånger för att verkligen försöka
sätta mig in i hur eleverna menar. De bilder som visas här har jag ritat av från elevernas
svar.

6.1 -Hur beskriver elever i år nio matematiska begrepp genom bilder ?

Svaren bredde sig över ett vitt spektrum. En del hade lagt ner stor möda och omsorg på
varje bild och en del gjorde endast några streck. En del visste direkt hur de skulle göra
medan andra satt och funderade en stund eller sneglade på grannen. Ett antal flickor
satte sig genast i en mindre grupp och diskuterade hur man kunde illustrera de olika
begreppen. En elev associerade högt och tydligt och gav på så vis de osäkra som satt
runt omkring flera svarsalternativ. En annan elev sa att "det inte går inte att rita" och satt
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mest och tittade på papperet. De hade 20 minuter på sig men det visade sig att alla inte
var klara då. De hade behövt längre tid på sig.
Efteråt gick jag igenom alla svaren och försökte gruppera dem på ett sätt så att man fick
en överblick över dem. Till en början hade jag tänkt att dela in svaren i tre olika
kategorier: Matematisk bild, vardaglig bild och inget svar alls. Det visade sig inte
fungera därför att materialet innehåller många typer av svar. Bilderna innehåller både
matematik och associationer till vardagen. Ibland hänger de båda sätten samman och
ibland har den vardagliga associationen gått stick i stäv med den matematiska
betydelsen. Det resulterade i flera olika svarskategorier i resultatsammanställningen. En
annan orsak till flera kategorier var de olika anledningarna till att utelämna svar. Min
indelning på svaren blev i stället : matematisk korrekt bild, vardaglig bild, matematisk
korrekt bild på vardagsspråk, vet ej, inget svar av annan anledning, kunde bara svara
muntligt och till sist svårtydda bilder. Kategorierna har jag själv skapat.

6.1.1 Förklaring till de olika kategorierna:

Den matematiskt korrekta bilden består av matematiska symboler och tecken som är
allmänt vedertagna. Eleven har inte hittat på några egna symboler. Det matematiska
innehållet i bilden är också rätt.

Den vardagliga bilden associerar till, för eleven kända saker eller händelser. De har
också med fantasins hjälp skapat en bild för att beskriva begreppet. Det är inte alltid
som dessa är matematiskt korrekta.

Matematiskt korrekt bild på vardagsspråk är ett urval ur ovanstående kategori
(vardaglig bild) men alla dessa är matematiskt korrekta.

Vet ej de elever som inte kände till betydelsen för begreppet ombads skriva " vet ej"
som svar.
Inget svar av annan anledning innehåller de elever som t.ex. inte ville rita fler bilder,
de som kände till begreppet men inte kunde förklara det eller de som inte hann rita
någon bild på grund av tidsbrist.

Kunde bara svara muntligt innehåller de elever som kunde förklara begreppet
muntligt men inte genom en bild.

Svårtydda bilder är de bilder som efter upprepade genomgångar och studier inte kunde
visa på något budskap eller betydelse alls.

Efter indelning i dessa kategorier kan man räkna ut hur många procent av eleverna som
har svarat i respektive kategori. Ur detta kan man sedan få fram hur många av eleverna
som har en förklaring till de olika begreppen, hur många som känner till begreppet och
hur många som saknar förståelse för begreppet. Detta är redovisat i tabell 1.

Tabell 1
Resultatet är uppdelat i procent. Anledningen till att kolumn två finns med är att de
bilderna är intressanta för att se hur eleverna har associerat till begreppet. (Det
återkommer jag till längre fram.) Observera att procentsatsen för vardaglig korrrekt
bild (korr.v.b.) ingår i summan av procentsatsen för vardaglig bild. Det fungerar
alltså inte att summera ihop alla talen på varje rad.
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Andelen elevsvar i varje kategori för respektive begrepp.

Begrepp Mat.bild Vard.b. korr.v.b. Vet ej Inget Muntligt Svårtyd

Basyta 47 15 2 15 13 - 10
Bråkdel 60 18 4 3 5 2 12
Pos.sys 7 18 2 49 15 - 11
Division 44 29 20 4 11 5 7
Koord.
System

20 15 15 44 18 - 3

Likbent 73 24 18 3 - - -
Likh.

tecken
33 31 31 - 8 20 8

Variabel 15 20 20 38 20 3 4
Medelp. 80 13 11 4 - - 3
Nämnar 38 18 11 11 9 11 13

Origo 5 12 - 64 14 - 5
Parallell 58 9 9 9 9 4 9
Procent 55 11 9 7 9 3 15

Stapel
Diagram

96 2 2 - 2 - -

Sträcka 58 38 33 - 6 - -
Vinkelrä

mot
64 9 9 7 15 3 2

Volym 29 57 20 - 9 - 5
skala 15 71 50 - 10 2 2

(Tabell 1, svar i % )

Som kommentar till tabellen kan sägas att resultaten varierar. Målet med skolan är att
det ska vara många elever representerade i första tabellen med korrekt matematisk
förklaring. Så är inte fallet här, utan storleken på talen skiljer sig i kolumnen. En annan
sak att lägga märke till är att flera har svarat " vet ej", på flera begrepp. Det betyder att
de inte kan eller känner till begreppet.

   I min bakgrund till arbetet nämnde jag att min erfarenhet är att elever har goda
kunskaper i geometri. Jag vet inte om det är så, men som en "bieffekt" av min
enkätunderökning har jag kunnat sammanställa två tabeller (tabell 2 och 3) som ger en
vink om detta.

Tabell 2 och 3
Dessa tabeller berör matematiskt korrekt bild (kolumn 1 i tabell 1) och vardaglig
korrekt bild (kolumn 3 i tabell 1).
I den vänstra kolumnen står hur många procent av eleverna som hade gjort en bild som
var rätt matematiskt sett, i respektive kategori. I mitten står de olika begreppen angivna
och i den högra kolumnen kan man se inom vilket arbetsområde begreppet tillhör.
   I tabell 2 kan man se att statistik men framförallt geometri är de arbetsområden som de
flesta elever har svarat rätt på. T.ex. begreppet " stapeldiagram" svarade så gott som alla
rätt på. Det var en som inte svarade på den. Runt hälften av eleverna svarade rätt på
"basyta, parallell, sträcka, bråkdel, division och procent ". Begreppet " origo" var det
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endast två av eleverna som svarade på över huvud taget. De två svarade matematiskt
korrekt, övriga svarade " kan ej " eller ingenting alls.
När det gäller tabell 3, vardagligt matematiskt korrekt, svarade de flesta rätt på begrepp
inom geometrin. Begreppen " skala " och " sträcka" hade runt hälften en förklarande bild
till. Notera att de som svarade matematiskt korrekt inte räknas med i denna
kategori.(tabell 2) utan det är de som svarat rätt för övrigt som representeras i denna
tabell.

Matematiskt korrekt bild

% Matematiskt begrepp Matematiskt område

81-100 Stapeldiagram Statistik

61-80 Likbent, Medelpunkt
Vinkelrät mot…

Geometri

41-60 Basyta, parallell, sträcka
Bråkdel, division, procent

Geometri
Aritmetik

21-40 Likhetstecken, Nämnare
Volym

Aritmetik
Geometri

0-20 Positionssystem
Koordinatsystem, origo

Variabel
skala

Talbegrepp
Funktionslära

Algebra
geometri

(Tabell 2, svar i procent %) Inom dessa arbetsområden tillhör de olika begreppen. Begreppen är angivna så att
det begrepp som flest svarade rätt på står överst och sedan kommer resten i fallande ordning.

Vardaglig korrekt bild

% Matematiskt begrepp Matematiskt område

41-60 Skala Geometri

21-40 Sträcka Geometri

0-20 Basyta, likbent, medelpunkt
Parallell, vinkelrät mot…, volym
Bråkdel, division, likhetstecken,

Nämnare, procent
Positionssystem

Koordinatsystem, origo
Variabel

stapeldiagram

Geometri

Aritmetik

talbegrepp
funktionslära

algebra
statistik

(Tabell 3, svar i procent %) Inom dessa arbetsområden tillhör de olika begreppen. Begreppen är angivna så att
det begrepp som flest svarade rätt på står överst och sedan kommer resten i fallande ordning.

 6.1.2 Avancerad vardaglig bild.
Det visade sig att flera av svaren som tillhörde den vardagliga bilden med korrekt
matematik innehåller både förståelse för begreppet och ett för eleven känt
användningsområde. Det går att dela in den vardagliga bilden med korrekt matematik i
två grupper: enkel vardaglig bild och avancerad vardaglig bild. Den enkla vardagliga
bilden består av enkla associationer och erfarenheter som eleven har. Den avancerade
bilden visar att eleven har fakta, förståelse, färdighet och i flera fall även förtrogenhet
för begreppet. Matematiken finns i bilden och man kan se att eleven förstår begreppet
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och vet också i vilket sammanhang det används. När man jämför elevernas bilder ur den
matematiskt korrekta kategorin med bilder ur den avancerat vardagliga kategorin
kan man tydligare förstå vad som utmärker den senare gruppen:

Begrepp Matematiskt korrekt bild Avancerad vardaglig
 bild

1.Koordinatsystem x- och y-axlar samt punkter a) Navigeringssystem
 på en båt s.k. GPS-
system

b)karta med ett land,
är uppbygd av
 koordinater

c)datormus,vars system
är uppbyggt av koordi-
nater.

d)kompass

2.Likhetstecken matematisk symbol spegelbild, det som visas
 i spegeln är exakt lika

som föremålet
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3.Medelpunkt cirkelns mittpunkt " bullseye" på en piltavla

4.Stapeldiagram storhetsaxlar m. staplar prispall med olika höjd
 på pallarna beroende på
 om man kom etta, tvåa
 eller trea.

5.variabel ekvation a)olika färg på tröjan,
 tröjan är den samma det
 är bara färgen som

varierar

b)olika ansiktsuttryck

6.1.3 Enkätsvaren innehöll också flera bilder som inte var matematiskt rätt. Flera
av dem byggde på fantasi och association. Här visas exempel på detta:
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6) origo blandar ihop med stjärnbilden " orion"

7)volym judvolym, associerar till hur ordet låter

8)skala a)skala banan, associerar till hur ordet låter

b)tonskala, dito

9)positionssystem placering på fotbollsplan, associerar till sport

10)basyta a)rymdbas, associerar till hur ordet låter

b)basfiol på ett bord,
har delat på ordet och sedan associerat

11)likbent ben av lik, dito



23

6.1.4 Enkätsvaren innehöll bilder som jag inte kunde tolka alls. Här visar jag några
exempel på detta:

12) procent nämnare positionssystem

13)koordinatsystem basyta parallell

6.1.5 Sättet att uttrycka sig på varierade. En del gjorde en mer strikt och enkel bild
medan andra svävade ut mer i sitt tecknande. Här visar jag några olika exempel där
begreppet sträcka illustreras:

Matematiskt korrekt vardagligt korrekt association
(vägsträcka) (sträcka på

sig)
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6.2   - Vilka fördelar finns det med att använda sig av bildspråket för att öka
förståelsen för matematiska begrepp ?

6.2.1 Progression
Flera av svaren med vardagligt bildspråk visade att eleverna har en hög och korrekt
förståelse för  begreppet. I min litteraturstudie redovisar jag för progressionen i den
bildspråkliga utvecklingen. Eleverna kommer till skolstarten med sina  vardagsbegrepp
och sedan under utvecklingens gång övergår begreppen till teoretiskt bildspråk via det
avancerade vardagsspråket. Eleverna behöver vardagliga bilder för att öka sin förståelse
för de teoretiska begreppen.
   När jag studerade svaren från enkäten kunde jag se att alla bilderna inte tillhörde
samma utvecklingsnivå, utan fyra olika. Jag valde från svarsenkäterna och tog fram olika
bilder för ett och samma begrepp. Dessa redovisas på följande sidor. Jag vill än en gång
poängtera att tolkning av bilder är väldigt individuellt. Jag redovisar hur jag har tolkat
dem och kommenterar mitt resonemang under varje bild.

6.2.2Förklaringar till de olika nivåerna:

Första gruppen har jag benämnt " association". Eleven associerar utan matematisk
innebörd till begreppet. Flera av associationerna tillhör det som ger barnet intryck i
vardagliga livet såsom TV, sport eller ren fantasi.

Andra gruppen innehåller förklaringar av typen enklare vardagsspråk. Dessa begrepp är
beskrivna på vardagsspråk och är matematiskt rätt, men saknar den totala förståelsen för
begreppet.

Tredje  gruppen finns det avancerade vardagsspråket representerat. Den matematiska
innebörden är rätt och det finns även en medvetenhet om i vilket sammanhang begreppet
ingår.
Fjärde  gruppen finns de beskrivningar med som anses vara matematiska
beskrivningar. De består av vedertagna matematiska symbolbilder och tecken.

Som första punkt står det hur stor procent av eleverna som inte kunde svara. Det har jag
med för att visa om det finns någon spridning på kunskapsnivån i klassen.

I bilaga 3 och 4 kan man se elevexempel på hur man har svarat på hela enkäten. Bilaga 3
är gjort av en elev som anses mycket duktig och bilag 4 av en elev som är uttagen till att
arbeta i en mindre grupp.
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Matematiskt Basyta
Begrepp Det här begreppet är representerat på alla nivåerna.

Kunskapen bland eleverna är jämnt fördelad.

Kan inte (%) 4

Association Liggande basfiol på ett bord. Här har man satt
samman två ord som stämmer överens med
frågeordet, men skiljer sig från det eftersom bilden
saknar matematisk betydelse

Enkelt vardagsspråk Enkelt inrett rum. Här har man också satt ihop två
ord som stämmer med frågeordet, men eleven har en
association som är matematisk. Basyta i det här
sammanhangen blir en slags minsta beboeliga yta.
Den matematiska betydelsen för yta finns med i
bilden.

Avancerat vardagsspråk Ena sidan av en enkrona Det finns dubbel
matematisk betydelse i bilden. Enkronan kan liknas
vid en cylinder om den läggs ner. Då blir den
cirkelformade sidan cylinderns basyta. Enkronan
symboliserar även vår valuta i landet och där
grundenheten, eller basen, är en krona.

Matematiskt bildspråk Korrekt matematisk bild. Ett rätblock med markerad
bottenyta. Visar att basytan är bottnen i en kropp
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Matematiskt Medelpunkt
Begrepp Det här begreppet är representerat på alla nivåerna .

Kunskapen bland eleverna är jämnt fördelad.

Kan inte (%) 4

Association "medelpunkten i mitt hjärta" ren association utan
matematisk betydelse.

Enkelt vardagsspråk Föremål centralt placerat. Eleven förstår att det
handlar om centrum av en mängd föremål

Avancerat vardagsspråk " bullseye" Eleven förstår mycket väl att det handlar
om centrum på ett föremål. Det vet också i vilket
sammanhang det medverkar och då har stor
betydelse.

Matematiskt bildspråk Medelpunkt i en cirkel. Eleven kan på ett mycket
enkelt och generaliserat sätt uttrycka betydelsen för
begreppet.
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Matematiskt Parallell
Begrepp Det här begreppet är representerat på alla nivåerna.

Kunskapen bland eleverna är jämnt fördelad.

Kan inte (%) 11

Association "parallellklass " Eleven har hört begreppet sedan den
började skolan. Den matematiska betydelsen har
förmodligen aldrig diskuterats i dessa sammanhang.

Enkelt vardagsspråk "Parallella världar." Ett begrepp som ofta nämns i tal.
Eleven känner  till den matematiska betydelsen för
begreppet. Min tolkning är att eleven har associerat
snabbt utan att tänkt efter grundligare.

Avancerat vardagsspråk Två parallella tåg. Eleven känner till den
matematiska betydelsen. Den vet också att järnvägen
ofta består av två parallella banor. I detta fallet gäller
faktiskt att banorna ligger strikt parallellt för att
undvika kollisioner.

Matematiskt bildspråk Matematiskt symbolspråk bestående av två parallella
streck som aldrig korsas.
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Matematiskt Procent
Begrepp Det här begreppet är representerat på alla nivåerna.

Kunskapen bland eleverna är jämnt fördelad.

Kan inte (%) 7

Association Pengar. Eleven associerar till pengar eftersom
begreppet procent är vanligt förekommande i dessa
sammanhang. Däremot visas ingen förklaring till hur.

Enkelt vardagsspråk Ölburk .Eleven visar att begreppet förekommer i
dessa sammanhang. Mitt intryck är att eleven förstår
att det är alkoholhalten som det menas.

Avancerat vardagsspråk Väglutning. Procenttecknet är visat och eleven
förstår att det är väglutning det handlar om.

Matematiskt bildspråk Rutnät med hundra rutor varav en är markerad.
Procent betyder hundradel och det förstår den här
eleven
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Matematiskt Koordinatsystem
Begrepp Det här begreppet saknar representanter på två

nivåer. Kunskaperna bland eleverna är ojämna. Drygt
hälften av dem har en korrekt förklaring till
begreppet, medan resten inte känner till det alls.

Kan inte (%) 44

Association -

Enkelt vardagsspråk  -

Avancerat vardagsspråk Datormus. Hela datorskärmen är uppbygd av
koordinater som musen känner av i sina rörelser.
Den här eleven har hög förståelse för begreppet.

Navigerings-system där man navigerar via satellit,
sk. GPS-system. Det är också uppbyggt av
koordinater. Även den här eleven har hög förståelse
för begreppet.

Matematiskt bildspråk Rutsystem med koordinataxlar.
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Matematiskt Variabel
Begrepp Det här begreppet saknar representanter på två

nivåer. Många av eleverna har korrekt förståelse för
det, medan en del inte kan det alls.

Kan inte (%) 38

Association  -

Enkelt vardagsspråk  -

Avancerat vardagsspråk Varierad färg på tröjan. Eleven förstår generalisering
och att resultatet blir annorlunda om man ändrar
värde på variabeln. I det här fallet blir tröjan mörk
eller ljus.

Matematiskt bildspråk Sinuskurva. Eleven förstår att om man ändrar värde
på variabeln kan man rita en kurva.
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Matematiskt Stapeldiagram
Begrepp Det här begreppet har alla elever korrekt förståelse

för. En del saknar dock den matematiska förståelsen
för det.

Kan inte (%) -

Association  -

Enkelt vardagsspråk  -

Avancerat vardagsspråk Prispall. Den med bäst resultat markeras högst upp.
Ettan i det här fallet. Tvåan och trean kommer
aningen lägre i turordning. Eleven har på ett kreativt
sätt visat i vilket sammanhang begreppet ingår i
vardagen.

Matematiskt bildspråk Matematiskt korrekt med storhetsaxlar och resultaten
illustrerat i form av staplar.
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Matematiskt Skala
Begrepp Det här begreppet svarade alla elever på . Alla svaren

var inte korrekta. Kunskaperna är ojämna bland
eleverna.

Kan inte (%) -

Association Skala apelsin. Eleven associerar utan matematiskt
sammanhang.

Enkelt vardagsspråk Olika storlek på föremålen. Eleven förstår att det
finns ett sammanhang mellan föremålens storlek.

Avancerat vardagsspråk Karta. Eleven känner till att använda kartan som
verktyg. Den känner till hur den är uppbyggd hur
man går till väga för att läsa den och räkna ut
avstånd.

Matematiskt bildspråk Tecknet för förhållande finns med.
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7 DISKUSSION

7.1 Inledning

Vad har jag kommit fram till?
Mitt arbete är komplext och innehåller flera olika resultat. För att få en tydligare bild av
det hela har jag gjort en illustration som visar på min tolkning av bildspråkets betydelse,
se nästa sida. I den har jag gjort områdena olika dominanta därför att jag anser att de två
viktigaste punkterna i mitt resultat är: betydelsen av det avancerade vardagliga
bildspråket och även att barn har bildspråket som ett av sina första språk när de kommer
till skolan.

• Betydelsen av det avancerade vardagliga bildspråket.
Jag har kommit fram till att det för många barn är via detta språk som de slutligen når  det
matematiska symbolspråket. Genom att först knyta an begreppet till vardagen och var det
förekommer där, samt ta vara på deras egna erfarenheter och kunskaper, så kan man efter
det använda sig av det matematiska symbolspråket. Bryggan mellan dessa språk kan t.ex.
vara en gemensam diskussion om de bilder som eleverna har gjort eller om vilka
erfarenheter de har av begreppet.

• Den andra punkten hör ihop med den första: Det är viktigt att man inte i för tidigt
skede använder sig av matematiskt symbolspråk. Detta språk är för avancerat för de
flesta barn när de börjar skolan. Resultatet blir, tror jag, att de lär sig en metod för att
hantera symbolerna men de förstår inte innebörden med räkneoperationerna. Det sker
ingen matematisk utveckling på detta sättet. I stället uppstår en förvirring. Eleverna
känner att de inte förstår och i värsta fall slutar de med att försöka och ger upp i
stället.
   Jag tror att det är just denna situation som jag har mött under mina praktiktillfällen,
vilket jag tog upp i bakgrunden.

Avancerat
vardagsspråk

diskussion Matematiskt
symbolspråk
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7.2 Bild som visar min tolkning av bildspråkets olika funktioner.

Bildspråket

Tätt kopplat med
det teoretiska

symbolspråket.

Baserat på elevens
erfarenheter och som

visar på fakta,
förståelse, färdighet
och förtrogenhet för

begreppet.

Avancerat
vardagligt
bildspråk

Ett av de språk som
eleverna

har med sig när de
börjar skolan.

Verktyg för
elever med

skrivsvårigheter.Kommunikation

Tankeredskap
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7.3 Mina reflektioner kring frågeställningarna:

7.3.1 -Hur beskriver elever i år nio matematiska begrepp med bilder?

Jag upplevde att eleverna var ovana vid att rita förklaringar till matematiska begrepp. Jag
fick intrycket av att det var första gången som de hade fått en sådan här uppgift. En
anledning till att vi så sällan använder oss av bildspråket i skolan är, tror jag, att
teckningen är så traditionsbunden. Förr skulle man rita så likt förlagan som möjligt och
det var det man koncentrerade sig på. Idag ser man bilden mer som ett verktyg för
kommunikation. Det behöver inte bli så fint bara budskapet når ut.
   I skolvärlden finns nog traditionen kvar att  bilden ska framställas som en fin teckning
och lärarna drar sig för att använda den instrumentellt. Det är nog en orsak till elevernas
trevande försök att förklara med bilder. Om man låter elever träna upp sin förmåga att
skapa bilder får de även ett fungerande redskap för att få en översikt av ett matematiskt
problem. Malmer (1999) säger att man minskar risken för att elever ska känna sig "
dumma " om de får en helhetsbild av problemet. Fungerar då detta verktyget kan man ju
säga att man lär eleverna att lära. Det är ju ett av lärarens mål med undervisningen.
Tränar eleverna sig på att rita som matematisk metod  behöver man inte heller använda
sig av färdigt undervisningsmaterial. Färdigt material kan på ett förödande sätt vara
manipulativt och förvirrande i stället för förklarande enligt Ahlberg, (1995).
   När klasserna skulle göra enkäten uppstod många frågor av typen: - Får jag rita så här ?
- Är det så här du menar ?eller  -Rita , det går ju inte! Jag  fick också intrycket av att alla
inte gjorde sitt bästa, eller passade på att rita en rolig figur i ställer nu när det fanns
tillfälle att låta fantasin flöda. Sådana saker påverkar resultatet. Jag kunde se att det är
stor spridning av kunskap bland eleverna. En del kunde svara på många saker, medan
några svarade på nästan ingenting alls. Pojkarna svävade ut mer i sina bilder än vad
flickorna gjorde. Flickorna ritade hellre en korrekt bild. Pojkarna associerade livligare
också. De kopplade gärna ihop begreppet med en vardaglig aktivitet.
   Detta ledde till att vardagsspråket blev intressant för mig när jag gick igenom resultatet.
Ur det kunde jag skilja ut två olika nivåer av vardagsspråk. Det enkla och det avancerade
vardagsspråket. Det var helt nytt för mig eftersom jag själv tidigare värderade det
matematiska symbolspråket högre än vardagsspråket. Det fina med det avancerade
vardagsspråket var att det var mer avancerat än det matematiska symbolspråket. Det visar
tydligt bilderna med prispallen (pojke som ritade), GPS-systemet (pojke som ritade) och
datormusen (flicka som ritade). Eleverna visste precis vad det var de ritade och i vilket
sammanhang som man möter begreppen i verkligheten. Det gav mig en tankeställare om
hur jag ska presentera olika begrepp i skolan. Jag kanske inte ska ta till läromedlen först,
utan sist? och i stället använda mig av sådant som omger elevernas vardag och hör till
deras intresse.
   En annan fundering man kan ha är : -Var finns svårigheterna ? -Inom vilka
arbetsområden behöver vi göra en instats ? Det har jag inte något svar på just nu. En
liten vink om det kan man kanske få i tabell 2 och 3 som finns i resultatsdelen. I
tabellerna över "matematiska bilder" respektive "vardagligt korrekt bildspråk" kan man
se att geometri är väl representerat i de övre procentgrupperna. Spontant kom tanken att
hela matematikundervisningen är genomsyrad av geometri (efter mina erfarenheter från
praktikerna) så det kanske inte är konstigt att resultatet blev så. Däremot tror jag att man
kan utgå från geometri när man ska förklara begrepp inom andra områden. Eleverna
känner till de geometriska begreppen och övergången till andra områden blir mjukare.
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Från min undersökning kan man också se hur viktigt det är att från början skapa en bra
matematisk grund, som senare byggs på. Eleverna behöver få många erfarenheter och
upplevelser i skolan. Flera av eleverna som inte ritade någon bild kunde säkert göra en
om man hade visat en förlaga för dem. Men det gjorde jag inte och därför hade de ingen
egen erfarenhet att ta till. Jag tror att man måste träna eleverna både på att rita bilder så
begreppen blir deras egna och också på att argumentera för sina bilder och skapa en
kommunikation i matematiken. Jag tror att eleverna behöver utveckla sin förmåga att
uttrycka sig med bilder.
   Vygotskij, (1995) skriver att tecknandet minskar i tonåren. Det kan jag hålla med om
av egen erfarenhet. Det är då det brukar dyka upp små snabba blyertsteckningar på
bildlektionerna. Det verkar som om den enda strävan de har då, är att bli klar med
uppgiften så fort som möjligt. Men detta gäller inte alla elever. En del blommar ut
väldigt och blir mycket duktiga på att göra bilder. Det kan man se stor skillnad på även i
enkäten.

7.3.2 -Vilka fördelar finns det med att använda sig av bildspråket för att öka
förståelsen för matematiska begrepp ?

Mitt intryck vid undersökningen var att eleverna var ovana vid att rita bilder och att
uttrycka sina kunskaper inför någon annan. Det var svårt för dem att genom en bild
sammanfatta ett helt begrepp. Förmågan att kommunicera ingår i betygsbedömningen,
men jag funderar på hur pass det prioriteras i dagens undervisning.
   När jag har läst litteraturen har jag kommit fram till att bildspråket utgör en viktig del
för både kommunikationen i ämnet och för att öka förståelsen för matematiska begrepp.
I lägre klasser i skolan kan man i princip bygga upp hela sin undervisning på bilder, tal
och konkret material. Det är den nivån som eleverna befinner sig på. Sedan blandar man
successivt in teoretiska begrepp med elevernas egna symboler, språk och termer ju äldre
eleverna blir. Först på högstadiet kan man övergå till rent symbolspråk, eftersom
intellektet  är så utvecklat att eleverna klarar av det språket. Men man ska aldrig överge
bilden, talet eller laborationsmaterialet.
   I lägre åldrar gäller det att man undervisar på ett språk som barnen förstår. Jag ser hur
man gör i min dotters förskoleklass. Där sätter man upp dagens schema på tavlan varje
morgon. Det består av bilder som föreställer olika aktiviteter. Det finns en bild för
"samling" en för "idrott" en för "utevistelse" o.s.v. Barnen förstår bilderna och kan
själva "läsa" vad de ska göra under dagen. Hon har även en berättelsebok där hon ritar
meddelande till mig. Ska de gå ut i skogen senare i veckan har hon ritat en bild om det.
Hemma kan hon berätta för mig vad de ska göra och hon har ritat symboler för "
ordentligt på fötterna" , " fika", " regnkläder" , " sittunderlag" o.s.v. Bilderna är hennes
egna och hon kan själv läsa sitt meddelande för mig. Hon har också börjat att intressera
sig för vägmärken. Efter att vi har förklarat märkets betydelse en gång för henne så kan
hon det. Hon kan även generalisera bland märkena. Ser hon en cirkelformad skylt med
ett rött snedstreck över läser hon " förbjudet att….t.ex. åka inlines i affären, eller att ha
hundar med sig". Skyltarnas budskap är i fas med hennes bildspråkliga nivå. De har en
enkel form, symboliska färger, innehåller ingen onödig information och ofta föreställer
de det som de betyder. När vi ska handla i affären använder vi också oss av bilder.
Barnen ritar inköpslistor som vi tittar på sedan. Det kan vara små krumelurer för
glödlampor, bananer, limpa m.m. Barnen kommer ihåg vad bilderna betyder och kan
direkt säga vad som ska köpas. Även dottern på 4,5 år kan använda sig av sådana här
listor. Jag håller med Bruner,(1970) när han säger att barn kan massor det gäller bara att
göra det på deras sätt! Det här skriver också både Malmer,(1999) och  Höines,(1990)
om.
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Det gäller att börja där barnen befinner sig. Det är onödigt att börja på för svår nivå i
matematiken. Det bidrar bara till en känsla av att de inte kan någonting. Går man på
lågstadiet har många inte en sportslig chans att förstå det matematiska symbolspråket
med en gång. Man måste gå varsamt fram och utnyttja det som de redan vet, kan och
gör. Jag har en idé som jag skulle vilja göra för att eleverna ska känna att de bidrar till
undervisningen. Det är att varje dag försöka bygga upp en matematisk diskussion
baserad på vad eleverna har varit med om på morgonen, innan de kom till skolan. Då får
man igång en diskussion, ritar bilder, begreppen blir barnens egna och bilden får en
symbolfunktion. Jag hoppas att jag får möjlighet att prova någon gång. Det är så viktigt
med förståelsen. Annars halkar man efter och det blir svårt att ta igen det.
   En tanke slog mig när jag gjorde min kvalitativa analys av resultatet (6.2). Är det så
att de elever som inte ritade någonting alls helt enkelt saknar erfarenheter av begreppet?
Vygotskij,(1995) skriver att man kan inte skapa något genom sin fantasi om man inte
har erfarenheter som kan sammankopplas till en fantasi. Jag undrar om dessa elever har
missat flera moment under skoltiden ? Eller är det så att det sätt som skolan har använt
sig av inte passar dem. Har de inte haft något att relatera till i sin egen begreppsvärld
därför att skolans värld inte är deras riktiga? Om vi använder oss av alternativa och
kompletterande sätt i undervisningen fångar vi förhoppningsvis upp fler elever.
   Genom att samarbeta, diskutera, jämföra och göra något som är deras eget  skulle man
kunna bidra till att intresset ökar för att ta till sig svåra och komplicerade saker.
Vygotskij, (Lindqvist,1999) förklarar också sin dialektiska teori. Han säger att eleven
har en faktisk utvecklingsnivå och en potentiell som ligger i närheten. Om eleven får lite
hjälp " på traven " kan den nå denna nivån. Jag tror att detta samband finns mellan
korrekt vardagligt bildspråk och matematiskt symbolspråk. Om en pedagog låter
eleverna använda sig av sina vardagliga begrepp på ett utvecklande sätt når de slutligen
fram till det matematiska symbolspråket. I detta sammanhanget fungerar bilderna som
ett utmärkt hjälpmedel för att öka förståelsen. Men det är viktigt att bilderna är
vetenskapligt utformade så att de fungerar. Det bästa är att eleverna har gjort de själva
men de måste få veta hur de ska gå till väga. Där vill jag peka på vikten av att ha en
pedagog som kan sitt ämne och vet vad den gör. Annars kan det bli förödande för
eleverna.
   Ett exempel på hur man kan arbeta mot det matematiska symbolspråket är att låta
eleverna först skapa sina egna bilder för de olika begreppen. När de sedan jämför sina
bilder med kamraternas ökar förståelsen genom att de tillsammans inser att allas bilder
står för samma sak. De gör en generalisering och på så vis närmar de sig det
matematiska symbolspråket. Då tränar de att kommunicera, de inser att deras bilder
måste var entydiga och förståelsen för begreppet ökar.
I enkätsvaren fann jag exempel där eleverna skulle kunna samlas i en grupp och
diskutera sina bilder. Ett exempel på detta är fyra olika bilder som visar begreppet
volym:

Man kan använda sig av bildspråket på ett omvänt sätt också. Känner man att man gärna
vill använda sig av matematiska symboler så kan man låta eleverna använda sig av
bildspråket som ett stöd. Ett bra sätt att knyta samman teoretiskt symbolspråk och
bildspråk är att låta eleverna rita händelser till räkneuppgifter som är skrivna i
symbolform. Då tvingas barnet till att sätta sig in i vad som egentligen menas med de
olika tecknen och symbolerna. De måste då också skaffa sig talförståelse och kännedom
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om hur mycket olika tal står för. Gör man inte detta finns risken för att barnet lär sig en
utantillmetod som de egentligen inte förstår. Detta på grund av att symbolerna är för
svåra för dem.

7.4   Bildspråk är kommunikation

Bildspråket är även kommunikation. Det är också knutet till talspråket. Båda används
när man kommunicerar. Bilden kan användas som underlag för en diskussion och att
prata matematik är ett steg i riktning mot det teoretiska symbolspråket och det är ju det
som är målet för eleverna i år nio. För att nå det teoretiska symbolspråket kan man
använda sig av det avancerade vardagliga bildspråket. Bildspråket ingår till stor del i
vårt vardagliga liv genom TV, reklam och massmedia. Barn påverkas väldigt lätt av
bilder. I skolan kan man använda samma knep som reklamen. Jag tror att skolan har
mycket att lära av reklamen om hur man väcker uppmärksamhet och intresse för ett
ämne. Samtidigt får eleverna känna att skolans värld och deras egna värld närmar sig
varandra.
   Jag tog starkt intryck av vad Skolöverstyrelsen,(1982)  skriver om att ungdomar har
en egen " hemlig" kultur. Genast började mina tankar kretsa kring hur jag kan använda
mig av den i skolan. Eleverna behöver känna att vi vuxna respekterar dem. Då
respekterar de oss. En annan form av kommunikation är den rent förklarande bilden.
"En bild säger mer än tusen ord" lyder det gamla talesättet och det stämmer i många
fall. I den rent förklarande bilden finns inga värderingar med, utan är helt neutral.
Däremot så innehåller den mycket information som fungerar som kommunikation. Man
kan säga att den matematiska symbolbilden är sådan. För att knyta detta till
undersökningen så kan man säga att basfiolen på bordet har inte mycket gemensamt
med bottnen på kuben. Den eleven behöver använda en kommunikation mellan sig och
någon som förstår begreppet korrekt. Det kanske räcker med att få se bilden med
bottnen av kuben. En annan fördel med bilder är att det underlättar för de som har
skrivsvårigheter. Använder de sig av en metod där de kan göra sig förstådda utan text
bidrar det till att de kan koncentrera sig på matematiken och inte skrivandet. Flera av
bilderna som eleverna gjort fungerar på detta sätt.

t.ex. 1) basyta 2) division

3)likbent 4)procent
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7.5 - Är vardagsspråket viktigt?

Vardagsspråket är mycket viktigare än vad jag trodde tidigare. Det är genom det som vi
ska bygga upp vår förståelse. Med vardagsspråket kan man skapa sig associationer så att
begreppen blir ens " egna ". Det är bra att använda sig av när man ska knyta ihop sina
erfarenheter med teoretiska begrepp och symboler. Man får en djupare förståelse för
begreppet. I skolans värld ska man eftersträva teoretiskt symbolspråk, men i övriga
världen ska man kanske eftersträva avancerat vardagligt symbolspråk i stället. Det
kräver att man kan sin teori men också vad man kan använda den till. På så vis ökar
kvaliteten på kunskapen. Vi får förtrogenhet för den.

7.6  Slutord

Efter att ha gjort min undersökning och läst all litteratur, känner jag att bildspråket
spelar en viktig roll i undervisningen. Jag har fått en större förståelse varför barn
upplever det svårt med matematik. Jag visste inte förut att det teoretiska symbolspråket
försvårade räkningen i den utsträckningen som det gör. Jag visste inte heller att det
avancerade vardagsspråket och i mitt fall i form av bilder, kan vara en hjälpande länk
mellan elevers egna språk och symbolspråket. Att se skaparglädjen i elevernas bilder
var också närande för mig.

I början av lärarutbildningen fick jag lära mig att lärarens roll inte var att " fylla en
hink, utan i stället tända en eld ". Jag tror att jag förstår det nu.

" Inget stort i livet kan göras utan en stor känsla."
( Vygotskij, 1995,s.63)
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