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FÖRORD

Mitt övergripande syfte med denna litteraturstudie är att försöka finna andra

teoretiska utgångspunkter än de traditionellt vedertagna för planerande, ge-

nomförande och utvärdering av undervisningen i matematik. Ett sätt att

komma åt problemet att skolan producerar 15-20 procent elever i matematik-

svårigheter, ett förhållande som varit ganska konstant genom åren, kan vara

att radikalt förändra lärares föreställningar om hur matematisk kunskap är

möjlig, hur den kan utvecklas och hur den pedagogiskt kan påverkas. Moti-

vation och inspiration till föreliggande studie har samspelet med elever i

matematiksvårigheter givit mig.

I ett tidigare arbete anlade jag ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv på

matematiskt lärande (Eriksson, 2001). Den studien utgår från de filosofiska

grunder den radikala konstruktivismen vilar på (von Glasersfeld, 1995) och

de didaktiska implikationer dessa medför. Teoribildningens syn på matema-

tiska kunskapsprocesser och hur matematiska kunskaper är möjliga att kon-

struera och hur dessa kan påverkas pedagogiskt är radikal. Med ordvalet

radikal markeras att kunskapskonstruktioner är individuella processer, dvs.

kunskapsbygget står inte i någon direkt förbindelse med yttre stimuli. Det

filosofiska fundamentet i den radikala konstruktivismen fokuseras inte expli-

cit i studien som följer. Min framställning och mitt tänkande kring hur kun-

skap formas kan kanske på grund av detta upplevas som svårtillgänglig. För

att underlätta läsarens förståelse rekommenderar jag att börja läsarbetet med

Eriksson (2001). Ett annat råd är att såväl börja som avsluta läsarbetet med

min sammanfattning av föreliggande kunskapsöversikt.

I min nuvarande studie fokuseras talbegreppet i barnets tidiga kunskaps-

bildning i matematik med utgångspunkt i den radikalkonstruktivistiska teo-

rin. Kunskaper om den informella kunskapsutvecklingen, hur den kan för-

klaras och beskrivas, skulle kunna bilda underlag för, samt visa möjliga vä-

gar för pedagogisk påverkan som befrämjar individens aritmetiska kun-

skapsutveckling i ett utvecklingsperspektiv och därigenom förhindra att ele-
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ven försätts i pedagogiska situationer, som kan skapa svårigheter i dess fort-

satta utveckling.

Arbetet med att ”studera talbegreppets utveckling i ett radikalkonstrukti-

vistiskt perspektiv” har i sig varit en omfattande konstruktivistisk läropro-

cess för mig. All den tid och tankemöda som krävdes för min egen del, för

att tränga in i denna komplexa teori kan ses som ett exempel på att läsande

är en konstruktiv process. Texten i sig kan inte transportera mening direkt

till läsaren utan det handlar om ett tolkningsarbete.

Dagmar Neuman har med stort intresse tagit del av min kunskapsöversikt

i en oreviderad upplaga. Det har varit värdefullt och stimulerande att få ta

del av hennes reaktioner på mitt teoretiska innehåll. Våra diskussioner ser

jag även som viktiga för mina fortsatta studier. Tack, Dagmar för ditt enga-

gemang och för all den tid som du ägnat mitt arbete!

Jag vill även rikta ett innerligt tack till min handledare professor Siv

Fischbein, för konstruktiva synpunkter på mitt arbete vilka ytterligare sti-

mulerat min läroprocess och fört mig vidare i mitt kunskapande.

Norrtälje i augusti 2001

Göta Eriksson
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TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Procentuell andel lösningar med strategin 'touch points on nume-

rals', addition (Add.) och subtraktionsuppgifter (Sub.). Jämförelse

mellan årskurser och mellan elever 'Mathematically Normal' (MN)

och 'Mathematically Disabled' (MD).(modifierad från Ostad, 1999, s.

43 och s. 58) s. 119

Tabell 2: Antal tillfällen när eleverna använde olika räknebeteenden vid för-

och eftertest. (modifierad från Ahlberg, 1998, s. 216) s. 124

Tabell 3: Procentuell andel lösningar med retrievalvarianter. Jämförelse

mellan årskurser och mellan MN-elever (Mathematically Normal)

och MD-elever (Mathematically Disabled). (modifierad från Ostad,

1999, s. 43) s. 127

Tabell 4: Procentuell andel 'back-up' varianter, sensomotoriska (SE-MO)

och numerisk (NUM). Jämförelse mellan årskurser och mellan MN-

elever (Mathematically Normal) och MD-elever (Mathematically

Disabled).(modifierad från Ostad, 1999, s. 43) s. 129

Tabell 5: Procentuell andel lösningar i procent med abstrakt talbegrepp

(ABS) för olika årskurser (åk) och för MN-elever (Mathematically

Normal) och MD-elever (Mathematically Disabled). (modifierad från

Ostad, 1999, s. 43) s. 130

Tabell 6: Procentuell andel lämnade lösningar enligt stadium ett, två och tre

(Steffe, 1992) för olika årskurser (åk) och för MN-elever och MD-

elever. (modifierad från Ostad, 1999, s.43) s. 179

Tabell 7: Procentuell andel informella lösningar (Inform.) samt formella

(Form.) lösningar (struktureringsvarianter) kategoriserade med

Thompsons (1999) modell för olika årskurser och för MN- och MD-

elever. (modifierad från Ostad, 1999, s. 43) s. 180
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1. BAKGRUND
Under de senaste decennierna har forskning kring barnets tidiga kunskaps-

bildning i matematik vuxit både nationellt och internationellt. Vad som

främst fokuserats är barnets talbegreppsutveckling eller barnens olika räk-

nehandlingar, samt beskrivning av dessa. Den informella kunskap barnet

har, bär det med sig till skolan. Skolans uppgift blir att se till att denna

informella kunskapsgrund vidareutvecklas. Man poängterar detta mycket

starkt och hävdar att det är viktigt att det inte skapas en klyfta mellan det

barnet redan kan och det skolans undervisning vill påverka barnet att lära sig

(Freudenthal, 1991; Gravemeijer, 1997; Sophian, 1992). Lärares kunskaper

om barnets informella kunnande blir ur detta perspektiv viktiga för att

därigenom kunna skapa goda inlärningsbetingelser för den formella

matematiska kunskapsbildningen.

Ginsburg et al (1997) visar å ena sidan att alla barn har informella kun-

skaper gällande de fyra räknesätten, när de börjar skolan. Därvidlag rappor-

teras inga kulturella eller sociala skillnader. Å den andra sidan visar deras

forskning att vissa barn får problem med sin matematiska kunskapsbildning,

när de börjar skolan. De anser det även troligt att barn som presterar dåligt

inom den informella matematiken kan tänkas ha sämre förutsättningar att

klara skolarbetet. Ginsburg et al hävdar emellertid att detta inte skall betrak-

tas som ett faktum. Barnets dåliga prestationer inom den informella mate-

matiken kan lika gärna handla om barnens motivation att deltaga i undersök-

ningarna, eller att barnen inte förstått uttryckssätt som används under dessa,

som då så att säga hindrar deras aktiviteter, dvs. barnet kanske kan mer än

det visat fram. En annan faktor som kan leda till felaktiga slutsatser om bar-

nens kompetens inom den informella matematiken, är forskarens kunskaper,

som ligger till grund för tolkningen.
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Poor performance may result more from the researcher´s lack of knowledge

concerning the children and the abilities in question than from the subject´s

lack of ability (Ginsburg et al, 1997, s. 171).

Ginsburg et al påvisar att barn som fått tillgång till undervisning i matematik

innan de börjat skolan, lyckas bättre med att lösa de uppgifter som deras

studie omfattade. Resultatet pekar dock inte på att tidig matematikundervis-

ning generellt verkar som en gynnsam förutsättning för senare framgång

inom ämnet. Ett exempel på detta är att barn från Japan, som får lite under-

visning eller inte någon alls innan de börjar skolan, ändå överlag lyckas

prestera mycket bra i matematik internationellt sett (Kaiser, Luna &

Huntley, 1999). En slutsats, som Ginsburg et al kommer fram till, är att

informell kunskap i matematik inte är något bra ”mätverktyg” för att förklara

eventuella skillnader i hur väl man lyckas med skolmatematiken. Denna

slutsats kom även Häggblom (2000) fram till i en longitudinell studie

omfattande 139 barn, som visade att vad ett barn presterade vid 6 års ålder

har ett mycket litet prediktionsvärde för barnets senare matematiska

utveckling. Merttens (1999) hävdar dock motsatsen,

...what children can do aged 5 and 6 is not a bad predictor of what they will

be able to do later on, so those who start 'ahead' in their number work tend to

preserve their advantage (s. 83).

Enligt Häggbloms (2000) studie var det endast 20 procent av elevgruppen

som tillhörde samma prestationsgrupp under hela skoltiden, då i relation till

prestationerna vid 6 års ålder.

Pettersson (1990) lyfter i sin doktorsavhandling fram elevers olika presta-

tionsutveckling i matematik från årskurs tre till årskurs sex. Avhandlingens

studiegrupp har som urvalsgrund dels en stor longitudinell datainsamling,

omfattande 7 517 elever som utförde samma räkneprov först i årskurs tre

och en andra gång i årskurs sex, och dels väl definierade kriterier för fem

typer av prestationsgrupper. Ur det stora urvalet på 7 517 elever fyller 877

elever kraven för grupptillhörighet och bildar studiegruppen i Petterssons av-
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handling. Resultatredovisningen visar följande grupptyper (A - E) och antal

elever per grupp i procent (i förhållande till det stora urvalet 7 517 elever):

A. Här finner man elever som presterade fler än 13 rätt av de femton upp-

gifter räkneprovet bestod av i båda årskurserna. Grupp A utgöres av

knappt 2 procent.

B. Denna grupp elever var ”svagpresterande” i båda årskurserna. De har

presterat färre än 4 rätt i årskurs 3 och färre än 8 rätt i årskurs 6. Grupp B

utgöres av cirka 3 procent.

C. Elever som ingår här har förbättrat sitt provresultat med minst 9 rätt i

årskurs 6. Grupp C utgöres av cirka 3 procent.

D. Här har eleverna i årskurs 3 presterat minst 2 rätt mer än i årskurs 6.

Gruppen är heterogen. Eleverna har försämrade resultat i årskurs 6.

Grupp D utgöres av cirka 2,5 procent.

E. Här presterar eleverna medelgoda resultat i bägge årskurserna. Eleverna

har 8 rätt i årskurs 3 och 11 rätt i årskurs 6, Grupp E utgöres av cirka 1,5

procent.

Petterssons resultat ger ej säker grund för att förutbestämma en elevs ut-

veckling framgent. En svagpresterande elev i årskurs 3 kan visa en positiv

utveckling under mellanstadietiden.

I Petterssons (1990) studie använder eleverna de traditionella algoritmerna

för sina lösningar av uppgifterna. Informella strategier lyser med sin från-

varo, vilket förvånar med tanke på att väldigt många elever inte behärskar de

formella beräkningsformerna. I Häggbloms (2000) arbete väljer eleverna

även icke traditionella sätt att beräkna. Om denna skillnad kan bero på un-

dervisningen eller på provens utformning går ej att utläsa på grund av studi-

ernas design.

En viktig faktor som anges påverka barnets informella kunskapsbildning

är den inlärningskultur inom vilken kunskapande processer förväntas ske

(Engström, 1997; Eriksson, 2001; von Glasersfeld, 1995; Gravemeijer,

1994). Detta gäller naturligtvis även den senare formella kunskapen, som då

även kan komma att präglas av de tidigare informella läromiljöer barnet



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

11

deltagit i. Föräldrar, släktingar, kamrater och förskollärare bär alla en mer

eller mindre uttalad tro på hur barnet skall gå till väga för att nå kunskaper,

dvs de informella kunskaperna utvecklas inte i ett vakuum. Jag vill hävda att

de är utsatta för en mängd olika påverkansfaktorer. När detta faktum inte är

explicitgjort försvåras möjligheten, då behov uppstår, att modifiera denna

tidiga påverkan så att en gynnsammare utveckling för barnet skapas. Detta

gäller då inte minst de olika läroinstitutioner som barnen befinner sig i under

den tidiga informella kunskapsbildningen. Förhållningssättet till barnet un-

der dess aktiviteter i olika situationer och hur man som förskolepedagog

organiserar dessa, innehåller en mer eller mindre explicit förväntan på bar-

net. Förskolepedagogen har redan i valet av sysselsättning utsatt barnet för

pedagogisk påverkan. Hur medveten är förskolläraren om sina förväntningar

på barnet? Valet av situationer och arbetsområden relaterade till målen för

verksamheten är teoriladdade, även om pedagogen inte är medveten om

detta. Det vilar på en föreställning, som kan tydliggöras, om hur matematisk

kunskap är möjlig att nå och hur den utvecklas. Även de observationer och

tolkningar av barnets olika räknehandlingar som görs, sker utifrån en mer

eller mindre explicit teoretiskt grund. Några teorifria, objektiva observatio-

ner existerar inte (von Glasersfeld, 1995). Hur medveten man är som för-

skolepedagog i kunskapsteoretiska frågeställningar, samt i förmågan att

tolka och modifiera påverkande processer så att en gynnsam utveckling sker

hos det enskilda barnet är centrala och avgörande faktorer. Detta är en peda-

gogisk uppgift för såväl förskolepedagogen som klassläraren. Numer finns

även ett styrande dokument för förskoleklass i form av en läroplan (Utbild-

ningsdepartementet, 1998). Denna läroplan vilar, som skolans övriga läro-

planer, på en konstruktivistisk grund, dvs. barnet konstruerar själv sin mate-

matiska kunskap utgående från sina tidigare erfarenheter. Men detta sker inte

oberoende av en mängd påverkande faktorer. Jag ser det därför som en an-

gelägen uppgift, med tanke på de elever som brukar betecknas elever med

matematiksvårigheter, att studera och reflektera kring de tidiga undervis-
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ningsmiljöer, som är ämnade att stimulera och utveckla elevers informella

matematik.

Min upplevelse är att begreppen ”formell” och ”informell” används, i den

litteratur jag gått igenom, med delvis oklara innebörder. Någon explicit defi-

nition av begreppen har jag inte funnit. Men jag definierar formell matema-

tisk kunskap som kunskap uppbyggd av abstrakta matematiska begrepp. Att

definiera informell kunskap är komplexare. Prefixet ”in-” pekar dock på en

negation eller upphävande betydelse (Hellquist, 1980), i detta fall avseende

ordet formell. Ett försök till definition av informell aritmetisk kunskap blir

då att den inte endast består av abstrakta matematiska begrepp.

I ett tidigare arbete (Eriksson, 2001) anlade jag ett radikalkonstruktivis-

tiskt perspektiv på matematiskt lärande. Där fokuserades teoribildningens

filosofiska fundament och didaktiska implikationer för lärares intervenering

i elevers läroprocesser. I föreliggande litteraturstudie anlägger jag ett radi-

kalkonstruktivistiskt perspektiv på det som sker inom den s.k. informella,

tidiga kunskapsbildningen i aritmetik, dvs. räkning med hela tal. Jag kom-

mer att fokusera barnets informella räknehandlingar som medel för att stu-

dera talbegreppets utveckling.
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Mitt övergripande syfte är att utgående från ett radikalkonstruktivistiskt för-

hållningssätt till matematisk kunskapsbildning finna utgångspunkter som

kan skapa inlärningsmiljöer som befrämjar utvecklingen även för de elever

som brukar betecknas ”elever med matematiksvårigheter”. Ett av mina syf-

ten med min nuvarande studie är att belysa den radikalkonstruktivistiska

teoribildningens syn på utvecklingen av informella matematiska kunskaper

och hur dessa anses möjliga att konstruera. Detta skulle kunna bilda en kun-

skapsteoretisk samsyn på såväl den informella som den formella matema-

tiska kunskapsbildningen. Matematik som ämnesområde är omfattande. Min

studie begränsar kunskapsområdet till aritmetiken, dvs. räkning med hela tal.

Mitt huvudsakliga syfte med föreliggande studie är således att studera

talbegreppets utveckling samt belysa nedanstående frågeställningar i ett ra-

dikalkonstruktivistiskt perspektiv. För att nå mitt syfte och för att belysa

mina frågeställningar kommer även uppfattningar från andra teoribildningar

att presenteras så att underlag för jämförelse bildas.

Mina frågeställningar är:

• Hur kan en tolknings- och bedömningsgrund för barnets tidiga räkne-

handlingar se ut?

• Kan teorin tillhandahålla underlag för intervenering i elevens informella

läroprocesser?

• Hur anses den informella och formella kunskapsbildningen vara relate-

rade till varandra?
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3. METOD

Den metod jag kommer att använda för att nå mitt syfte samt att belysa mina

frågeställningar är litteraturstudier. Mitt val av teorigrund är den radikal-

konstruktivistiska (von Glasersfeld, 1995). Det filosofiska fundamentet, som

denna teori vilar på och dess pedagogiska implikationer, som jag redovisat i

ett tidigare arbete (Eriksson, 2001), kommer att utgöra min kunskapsteore-

tiska grund och därmed prägla mitt läsarbete, mina tolkningar och mitt

”seende” genom hela studien.

Den radikalkonstruktivistiska teorimodellen – a way of knowing – och

dess konstruktivistiska principer för kunskapsprocesser och hur dessa kan

påverkas har även tillämpats i empirisk forskning. Detta har resulterat i en

teoretisk modell för talbegreppets utveckling, som presenterats i Steffe, von

Glasersfeld, Richards och Cobb (1983), samt en modell för räknehandling-

ens utveckling, som beskrivits i Steffe (1992). Denna litteratur är inte lätt

åtkomlig, genom t ex en enkel genomläsning, utan kräver mycket av sin

läsare. Det har varit nödvändigt för mig att läsa om många gånger för att min

förståelse skulle kännas tillfredsställande. Därmed inte sagt att den inte går

att utveckla vidare. Mitt läsarbete kan beskrivas med följande citat:

All I – or anyone – could do, is interpret, which is to say, construct and re-

construct until a satisfactory degree of coherence is achieved among the con-

ceptual structures one has built up on the basis of the read text (von Glasers-

feld, 1995, s. 109).

För att min förståelse av de radikalkonstruktivistiska teorimodellerna för

talbegreppets och räknehandlingarnas utveckling skulle ges ytterligare di-

mensioner har jag även studerat andra forskares uppfattningar inom området.

Min ambition med detta är inte att ge en fullständig bild av olika teoretiska

perspektiv, forskningsstrategier eller empiriska rön. Jag gör några nedslag i

såväl nationell som internationell forskning för att kunna jämföra och re-
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flektera kring teori, forskningsstrategi och empiri samt relationen mellan

dessa.

Jag kommer genom litteraturen att jämföra tolkningar av barns räkne-

handlingar, presenterade av etablerade forskare med annan teoribas, med

mina tolkningar av samma räknehandlingar men då med utgångspunkt i de

radikalkonstruktivistiska modellerna. Jag har således ”lånat” andra forskares

empiriska studier, vilka jag kritiskt granskar utifrån ett radikalkonstruktivis-

tiskt perspektiv. Min kritiska analys av empirin i dessa forskningsrapporter

har varit ett viktigt referensmaterial för min egen kunskapsutveckling och

förståelse av de radikalkonstruktivistiska modellerna för talbegreppets och

räknehandlingarnas utveckling. Även om mitt huvudsyfte här varit att foku-

sera empirin i den litteratur jag valt, studerar jag samtidigt teorimodeller

utifrån vilka empirin tolkats. Empirin står i sin tur i ett beroendeförhållande

till den strategi forskaren använt vid insamlandet av sina empiriska data.

Min litteraturstudie kommer även att omfattas av studier från utvecklings-

och förändringsarbete i Nederländerna, som pågått sedan 1970 och som

fortfarande pågår och som betecknas ”Realistic Mathematics”. ”Realistic”

står här i betydelsen ’to realize’ eller ’to imagine’, dvs. göra sig en föreställ-

ning av. Ordet ’realistic’ skall således inte kopplas till en objektiv verklighet

utanför individen. Detta förändringsarbete vilar på samma filosofiska fun-

dament som den radikalkonstruktivistiska teorin, men här fokuseras didak-

tiska frågor, dvs. hur man kan påverka den praktiska pedagogiska verksam-

heten så att elevens outvecklade föreställningar om beräkningar tas med in i

matematiserande aktiviteter. Man utvecklar en didaktisk konstruktivism i

samarbete mellan forskare, elever och lärare (Van den Brink, 1991). Denna

litteratur är väsentlig för belysningen av mina frågeställningar.

Kvalitetsfrågor

Huruvida det råder fullständig överensstämmelse mellan min förståelse och

tolkning av de komplexa radikalkonstruktivistiska teorimodellerna för talbe-

greppets och räknehandlingarnas utveckling (Steffe et al, 1983; Steffe,
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1992), är inte möjligt att säkerställa. I stället hänvisar jag till von Glasers-

felds ”fit”-aspekt (von Glasersfeld, 1995), dvs. när mitt konstruktivistiska

teoribygge och mina olika begrepp visar samstämmighet under mina teore-

tiska analyser av empiriskt material, som det presenterats i litteraturen, anser

jag ”fit”-aspekten uppnådd på teorinivå.

Mitt arbetssätt att tolka och bedöma räknehandlingar utifrån ett radikalkon-

struktivistiskt perspektiv, som andra forskare bedömt utgående ifrån en an-

nan teoretisk grund, kan inte falsifiera eller fastställa vilken bedömning som

är den rätta. Detta har inte heller varit mitt syfte. För att nå en ”fit”-aspekt på

individnivå, dvs. att nå det specifika genom den generella teorimodellen,

krävs enligt de radikalkonstruktivistiska modellerna ytterligare empiriskt

material, som min studie saknar tillgång till. De radikalteoretiska modellerna

kräver ett dialektiskt förhållande mellan empiri och teori för bedömningsar-

betet. ”Fit”-aspekten i min studie skall således endast knytas till de radikal-

konstruktivistiska teorimodellerna.

De radikalkonstruktivistiska modellernas ”viability”, dvs. ändamålsenlig-

het eller livsduglighet, bedöms i relation till de kunskapande eleverna i den

pedagogiska verksamheten och skall ses som ett tolkningsstöd för lärarens

kunskaper om eleven, snarare än en sanningsenlig bild över det faktiska

skeendet. Med min studies design och metod kan jag inte säkerställa frå-

gorna om ”viability”. Här kan jag endast föra hypotetiska resonemang utgå-

ende från den pedagogiska verksamheten och det empiriska material jag fått

tillgång till genom andra forskares studier.

Problem kring bedömningar

Tolkningsproblem vid bedömning av barns räknehandlingar hänför sig till

den kvalitativa forskningstraditionen. Engström (1997) refererar till Smith

(1996) och menar att forskaren kan göra två olika fel vid bedömningar av

elevers kunskaper. Det ena är att man påstår att eleven har kunskaper den

faktiskt inte har (falskt positiv). Det andra är när man inte tillskriver en indi-

vid kunskaper den har (falskt negativ). Vid sina bedömningar använder fors-
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karen kriterier vilka relateras till en angiven teori. Dessa kriterier emanerar i

sin tur från ett vetenskapligt arbete där det empiriskt specifika omsatts i teo-

retiskt generella kvaliteter. Tolkningen av det empiriskt specifika är i sin tur

teoriladdat och omöjligt att säkerställa. Det man ser och bedömer av en elevs

räknehandling står även i ett beroendeförhållande till kunskapsteoretiska

frågor. Tror forskaren att matematisk kunskap t ex nås via perceptionen, dvs.

matematiken går att förnimma i verkligheten och därigenom förmedlas med

hjälp av våra sinnen, kommer forskarens beskrivningar av vad eleven kan

och gör att speglas av denna tro. En pedagogisk modell med kriterier för att

bedöma barns räknehandlingar bör, enligt min uppfattning, explicitgöra hur

denna kunskap, som av observatören skall bedömas genom specifika krite-

rier, är möjliga att nå för barnet. Jag menar att det är av största vikt att fors-

kare lyfter fram de kunskapsteoretiska ställningstaganden, som ligger till

grund för empirin. En observatörs tolkning och bedömning av ett individu-

ellt barns räknebeteende, bör inte endast relateras till kunskaper om instru-

mentet, t ex kriterier, med vilka han/hon gör sin tolkning utan även sättas i

relation till den kunskapande eleven i ett längre utvecklingsperspektiv. Det

är en kvalitativ aspekt av bedömningen som även berör etiska frågeställ-

ningar. De radikala konstruktivistiska modellerna är inte ämnade att göra

statiska bedömningar av elevers kunskaper, utan utgör mer en grund att för-

hålla sig till i interaktiva, pedagogiska situationer mellan forskaren som pe-

dagog (eller pedagog som forskare) och eleven under en längre tidsperiod.

Steffe (1991) betecknar bedömningssituationerna som undervisningsexperi-

ment, där intervenering i elevers läroprocesser ses som ett viktigt verktyg för

att få ytterligare dimensioner för kunskapsbedömning. Någon absolut över-

ensstämmelse mellan observatörens tolkning av individens kunskap och den

individuella kunskapen går emellertid inte att hävda enligt den radikala

konstruktivismen. Det handlar om att nå en ”fit”-aspekt på individnivå. Om

så skett visar sig under interaktiva pedagogiska situationer framgent, där

möjlighet ges att modifiera en eventuell falskt positiv eller falskt negativ

bedömning.
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Urval av litteratur

Tillgången på forskningslitteratur, som beskriver barnets tidiga matematik-

kunskaper och hur barnet tillägnar sig talbegreppet, är mycket omfångsrik.

Det är därför en omöjlighet att göra en heltäckande litteraturstudie, som

spänner över all den forskning som producerats inom området. Detta har

heller inte varit min avsikt. För att belysa mina frågeställningar och mitt

syfte gör jag några nedslag i forskningen både nationellt och internationellt.

Mitt val av den empiriska forskning jag kommer att redovisa har även styrts

av att finna rapporter som inte explicit grundar matematisk kunskapsbildning

på radikalkonstruktivismen. Detta för att blottlägga skillnader som kan upp-

stå, vid bedömningar av barnets tidiga räknehandlingar, mellan olika teori-

bildningar. Ett annat kriterium var att finna rapporter där barnets räknehand-

lingar var utförligt beskrivna

Min litteratursökning har i huvudsak varit manuell. Systematiken kan

beskrivas så att mitt arbete började med instudering av de radikalkonstrukti-

vistiska modellerna. Jag hade även i förhand bestämt att något från den kon-

struktiva didaktiska forskningen i Nederländerna skulle ingå i min studie.

Övrig litteratur har kommit till under arbetets gång. Denna litteratur har jag

funnit genom referenser, genom kännedom från min tidigare studie (Eriks-

son, 2001) och genom sökande i hyllorna på biblioteken. För att även få

tillgång till nyutkommen litteratur, speciellt med tanke på arbeten inom den

radikalkonstruktivistiska teoribildningen, har jag sökt på författarnamn i

Libriskatalogen.

Litteraturen har varit mitt forskarinstrument för att kunna nå mitt syfte

och belysa mina frågeställningar. Den bild som kommer att växa fram skall

relateras till mina referenser och mitt läsarbete.

Empiriska och teoretiska kunskaper

Med utgångspunkt från att all tolkning av en individs kunskap är teoriladdad

kommer mitt arbete att präglas av mitt teoretiska perspektiv, det radikalkon-

struktivistiska, och av mina tolkningar och analyser av forskningslitteratu-
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ren, i vilka de presenterade resultaten i sin tur är speglingar av den aktuella

forskarens teoretiska perspektiv. Det jag kommer att lägga fram i min studie,

ser jag som en syntes av eller abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994) av

mina tidigare kunskaper sammanlänkade med de som ernåtts genom nuva-

rande litteraturstudier samt mina tidigare praktiska erfarenheter från min

yrkesverksamhet. Med detta menar jag att det inte känns meningsfullt att

särskilja induktion, dvs slutsatser vunna genom empiri, från deduktion, dvs

kunskaper som kan härledas från teorinivå, då dessa två processer befruktar

varandra. Det generella på teorinivå omsätts alltid till det specifika på empi-

risk nivå, en process vilken snarare består av ett dialektiskt förhållande än

rena deduktiva respektive induktiva processer. Enligt den radikala konstruk-

tivismen är det inte trovärdigt att hävda att det finns objektiva induktiva eller

deduktiva slutsatser tänkta som oberoende av observatör eller tolkare, så

länge vi saknar metoder och medel att visa detta (von Glasersfeld, 1995).
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4. STUDIENS UPPLÄGGNING

Min studie är uppbyggd av två delar. Den första delen omfattar den radikal-

konstruktivistiska teorin och dess teorimodeller för talbegreppets och räk-

nehandlingarnas utveckling. Här ingår även den radikalkonstruktivistiska

positioneringen avseende social interaktion och dess påverkan på kunskaps-

processer samt några reflektioner kring detta. Kapitel fem utgör således stu-

diens första del och bildar min teoretiska plattform för mitt läs- och analys-

arbete i avhandlingens andra del.

I den andra delen av min studie jämförs olika uppfattningar avseende talbe-

greppet och dess utveckling. I kapitel sex riktas intresset i huvudsak mot

forskning som grundar sitt ”seende” i andra teoretiska discipliner än den

radikalkonstruktivistiska. De olika uppfattningar om talbegreppets utveck-

ling som presenteras relateras, genom jämförande analyser, till de radikal-

konstruktivistiska modellerna. I detta kapitel tar jag även upp relationen

mellan talbegrepp och perception. Den radikalkonstruktivistiska uppfatt-

ningen om denna relation jämförs med några andra forskares föreställningar.

Här förs också didaktisk konstruktivism fram, som vilar på samma filoso-

fiska fundament som den radikalkonstruktivistiska teorin, där re-presentation

och symboliserande aktiviteter didaktiseras.

I kapitel sju tar jag upp några exempel på pedagogisk verksamhet i tidiga

lärandekontexter, som de presenterats i litteraturen, och de deltagande bar-

nens handhavande av detta innehåll. Jag ger en radikalkonstruktivistisk tolk-

ningsbild av undervisningens innehåll i relation till elevernas aktiviteter.

I kapitel åtta jämför jag de radikalkonstruktivistiska modellerna med

andra teoretiska bedömningsmodeller för barnets tidiga räknehandlingar.

Här fokuseras samspelet i triaden, teori, empiri och forskningsstrategi.

Kapitel nio är min sammanfattning. Där redovisar jag mitt syfte, belyser

mina frågeställningar samt lyfter fram slutsatser väsentliga för mitt över-
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gripande syfte. Jag rekommenderar att såväl inleda som avsluta läsarbetet

här.

Kapitel tio består av reflekterande framåtblickar samt diskussion kring

teori, empiri och forskningsstrategi i förhållande till den radikalkonstrukti-

vistiska teoribildningen.
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5. RADIKALKONSTRUKTIVISTISKA
PERSPEKTIV PÅ TIDIGA MATEMATISKA
KUNSKAPSPROCESSER
En teoribildning som under de senaste åren vunnit allt mer terräng inom den

matematiska forskningen, den radikala konstruktivismen, har till mycket stor

del vävt in Piagets tänkande om individens sätt att lära och nå kunskap.

Portalfiguren von Glasersfeld anses vara teorins grundare, och han anger att

teorin kallar sig radikal därför att den inte hävdar att matematisk kunskap

kan nås enbart via perception, språk eller social verksamhet (von Glasers-

feld, 1995). Kunskapsprocessen, och hur kunskap över huvud taget är möj-

lig, förklaras via abstraherande verksamheter, som har olika grund beroende

på var individen befinner sig i sin utveckling (Eriksson, 2001).

Utgående från den radikala konstruktivistiska teorin skall barnets läropro-

cesser för talbegreppskonstruktioner, kunna beskrivas och tolkas utifrån

abstraherande processer. Man kan ställa sig undrande över huruvida dessa

abstraherande processer är påverkningsbara. Som pedagoger har vi tagit på

oss att intervenera i elevers läroprocesser och vara behjälpliga i att ordna

situationer så att dessa abstraherande processer blir stimulerade och kanske

till och med underlättade. Det material och de matematiska situationer barnet

placeras i, skall i alla fall inte sätta hinder för och försvåra eller omöjliggöra

abstraktionsmöjligheterna. En central uppgift för forskningen, utifrån den

radikalkonstruktiviska teorigrunden, är bl a att kunna beskriva de ”verktyg”

som de olika sociala verksamhetsformerna medvetet eller omedvetet för över

till barnet i termer av utvecklingsbefrämjande verktyg. Ger ”verktygen” en

möjlighet till utveckling eller utgör de ett hinder för barnet i sin

kunskapsbildning?

Von Glasersfeld (1995) teori bygger på tre grundförutsättningar för att

kunskapsbildning över huvud taget skall vara möjlig för individen:
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1. The ability and, beyond it, the tendency to establish recurrences in the flow

of experience

2. This, in turn, entails at least two further capabilities: remembering and re-

trieving (re-presenting) experiences, and the ability to make comparisons and

judgments of similarity and difference;

3. The presupposition that the organism 'likes' certain experiences better than

others; which is to say, it must have some elementary values (s. 68).

Med dessa förutsättningar möjliggörs kunskapande. Hur individen konstrue-

rar sin kunskap förklarar de radikala konstruktivisterna genom olika ab-

straktionsprocesser. Med den utgångspunkten har teoribildningen helt avvi-

sat möjligheten att nå matematisk kunskap genom en direkt förmedling via

perception, språk eller socialt samspel. Kunskapen nås genom konstruerande

och abstraherande processer. Även den sensomotoriska kunskapen, kunska-

pen om objekten, är en konstruktion, vunnen genom empirisk abstraktion.

Man särskiljer fyra olika abstraktionsprocesser. En form betecknas empi-

risk abstraktion. Den har sin grund i de sensomotoriska förnimmelser barnet

erfar i sin interaktion med sin omvärld. Barnet upplever det som är lika,

liknande eller olika. Här skapas t ex ett igenkänningsmönster av föremål

med ”trekantsform” (även utan den verbala beteckningen). Barnet konstrue-

rar även mönster av upprepade likadana objekt, en mugg och en mugg och

en mugg som alla är lika, det som brukar betecknas varseblivningsmönster.

Men likheten skall inte förstås utifrån tanken på en fotografisk bild av en

mugg, utan likheten finns i individens upplevelse av likhet utgående från

sensomotoriska signaler förknippade med objektet mugg

…knowledge, of its nature, cannot have any iconic correspondence with an

ontological reality (von Glasersfeld, 1995, s. 57).

”Materialet” för den empiriska abstraktionen utgörs således av nervsignaler,

”attentional pulses”, inom individen. Nervsignalerna skall inte ses som

”utstrålande” från objekten utan som signaler som uppstår under individens

aktiva handhavande av objekten och som då abstraheras från alla andra
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tänkbara nervsignaler. Således är även upplevande av ett objekt en subjektiv

aktivitet och konstruktion. Nervsignalerna i sig innehåller ingen kunskap

som kan upplevas eller upptäckas.

Det finns tre ytterligare former av abstraktionsprocesser, som inte är

knutna till empiriskt material. En av dessa abstraherar till en ny begrepps-

nivå där samband, likheter bildar ett mönster utifrån barnets egna handlingar

och aktiviteter, s.k. reflektiv abstraktion. De objektkoncept som individen

konstruerar genom empirisk abstraktion utgår från

…associatively combining sensorimotor signals (ibid s. 69).

Barnet har nu tömt ”trekantsformen” med dess perceptuella innehåll och ser

den som ren form. Struktureringen av sensomotoriska igenkänningsmönster

möjliggör föreställningen av ett objekt utan dess egentliga närvaro. Objekt-

konstans är således resultatet av reflektiv abstraktion. När objektkonstans är

nådd kan barnet föreställa sig objektet genom en inre aktivering av det ab-

strakta igenkänningsmönster som bildats. Mönstret av upprepade likadana

objekt, tömt på perceptuellt innehåll, dvs. sensomotoriska nervimpulser,

bildar en upprepad entitet, som lägger grund för talbegreppets utveckling.

Detta är ytterligare ett exempel på reflektiv abstraktion. En annan abstrak-

tionsform, reflekterad (reflected) abstraktion, sker på en medveten nivå.

Barnet vet vad det abstraherar, och ett underlag har bildats för formellt tän-

kande utan konkret innehåll. Ytterligare en abstraktionsform betecknas

pseudo-empirisk. Den är beroende av att sensomotoriskt material finns till-

gängligt för barnet. Man kan se den som en förform till den reflektiva ab-

straktionen.

Den radikala konstruktivismen grundar individens matematiska kunskaps-

bildning tidigt i utvecklingen. Denna grund kan beskrivas som en kvantitets-

uppfattning, baserad på "attentional pulses", som hålls särskiljd från, men så

småningom bidrar med en förståelsegrund för räknande via talramsan.
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Därmed kan inte den radikala konstruktivismen anses grunda talbegreppets

uppbyggnad enbart via ramsräknande.

En central idé i den radikalkonstruktivistiska teoribildningen är modell-

byggande. Kunskap ses inte som en avspegling av en befintlig objektiv

verklighet utanför individen, utan som en individuell konstruktion, som är

under vardande. Individen bygger en modell av sin verklighet, där erfaren-

heter tolkas och förstås utifrån denna modellkonstruktion, som således inte

är statisk. Kunskaper kan endast nås indirekt, dvs. genom tidigare kunskaps-

konstruktioner. Det individuella kunskapandet står i ett ömsesidigt förhål-

lande till en konstruerad omvärld (den individuella) där sociala, biologiska,

fysiska och psykologiska aspekter i denna omvärld kan ses som påverkande

faktorer på individers kunskapsprocesser. Den radikalkonstruktivistiska

teoribildningen tar inte ställning till eller diskuterar ontologiska frågor dvs.,

frågor om en eventuell existerande objektiv verklighet utanför och obero-

ende av individen och hur man i så fall skall kunna beskriva och tala om

denna verklighet (von Glasersfeld, 1995, 2000). Teorin poängterar indivi-

dens ”skapelse” av sin verklighet, där denna mer ses som en inom individen

än en utanför individen objektivt existerande verklighet. Under sam-talande

och sam-lyssnande aktiviteter mellan individer i sociala kontexter når indi-

viderna fram till en ”förhandlad verklighet”, där man mer talar om en ”fit”-

aspekt, än om en absolut överensstämmelse mellan individers kunskaper

(von Glasersfeld, 1995; Engström, 1997). Denna sociala dimension av kun-

skapsbildningen anses central, men utifrån andra grunder än t ex den social-

konstruktivistiska teoribildningen. Den senare ser språket och den sociala

interaktionen som överförare av kunskap, vilket den radikala inriktningen

vänder sig mot och menar att kunskap aldrig kan nås enbart via dessa källor.

Detta innebär inte att den radikala inriktningen förringar betydelsen av

språkande och socialt sam-arbete, tvärtom anser de dessa arbetsformer som

viktiga källor för kunskapsprocesser men utifrån andra grunder, nämligen

för den ”förhandlade verkligheten” (negotiation of meaning) och för

individuella abstraherande processer.
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Den radikala modellen för kunskapskonstruktioner, ”a way of knowing”,

kan användas som ett redskap för tolkning och modellbyggande av t ex en

individs sätt att förstå och handskas med det kulturella verktyget talramsan.

Teorin skall inte enligt von Glasersfeld (1995) bedömas utifrån några san-

ningskriterier om hur kunskap faktiskt ernås, utan mer utifrån dess

”viability” (livsduglighet) i t ex praktisk pedagogisk verksamhet. Utveck-

lingen av kunskap ses som kvalitativa förändringar av individens sätt att t ex

kvantifiera med hjälp av talramsan. Detta innebär att samma uppgift kan ges

samma svar av olika individer, som dock nåtts på kvalitativt olika sätt. Hur

barnet når fram till svaret, ses som centralt och dynamiskt. Här ger denna

teoretiska modell ett pedagogiskt redskap, för att följa en individs kvalitativa

utveckling av t ex kvantifierande handlingar i ett längre tidsperspektiv. Vad

teorin däremot inte ger vid handen är hur pedagogen aktivt skall kunna på-

verka individens läroprocesser, genom att ange en speciell metod. Men ge-

nom teorins epistemologiska ställningstagande kan pedagoger nå trygga

grunder för att utveckla pedagogiska situationer som berikar individens ab-

straherande processer, som är kunskapens mekanism. Lärarens planering och

genomförande av undervisningen får därigenom en kunskapsteoretisk grund,

som påverkar lärarens antaganden (beliefs) om hur matematisk kunskap nås

och hur den är möjlig. Det kunskapsteoretiska ställningstagandet kommer att

prägla lärarens sätt att förhålla sig till det kunskapande barnet och till dennes

aktiviteter på ett sätt som påverkar elevens inriktning på hur det är möjligt

att lära sig matematik (Steffe, 1991).

5.1 Talbegreppet enligt Piaget

Eftersom Piagets forskning starkt påverkat den radikalkonstruktivistiska

teoribildningen ger jag en mycket kortfattad beskrivning av Piagets arbeten

som berör talbegreppets utveckling och den kritik han fick ta emot. La Ge-

nèse du Nombre publicerades i Schweiz av Piaget och Szeminska (1941), ett

arbete som fick, och fortfarande får, stor uppmärksamhet. Studien har utsatts

för mycket hård kritik, som de flesta av Piagets arbeten. När det gäller
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ovannämnda arbete, The child´s conception of number (Piaget, 1952), i eng-

elsk översättning, riktas kritiken bl a mot att barnet skulle kunna mycket

mer, än det som beskrivits utifrån Piagets forskning. En annan kritik, som

riktas mot Piaget i stort, är att han beskriver barnets kunskapstillväxt från ett

socialt och kulturellt vakuum och att han inte beaktar språkets roll i läropro-

cessen. Denna kritik anses numer vara irrelevant (von Glasersfeld, 1995).

Socialt samspel och det däri ingående språkbruket kan inte i sig förklara hur

kunskap utvecklas (von Glasersfeld, 1995; Engström, 1997). Piaget hävdade

aldrig att dessa faktorer var utan intresse. Men han fokuserade dem inte, utan

snarare undersökte han hur barnets tankestrukturer kunde beskrivas utifrån

de olika tänkbara påverkansfaktorer det varit utsatt för. Hans intresse var

inte av pedagogisk utan av epistemisk natur. Men, enligt min mening,

använde han mycket medvetet påverkansfaktorer i sina experiment, när han

observerade barnets handlingar, för att undersöka och få grepp om huruvida

hans tolkning av barnets kunskaper var trovärdiga.

Ett exempel på denna viktiga påverkansfaktor, som Piaget medvetet an-

vände, var i sina undersökningar av barnets talbegrepp eller antalskonstans.

Dessa experiment gällde inte barnets förmåga att använda räkneramsan.

Piaget inriktade sig i stället på att undersöka om barnet tagit till sig föreställ-

ningen om antal, som abstraherats ur dess perceptuella erfarenhetsvärld.

Piaget lade t ex två rader med objekt i ett-till-ett förhållande för att se om

barnet kunde avgöra om de innehöll lika många element utan att kvantifiera

dem genom talnamn. Efter detta spred Piaget och hans samarbetare ut den

ena raden. Om barnet då fortfarande höll fast vid att det var lika många i de

båda raderna ansågs barnet ha nått antalskonstans. Barnet hade då erövrat ett

kvantitativt begrepp, som inte lät sig påverkas av sensomotoriska distrakto-

rer.

Syftet med Piagets arbeten var att försöka skapa modeller för hur barnet

genom att vara aktiv i och organisera sin erfarenhetsvärld konstruerade

mönster (scheman eller handlingsstrukturer), som barnet använde sig av i

sina senare handlingar och erfarenheter, och studera hur dessa mönster vida-
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reutvecklades under barnets samspel med sin omvärld. Kunskapstillväxten

beskrevs som en inre aktiv process hos barnet. Denna process skall ses som

beroende av interaktionen mellan såväl sociala, fysiska, psykiska som biolo-

giska aspekter. Samspelet mellan och inom de olika kunskapsfälten är kom-

plext. Här saknas i dag kunskaper som t ex kan visa betydelsen av en biolo-

gisk skada, t ex ett medfött rörelsehinder, i relation till kunskapsbildning

(Malmqvist, 2000). Enligt Piaget konstruerar barnet självt sin matematiska

kunskap utifrån biologiska, sociala, psykologiska och fysiska förutsätt-

ningar. Hur pedagogiska påverkansmedel griper in i dessa interaktiva pro-

cesser var inte en fråga som Piaget kartlade, men förvisso arbetade med,

men dessa processer ser jag som pedagogikens kärna (Eriksson, 2001). Vad

en elev presterar i t ex matematik bör då relateras till de olika

påverkansfaktorer som varit rådande och inte enbart relateras till eleven som

biologisk varelse (Malmqvist, 1998).

Förenklat kan man säga att undervisningens resultat till stor del beror på lära-

rens förmåga att undervisa, elevens förmåga att lära sig av den undervisning

som tilllämpas och av undervisningssituationens utformning (innehållande fy-

siska, psykiska och sociala faktorer). (ibid s. 66).

I sin forskning kring talbegreppet intresserade sig inte Piaget för barnets

räknande på talramsan. Att kunna räkna upp talnamn i en bestämd ordning

behövde inte innebära, menade han, att barnet hade tagit till sig det som

talnamnen re-presenterar. Denna representation av den kvantitativa aspekten

av objekt i barnets erfarenhetsvärld nås via abstraherande processer och kan

inte nås enbart via språkliga uttryck i en talsekvens. Möjligheten att barnet

använder språk, talnamn utan föregående abstraherande processer, är

effekter av påverkande sociala faktorer, hävdade han. De konventionellt

vedertagna talnamnen är godtyckliga och innehåller inte den logiskt nödvän-

diga kunskap, som det abstraherade talbegreppet, tömt på sitt perceptuella

innehåll, grundar sig på. Det viktigaste som Piagets forskning bidragit med

ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, är att han påvisade barnets succes-
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siva begreppsutveckling. Det abstrakta talbegreppet, och dess operationali-

tet, fortsätter att vidareutvecklas både avseende begreppsinnehåll (intension)

och begreppsomfång (extension). Denna process fortgår kanske livet ut.

Enligt Piaget (1968) omfattar talbegreppet såväl ordinala som kardinala

aspekter. Ordinalitet bildas genom den seriella operationen. Barnet ordnar

kvantiteter i serie, där skillnaden mellan två närliggande mängder utgöres av

kvantiteten ett. Kardinalitet nås genom klassificerande processer, dvs.

mängden 4 innesluter även de kardinala mängderna 1, 2, och 3. Det fullt

utvecklade talbegreppet omsluter både kardinalitet och ordinalitet. Frågan

om hur barnet kommer fram till sin uppfattning av tal går Piaget inte när-

mare in på men menar:

att under de tidigaste åren är endast de lägsta talen i serien tillgängliga för

barnet. De uppfattas intuitivt och relateras direkt till konkreta varsebliv-

ningsgestalter (s. 65-66).

Von Glasersfeld (1983) hänvisar till Piagets definition av tal,

as an operatory group structure, without which there cannot be conservation

of numeric totalities independent of their figural disposition. (von

Glasersfeld, 1983, s. 126, citat från Piaget and Szeminska, 1941/1967, p. 9).

Von Glasersfeld uppmärksammar och påpekar att Piagets arbete inte omfat-

tar hur barnet går tillväga för att skapa begreppet tal. Den radikalkonstrukti-

vistiska teoribildningen har därför kompletterat Piagets operativa talbegrepp

med en teoretisk modell som beskriver utvecklingen av talbegreppet, som

föregår det operativa begreppet. När Engström (1996) hävdar att tal inte

härrör ur empirisk abstraktion från objekterfarenheter utan ur reflektiva ab-

straktioner på de operationer som barnet utför på objekten, tolkar jag Eng-

ström så att han talar om det abstrakta talbegreppet med en operationell defi-

nition. Som jag kommer att beskriva nedan utgår de radikala konstruktivis-

terna från talbegreppets konstruktion genom dubbla abstraktionsprocesser,

dvs både empiriska och reflektiva.
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5.2 Förutsättningar för talbegreppets utveckling

Steffe et al (1983) beskriver i en teoretisk modell hur barnet genom beräk-

ningar via talramsan successivt når fram till det abstrakta talbegreppet. Detta

gör forskarna i ett projekt benämnt Interdisciplinary Research on Number

(IRON) genom att beakta och sammanföra resultat från tre vetenskapsfält:

matematisk didaktik, matematisk filosofi och kognitiv psykologi (ibid, p.xv).

De presenterade resultaten vilar således på tvärvetenskaplig grund. Förfat-

tarnas slutsatser sammanställs i en modell, som dock inte täcker talbe-

greppsutvecklingen i sin helhet, utan mer utgör en kartläggning, beskrivning

och förklaring av hur barnet genom den kulturspecifika talramsan kan nå

fram till de abstrakta tal, som talsekvensen re-presenterar. Forskargruppen

lägger fram en modell som följer barnets begreppsliga konstruktioner fram

till det operativa talbegreppet, som definierats av Piaget och Szeminska

(1941/1967). Modellen bygger på observationer och intervjuer med en

mångfald av 6 åriga barn. Von Glasersfeld pekar på att Piaget (1970) ger en

negativ definition av ”unit”, entitet,

Elements are stripped of their qualities and become arithmetic unities (von

Glasersfeld, 1983, s. 125, med citat från Piaget, 1970, s. 37).

Piaget ger här en beskrivning av begreppet entitet (unit) genom att visa vad

det inte består av. Von Glasersfeld (1983) menar att tolkar man citatet från

Piaget bokstavligt och tar bort alla perceptuella kvaliteter från objekten,

lämnas vi med en intighet, 'a nonentity'

what we call two has no color, no figural shape, no texture, nor any other sen-

sory properties, it nevertheless has something that makes it definitely diffe-

rent from one or three or any other number. Hence, it cannot be true that it

has no properties (von Glasersfeld, 1983, s. 125).
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Entiteter (units) måste därför ges en annan definitionsgrund än den perceptu-

ella, hävdar von Glasersfeld (1995). Han ger definitionen av ”units” en ope-

rationell grund:

Units, then, are the result of an operation carried out by a perceiving subject,

not a property inherent in objects (s. 165).

Von Glasersfeld (1983; 1995) pekar på forskning som visat att vår perceptu-

ella uppmärksamhet kan styras med viljan utan att underlaget för sinnesför-

nimmelserna har förändrats. ”Cocktail party effekten” ges som ett exempel,

som visar att vi kan rikta vår auditativa uppmärksamhet med viljan. Upp-

märksamhet kan därmed ses som en subjektiv aktivitet, som ligger bortom

sinnesintryck eller snarare nervsignaler, och kan därigenom ges en organise-

rande funktion. Von Glasersfeld (1983) utvecklar en modell för uppmärk-

samhet (attentional model) som underlag för begreppskonstruktioner som

genererar entiteter (units), pluralitet och mängder

..the creation of conceptual units is the result of operations which, in prin-

ciple, are not dependent on sensory material, although such material may be

indispensable at the beginning of their development. The hypothesis I am

here proposing is that these unitizing operations consists in the differential

distribution of focused and unfocused attentional pulses (s. 128).

När vi erfar ett objekt, utgörs det vi erfar av en mängd olika perceptuella

signaler som fokuseras. En sensomotorisk entitet består således av ett upp-

märksamhetsmönster, ”attentional pattern”, som kan re-presenteras:

I  I….I

  0       0

a b…n

där ”0” representerar ofokuserade och ”I” fokuserade nervsignaler (pulses);

”a, b och n” visar att ”I” involverar en mängd olika sensomotoriska signaler

(von Glasersfeld, 1983; 1995). Av detta följer att erfarenheten av ett ting,
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t ex en kopp, alltid innehåller flera fokuserade impulser och att ofokuserade

impulser skapar möjlighet att urskilja tinget från en bakgrund. Tinget binds

så att säga upp genom gränser, ”boundedness”, konstruerade från de ofoku-

serade nervsignalerna, som skapar ett tomrum både före och efter de fokuse-

rade impulserna. Det uppmärksamhetsmönster (attentional pattern), som

nervsignalerna bildar, använder individen aktivt i sin kommande erfarenhet,

där objekt kan urskiljas med lika eller olika uppmärksamhetsmönster. Ge-

nom empirisk reflektion bildar individen s k ”templates” för objekten. Där-

med har möjligheten att urskilja och uppleva pluralitet lagts:

In order to experience several perceptual items as a plurality of 'cups', the

child must have compared the items to a concept of cup and found them fitt-

ting (Steffe et al, 1983, s.34).

“Kopp”begreppet skall inte tolkas som en avbildning av ett utanför indivi-

den, objektivt existerande ting. Forskarnas ordval ”fitting” pekar mot sub-

jektets begrepp, som byggts upp genom abstraherande processer på senso-

motoriskt underlag. Begreppet skall bedömas utifrån hur väl det kommer att

fungera i det fortsatta erfarandet och inte gentemot en eventuell verklighet

utanför och oberoende av individen. Den radikala konstruktivistiska teorin är

en teori som beskriver hur kunskap kan bildas utan att gå in på ontologiska

frågor, dvs verklighetens egentliga beskaffenhet

This theory of knowing is intended as a tool that should be tested for its use-

fulness rather than taken as a metaphysical proposal (von Glasersfeld, 1995,

s. 51).

Med barnets konstruktion av ”template”-begreppet har grunden lagts för att

kunna utföra en handlingsoperation som kan besvara frågan ”Hur många

koppar finns på bordet?” Men detta förutsätter att barnet kan diskriminera

bland alla tänkbara nervsignaler och urskilja den template, i detta fall temp-

late för kopp, som behövs för räknetillfället:
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A 'template' then, selects certain signals in the diverse sensory channels. A

'template' then, selects certain signals from a more or less continuous stream

that supplies the raw material for all coordination and sequencing (Steffe et

al, 1983, s. 34).

En följd av detta blir att barnet, som vi vet kan räkna ett antal kulor, för att

kunna utföra beräkningen måste finna de aktuella uppmärksamhetsmönstren

(attentional pattern) som svarar mot konceptet kula, dvs. dess template. Bar-

net är helt beroende av de peceptuella objekten under sina första räkne-

handlingar, dvs. om barnet t ex inte har några kulor att utföra sin beräkning

på, när det skall tala om hur många kulor det är, uteblir räknehandlingen.

Steffe et al (1983) förklarar detta beteende, som att barnet ännu inte kan

framkalla template för kula när den inte finns perceptuellt tillgänglig.

5.3 En modell för individens successiva konstruktion av

talbegreppet

Steffe, von Glasersfeld, Richards och Cobb’s modell (1983), över hur bar-

nets utveckling mot det abstrakta talbegreppet via räknande på talramsan

förlöper, skall tolkas som möjliga vägar mot det abstrakta begreppet. Huvud-

syftet är inte att beskriva en huvudled, som alla barn till fullo måste följa,

utan mer att ange vilka steg barnet måste ta på sin väg mot det abstrakta

talbegreppet:

the child´s awareness of the kinds of items being counted is one of the deve-

lopmental features that changes progressively in the acquisition of  numerical

skills (von Glasersfeld, 1983, s. 129).

Vägarna mot talbegreppet kan se olika ut för olika barn. Vidare är det inte

heller så att ett barn som kommit en bit i sin utveckling alltid använder den

mest komplexa beräkningsformen, som det är kompetent till. Barnet kan,

beroende på situation eller motivation, välja en tidigare, mindre komplex
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form. Därför bör alltid en bedömning av barns räknehandlingar grunda sig

på fler observationer och göras i olika kontexter.

Det faktum att barnet lär sig räkna, med hjälp av talramsan, ser de radikala

konstruktivisterna som en följd av social interaktion med mer kompetenta

samspelspartners. Men vad barnet räknar är beroende av barnets utveckling

av begreppet 'unit':

What they count, however, depends on the degree of development their con-

cept of unit has undergone (Steffe et al, 1983, s. 21).

Att räkna bygger alltid på en begreppslig grund. Genom att observera bar-

nets räknehandling kan man sluta sig till vilka begrepp som aktiverats:

Counting is always conceptual (even for the counter of perceptual unit items)

in that a conceptual template specific to a counting activity is used to deter-

mine what can be counted (ibid s. 47).

För att barnet skall kunna utföra räknehandlingar krävs att barnet kan:

1. producera grupper av perceptuella objekt, som skall räknas

2. uttala räkneordssekvensen i den konventionella ordningen av talnamnen

3. kombinera (1.) och (2.) så att varje objekt motsvarar ett talnamn

 (Steffe, 1992, s. 86)

I de undervisningsexperiment med barn, som jag kommer att citera från

Steffe et al (1983) nedan, betecknas intervjuaren med I. och barnets namn

med en versal. Alla barn anges vara i 6 - årsåldern. Mina tolkningar är grun-

dade på Steffes et al (1983) modell, vilken i fortsättningen ges beteckningen

RKM (Radikal Konstruktivistisk Modell) för talbegreppets utveckling. RKM

skiljer mellan 5 olika talenheter, med den operativa definitionen av ”units”

(se 5.2), som barnet kan använda i sina räknehandlingar nämligen: perceptu-

ella talenheter (perceptual unit items), figurala talenheter (figural unit items),

motoriska talenheter (motor unit items), verbala talenheter (verbal unit

items) och abstrakta talenheter (abstract unit items). Jag beskriver dem

nedan i nämnd ordning.
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Perceptuella talenheter

När barnet räknar perceptuella entiteter, utmärkes detta av att barnet är bero-

ende av perceptuellt stöd för att aktivera den ”template” som konstruerat

objektet i fråga. Enligt min tolkning räknar barnet antalet template, som re-

presenterar objekten. Om barnet kan aktivera sitt template-begrepp för t ex

kula, trots att inga kulor finns närvarande, kan barnet skaffa sig perceptuella

ersättare för kulorna, t ex med fingrarna. Men barnet räknar då fortfarande

med perceptuella entiteter:

The finger are substitutes for the marbles, but on the same level - perceptual

items for perceptual items. They are not figurative representatives. The new

problem, to find how many are three fingers and six fingers, involves the use

of a new template. (Steffe et al, 1983, s. 47).

Ett barn som utför följande räknehandling använder, enligt RKM, perceptu-

ella talenheter (arbetsuppgiften är att räkna ut hur många ”checkers” det är,

där 7 är dolda och 5 är synliga):

I: I have seven checkers under here (indicating cloth). How many are in the

whole board?

D: (touches a finger to the cloth). One. (Pause)

I: There are seven under there.

D: (Gestures with her finger over the cloth while uttering) 1, 2, 3, 4, 5, (conti-

nues touching the visible checkers) 6, 7, 8, 9, 10 ( ibid s. 48).

Intressant här, enligt min mening, är att barnet ”D” börjar att räkna med den

dolda mängden. Trots att barnet fått upplysningen att det fanns 7 under

”duken”, slutade barnet att räkna vid 5. Den synliga mängden blev korrekt

räknad, dvs. den gavs 5 talnamn. På grund av detta kan man undra om barnet

använde den synliga mängden vid räknandet av den dolda?

Ett annat exempel på ett barn som räknar perceptuella entiteter:

I: Gives Dolores ten jacks and says: Lori has three jacks in her hand.

D: (Places three jacks in a row, one at a time.)
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I:  She picks up some more and now she has seven.

D: (Places another jack next to the three and then touches each in turn, tou-

ching the last one twice) 1, 2, 3, 4, 5. (Places two more jacks on the table.) 6.

7.

I: How many did she pick up?

D: (Picks up the six jacks on the table, uttering number words in synchrony.)

1, 2, 3, 4, 5, 6. (Takes another jack from her hand, places it on the table, and

then picks it up.) Seven (ibid s. 47).

Här verkar Dolores template för ”jacks”, även omfatta att plocka upp dem i

handen samtidigt som hon säger talnamnen. Den ”jack'” som fattades (hon

hade ju pekat på en ”jack” två gånger) för att hon skulle kunna säga ”sju”,

tog hon först ut ur handen och la den sedan på bordet för att kunna plocka

upp den och säga ”sju”. Frågan hur många ”jacks'” som lades till dom tre

besvarades aldrig.

Figurala talenheter

När barnet kan aktivera sin ”template” i en räknehandling utan att t ex kulor

finns tillgängliga, de blir bara omnämnda, kan barnet göra sig en inre före-

ställning av objektet med hjälp av sin template och då även den upprepade

entiteten.

A figural representation functions as a countable item in that it represents the

original perceptual experience and thus constitutes a substitute for it (ibid s.

37).

Nedan följer exempel på räknehandlingar grundade på figurala talenheter.

Arbetsuppgiften är att räkna tre dolda och fyra synliga ”checkers”, som

ordnats kvadratiskt: Hur många ”checkers” är det allt som allt?

Susan placed the tips of three fingers on the cover, did not count them,but

counted the visible checkers '4, 5, 6, 7' (ibid s. 52).

Susan bildar här en ersättningsgrupp för tre ”checkers”, där hennes finger-

toppar gav kontaktstöd samtidigt som hon fick ett visuellt stöd av tre fingrar
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vilka hon inte utförde någon explicit räknehandling på. Jag tolkar detta som

att flickan använde ”a subitized pattern”, dvs ett spatialt mönster till vilket

talnamnet tre knytits. Flickan konstruerade figurala talenheter, när det gäller

den dolda mängden. Ett barn som bara kan räkna perceptuella talenheter kan

inte genomföra denna uppgift.

Arbetsuppgiften nedan, som intervjuaren gav till Susan, var att hon skulle

räkna baklänges för att kunna räkna ut hur många som var dolda av 12

”checkers” då 5 var synliga:

She ignored the request and first counted the visible checkers, subvocally ut-

tering 1, 2, 3, 4, 5, and continued 6, 7,....11 while synchronously fixing her

gaze on and pointing to successive locations on the cover where she thought

checkers might be hidden. She stopped fortuitously when reaching the end of

the cover and said that ten were covered (ibid s. 52).

Även fast Susan inte kom fram till rätt svar ser vi att hon gjorde sig en före-

ställning av templates genom sin lokaliserande aktivitet.

Motoriska talenheter

När barnet räknar motoriska talenheter används dessa som ersättare för bar-

nets template. Templaten re-presenteras nu endast via en rörelse, som

indikerar en perceptuell entitet som barnet vet att det skulle kunna t ex peka

på. Barnet nöjer sig med den pekande aktiviteten, som abstraherats ur

tidigare räknehandlingar grundade på perceptuella talenheter. När barnet

ombeds att räkna 3 dolda kulor och 5 synliga koordinerar barnet uttalandet

ett, två, tre, fyra, fem med kulorna som de ser på bordet och koordinerar

sedan sex, sju, åtta med t ex handrörelser. Barnet räknar utan att ta stöd av

någon föreställd lokalisation av kulorna under duken, det räknar ”motor unit

items”. Faktumet att barnet stannar vid åtta, beror på att barnet har ett

spatialt eller temporalt mönster för talet tre, ett s k ”subitized pattern”, vilket

kan användas vid uppräknandet för att hålla reda på vilka som räknats.

Följande räknehandling anges vara utförd med motoriska talenheter,
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I: There are seven checkers under this cover. How many checkers are there in

all on the card?

B: (Points with the pencil in her hand, at each of the five visible checkers in

synchrony with subvocal utterances) 1...5 (Pauses, then points with the pencil

at the cloth again in synchrony with subvocal utterances, pointing at the five

visible checkers) 8,...12 (Speaking aloud) Twelve (ibid s. 56).

Här re-presenterar B.´s pekningar ”checkers”, dvs eleven B. räknar sina rö-

relser. Denna möjlighet att räkna räknerörelser har eleven konstruerat genom

empirisk abstraktion på sina tidigare räknehandlingar med perceptuella eller

figurala talenheter. Genom denna konstruktion kan eleven räkna uppmärk-

samhetsmönster (attentional pattern) med enbart motoriskt stöd.

Verbala talenheter

När barnet börjar räkna verbala talenheter ersätter det uttalade räkneordet

barnets befintliga template. Barnet aktiverar sin template, som motsvarar

objekten som skall räknas, endast via talnamnen.

Having been told that there are five marbles in a cup, a child that has reached

this point can count the hidden collection by quickly reciting the number

words up to 'five', without perceiving the marbles or constructing figural re-

presentations of them, because it is now able to take each utterance of a num-

ber word as token for one marble (ibid s. 41).

Att räkna med verbala talenheter är inte liktydigt med att enbart kunna reci-

tera talramsan. Forskarna skiljer mellan akustisk räkning (acoustic counting,

ibid s. 60) och verbal räkning, och menar att den förra är den tidigaste och

mest primitiva formen av att uttala talnamn, där intentionen vare sig är att

säga talnamnen i rätt ordning eller att använda dem i en räknehandling.

I följande uppgift, där sju av tolv ”checkers” var gömda, räknar eleven

med verbala talenheter:

I: There are seven under here (pointing); how many are there in all?

C: (Subvocal utterances, at first in synchrony with putting up fingers, but
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stops after extending two fingers. He continues subvocal utterances as he

looks at the ceiling. Shifts his gaze to the visible checkers and, nodding his

head in synchrony, he says aloud) 8,...12.

I: How did you find twelve?

C: You said seven?

I: Yeh, seven under here (indicates cloth).

C: Seven, and (nodding at each visible checker 8, ... 12 (ibid s. 62).

Eleven kunde genom informationen att det var sju ”checkers” gömda visa att

han inte behövde räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 för att få reda på hur många det var,

utan kunde räkna vidare på talramsan och knyta talnamnen 8, 9, 10, 11, 12

till de fem synliga 'checkers'. Räknebeteendet, att räkna på från sju, visar att

eleven abstraherat denna kunskap från sina tidigare utförda räknehandlingar.

Kanske eleven förvissar sig om att denna kunskap är riktig eftersom han en

stund arbetar med att räkna subvokalt. Med subvocal menas den motoriska

aktivitet som uttryck består av men utan vokal ljudproduktion (Steffe et al,

1983, s.24). Verbala talenheter har således även en motorisk talenhets kom-

ponent.

Barns beteende, att nicka med huvudet samtidigt som de räknar, kan man

observera på samtliga stadier i begreppsutvecklingen, enligt RKM. Fors-

karna menar att detta beteende inte kan sägas motsvara att räkna med moto-

riska talenheter.

This may be due to the fact that the kinesthetic feedback from any movement

of the head is automatically used by the nervous system in a compensatory

computation that keeps the perceiver´s visual field stable. One could therefore

hypothesize that the kinesthetic signals involved in the control of the head´s

position are not readily available for the construction of unitary items, in

there own rights. (ibid s. 39).
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Abstrakta talenheter

När barnet använder abstrakta entiteter under sina räknehandlingar, har det

konstruerat en ny entitet som nåtts genom abstraherande processer av tidi-

gare konstruerade entiteter, vilka var knutna till perceptuella, figurala,

motoriska eller verbala entiteter. Abstrakta talenheter nås genom reflektiv

abstraktion riktad på de tidigare sensomotoriskt grundade aktiviteterna under

barnets räknehandlingar. Följande exempel visar att barnet kan grunda sina

räknehandlingar på abstrakta talenheter:

There are seven marbles in this cup (rattling marbles in the cup). Here are

four more marbles (placing four marbles on the table). How many marbles

are there in all? (ibid s. 42).

Om barnet då säger att det finns sju i koppen och sen fortsätter att räkna de

synliga kulorna 8, 9, 10, 11, räknar barnet med abstrakta entiteter (när det

gäller de sju i koppen). Om barnet i stället säger att det finns sju kulor i kop-

pen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (vokalt eller 'sub-vokalt') och sedan fortsätter att räkna

de synliga kulorna 8, 9, 10, 11 räknar barnet med verbala talenheter.

Ett annat exempel på hur barnet använder abstrakta talenheter:

I: (Presents Christopher with a row of twelve discs where the first seven on

Christopher´s left are hidden. He tells Christopher that he counted them and

there are twelve and directs him to count-back to find how many are cove-

red).

C: (touches each visible disc in synchrony with uttering) 12, 11, 10, 9, 8

(touches cover in synchrony with uttering) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There are seven.

I: Why do you think so?

C: Cause I can feel that one (touches the seventh disc through the cover) so if

it´s seven, it´s seven from one to seven (as he moves his hand from the se-

venth to the first) (ibid s. 102).

Christopher visar här sin medvetenhet om att talet sju innehåller alla entiteter

mellan ett och sju och att det är funktionellt att utföra räknehandlingar såväl

framåt som bakåt på talramsan – ”the bidirectionality of counting”.
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När barnet ”dubbelräknar” tas det som ett tydligt exempel på att barnet

konstruerat abstrakta talenheter:

For example, if the problem is 'to count on seven from nine' and the child

says: '9 -10 is 1, 11 is 2, 12 is 3....16 is - sixteen!' this indicates that the child

is able to make ad hoc countable items out of its own utterances of number

words irrespective of the specific lots of units those number words designate.

(ibid s. 43).

För ett barn som räknar verbala talenheter är dubbelräkning inte möjlig, då

detta kräver att barnet har insikten att antalsstrukturen som ett visst talnamn

är förknippad med består av så många individuella entiteter. Barnet som

räknar abstrakta talenheter har genom reflektiv abstraktion bildat en struktur

för t ex talet sju som innesluter alla tal som ligger före i talramsan. Denna

insikt gör det möjligt för barnet att använda denna numeriska struktur vid

sina beräkningar istället för att använda perceptuella  figurala, motoriska

eller verbala talenheter.

This numerical structure serves an analogous role for counters of abstract unit

items as actual collections serve for counters of sensory-motor unit items.

(ibid s. 121).

Med abstrakta talenheter som konstruktion öppnas möjligheter till strukture-

ringshandlingar som så att säga ersätter de tidigare praktiskt utförda räkne-

handlingarna. Vidare skapas grund för abstraktioner av tals del- och helhets-

relationer, som inte är möjliga att konstruera utan ett abstrakt talbegrepp.

5.4 En modell för räknehandlingens utveckling

Den modell som presenteras av Steffe (1992), har samma teoretiska ut-

gångspunkter som den som utarbetades i RKM (Radikal Konstruktivistisk

Modell) för talbegreppets utveckling (Steffe et al, 1983), som jag beskrivit

under 5.2 och 5.3. Den stadieteori som Steffe (1992) presenterar är grundad

på 10 års forskning och erfarenhet av undervisningsexperiment med 6-7
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åriga barns räknehandlingar, genom observation och tolkning av resultaten. I

min redovisning nedan, ser jag att det i stort råder samstämmighet mellan de

båda modellerna. Steffes (1992) modell är mer lättillgänglig, men djupet i

den blev synlig för mig först efter flera återläsningar och reflektion, efter att

jag tagit till mig de grundläggande teoretiska ansatserna, som de presenterats

i Steffe et al (1983). Därför ser jag Steffes (1992) modell, för räkne-

handlingarnas kvalitativa förändringar, som ett viktigt komplement till den

mer grundläggande RKM för talbegreppets utveckling.

Steffe (1992) urskiljer fem olika stadier i barnets räknehandlingar, där det

sista stadiet innefattar ett explicit abstrakt talbegrepp. Stadierna utmärks av

att barnet i allt högre grad minskar sitt beroende av en direkt kontakt med

det som skall kvantifieras i sina räknehandlingar. Steffe beskriver detta som

ett successivt oberoende av perceptuellt material. Jag tolkar detta så att det

perceptuella materialet mer lägger grund för, än orsakar begreppsbildningen

av tal. Begreppen är en aktiv konstruktion av barnet. Den kunskap barnet

visar skall således inte ses som vunnen genom en direkt förbindelse med de

utförda aktiviteterna. Kunskapen konstrueras från aktiviteterna genom

abstraherande processer.

Det första stadiet i Steffes (1992) modell föregås av att barnet upplevt

upprepade likadana uppmärksamhetsmönster (attentional pulses) hos ob-

jekten, och abstraherat fram en kvantitetsuppfattning, av ”mönster” bildade

av dessa sensomotoriska nervimpulser. Barnet har skapat sig ”a template (an

abstracted unitary item)” (ibid s. 85) en slags registrering av en diskret en-

titet, som är helt erfarenhetsgrundad. En upprepad 'template' bildar pluralitet.

Med denna ”template” konstruktion, en abstraktionsprocess (pseudo-empi-

risk abstraktion) som leder till en konstruktion av mätetalet ett, har barnet

lagt grunden för sitt första stadium, där barnet använder sig av ”a perceptual

counting scheme” och kan skapa, avskilja, mängder av perceptuella objekt

att räkna, med hjälp av talsekvensen. Det som skall räknas har givits ett av-

gränsat omfång.



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

43

Att observera är att Steffe menar att innan barnet når stadium 1, det per-

ceptuella räkneschemat, måste barnet ha konstruerat en templatebildning, för

att räknehandlingen skall få en kvantitativ innebörd (dock inte i abstrakt

mening). Barnets medvetenhet och uppfattning av pluralitet driver barnet till

räknehandlingar, där målet är att göra det "indefinite definite" (Steffe, 1992,

s. 87). Medvetenheten av att en bunden pluralitet skapats genom barnets

räknehandlingar utgör resultatet av det perceptuella räkneschemat. Steffe

menar att på detta stadium har barnet ännu inte konstruerat objektsbegrepp

för talnamnen utom för 1, 2, 3 och möjligen 4. Innebörden i talnamnen är

därför direkt knutna till räknehandlingen och har en erfarenhetsgrundad me-

ning: "a proto-numerosity" (ibid. s. 87). Barnets re-presentationer av kvan-

titeter på detta stadium är enaktiva (Bruner, 1974), dvs. de är helt bundna till

räknehandlingen. På det första stadiet ”the perceptual counting scheme”

grundat på perceptuella talenheter, kan barnet befinna sig länge. Steffe ger

exempel på barn som är på detta stadium under del av eller under hela sitt

första skolår (6-7 åriga barn). I Steffe och Wiegel (1992) hänvisar han till

Steffe och Cobb (1988) som pekar på att 6-åriga barn kan behöva ytterligare

två år på sig för att utveckla sina räknehandlingar grundade enbart på ab-

strakta entiteter.

På stadium två kan barnet ersätta de föremål som skall räknas med något

annat perceptuellt material. Kanske man därmed kan säga att det som skall

räknas ges en ikonisk re-presentation och själva räknandet fortfarande har en

enaktiv re-presentationsform. Detta framkommer inte klart, när Steffe (1992)

påstår att barnet använder sig av ”the figurative counting scheme”. Fingrarna

kan t ex re-presentera i en-till-en korrespondens med de objekt som skall

räknas. Barnet räknar fingrarna i stället för objekten. Men barnet kan också

välja andra objekt, som får re-presentera det som skall räknas. Den huvud-

sakliga skillnaden, som jag ser det, mellan ”the perceptual counting scheme”

och ”the figurative counting scheme” ligger i att barnets matematiska kun-

skap vuxit. Det barnet uppnått kan uttryckas och beskrivas i utvecklingen av

re-presentationsinsikter. Steffe beskriver barnets utökade kunskaper, när det
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befinner sig på stadium två, som förmågan att aktivera räkneschemat utan att

det som skall räknas finns tillgängligt för direkt perception och räknehand-

lingar direkt på objekten. Barnet konstruerar ett eget perceptuellt material för

att kunna utföra sina räknehandlingar på detta. För vissa barn är denna pro-

cess väldigt svår, menar Steffe. Barnen sätter inte sitt objektkoncept av t ex

kaka/kakor i relation till en ”kaktemplate”, som upprepat kan bilda en figu-

rativ kakgrupp som kan kvantifieras:

Although they might know that there are, say, cookies in a cookie jar because

they can imagine what a cookie might look like, they might not have an awa-

reness of a figurative plurality of cookies because they do not use their cookie

template to "run through" a production of more than one cookie. (Steffe,

1992, s. 88).

För att ställa en pedagogisk diagnos om barnet befinner sig på stadium 1

eller 2 i sin utveckling kan t ex följande situation arrangeras:

..a child might be asked to determine how many perceptual items were placed

in two separate locations after the items have been screened from view, one

of four items and the other of three (ibid s. 88).

Steffe menar att om barnet inte kan re-presentera båda mängderna figurativt,

kan inte barnet utföra någon räknehandling, då underlag för dess handlings-

schema då saknas, dvs. perceptuella talenheter. Barnet befinner sig då fortfa-

rande på det perceptuella räknandets stadium. Här ser jag risker för felbe-

dömningar om barnet svarar med rena minneskunskaper eller s.k. talfakta

som i sig inte behöver ha någon matematisk innebörd. Endast ett svar på

denna uppgift är således inte tillfyllest, enligt min mening, för att kunna göra

en bedömning av räknehandlingen. Det förekommer även barn, menar

Steffe, som kan bilda figurativa re-presentationer, men deras funktion i situ-

ationer aktiveras inte utan endast handlingsschemat:
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..a child was shown a row of 12 checkers where the first 7 were screened

from view. The child was told that there were 12 checkers in the row and was

requested to find how many were covered. (ibid s.89).

Barnet räknade de synliga ett efter ett ”subvokalt” och när det kom till den

dolda mängden fortsatte det med samma strategi. Vad hon räknade i den

dolda mängden låg på samma begreppsnivå, dvs. ”the perceptual counting

scheme”. Hon använde inte några andra re-presentanter för perceptuella

talenheter under själva räknehandlingen av den dolda mängden. Detta visa-

des genom att hon lokaliserade entiteterna och liksom tittade genom duken

och räknade sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Räknestoppet vid elva bestod sna-

rare av att hon kommit till slutet på duken än slutet på entiteter i den dolda

gruppen. Hon re-presenterade aldrig sina räknehandlingar. Det svar som

lämnades på uppgiften var att tio var gömda. Detta barn har inte tillfullo

sammanvävt sitt handlingsschema (counting scheme) med det figurativa

schemat och befinner sig fortfarande på det första stadiet i sin talbegreppsut-

veckling. Men Steffe tolkar in utvecklingsmöjligheter för denna flicka i och

med att han anser att hon snarare räknade figurativa re-presentanter än

”checkers” avseende den dolda mängden. Detta öppnar upp för empirisk

abstraktion av de pekande aktiviteterna och bildande av t ex motoriska tal-

enheter.

En vanlig strategi som barnet använder vid sina räknehandlingar är att

räkna på fingrarna. Här ger RKM och Steffe (1992) ett viktigt bidrag till att

skilja på vad som kan utgöra figurativt räknande respektive perceptuellt räk-

nande. Barnet skall räkna ut hur många som finns tillsammans under två

dolda mängder, där barnet får veta att det finns fyra i den första och tre i den

andra.

The child might utter 'one, two, three, four (pause) five, six, seven' synchro-

nous with putting up four fingers on one hand and then three fingers on the

other. (ibid s. 89).
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Här bildar barnet figurala representationer under sina räknehandlingar.

Barnet räknar figurativa talenheter. Ett annat barn löser samma problem på

ett annorlunda sätt:

.. simultaneously putting up four fingers and then three fingers as replace-

ments for the hidden items, and then taking the fingers as a collection of per-

ceptual unit item for counting. (ibid. s. 89).

Detta barns räknehandling kategoriseras som ”perceptual counting” då fing-

ergrupperna får ersätta de perceptuella objekten, men räknas sedan som så-

dana. Räknehandlingen grundar sig på perceptuella talenheter.

Det tredje stadiet utmärkes av att barnet nu insett att de operationer, som

barnet utfört i att samla och räkna föremål kan symboliseras via ett ord som

betecknar antal, the initial number sequence. Här har barnet vunnit insikten

att man kan använda talnamnet som re-presentation för kvantiteten, vilken

således inte behöver räknas. När barnet skall räkna samman mängderna 5

och 3, räknar det på från 5 och säger 6, 7 och 8. För att avgöra om barnet

befinner sig på det tredje stadiet använder Steffe t ex följande situation:

There are seven marbles in this cup (rattling marbles in the cup). Here are

four more marbles (placing four marbles in another cup). How many marbles

are there in all? (ibid.  s. 95)

Om nu barnet fortsätter från 7 och räknar 8, 9, 10 och 11 är detta en indika-

tion på att barnet nått stadium tre. Samtidigt som denna räknehandling utförs

måste barnet parallellt utföra en annan operation, dvs. barnet måste hålla

reda på att det verkligen är fyra som är uppräknade. Genom denna operation

menar Steffe att barnet ur de sammanvävda handlingsmönstren från de två

första stadierna internaliserat sitt räknande (internalized counting). I och

med detta har barnets talenheter tömts på de sensomotoriska kvaliteterna och

bildar nu en abstrakt grupp av enheter genom abstraktion av de entiteter som

räknehandlingen innehöll. Barnet kan genom en förenande operation kon-

struera tal ur sin räknehandling. Men barnet kommer även i fortsättningen att
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skapa sig perceptuella och figurativa mängder för att räkna, men här har

barnet nått en ny kunskap, dvs. förmågan att bilda en abstrakt grupp, abstra-

herad från det perceptuella och figurativa materialet. Steffe (1992) betecknar

denna abstrakta grupp som ”an  interiorized figurative collection” (ibid. s.

95) och hänvisar samtidigt till von Glasersfeld (1981) som benämner den

"an arithmetic lot" (ibid. s. 95). Det är först med ”the initial counting

scheme” som barnet visar en form av abstrakta entiteter.

På det fjärde stadiet skapar barnet en ”sammanvävd mängd”, som på de

föregående stadierna representerats via räkneord. Talet 6 innehåller nu även

5, 4, 3, 2, 1 och barnet arbetar med the tacitly nested number sequence. Bar-

net konstruerar nu sammanhållna grupper av entiteter på abstrakt nivå.

As a unit of units, seven can be distinguished in, say, nine but the child is yet

to disembed seven from nine and treat it as a number separate from nine

while leaving it in nine. (Steffe, 1992, s. 96).

Denna inkluderande relation mellan antal leder så småningom fram till in-

sikten om delens förhållande till helheten. Detta är utmärkande för det sista

stadiet, the explicitly nested number sequence, där operationer utvecklas som

medvetna relationer mellan del och helhet. Talet 7 t ex refererar till ”en-ta-

let” representerat sju gånger lika väl som till en enhet som innehåller alla

talnamn från ett upp till och inkluderande 7. Operationerna har blivit men-

tala.

Steffes (1992) modell för räknehandlingarnas utveckling, beskrivande fem

olika stadier som barnet genomgår i sin utveckling av talbegreppet, utmärkes

av olika abstraherande aktiviteter som barnet måste utföra utgående från sina

räknehandlingar, för att nå fram till ett abstrakt talbegrepp. Dessa abstrahe-

rande aktiviteter utgör, enligt den radikala konstruktivistiska teorin, kunska-

pens mekanism. Det är viktigt att observera att abstraktionsprocesser upp

mot stadium tre är beroende av perceptuellt material, men kunskapen som

nås är inte kunskap om de perceptuella objekten. Min slutsats blir då att bar-

net konstruerar kunskaperna från stadium ett och två huvudsakligen genom
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pseudo-empirisk och/eller empirisk abstraktion. Den reflektiva abstraktionen

resulterar i bildandet av 'an arithmetic lot' på stadium tre, varvid barnet blir

medvetet om tals kardinalitet, dvs. “awareness of numerosity” (ibid s. 95).

Det sista stadiet the explicitly nested number sequence, bygger på del- och

helhetsrelationer, vilka barnet konstruerar med reflektiva abstraktioner på en

mer symbolisk begreppsnivå efter att ha lämnat stödet från perceptuella

objekt vid sina räknehandlingar. Handlingsoperationerna övergår till rena

tankeoperationer, där reflektiva abstraktionsprocesser är rådande.

Barnets tillägnan av talbegreppet via räknehandlingar med hjälp av tal-

ramsan är en komplicerad process och kräver många år för sin fullbordan.

Steffes (1992) modell för räknehandlingens utveckling samt RKM för talbe-

greppets utveckling (Steffe et al, 1983) visar respekt för barnets strävan mot

en kompetent räknare. Hur många av skolans nybörjare befinner sig på sta-

dium fem, ”the explicitily nested number sequence”? Den traditionella un-

dervisningens symboliska (abstrakta) re-presentationer kräver denna nivå av

tänkande hos barnet, för att det skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Steffes beskrivning av barnets utveckling mot en mer och mer kompetent

räknare, har en styrka, i att det sista stadiet i utvecklingen, inte längre använ-

der endast talramsan som ett verktyg för kvantifiering. Denna har barnet

lämnat bakom sig och ersatt med abstrakta entiteter re-presenterade med

siffror, där relationerna mellan del och helhet i barnets operationer kan cent-

reras. Dessutom förutsätter modellen att barnet bildat ett icke verbalt mätetal

ett, som RKM betecknar ”a template”, vilket upprepat innebär pluralitet,.

Denna basförutsättning för talbegreppets utveckling är inte klart uttalad hos

alla forskare. Vidare framhåller Steffe (1992) vikten av att barnets kompe-

tenskänsla respekteras. När barnet utför sin räknehandling på en samling

objekt måste detta ske på barnets villkor, så att självkänslan av att kunna

stärks. Detta är en viktig aspekt för barnets fortsatta vilja till matematisk

kunskapsbildning. Vuxnas ingripande i barnets kunskapsprocess måste där-

med avvägas och grunda sig på en tolkning av vad barnet faktiskt är kom-

petent till och vad barnets eventuella nästa steg i utvecklingen kan tänkas
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vara. Den innebörd som barnet lägger in i räkneorden är till mycket stor del

knuten till en aktiv räknehandling. Steffe (1992) menar att

..the possibility of acting provides a dynamic quality to the child´s numerical

concepts. It provides a source of confidence that is often actively discouraged

when adults stress visual patterns in work with number. (s. 95).

5.5 Jämförelse mellan de radikalkonstruktivistiska model-

lerna för talbegreppets och räknehandlingens

utveckling

Medan RKM för talbegreppets utveckling (Steffe et al, 1983), fokuserade de

olika typer av entiteter barnet räknade på sin väg mot den abstrakta entiteten,

formuleras dessa resultat mer med utgångspunkt från barnets räknehand-

lingar i Steffes modell (1992).

En jämförelse av de båda modellerna visar att perceptuella talenheter i

RKM motsvarar perceptuella räknehandlingar, ”perceptual counting

scheme”, i Steffe (1992). Det nästföljande stadiet i räknehandlingarnas ut-

veckling ”the figurative counting scheme” innehåller, som jag tolkat det, tre

olika talenheter från RKM: figurala, motoriska och verbala talenheter.

Stadium ett och två omfattar således de sensomotoriska talenheterna. De

abstrakta talenheterna förekommer på tre stadier: ”initial number sequence”,

”tacitly nested number sequence” och ”explicitly nested number sequence”.

Genom denna uppdelning ges en klarare bild av den successiva utvecklingen

av det abstrakta talbegreppet, som det visar sig i barnets beräkningar.

På stadium tre, the initial number sequence, utför barnet två reflektiva

abstraktioner. Den ena är bildande av en kvantitet av de gjorda räknehand-

lingarna ”the records of counting act”, dvs. när barnet räknar på från 7 till

11, genom subvokalt eller vokalt yttrande 8, 9, 10, 11 och utifrån detta kon-

struerar kvantiteten fyra. Räknebeteendet kallas dubbelräkning, (double

counting) i RKM (Steffe et al, 1983, s. 67). Den andra abstraktionen ligger i
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handhavandet av talet 7 i exemplet ovan. Barnet visar nu en kunskap om att

talet 7 innehåller 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, och behöver därmed inte räkna.

På stadium fyra, the tacitly nested number sequence, visar barnet med-

vetenhet om att talen så att säga inkluderar varandra, dvs. 7 ingår i 9 osv.   

På sista stadiet, explicitly nested number sequence, har den inkluderande

insikten på föregående stadium, dvs. sju ingår i nio, utvecklats till del/-

helhetsrelationer mellan tal, som kräver strukturinsikter. Talen har kom-

primerats, dvs. 1,2,3,4,5 förstås som 5 och ger förutsättningar för mentala

operationer. Först på det sista stadiet är talbegreppet fullständigt abstrakt.

Den dubbelräkningsstrategi, som beskrevs i RKM, där barnet, när det

skall räkna ut vad t ex 7 och 5 blir, säger 8 är 1, 9 är 2, 10 är 3 och 11 är 4,

omnämns inte i Steffes (1992) studie. Enligt min tolkning är denna räkne-

handling, s k dubbelräkning, karaktäristisk för stadium 3, ”the initial number

sequence”, och bildar underlag för abstraktionsprocesser genom vilka kun-

skaper om del- och helhetsrelationer nås på senare stadier.

I en översikt nedan ger jag en sammanfattande bild (modifierad från

Wright, 1991) av relationen mellan räknestadium (Stage) och olika typer av

förekommande talenheter (unit items). På stadium 1 och 2 är räknehandling-

arna utförda med sensomotoriska talenheter, dvs. perceptuella, figurala,

motoriska och verbala. De abstrakta talenheterna konstrueras först på sta-

dium 3. Men barnet är fortfarande beroende av att utföra räknehandlingar för

sin konstruktion av de abstrakta talen. På stadium 4 utvecklas relationerna

mellan olika tal som på stadium 5 har blivit medvetna för barnet. Samman-

satta grupper av tal har bildats, s.k. talstrukturer, som möjliggör del- och

helhetsrelationer.
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        Stage Unit items

1. The perceptual counting scheme Perceptual

  2.  The figurative counting scheme Figural,

motoric, verbal

3. The initial number sequence

(sequential integrations)

Abstract

4. The tacitly nested number sequence

        (progressive integrations)

Abstract

5. The explicitly nested number sequence

   (part-whole operation)

Abstract

5.6 Social interaktion – en positionsbestämning

Vikten av att barnet får vara aktivt i samarbete med andra, då helst

kunnigare kamrater eller vuxna, är något som de flesta studier poängterar

inom den tidiga matematikinlärningen. Det verkar vara så att detta är en

teoretisk utgångspunkt, oavsett övriga ställningstaganden kring hur

matematisk kunskap är möjlig och hur den utvecklas. De radikala

konstruktivisternas syn på social interaktion, som jag tidigare nämnt, är mer

som en källa än som en orsak till kunskapsbildning. Kunskap nås inte direkt

genom socialt samspel utan indirekt och i förhållande till individens tidigare

kunskaper. Intresset riktar sig mot denna indirekta inlärning, och man hävdar

att det är viktigt att följa denna utveckling individuellt. Det man fokuserar

behöver ju på intet sätt medföra att man bortser från det sociala perspektivet

på kunskapsbildning. Steffes et al (1983) modell för individens konstruktion

av talbegreppet och dess olika utvecklingsfaser kan ses som ett redskap för

pedagogen att följa individens utveckling över tid. I stället för att tryggt vila

på tron att social interaktion, eller för den delen andra organisationsformer

för kunskapsbildning, förser individen med nya kunskaper, hävdar man

vikten av att studera och beskriva det individuella lärandet, som sker i
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förhållande till de olika inlärningssituationer som råder. För att kunna göra

en individuell beskrivning av kvalitativa förändringar av kunskapen, från

lärling till expert, behövs ett redskap för att göra detta. När det gäller den

tidiga matematikinlärningen har Steffe et al (1983) inriktat sig på

räknehandlingens utveckling och på vilken typ av talenheter dessa

räknestrategier vilar på. Vad de däremot inte gör är att förespråka en speciell

metod, specifikt utprovad för att nå målet (Ernest, 1998; Simon, 2000).

Steffes et al (1983) modell kan användas som ett utvärderingsinstrument för

den metod och organisationsform av undervisningen som pedagogen valt,

genom att se om utveckling och förändring skett på det individuella planet.

Under dessa utvärderingsprocesser spelar social interaktion en betydande

roll, då läraren genom den får kunskap om hur eleven lär sig. Även

samarbete mellan elever kan bilda underlag för detta utvärderingsarbete.

Oftast är det inte lärarkunskaper om elevens kunskaper, som centreras i den

sociala interaktionen utan mer elevens matematiska kunskapstillväxt som

han/hon nått orsakad av samarbete i en elevgrupp. Rent allmänt brukar det

framhållas att eleverna lär sig av varandra, utan några djupare analyser av

lärandet på det individuella planet (Ahlberg, 1998; Doverborg & Pramling

Samuelsson, 2000).

”Matematik för barnet” leder fram till problematisering av de pedagogiska

metoder som enbart bygger på social interaktion, utgående från elevers sam-

arbete i varierande gruppstorlekar, utan att studera vad som sker med det

enskilda barnets begreppsutveckling. Här blir det angeläget att fokusera vad

pedagogen förväntar sig att denna undervisningsform skall kunna ge, mer än

att ifrågasätta formen. Denna frågeställning anser jag vara mycket central, då

många i dag pedagogiskt fokuserar inlärning genom samarbete. Ahlberg

(1998) arbetade med grupper bestående av fyra till sju barn, där barnens

genomsnittsålder var 6 år och 2 månader, och där det fanns ett klart uttalat

pedagogiskt syfte med dessa samarbetsgrupper, dvs. att barnen skall lära av

varandra genom att t ex diskutera och ta del av varandras lösningar på olika

problem. Bauersfeld (1998) förordar samarbete mellan två elever, samtidigt
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som han poängterar att det skall avsättas tillräckligt med tid för barnen för

att utföra arbetet tillsammans. Valet av undervisningsinnehåll måste även

präglas av att det kräver samarbete och således inte skall utföras enskilt av

två elever som endast 'sitter' tillsammans. Steffe och Wiegel (1992) reflekte-

rar runt samarbete:

To engage in such cooperation, a child must be able to assimilate the activity

of the other, and in an attempt to understand what the other is doing, modify

the assimilated activity as a result of interactive communication until there is

an agreement about what the activity means. (s. 459).

Steffe och Wiegel hänvisar till interaktiva aktiviteter, som på intet sätt kunde

leva upp till detta. Vad som skedde kunde i stället beskrivas mer utifrån ett

socialt samspel, där man fick vänta på att det skulle bli ens tur eller att hjälpa

kamraten flytta på något etc. än utifrån begreppsgrundat matematiskt utbyte

och samarbete. För att förbättra undervisningsmiljöer för elever i matema-

tiksvårigheter hävdar Engström (1999) att vi mer måste fokusera didaktiska

faktorer. Detta kan gälla att undersöka faktorer som undervisningens organi-

sation i samarbetsgrupper såväl som annan planering och genomförande av

undervisning och sätta detta i relation till eleven i svårigheter, i stället för att

utgå ifrån att de olika arbetssätt som används har positiva effekter på alla

elever.

Ostad (1999) relaterar visserligen inte sina resultat till hur undervisningen

varit organiserad, men han påvisar de effekter som blivit följden på elevnivå.

Bland annat demonstrerade han i vilken liten utsträckning elever med

matematiksvårigheter ändrade sitt räknebeteende från årskurs ett till sju. De

räknestrategier eleverna tidigt utvecklade följde dem genom åren. Utgående

från denna longitudinella forskning torde bedömningar av elevers räknebete-

enden under tidiga år och dokumentering av hur dessa förändras vara en

primär pedagogisk uppgift. Den bild Ostad ger bör även beaktas av förskole-

pedagoger i deras arbete med matematiken, där undervisning och bedömning
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av kollektivet barn tenderar att skymma bilden för vad som gäller det indivi-

duella barnet.

Wright (2000) problematiserar de organisationsformer som undervis-

ningen i regel omfattar och tron på att inlärning sker genom samarbete, pro-

blemlösning och genom olika aktiviteter. Han fokuserar de utmaningar som

stora heterogena elevgrupper erbjuder. Vidare hävdar han att detta sätt att

organisera undervisningen inte medför mer homogena grupper utan snarare

tvärtom,

...children maintain their relative levels of achievement as they progress thro-

ugh the lower, middle and upper elementary years (ibid s. 135).

Klyftorna mellan de lägst och högst presterande eleverna ökar, hävdar

Wright. Detta faktum gör den sociala interaktionen, som en viktig påver-

kansfaktor för elevers inlärning, problematisk,

collaborative learning among students of mixed abilities can be quite success-

ful, but what also seems reasonable is that it tends to be less successful as the

range of ability widens (ibid s. 136).

Med detta som utgångspunkt kan man fundera på vilka grunder för kun-

skapsutveckling via socialt samarbete de 6-åriga barnen med primitiva räk-

nebeteenden har, när de börjar skolan? Vidare känns frågan hur man på för-

skolenivå handskas med denna heterogenitet angelägen att fokusera. Når

undervisningen fram till alla elever, eller formas barnets känsla av tillkorta-

kommande redan under åren innan den ”riktiga” skolan börjar? Det är ju

högst angeläget att barnet i den tidiga matematikundervisningen får känna

sig kompetent, även om det använder mycket primitiva räknestrategier.

Utgående från den radikalkonstruktivistiska modellen för talbegreppets

utveckling ges möjlighet att synliggöra de elever som fortfarande har pre-

numeriska begrepp. Dessa elever ägnar Wright (2000) ett särskilt intresse

och menar att de skall ha en speciell enskild undervisning. Denna betecknas

”Mathematics Recovery”, och bedrivs med speciellt utbildade lärare i kon-
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struktivistiskt tänkande och kunskaper om räknebeteendets utveckling, sta-

diebedömning av räknehandlingar samt idéer om hur man som pedagog kan

intervenera för att påverka utvecklingen. Jag tolkar Wright så, att han ser

den enskilda undervisningen för elever med primitiva talbegrepp som en

förutsättning för att dessa elever skall nå det stadium i

talbegreppsutvecklingen som klassrummets undervisning förutsätter för att

den skall ha gynnsam påverkan på elevens kunskapsbildning. Den sociala

interaktionen som påverkande faktor i kunskapsbildningen måste således

relateras till de ingående individernas kognitiva strukturer. Är det kognitiva

glappet för stort mellan individerna som skall samarbeta, uteblir de positiva

effekterna åtminstone för de med de mest primitiva kognitiva strukturerna.

Mathematics Recovery har visat goda resultat. Ett av de viktigaste är den

påverkan som sker på lärarens pedagogiska kunskaper, vunna under

pedagogiskt samspel med det enskilda barnet,

..the continuing challenge to improve methods and to understand better child-

ren´s arithmetical learning and thinking (ibid s. 147).

Den ändrade synen på matematisk kunskapsbildning hos pedagogerna fick

även effekter på klassrumsnivå för alla barn, dvs. inte endast för de s.k. låg-

presterade eleverna, vilket medförde att pedagogerna på ett mer adekvat sätt

kunde handskas med den kognitiva heterogeniteten i elevgruppen. Med detta

uttalande fokuseras vikten av lärares pedagogiska kunskaper och hur dessa

kan påverkas av en gedigen kunskapsteoretisk grund, dvs hur matematisk

kunskap utvecklas, hur den är möjlig att nå och vilken roll pedagogen kan ha

i processen (Eriksson, 2001).

Bauersfeld (1995) pekar på att den pedagogiska uppfattningen, när det

gäller social interaktion, att det går att överföra kunskap direkt genom språ-

ket, fortfarande är väldigt vanlig i våra skolor. Speciellt förödande blir detta

förhållningssätt i de lägre åldrarna, menar Bauersfeld, där lärarna språkligt

förmedlar konventionella symboler med tron att de kunskaper, som dessa

symboler är bärare av, också absorberas av det mottagande barnet, t ex via
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sinnesförnimmelser. Hur går det till när ett barn svarar ”fem” och skriver ”3

+ 2 = 5” när det ser en bild, där tre fåglar sitter på en tråd och två fåglar till

närmar sig i luften, frågar Bauersfeld (1995, s. 285). Exemplet känns väl

igen från de tidigare årens matematikböcker. För att barnet överhuvud taget

skall kunna bilda någon mening i verbala uttryck som ”fem” eller ”är lika

med” måste detta kopplas till barnets tidigare kunskapskonstruktioner. Lära-

rens utgångspunkt att ta kunskapen som förmedlats som delad (med ele-

verna), ”taken-as-shared”, får effekter på individuell nivå. Bauersfeld menar

att barnets tolkningar, snävas in till att gälla en konventionell uppfattning

som barnet ännu inte delar och att detta får effekter på begreppsbildningen:

It is the teacher´s continuous insisting on certain standard descriptions that

relatively soon forces the child into a narrowing adaption of these originally

open varities to the expected standard utterances and taken-as-shared inter-

pretations. The repetition of the desired words by the teacher and whole class

(often like a Tibetan prayer mill), and the related negative sanctioning even of

minor aberrations in talking or manipulating, have a strong selecting power

over the children´s productions  (Bauersfeld, 1995, s. 285).

Med instruktioner från läraren producerar eleven svar på matematiska pro-

blem s k lotsning. Dessa svar kan av läraren bedömas som rätt eller fel. Vad

läraren dock inte kommer åt, på detta sätt, är hur eleven gör för att komma

fram till svaret. Det som på ytan ser ut att vara rätt, kan ha en inre konstruk-

tion hos eleven som senare kommer att ställa till problem. När etablerades

sättet att tänka hos den elev som löste två subtraktioner på ett felaktigt sätt,

men där den ena blev rätt (Engström, 2000; se kap 6.7)? Läraren har så att

säga skjutit på sidan om målet, som snarare borde fokuserat förändringar av

individens matematiska konstruktioner än resultatet. Att servera elever pro-

cedurer, genom pedagoger eller kamrater, för att lätt finna ett svar på ett

problem utan att detta bygger på elevens tidigare kunskaper och räknehand-

lingar kan leda fel. Även om undervisningen är organiserad utifrån ett värde-

sättande av social interaktion för kunskapsbildning, utesluter inte detta på
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något sätt behovet av att pedagogen riktar sitt intresse och sina arbetsinsatser

på hur, kvalitativt sett, eleverna går tillväga när de löser sina problem.

Jag vill anknyta till den pojke i Ahlbergs (1998) studie som ritade en bild

där det regnade väldigt mycket när han, efter uppmaning, skulle konkretisera

det verbala uttalandet ”tre plus två är fem”. Vad denna pojke lärde sig var att

man skall utföra saker i skolan även om man inte förstår. Detta förstärks

sedan, enligt min uppfattning, när pojken skall ta del av andra elevers bilder

på samma problem. Man skall lyssna även om man inte förstår. För denna

pojke fanns inte förutsättningar att förstå de verbalt presenterade bilderna, t

ex att ”Två stora fiskar simmar i ett akvarium och så kommer tre små fiskar

till. Då blir det fem fiskar”, relaterat till det verbala uttalandet ”tre plus två är

fem” (Ahlberg, 1998, s. 82). (För övrigt är barnets berättelse om fiskarna

mer samstämmigt med uttalandet ”två plus tre är fem”). Pojken skulle lyssna

till många berättelser, som kamraterna gjort. Att lära sig tala och att lyssna

på kamrater och lärare är viktiga kunskaper. Men vad händer med elevens

uppfattning om vad det hela går ut på, dvs. hur man lär sig matematik?

Bauersfeld (1995) vill lyfta fram de sociala interaktionerna, som viktiga

faktorer i individers kunskapsbildning. Han kallar sig ”an interactionist-

constructivist” och menar att det kommunikativa mönster som etableras i

lärorummet har stark påverkan på individers läroprocesser. Detta strider inte

på något sätt mot den radikala teoribildningen, utan snarare lyfter Bauersfeld

fram en bland andra viktiga kunskapskällor. Han höjer dock ett varnande

finger både för att övervärdera och för att undervärdera den sociala källan

till kunskap. Vad som bör poängteras är att kunskap inte kan bildas genom

direkta överföringsprocesser i sociala, kommunikativa situationer. Vidare

har det visat sig kräva en stor pedagogisk skicklighet hos läraren, för att

etablera ett samarbetsklimat i klassrummet, som handlar om ett matematiskt

samarbete, där man sätter sig in i varandras tankar och strategier för att lösa

den aktuella situationen.

När det gäller yngre barn, kan de ha väldigt svårt för att verbalt uttrycka,

hur de har gått tillväga när de t ex löst ett problem, varför barnets aktiva
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handlingar bör centreras mer än det verbala uttrycket. Denna svårighet ver-

baliserar ett barn i årskurs ett i Neumans (1989) studie

- De´e svårt å förklara. Jag vill att dom ska hitta på lite´mer ord, så att de´går

å förklara lite´bättre... (s. 63).

Detta skulle då innebära att den samarbetande kamraten skulle koncentrera

sig på att se och förstå hur uppgiften i konkret handling utfördes. Men vårt

synsinne kan inte förse någon med en sådan kunskap. Den tolkande kamra-

ten kan bara tolka utifrån sina egna begreppsliga konstruktioner, han kan t ex

visa och ställa frågan till kamraten ”Gjorde du så här?”.

Här måste även poängteras att enligt de radikala konstruktivisterna finns

ingen objektiv kommunikativ klassrumsmiljö (eller någon annan miljö). Det

som forskaren betecknar som klassrumsmiljö, är forskarens tolkningar utgå-

ende från sin begreppsvärld, förståelse och tolkningar via observerande och

deltagande handlingar i kommunikativa situationer i klassrummet. Vad det

individuella barnet erfar i denna kommunikativa miljö eller upplever den

som, är en annan fråga. Enligt de radikala konstruktivisterna finns det ingen

ontologiskt existerande kommunikativ miljö utanför individen. Men att

klassrumskulturen har påverkande effekter på individens läroprocesser är

forskare idag överens om,

The ways in which we look at communal classroom practices and at indivi-

dual students' activity and learning profoundly influence the instructional de-

cisions we make and thus the instructional design process (Cobb, 2000, s.

157).

Om vi jämför det radikalkonstruktivistiska förhållningssättet till social prak-

tik och kommunikation med ett sociokulturellt perspektiv, som det presente-

ras av Säljö (2000), får vi fram radikalkonstruktivismens motsats, som jag

tolkar det. Säljö menar att:
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I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation primär och kognition en ap-

propriering (s. 198).

De radikala konstruktivisterna ser kognitionen som en förutsättning för att

mening skall kunna skapas av ett mottaget verbalt uttalande. Utan kognition

kan ingen förståelse nås, menar de. I en kommunikativ diskurs menar Säljö

att individer kan låna kognitiv kompetens från mer erfarna personer (Säljö,

2000, s. 230). De radikala konstruktivisterna ser detta som att individen via

samtalet ges möjligheter till abstraherande processer, som då kan verka

gynnsamt på kunskapsbildningen. Men den kognitiva kompetensen ses inte

som ”lånad”. Säljö talar om att samma kommunikativa diskurser, t ex i sko-

lan, skapar både elever med framgång och motgång (ibid s. 207). De radi-

kala uttalar sig inte om objektiva kommunikativa praktiker, utan menar att

de alltid är subjektiva till sin karaktär, och uppfattas därför olika av personer

som kommit olika långt i sin kunskapsbildning. Om man hypotetiskt beskri-

ver en homogen kommunikativ praktik, är det beskrivarens uppfattning som

råder. Denna hypotetiska homogenitet i den kommunikativa diskursen finner

en heterogen  motsvarighet mellan individer i samma kulturella diskurs,

menar de radikala konstruktivisterna.

Man kan även tolka in viss överenstämmelse mellan den radikala kon-

struktivistiska teorin och den sociokulturella. Enligt Säljö innebär appropri-

ering:

..att man tillägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt

redskap i den bemärkelsen att man kan använda det för vissa syften och i

vissa situationer (ibid s. 152).

Ett exempel på en sådan appropriering kan talramsan vara. Barnet lär sig den

konventionella talramsan och använder den till en början

..as an empty verbal routine (von Glasersfeld, 2000, s. 8)



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

60

och senare i vissa begränsade situationer. För barnet kan det dröja ända upp

mot 8-årsåldern innan abstrakta talbegrepp konstruerats (Steffe et al., 1983).

Vidare hävdar Säljö:

Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss - appropriera - kun-

skaper från våra medmänniskor i samspelssituationer (s. 119).

Detta motsäger inte den radikala teoribildningen, men den hävdar att det är

den individuella kunskapskonstruktionen som sätter gränser för vad, kvali-

tativt sett, som kan approprieras.

Also on the elementary school level the child assimilates only those concepts

that correspond to the operatory structures of which he has already acquired

mastery, while he remains indifferent to those for which he can find no con-

nections to his 'spontaneous' structures (Piaget, 1989, s. 346; citerat från von

Glasersfeld, 2000, s. 7).

Den förhandlade verkligheten – the negotiation of meanings - som enligt de

radikala konstruktivisterna nås under individers samarbete, där den individu-

ella kunskapen sätts under en utmanande jämförelse med kunskapen hos

samtalspartnern, kan bilda underlag för en rekonstruktion av kunskap. Men

även här sätts gränser av det förhandlingsbara såväl av den individuella kun-

skapskonstruktionen som möjligheter till en mer sofistikerad förståelse.

What has not been acquired through experience and personal reflection can

only be superficially assimilated and does not modify any way of thinking.

The child acculturates itself in spite of adult authority and not because of such

an authority. (Piaget, 1989, s. 252; citerad från von Glasersfeld, 2000, s. 7).

Behovet av ”the negotiating of meanings'” framträder även inom den socio-

kulturella teorin: 

..genom att man sam-talar och sam-lyssnar, i stor utsträckning kommer att

dela varandras analyser och slutsatser. Genom tal får vi tillgång till andras

tolkningar och kognitiva ansträngningar och vi kan på så sätt temporärt koor-
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dinera våra perspektiv på det vi talar om. Intersubjektiviteten innebär att jag

kan se vad du ser i problemet och tvärtom. (Säljö, 2000, s. 114).

De radikala konstruktivisterna motsäger inte detta, men menar att det är

omöjligt att ta sig fram till en förhandlad verklighet endast via språket, dvs.

samtalandet. Om det råder en för stor skillnad mellan individernas konstrue-

rade verkligheter kan inget sam-förstånd nås. Steffe och Wiegel (1992) häv-

dar att sam-förståelse och sam-arbete mellan barn

Should involve give-and-take and a genuine exchange of ideas, information,

and viewpoints. To engage in such cooperation, a child must be able to assi-

milate the activity of the other, and in an attempt to understand what the other

is doing, modify the assimilated activity as a result of interactive communi-

cation until there is an agreement about what the activity means (s. 459).

De radikala konstruktivisterna betonar att den intersubjektiva kunskapstolk-

ningen inte skall tydas som exakt överensstämmande utan mer utifrån en

”fit”-aspekt, där det man tror sig vara överens om inte utgör ett absolut san-

ningsvärde eller fullt ut likvärdighet. Medan de radikala konstruktivisterna

ser på individens aktiva konstruktion av sin sociokulturella omvärld, ur både

fysiska, sociala och intellektuella aspekter, genom uppbyggande av mentala

kognitiva strukturer som successivt genomgår en kvalitativ förändring med

tidens gång, hävdar den sociokulturella skolan att:

..man inte ser människor enbart, eller ens i huvudsak, som bärare av ett förråd

av kunskaper eller som utrustade med kognitiva strukturer. (Säljö, 2000, s.

119).

I stället ser man individerna som:

..ständigt på väg mot att appropriera nya former av redskap med stöd av vad

de tidigare vet och kan (ibid s. 119-120).
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Det sista citatet passar väl in i den radikala konstruktivismen, men då är

individerna utrustade med kognitiva strukturer som kan sägas re-presentera

vad de tidigare vet och kan.

Von Glasersfeld (2000) pekar på vikten av att utveckla och noga under-

söka den sociala interaktionens betydelse för det individuella lärandet inom

den radikalkonstruktivistiska teorin. Dessa undersökningar skall då inte utgå

ifrån att det råder någon motsättning mellan den individuella kognitiva kon-

struktionen och mellan det vi genom erfarenhet kallar det sociala. Det vi

betecknar ”de andra” eller ”den sociala verkligheten” får inte definieras som

ontologiskt givna fenomen, dvs. existerande som sådana och oberoende av

den erfarande individen. Detta menar von Glasersfeld att det ofta görs när

det sociala och kulturella fokuseras som viktiga, eller som allenarådande,

faktorer i kunskapsprocessen.

To say that something exists does not explain how we come to know it. (ibid

s. 6).
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6. EXEMPEL FRÅN ANNAN FORSKNING
KRING BARNETS
TALBEGREPPSUTVECKLING
Forskning kring barns tidiga räknestrategier, innan de börjar sin formella

matematiska utbildning, har idag vuxit till en ansenlig mängd tillgänglig

litteratur inom området. De resultat man lägger fram, avseende vilka mate-

matiska kunskaper eller begrepp barnen anses ha, skiljer sig markant (Ba-

roody, 1992; Bryant, 1997; Fuson,1992). Av den forskning, som grundar sig

på vad barnet i tidig ålder kan utföra med hjälp av talramsan, hävdar en del

att barnet har tillägnat sig kardinalprincipen (Gelman & Meck 1992) medan

andra hävdar motsatsen (Fuson, 1992).

When young children first begin counting, the counting does not have a car-

dinal result. They count only to imitate the social cultural counting activity. If

asked how many there are after counting, children re-count (and continue to

re-count each time they are asked how many. (Fuson, 1992, p. 133).

Detta uttalande ligger helt i linje med den radikalkonstruktivistiska modellen

för talbegreppets utveckling. Imitationen av den sociokulturella aktiviteten,

att räkna på talramsan, är till en början ett rent akustiskt fenomen.

Det råder således en markant kvalitativ skillnad mellan forskares tolkning

och innebörd i det som barnet utför med hjälp av talramsan. Bryant (1997)

anser:

For the most part the people doing this work have taken a more optimistic

view about children´s understanding of the number sequence. (s. 56).

Denna uppfattning, att vissa forskare övervärderar kvaliteten i barns tidiga

räknehandlingar, delas av flera (t ex Baroody, 1992). Steffe (1992) hävdar

att tolkningen av barns räknehandlingar står i en direkt relation till tolkarens

kunskaper om barns tänkande och utveckling, vilket även Ginsburg et al

(1997) menar.
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Droz (1992) kritiserar forskare inom detta område för att de inte klart

beskriver sina syften. Han frågar sig, berättigat, om syftet är att sprida ljus

över barnets prestationer för att kunna jämföra dem med vuxnas prestationer,

eller är syftet att identifiera det bästa sättet att undervisa i matematik eller är

syftet ett försök att fortsätta i Piaget och Szeminskas fotspår genom att till-

handahålla en psykogenetisk analys av alla de mångfaldiga former som före-

kommer hos barn i deras spontana erfarande av tal.

Ett syfte som forskning inom tidig matematisk kunskapsbildning skulle

kunna ha är att klarlägga grunden till matematisk kunskap, vilka grunder

kunskapen vilar på, hur denna kunskap är beskaffad och vilken roll denna

informella matematiska kunskap har, när barnet sedan skall börja i skolan.

Bryant (1997) frågar:

..whether there is a connection between these informal activities and the

child´s subsequent success in learning about mathematics at school? (s. 53).

Denna fråga menar Bryant att forskningen inte har något svar på. Men fråge-

ställningen känns mycket angelägen. Häggbloms (2000) studie visar inget

starkt samband mellan informella och senare formella matematiska kunska-

per, medan Merttens (1999) påstår motsatsen. Petterssons (1990) resultat

visar att eleverna i mycket ringa omfattning använder sig av mer informella,

icke traditionella beräkningsformer, när de löser sina uppgifter. Eleverna

förlitar sig t ex på den besvärliga subtraktionsalgoritmen, när de skall be-

räkna differensen mellan 5006 - 2007, i stället för att tänka på relationen

mellan dessa tal, dvs. ett mindre än 3000. Många forskare hävdar att det är

skolans misslyckande att knyta an till barnets tidigt förvärvade matematiska

handlingar, som förklarar varför vissa barn får svårigheter att följa den un-

dervisning som senare bedrivs i skolan. Man menar således att det råder ett

stort glapp mellan skolans formella matematiska undervisning och barnets

informella kunskaper, som det bär med sig när det börjar skolan. Ett sätt att

komma åt detta problem är att skolans undervisning skall byggas så att de

nya procedurer som lärs ut skall kunna knytas till barnets tidigare räkneakti-
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viteter (Sophian, 1992). Detta ligger ju helt i linje med ett konstruktivistiskt

synsätt på lärande. Men det är elevens egen inre aktivitet som måste göra

dessa relationer mellan tidigare kunskap och de nya procedurerna. Pedago-

gens uppgift är att tillhandahålla underlag för att dessa processer skall

komma till stånd hos alla elever. Om avståndet mellan tidigare kunskaper

och de nya procedurer, som Sophian (1992) talar om, är för stort kommer

inga inre processer att igångsättas. Ett sätt att komma åt detta problem är

utifrån ett ”bottom-up” perspektiv på kunskapsprocessen (Gravemeijer,

1997). Lärandet börjar med barnets aktivitet i en aktuell situation, som sedan

förs över, abstraheras, till en modell av situationen, för att så småningom

utvecklas till en formell matematisk modell, där barnet sätter gränsen för vad

som kan abstraheras.

Den formella matematiska nivån är slutstationen för barnet, där innehållet

är helt symboliskt och bör inte föras in för tidigt i undervisningsprocessen

(Gravemeijer, 1997; Gravemeijer et al, 2000). På detta sätt förhindras att

eleverna utvecklar strategier för att lösa formella symboliska räkneoperatio-

ner utan anknytning till den verklighet, de skall vara modell för. Det råder en

tendens i skolan till att eleverna lär sig utföra räknehandlingar med enbart

givna symboler (arbete på formell matematisk nivå), det som förskolebarnet

inte klarar. I stället tappar skolbarnet kontakt med de handlingar och aktivi-

teter, som det var så bra på under sin förskoleperiod, hävdar Sophian (1992):

Thus, whereas preschool children reason intelligently about story problems

that involve concrete objects and events, but have little or no idea of how to

think about purely symbolic problems, for elementary school children the si-

tuation has become just the reverse: purely symbolic problems pose little dif-

ficulty, but story problems are often anathema. (s. 35).

Detta vill jag inte ifrågasätta, men jag vill gärna synliggöra att de handlingar

barnet utförde med hjälp av talramsan vid sina beräkningar under förskole-

perioden kvarstår. Barnet löser additioner som t ex 4 + 3, fast det inte har

tillgång till några perceptuella objekt att utföra dem på, med samma proce-
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dur, dvs. räknande med en i taget 5, 6 och 7 på tal-ramsan. Vissa barn räknar

1, 2, 3, 4 pekande på talsymbolen 4, och sedan 5, 6 och 7 pekande på tal-

symbolen 3. Vad som dessvärre är ett faktum är att vissa barn fortsätter med

denna strategi kanske hela skoltiden (Neuman, 1987). Det är således ingen

lätt pedagogisk uppgift att bryta denna strategi, som barnet utvecklat under

förskoleperioden. Vilket underlag skapas för successiva abstraherande pro-

cesser, vars slutmål är den rent formella matematiska nivån, i de strategier

barnet använder under förskoletiden? Enligt RKM är det viktigt att barnet

successivt konstruerar talbegreppet. Avbryts denna inre konstruktion av de

strategier barnen instrueras att använda, när de presenteras på en för hög

abstraktionsnivå (för barnen)?

Vidare vill jag övergripande säga att många forskares resultat av sina

tolkningsprocesser av barnets handlingar saknar grund för bedömning av hur

väl de beskriver barnets kunskaper, då de inte följer barnet över tid. Be-

dömningen får så att säga aldrig någon empirisk bekräftelse i barnets fort-

satta utveckling. Hur livsdugliga är bedömningsmodellerna om de tillämpas

på enskilda barn i ett utvecklingsperspektiv på några år är en fråga jag anser

befogad att ställa. Den frågan är central i de radikalkonstruktivistiska mo-

dellerna.

6.1 Talbegrepp som upptäckt eller konstruktion

Utgående från den radikala konstruktivismen konstruerar barnet talbegreppet

genom två abstraktionsprocesser, först empirisk och senare reflektiv ab-

straktion. Dessa är rent mentala, kognitiva processer, där insikten att ett ob-

jekt och ett objekt och ett objekt, kan beskrivas som ett och ett och ett. Ob-

jekten har abstraherats till entiteter via empirisk abstraktion. Dessa entiteter

bildar två slags gestalter (configurations), en tidsgestalt (rytmer) som bygger

på upplevda, sekvenserade, händelser och en rumslig gestalt vars grund är

konkreta, perceptuella, plurala objekt. Dessa figurala gestalter, ”figural pat-

terns” lägger grunden för den reflektiva abstraktionen varigenom bildande

av talbegreppet möjliggörs (von Glasersfeld, 1988). De först bildade entite-
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terna på det preoperationella stadiet, sammanlänkas och bildar en abstrakt

grupp eller en ”unit of units”. Ett talbegrepp har bildats, som är operationellt,

dvs. det går att bilda relationer mellan talen. Eftersom talbegreppet även är

reversibelt, bygger det på relationer mellan delar och helhet. Piaget och den

radikala konstruktivismen anser att det operationella talbegreppet inte är fullt

utvecklat hos barnet förrän det konkreta operationella stadiet. Men talbe-

greppet kommer fortsättningsvis att genomgå ytterligare kvalitativa föränd-

ringar både till sitt omfång (extension) och sitt innehåll (intension).

Utgående från den radikala konstruktivismen är det således inte menings-

fullt att förvänta sig att barnet genom noggrann observation i sin omvärld

skall upptäcka talbegrepp eller andra matematiska begrepp. Dessa är kon-

struktioner, som högst sannolikt förutsätter att barnet har ett upplevt behov

av att matematisera sin omvärld. Detta behov kan man påverka, som jag ser

det, genom att föra in barnet i situationer där matematisk kunskapsbildning

krävs för att barnet på ett mer kompetent sätt skall kunna handskas med situ-

ationen. Jag menar att om man uttrycker sig i termer av upptäckande måste

detta hänföras till situationer och inte till matematiken, som inte finns där för

den som inte redan har matematiska kunskaper. I läroplanen för förskolan

(Utbildningsdepartementet, 1998) anges att arbetet i matematik skall inriktas

så att barnet:

...utvecklar sin förmåga att upptäcka (min kursivering) och använda matema-

tik i meningsfulla sammanhang (s. 13).

Om man här menar att upptäcka meningsfulla sammanhang för behovet att

utveckla matematiska kunskaper eller att upptäcka matematiken i samman-

hanget framgår inte klart. Ordvalet 'upptäcka' associerar lätt till lärande ge-

nom upptäckande, dvs. ”discovery learning”. Denna metod har visat sig föga

framgångsrik (Freudenthal, 1991; Steffe, 2000). Även i läroplanen för

grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994) förekommer ordvalet:
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..särskild uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva särskilt stöd och

längre tid för att upptäcka (min kursivering) och lära viktiga begrepp, meto-

der och samband (s. 34).

Enligt den radikala konstruktivismen är matematisk kunskap en individuell

konstruktion. Enligt denna teoribildning borde formuleringar då snarare

innehålla verbet konstruera (än upptäcka eller uppfinna), som mer adekvat

pekar på vad läroprocessen handlar om. Otydligheten i både förskolans och

grundskolans läroplaner gör att tolkningsvidden blir stor. Talen blir aldrig

synliga och det finns ingen inneboende matematik i världen att upptäcka.

Det spelar ingen roll från vilket perspektiv vi tittar. Matematiken är till fullo

en mänsklig konstruktion. Den radikala konstruktivismen har beskrivit hur

barnet successivt, genom abstraherande processer, utvecklar det abstrakta

talbegreppet, under sina räkneaktiviteter. Detta synsätt på hur talbegreppet

konstrueras står i stark motsättning till t ex Ahlbergs (1998) tankar:

In order for a child to understand the meaning of numbers and to learn fun-

damental arithmetical skills they must perceive and discover mathematics in

the world around them (s. 223).

De radikalkonstruktivistiska forskarna betonar andra aktiviteter från barnet

än att förnimma och upptäcka talbegreppet. De fokuserar vikten av att vi

vuxna respekterar barnets räknehandlingar, och den typ av talenheter som

används under dessa, och inte påverka dem utifrån en förhoppning att barnet

snabbare skall nå det abstrakta talbegreppet. Vår påverkan skall ligga inom

räckhåll för barnet, dvs. mot nästa utmanande abstraktion, som barnet måste

utföra. Barn, som t ex befinner sig på stadium ett, dvs. med perceptuella

talenheter, behöver utmaningar som stimulerar deras abstraktionsprocesser

för att bilda figurala, motoriska eller verbala entiteter, vilket är utmärkande

för nästa stadium. Detta är en kognitiv aktivitet och inte en perceptuell.

Forskare, såväl som pedagoger, grundar sina antaganden om hur matema-

tisk kunskap är möjlig utifrån olika teorier. Ibland är dessa inte explicit-

gjorda. Den radikal konstruktivistiska teorin, ”a way of knowing”, tillhan-
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dahåller ställningstagande till hur språk, perception, konkretiseringar, verk-

lighet och social interaktion eventuellt kan påverka individers kunskapspro-

cesser (Eriksson, 2001). Vad de däremot inte gör är att förorda någon speci-

fik pedagogisk metod, som säkert kan leda eleven fram i kunskapsutveck-

lingen. Att den pedagogiska påverkan, som barnet utsätts för, har avsedd

verkan är till fullo lärarens ansvar.

6.2 Talbegrepp i plural

Forskning kring barns tidiga matematikinlärning har i mycket stor utsträck-

ning inriktat sig på hur barnet svarar på frågan: ”Hur många?” Man fokuse-

rar räknehandlingen, som leder fram till svaret, mer än talbegreppet som

aktiviteten bygger på. Vissa forskare lyfter fram det faktum att det egentli-

gen handlar om att barnet måste utveckla talbegrepp i plural. Gravemeijer

(1994) refererar till Freudenthal (1973), som lyfter fram 5 olika talbegrepp:

”reference number”, ”counting number”, ”numerosity number”, ”measuring

or proportional number” och ”reckoning number”.

Reference number

Reference number kännetecknas av att räkneordet är ett namn, med en refe-

rens till något, t ex buss 52. Begreppsuttrycket 52 har här inget kvantitativt

innehåll.

Counting number

Counting number refererar till talramsan, där talnamnen är ordnade i en kon-

ventionell sekvens, som kan uttryckas framlänges eller baklänges.

Talramsan kan läras in på samma sätt som texten till en sång eller del av en

lek, t ex kurragömma.'Counting numbers lärs in avskiljda från räknande,

som leder fram till svaret på "Hur många?".
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Numerosity number

När ett-till-ett korrespondens råder mellan två mängder är de ekvipotenta,

dvs. mängderna har samma kardinaltal. Numerosity number behöver inte

innehålla talnamn, barnet kan göra jämförelser ändå, t ex barnet säger när

det tittar på sina bär som ligger på skeden (6 stycken): ”Det är lika många

som vi!” Barnet har gjort en jämförelse mellan de som sitter runt bordet (6

stycken) och bären (6 stycken) och upplever en kvantitativ likhet trots att

inga talnamn använts (Gravemeijer, 1994, s. 25 med referens till Freu-

denthal, 1973).

Measuring/proportional number

När vi använder talnamn för att beskriva vår värld är det denna typ av tal vi

mest frekvent använder. Utmärkande är att dessa talnamn inte uttrycker en-

titeter utan att vi använder entiteter som mätande enheter. 20 kr/kg för to-

materna visar att det råder ett förhållande mellan vikt och kostnad. Mätetalet

visar denna relation.

Reckoning number

Det är denna typ av tal som vi frekvent hittar i barnens läroböcker i matema-

tik. Reckoning numbers innehåller kunskaper om hur man arbetar med tal

inom det konventionella kulturella system de ingår i. Här återfinns regler

som skall förenkla räkneprocedurerna, t ex börja med det största talet först (i

operationen 3 + 5), eller 16 x 2 är detsamma som 2 x 16. Dessa regler, om de

inte är grundade på förståelse, övergeneraliseras till områden där de inte är

tillämpliga som t ex 16/2 är lika med 2/16. Här återfinns regler för hur räk-

neprocedurer skall utföras för att möjliggöra att de leder fram till rätt svar, t

ex det sist uppräknade talnamnet talar om hur många det är, vilket inte behö-

ver innebära att talnamnet re-presenterar ”numerosity”.

Gravemeijer (1994) talar om resultative counting, och pekar på att barnet

måste göra en syntes av ”counting” och ”numerosity number”:
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Counting number and numerosity number especially are strongly interwoven

in resultative counting (s. 27).

Med denna syntes har Gravemeijer visat att han inte anser att talbegreppet

endast kan utvecklas via räknande på talramsan. Denna integrering av

”counting number” och ”numerosity number” är central för den matematiska

kunskapsbildningen. Den kulturellt överförda talramsan (counting number)

ses som samspelande med en kvantitativ kunskap (numerosity number),

varigenom talnamnen kan få innebörd. Detta synsätt skiljer sig från den ra-

dikalkonstruktivistiska modellen för talbegreppets utveckling där innebörden

i ”resultative counting” relateras till de talenheter individen använde i sin

räknehandling. Så länge barnet befinner sig på de sensomotoriska stadierna i

räknehandlingens utveckling och använder perceptuella, figurala, motoriska

eller verbala talenheter kommer ”numerosity numbers” att bestå av pre-nu-

meriska talbegrepp.

När vi talar i termer av överförda talfakta där individen skall memorera att

2 och 3 blir 5 och att detta även gäller 3 och 2, diskuterar vi utifrån Freu-

denthals ”reckoning numbers”, som inte med nödvändighet utgår från indi-

videns integrering av ”counting” och ”numerosity numbers”. Jag anser även

att det utifrån ”reckoning number” blir förståeligt varför vissa elever kan

besvara additionen 263 + 654 i en algoritm med 8117. Pettersson (1990)

visar att eleven kan nå detta resultat oavsett om det börjar räkneproceduren

med entalen eller hundratalen (ibid s. 83).

6.2.1 Talbegrepp i plural och dess kontexter

Fuson (1992) lyfter fram sju olika kontexter där tal ingår. Tre av dem är

matematiska kontexter. Jag har placerat in Freudenthals (1973) typer av

talbegrepp parallellt, där jag bedömt det vara möjligt.

(a) En kardinal kontext

I en kardinal kontext refererar tal till en hel mängd (en diskret mängd) och

de däri ingående entiteterna. Den kardinala kontexten beskriver ”hur många”
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t ex ”Jag fick sex bullar.” Om vi jämför med Freudenthal ovan ingår

”numerosity number” i den kardinala kontexten.

 (b) En ordinal kontext

I en ordinal kontext refererar tal (räkneorden) till en entitet ingående i en

ordnad mängd entiteter. Den ordinala kontexten beskriver den relativa posi-

tionen av en entitet ingående i en ordnad mängd, t ex ”Jag kom på tredje

plats.”

 (c) En mätkontext (measure context)

I denna kontext refererar tal till kontinuerliga kvantiteter och beskriver hur

mycket av enheten som täcker eller fyller mängden t ex  ”Jag köpte 2 kg

tomater”. Denna kontext innehåller Freudenthals measuring/proportional

number.

(d) Sekvens kontext

I en sekvens kontext finns symboler för tal (i vår kultur räkneorden) i en viss

kulturellt bestämd ordning. Entiteter saknas, varför de ingående talnamnen i

sekvensen inte refererar till någonting matematiskt. Kontexten liknar den där

man räknar upp årets månader eller alfabetet. Freudenthals ”counting num-

bers” ingår i sekvens kontexten.

(e) Räknekontext (counting context)

I denna kontext är talnamnen satta i ett-till-ett förhållande med entiteter;

varje talnamn re-presenterar en avskild entitet, varvid denna entitet givits ett

talnamn (vilket inte behöver ha någon matematisk innebörd). Freudenthals

”counting numbers” ingår i räknekontexten.

(f) En numerisk kontext (numeral context)

I en numerisk kontext används talnamnet eller talsymbolen, t ex ”Det där är

en sexa”. Hit hör även skrivna siffersymboler, t ex 130, vilka kan ha en kar-

dinal, ordinal, mäte-, räkne- eller sekvens innebörd.
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(g) Icke numeriska kontexter (non-numerical context)

I icke numeriska kontexter används talnamnen i andra syften, som t ex tele-

fonnummer, personnummer mm. Dessa kontexter innehåller Freudenthals

”reference number”.

Enär det råder en vetenskaplig samstämmighet att kunskap är kontextbe-

roende, blir det genom Fusons 7 kontexter mycket tydligt att talbegreppet

inte kan utvecklas enbart via den kulturellt överförda talramsan, dvs. genom

kontext (d) och (e). Under barnets utveckling nås kunskaper inom olika

kontexter. Dessa kontextspecifika kunskaper måste integreras och bilda en

konstruerad helhet, vars innehåll karakteriseras av en samlad bild av de in-

sikter som nåtts i de olika kontexterna, hävdar Fuson.

The originally separate sequence, counting, and cardinal meanings of number

words become related and finally integrated over this period so that the num-

ber word sequence itself becomes the primary conceptual tool for solving ad-

dition and subtraction situations. This sequence eventually becomes an em-

bedded, seriated, cardinalized, unitized, numerical sequence (Fuson, 1992, s.

149).

Enligt Fuson tar detta många år i anspråk, från ungefär 2-årsåldern till om-

kring 8 år för de flesta barn. Fuson betecknar denna utveckling genom ”a

postconservation construction”. Uttryckt i radikalkonstruktivistika termer är

det en fråga om abstraktionsprocesser, som barnet måste genomföra innan

det är kompetent till ”a truly numerical counting”, med ett abstrakt talbe-

grepp.

6.2.2 Exempel från forskning som visar icke integrerade talbegrepp

Olika kulturer visar upp samma mönster i talbegreppets utveckling, hävdar

Fuson (1992). Men en bit i Fusons talkontexter (se 6.2.1) saknas om man

betraktar den väg som vissa svenska 7-åriga skolbarn väljer. Det handlar om

den väg som leder fram till att t ex 4 + 5 är 5 (Neuman, 1987). Genom att

barnet ger fingrarna speciella namn: vänstra handen - lillfingret heter alltid
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ett, pekfingret alltid fyra och tummen alltid fem; högra handen - tummen

heter alltid sex, pekfingret alltid sju och lillfingret alltid tio. Fyra (vänster-

handens pekfinger) + 5 (vänsterhandens tumme) kan då bli 5. Här saknas

insikter från den kardinala kontexten. Talnamnen ses som objektnamn. Bar-

net har skapat sig en mening för talen, som inte leder rätt. Hur förklarar man

det? Är det ett exempel på pedagogisk påverkan för att bilda s.k. fingertal,

som saknade förståelsegrund hos barnet, vilket då skapade sin egen inne-

börd? Fuson (1992) menar att :

Conceptual structures can be affected by instruction and previous experience.

(s. 149).

Enligt Fuson (1992) delar inte lärarna i USA hennes uppfattning om att ta-

lens olika kontexter behöver integreras, utan lärarna väljer att hämma deras

integrering genom att försöka få barnen att memorera talfakta, som lärarna

vill förmedla. Trots denna pedagogiska påverkan ordnar barnen på egen

hand integreringen mellan de olika kontexterna för att skapa förståelse för de

matematiska situationerna, menar hon.

... in fact, many teachers have traditionally tried to suppress this path while

offering nothing but memorizing facts to replace it - but the evidence is quite

robust that many children in the United States independently construct this

path for themselves as a way to give meaning to numerical situations. (s.

129).

Om man ser utvecklingsmässigt på ”tal som objektnamn”, som Neumans

(1987) analys visade, så vet vi från Piagets studier att objektkonstans inträ-

der mycket tidigare än antalskonstans. Utgående från detta kan man fråga sig

om barnet skapar sig mening av tal genom samma strukturer som det skapar

mening åt objekten? Detta skulle då vara mer naturligt än onaturligt. Men

den forskning jag gått igenom visar inte att barn handskas med tal på det sätt

som Neuman pekar på, där barnet har skapat sig en väg, som inte leder fram
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till ett talbegrepp. För mig blir detta förståeligt om man tänker att ett glapp

måste ha uppstått mellan barnets befintliga begrepp och det begrepp som var

nödvändigt för att införliva den procedur, som föreslagits av omgivningen. I

detta fall omgivningens påverkan att räkna med hjälp av fingrarna som tal-

symboler i en kardinal kontext, utan en föregående kvantitativ re-presenta-

tion.

Meljac (1992) ger exempel på barn, som visar upp svårigheter i sina tidiga

matematikfärdigheter. De barn han beskriver är inte retarderade. De visar

normala resultat på olika intelligenstest. Barnen kan recitera talramsan, dvs.

Freudenthals 'counting numbers', lika bra som andra barn i samma ålder. Det

som är avvikande är hur de använder sig av denna kunskap i andra situatio-

ner.

Ett 5 år och 2 månader gammalt barn, Matthew, som hade cerebral palsy ,

CP (Meljac, 1992, s. 334) med endast motoriska svårigheter, använde inte

strategin att räkna, för att besvara frågan ”Hur många är det?” utan gissade

bara. När han ombads att räkna så pekade han på icke existerande objekt och

kom inte fram till samma antal som han tidigare bara gissat (och inte heller

överensstämmande med kvantiteten). Detta verkade inte bekymra honom.

Denna pojke hade inte insett räkneramsans funktion, dvs. som ett kvantifie-

rande verktyg. Pojkens problem vid 5 års ålder var synliga och tydliga. Efter

2 år i skolan diagnosticerades denna pojke att ha ”severe calculation pro-

blems”. Matthew praktiserade s.k. ”acoustic counting” (se kap 5.3) enligt

RKM, utan någon intention att knyta räkneorden till någon räknehandling.

Ett annat CP-barn, Arnaud (7år och 10 mån), med endast motoriska ska-

dor, ansågs även han ha stora problem med numeriska beräkningar. Han

presenterades en bild som bestod av två rader med lika många objekt (11 st)

i ett-till-ett korrespondens. Den ena raden bestod av bananer och den andra

av apelsiner. Arnaud uttalade att det fanns lika många apelsiner som bananer

utan att räkna dem. Pojken fick sedan blunda, och den vuxne tog bort de tre

sista apelsinerna. De olika raderna kom att se ut som följande (B=bananer;

O= apelsiner) i uppgift 1:
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Uppgift 1

B B B B B B B B B B B

O O O O O O O O

Samtalet som följer mellan A=Arnaud och E=examinator är citerat från

Meljac (1992, s.339-340).

A: There are still as many.

Men efter ett ögonblick

A: No, there aren´t as many. You put one orange less" (looking at the exami-

ner).

E: So what did I do? I took oranges away...

A: Two, you took two away...There were as many..

E: How did you know that it was the same?

Arnaud räknar nu bananerna och får dem till 11. Sedan tittar han i taket i

stället för att titta på bilden med raderna och säger:

A: You took two bananas away!

 E: I took two bananas away? You mean oranges.

Arnaud fortsätter att titta i taket.

A: Oranges. There should be 11. There are 9.

Han trodde att eximinatorn tagit bort 2 apelsiner, så därför gav Arnaud 9

som svar. Men han tittade aldrig på bilden. Han övergick till bilden och räk-

nade, och visade svårigheter att koordinera pekande, objekt och talnamn

men fick fram 11 bananer och 8 apelsiner. Med fingrarna i munnen rörde

han vid läpparna och sa:

A: You took three away! There are 8 and to make it all (11) there should be 3.
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Arnaud utförde en jämförande subtraktion. Han räknade hur många entiteter

som låg mellan åtta och elva och gav tre som svar i stället för att med stöd av

bilden använda sig av ett-till-ett korrespondens och med ett mindre

avancerat räknebeteende komma fram till hur många apelsiner som

saknades. Pojkens uttalande att det är åtta och för att få det till elva, så

saknas det tre, kan tyda på att han skapar abstrakta talenheter under sin

beräkning. Men talet tre kunde även konstruerats ”subvokalt”, dvs 9, 10, 11

med hjälp av ett ”subitising”-mönster (jmf avsnitt 6.3.1) för talet tre, med

motororiska talenheter eftersom pojken vidrörde sina läppar vid

räknehandlingen. Om det senare gäller har Arnaud ett sensomotoriskt

grundat räkneschema enligt Steffe (1992).

Nästa två problem, som Arnaud skulle lösa, innehöll även de uppgifter att

tala om hur många apelsiner som saknades. Uppgift 2 och 3 presenterades:

Uppgift 2

B B B B B B B B B B B

O O O O O O O O

Uppgift 3

B B B B B B B B B B B

O O O O O O O O

Arnaud försökte att lösa dessa båda uppgifter med samma matematiska stra-

tegi som tidigare, dvs att med en jämförande subtraktion mellan antalet ba-

naner och antalet befintliga apelsiner nå fram till hur många apelsiner som

avlägsnats av examinatorn. Det visade sig att Arnaud fick stora problem att

räkna de kvarvarande apelsinerna. Kontinuiteten i räkneproceduren verkade

störas av de ”hål” som uppstått i apelsinraden. Examinatorn försökte instru-
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era honom att använda sig av bananerna på ovanstående rad för att räkna ut

de saknade apelsinerna, men Arnaud insisterade på att använda sin strategi.

Meljacs (1992) studie är intressant pga intentionen att undersöka vilken

praktisk användning barnet har av sina färdigheter att kunna recitera talram-

san korrekt, dvs. använder barnet talramsan spontant utan att bli ombedd att

räkna i en presenterad situation. Nadine (8 år och 8månader), är ett barn med

”dyspraxias” (jämförbart med MBD eller Learning Disabilities, enligt Mel-

jac, 1992, s. 334) och med normal IQ. Hon läser upp talramsan korrekt, läser

av siffror rätt och kan även skriva talnamnen med siffror korrekt. Flickan

kan även några talfakta, som hon lärt sig utantill. I studien presenteras hon

uppgifter, där hon har praktisk användning av sina räknekunskaper. Hon

skall sätta klänningar eller skor på dockor eller ge dem en väska var. Men

persedlarna finns på ett annat ställe i rummet och är till antalet större än be-

hovet att förse antalet dockor med respektive persedel. Nadine hade nio

dockor framför sig. Examinatorn uppmanade henne inte att räkna dem utan

sa i stället: ”Gå och hämta precis så många klänningar, som du behöver för

att klä alla dockorna”. Nadine räknar inte utan hämtar alla klänningar som

ligger där. Efter att hon klätt dockorna, så har hon klänningar över. Exami-

natorn upplyser Nadine om att hon inte följt instruktionerna. När hon försö-

ker en andra gång att hämta klänningar till dockorna spar hon några på måfå.

Först i ett tredje försök räknar hon för att lösa situationen.

När Nadine efter detta ombeds att ge dockorna var sin handväska, bryr

hon sig inte om den exakta kvantiteten hon nyss fick fram genom att räkna

dockorna, utan hämtar för många, men inte alla väskor. Hon säger:

I won´t tell you (how I went about it), I thought about not taking the bags I

shouldn´t take (ibid s.341).

Vid uppgiften att sätta skor på alla dockor säger examinatorn: ”Hämta bara

så många skor du behöver till alla dockorna!” Nadine hämtar en hög med 14

skor. Hon säger då att hon måste räkna dockorna. Hon kommer således inte

ihåg hur många de var, fast hon räknat dem tidigare. Nadine har egentligen
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inte svårt för att minnas. Eftersom hon har svårt att kombinera talnamn med

ett objekt i taget, blir resultatet felaktigt. Om det är därför hon räknar en

gång till framkommer inte. Nadine räknar denna gång till nio (dockor). Hon

hämtar nio skor, korrekt räknade. Trots detta blir det fel för henne. De skor

hon hämtat räcker inte till att förse alla dockor med två skor var.

Nadine och Arnaud utgör exempel på barn som tillskansat sig kunskaper

om talnamn och talramsa utan att dessa kunskaper kan användas i olika

praktiska situationer. Jag tolkar det så att deras problem går att härleda till

det första stadiet i Steffes (1992) modell, det perceptuella räkneschemat. När

barnet inte bemästrar situationen att ge varje perceptuellt objekt endast ett

talnamn, uppstår ingen positiv feedback på barnets räknehandling, dvs. bar-

net kommer inte alltid fram till fyra, när det räknar en mängd med fyra ob-

jekt. Detta ger en grundkänsla av osäkerhet. Känslan av kompetens och att

lyckas uteblir. Ur detta perspektiv blir det väldigt viktigt att se på de yngre

barnens räknebeteende utifrån aspekten av barnets inre trygghet med sin

kunskap (Meljac, 1992; von Glasersfeld, 1995). Som barnens vägledare blir

det angeläget att sätta barnet i situationer, där barnet kan lyckas och får an-

vända sin talramsa på ett för dem adekvat sätt, dvs. utföra beräkningar med

sitt konstruerade talbegrepp. Nadine och Arnaud utgör exempel på barn som

har kunskaper, som inte är förankrade eller integrerade med varandra på ett

konstruktivistiskt sätt. Här gäller det att uppmärksamma hur t ex rörelsehind-

ret hos barnet eventuellt skapar problem under dess räkneaktiviteter och i så

fall anpassa situationerna i relation till elevens förutsättningar och behov

(Malmqvist, 1998; 2000). Detta förhållningssätt känns ytterst angeläget re-

dan under de år barnen konstruerar sitt talbegrepp med tanke både på barnets

självkänsla och begreppsbildning.

Vikten av att fokusera barnets horisontella utveckling, dvs barnet med

sina tidiga räknehandlingar, där de inte arbetar med abstrakta enheter, synes

av dessa fallbeskrivningar uppenbar. Genom att barnet får utföra

beräkningar inom en mängd olika situationer och kontexter, ges möjlighet

till en bredd och rikedom, som verkar gynnsamt på barnets förståelse,
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samtidigt som kompetenskänslan får grund att utvecklas till fullo.

Utvecklingen från det ena stadiet till det andra brukar beskrivas som vertikal

(Freudenthal, 1991). Den vertikala begreppsutvecklingen står i en dynamisk

relation till den horisontella. Om den sistnämnda utvecklingen har ett be-

gränsat omfång av kontexter där räknehandlingar kan utföras, talbegreppets

extension, kommer även begreppets tillämpningsområde att snävas in på

grund av begreppets innehållsliga delar, begreppets intension. Begreppets

extension och intension står i ett dynamiskt förhållande. För att gynna be-

greppsutvecklingen är situations- och kontextrikedom att föredra snarare än

motsatsen (Freudenthal, 1991; Engström, 1997).

Förskolearbetet kan utifrån dessa grunder berika möjligheterna till integre-

ring av de olika aspekter som talbegreppet rymmer, genom att presentera

olika situationer, där beräkningar fyller en funktion för barnet. Talramsan

kan ses som ett praktiskt verktyg att använda i situationen, t ex att hämta rätt

antal klänningar till dockorna. Situationerna kanske borde analyseras mer

utifrån vilken praktisk nytta verktyget ramsräkna kan tänkas ha för barnet.

Den makedoniska herden, som omtalas i Steffe et al (1983), kunde inte

ramsräkna. Men de stenar som han bar med sig i en påse, fyllde en speciell

funktion för honom. Han kunde inte tala om hur många de var, men han

visste att de var och en re-presenterade ett får, och att mängden stenar och

mängden får var ekvipotenta mängder. Vilken funktion fyller räknandet på

talramsan för barnet?

Surely, the problem of numeracy must have meant something more to him

(the Macedonian shepherd, my remark) than to the children we drill without

motivation (ibid s. 19).

Ibland presenteras det situationer i forskningslitteraturen, i vilka barnets

möjligheter till att sammanväva sina kunskaper av hela positiva tal kan ifrå-

gasättas. Doverborg (2000) t ex beskriver återkommande kontexter, som bar-

nen får möta matematiken i under förskoleperioden. Barnen är bara 2 år, när

de först kommer i kontakt med dessa specifikt utvalda situationer. Akti-
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viteterna följer sedan barnen genom åren. Nedanstående citat är från ett ar-

bete i 5 -årsgruppen, där barnen får bestämma hur man vill ha sitt halva

äpple delat:

Li säger att hon vill ha 20, dela på 10. Vilket betyder att läraren ska skära 10

klyftor som sedan ska delas mitt itu. Li räknar klyftorna som läraren skär 1-

10. Läraren skär sedan de 10 klyftorna på mitten vilket Li önskar. (s. 139).

Agne kan inte hantera så stora tal. Han väljer därför lite annorlunda:

Läraren: Agne, hur många klyftor vill du ha?

Agne: Jag vill ha sex.

Läraren: Och hur skall jag dela så att du får sex?

Agne: Du kan ta först tre.

Läraren: Först tre, det prövar vi alltså (läraren skär det halva äpplet i tre klyf-

tor). Och sen då?

Agne: Då delar du på mitten så blir det sex.

Läraren: Det kommer att bli sex då. Har du tänkt ut det? Nu ska vi se här.

(Läraren skar de tre äppelklyftorna mitt itu).

Agne: 1,2...3,4...5,6. (Agne räknar medan läraren skär itu klyftorna)

(ibid s. 138 - 139).

Det är lätt att förstå lärarens intentioner, dvs att få in räknehandlingar i bar-

nens vardagstillvaro:

"..fruktdelningen utgör en del av lärarens systematiska arbete med att hjälpa

barnen att utveckla en antalsuppfattning, förstå ökning-minskning, delning,

dubbelt, hälften, fjärdedel och tredjedel" (ibid s. 138).

Engström (1997) hävdar att när man betraktar bråk som en del av en helhet

bör man skilja mellan kontinuerliga mängder (t ex ett äpple) och diskreta

mängder (t ex 10 kulor). I Doverbergs studie arbetar eleverna med kontinu-

erliga mängder. Flickan Li, se ovan, begärde att hennes halva äpple skulle

delas i 10 klyftor. Dessa 10 klyftor skulle sedan delas på hälften så att det

blev 20 klyftor, dvs. dubbelt så många klyftor. Att ta hälften av kvantiteten
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10 innebär i diskreta mängder, t ex 10 kulor, att man får 5 som resultat. För

att få resultatet 20 måste man dubblera kvantiteten 10. Men i den aktuella

kontexten innebär att ta hälften att det blir dubbelt så många.

Vissa av barnen observerade att värdet på den kontinuerliga mängden inte

förändrades av operationerna:

Det som då fascinerade dem var att samtliga äppelklyftshögar utgjorde ett

halvt äpple oavsett om det var två eller tio klyftor. (ibid s. 138).

Ingenting hade tagits bort och ingenting hade lagts dit, alltså var mängden

oförändrad till sitt värde utifrån helheten, dvs. det halva äpplet. Delen ”två

klyftor” (dvs. 2/4) förhåller sig till samma helhet (ett halvt äpple) som delen

”tio klyftor” (dvs. 10/20). Men det matematiska värdet av två klyftor i den

första delen motsvarar inte två klyftor i den andra delen. Detta blir obegrip-

ligt utifrån de hela naturliga talens operativa lagar. Däremot blir det logiskt

nödvändigt om man ser tal presenterade som fraktioner, där delen två klyftor

relateras till helheten, dvs 2/4 (det behövs 4 delar för att bilda en hel) och 10

klyftor till motsvarande helhet, dvs 10/20 (det behövs 20 delar för att bilda

en hel). Hur många delar som helheten utgör är centralt i tal som fraktioner.

Eleverna utgår hela tiden i sin aktivitet från ett halvt äpple.

Vendela vill ha sitt halva äpple i två bitar, dvs två fjärdedels bitar äpple. (s.

141).

När man delar ett helt äpple i hälften får vi två halva äpplen. När barnet se-

dan delar det halva äpplet i två bitar fås två bitar, där varje bit betecknas 1/4

pga att helhetens delar (hela äpplet) utgör fyra delar, varav två dock inte är

synliga för barnen, eftersom de endast arbetar med ett halvt äpple. Detta i sin

tur försvårar barnens eventuella konstruktion av helheten. Relationerna del-

helhet och del-del som ingår i tal som fraktioner ligger sent i utvecklingen

(Engström, 1997).
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Vilka effekter kan detta tänkas ha i det långa perspektivet på elevernas

matematiska begreppsbildning?

6.3 Initial kompetens för tillägnande av talbegreppet

När barnet börjar ramsräkna, innebär det inte att talen re-presenterar någon

kvantitativ aspekt, hävdar vissa forskare (von Glasersfeld, 1995; Steffe et al.,

1983; Fuson, 1992; Brissiaud, 1992) medan andra hävdar motsatsen (Gel-

man & Gallistel, 1978; Ekeblad, 1996).

Children use number words as they would for any other word: to designate

objects in a qualitative way. When saying a sequence of different words  such

as eraser, pencil case, pen, notebook, the last word spoken (notebook) refers

to that object only, and never to the intire set of objects. (Brissiaud, 1992, s.

43).

Gelman & Gallistel (1978) hävdar i sin tur att barnet har ett kardinalitetsbe-

grepp, när de förstår ”the cardinal principle” i räkneproceduren, dvs. att det

sist nämnda talnamnet re-presenterar det kardinala värdet för den räknade

gruppen.

Talbegreppet nås enligt RKM (Radikal Konstruktivistisk modell) genom

abstraktionsprocesser. Barnet konstruerar, enligt von Glasersfeld (1981;

1983; 1988; 1995), en pluralitet av perceptuella objekt tidigt i utvecklingen.

Förekomst och grupperingar av lika objekt ligger till grund för att en plura-

litet bildas ur vilket enheten ”en” konstrueras. Denna enhet ”en” skall förstås

utgående från förhållandet singular och plural. Enheten kan senare användas

på olika objekt för kvantifiering. Men begreppets konstruktion bygger på

upprepade likadana objekt. Von Glasersfeld visar att det föreligger två kon-

cept av ”en/ett”. Det första konceptet har jag redan nämnt, dvs. det som för-

stås utgående från motsatsen ental och flertal. Det andra konceptet relaterar

till tal-namn: ett i motsats till två, tre etc. Här råder ingen egentlig motsats

utan snarare råder ett skillnadgörande mellan talnamn. Dessa två koncept
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ligger som en förutsättning för en konstruktion av talbegreppet, enligt von

Glasersfeld och hans kollegor.

Steffes et al (1983) begrepp template (se kap 5.2) omfattar förkunskaper

hos barnet som inte kan verifieras genom att studera hur barnet kvantifierar

genom ramsräknande. Men för att ramsräknandet skall få en kvantitativ in-

nebörd för barnet måste detta förutsättas. En fråga man kan ställa sig är då

om alla barn har utvecklat denna icke verbala kunskap om upprepade enti-

teter som bildar pluralitetkänsla hos barnet, innan det utsätts för inlärandet

av talramsan? RKM´s templatebegrepp motsvarar, anser jag, det som bygger

upp pluralitet och skapande av enheten en/ett, genom upprepade upplevda

likadana objekt. Att barnet har konstruerat ”templates” utgör en förutsättning

för räknande av perceptuella objekt enligt RKM. Den makedoniska herden

bar sina template i en påse. De hade uppenbarligen en kvantitativ funktion

och innebörd för honom, även fast han inte kunde ”räkna” dem med hjälp av

en talsekvens.

Bildande av en enhet, som upprepad bildar en pluralitet, ligger före talbe-

greppsutvecklingen, hävdar man (von Glasersfeld, 1988, 1995; Steffe et al,

1983; Steffe, 1992; Brissiaud, 1992). Bryant (1997) och Brissiaud (1992)

refererar till Grecos (1962) arbete, vilket resulterade i behovet att hålla isär

begreppen ”quantité” och ”quotité” i barns räknehandlingar. Vissa barn

tyckte att två mängder hade samma antal, kvantitet (quantité) om räknandet

av mängderna ledde fram till samma talnamn (quotité), men samtidigt insåg

de inte att denna likhet mellan mängderna kvarstod om man sprider ut ob-

jekten i en av mängderna. Detta tolkas så att de talnamn (quotité) dessa barn

använder inte innehåller explicit en-till-en korrespondens med de entiteter

(quantité) de betecknar. Ett barn som re-presenterar mängden med finger-

grupper, gör en tydlig ett-till-ett korrespondens, hävdar Brissiaud (1992).

Om talnamn appliceras efter denna re-presentation via fingersymboler kom-

mer de att beteckna avsedda kvantiteter, menar han. När barnet skall tillägna

sig talbegreppet (som innehåller både quotité och quantité) via talramsans

talnamn (qoutité) måste motsvarande kvantitet (quantité) appliceras. Det är
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en pedagogisk uppgift att observera och undersöka om barns talnamn (quo-

tité) innehåller avsedd kvantitet (quantité). Men redan här uppstår problem,

eftersom resultatet av denna observation och tolkning står i ett beroendeför-

hållande till den teoretiska grunden hos pedagogen. Den tolkning pedagogen

gör ligger sedan som grund för valet av verksamheter som barnet förväntas

vara aktiv i. Om tolkningen är för positiv, dvs. barnet har ingen kvantitets-

grund för sina talnamn men man utgår ifrån att barnet har det, uppstår en

klyfta mellan verksamhetens krav och barnets förutsättningar. Vilka effekter

får detta på barnets begreppsutveckling? Den radikalkonstruktivistiska mo-

dellens perceptuella, figurala, motoriska samt verbala talenheter är pre-nu-

meriska, dvs. ”quantité” och ”quotité” är inte integrerade.

Von Glaserfeld (1995) refererar till McLellan och Deweys arbete, där de

visar sin ståndpunkt att tal är en rationell skapelse (och inte en sensorisk

process), som måste konstrueras av det lärande subjektet, samt att förståel-

sen av talnamn måste grunda sig på en pluralitetsinsikt.

In the simple recognition, for example, of three things as three the following

intellectual operations are involved: The recognition of the three objects as

forming one connected whole or group - that is, there must be a recognition

of the three things as individuals, and of the one, the unity, the whole, made

up of the three things. (von Glasersfeld, 1995 s. 164 refererar till McLellan

and Dewey, 1908, p. 24)

Von Glasersfeld (1983; 1995) ger en konstruktiv förklaring till bildande av

enheten genom uppmärksamhetsmöster (attentional pulses), som bygger upp

pluraliteten. Detta är en konstruktion som individen måste göra själv. Andra

forskare ger sig inte in på en direkt förklaring till vad som kan ligga som

grund för bildande av ”tal”, utan anger mer som ett faktum att barn ofta visar

en grupp fingrar för att visa antal, utan att räkna dem med talnamn. Man ser

denna färdighet som mer eller mindre medfödd.

Förmågan att skilja mellan paret och 3-gruppen tycks alltså vara ursprunglig -

inbyggd i vår kropp, i vårt nervsystem. Möjligheten att med hjälp av fingrar,
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och eventuellt tår, 'gruppera' antal i större grupper än 3-gruppen är däremot

något vi lär oss senare. (Neuman, 1989, s. 37).

Om denna förmåga att kvantifiera utan talnamn är medfödd kan min littera-

turgenomgång inte bekräfta. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)

påstår dock:

Innan barn kan räkna kan de skilja mellan grupper av 2 eller 3 föremål. För-

mågan att med en 'blick' kunna skilja grupper åt är medfödd... (s. 101).

De refererar till Fischer (1992), men han tar inte explicit ställning till att

denna kunskap är medfödd, enligt min tolkning. Ahlberg (1997) anger att

beteendet, att kvantifiera utan talnamn, anses vara biologiskt förankrade

perceptuella mönster. Hon refererar till Fischer (1992) och Neuman (1987),

och hävdar att dessa båda menar att dessa ”mönster” spelar en mycket viktig

roll i begreppsutvecklingen. När Ahlberg talar om perceptuella mönster för

”subitizing”-grupper, med referens till Fischer (1992), kan hon inte finna

stöd där, då Fischer lämnar frågan öppen, dvs. vad denna ”subitize”-kunskap

att ”med en blick” kunna bedöma antal, grundar sig på. Fischer (1992) ger,

som jag ser det, ett viktigt bidrag, när han hävdar att talbegreppet inte endast

kan grunda sig på talramsan och stöttar sig på de analyser han gör av dis-

kontinuiteten efter tre, när det gäller dessa gruppmönster. Denna diskontinu-

itet kommer jag att beskriva under 6.3.1. Fischer hävdar att gruppmönster av

en, två eller tre entiteter gör att barnet har möjlighet att nå fram till samma

resultat på två olika sätt, dvs. inte enbart via räknande. Det är just detta som

Fischer tror spelar en avgörande och basal roll i all matematisk kunskaps-

bildning. Han exemplifierar hur denna princip fungerar i återinlärning (rele-

arning) hos vuxna som fått en cerebral skada. Exemplet refererar till Spiers

(1987) som arbetade med återinlärning av den traditionella multiplikations-

algoritmen

When the patient attempted to use the normal algorithm to calculate 35 x 5

using the standard technique, he insisted on checking the answer by a series
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of additions (e.g., 35 + 35 = 70, 70 + 70 = 140, and 140 + 35 = 175). (Fischer,

1992, s. 193).

Hur och med vilket medel kan barnet checka upp sina räknehandlingar om

talkonceptet endast är grundat på ramsräknande?

6.3.1 Subitizing som grund för talbegreppet

Den allmänna definitionen på ”subitizing” är enligt Fischer (1992)

..virtually instantaneous apprehension of number (s. 191).

Fischer pekar på att denna definition inte innhåller någon förklaring till vad

denna process grundar sig på, perception t ex, vilket han ser som en fördel.

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) definierar subitizing,

Förmågan att med en 'blick' kunna skilja grupper åt är medfödd (s. 101)

och refererar till Fischer (1992). Doverborgs et al ordval ”blick” leder lätt till

att det är en perceptuell process, vilket inte Fischer (1992) hävdar. Jag har

inte heller funnit underlag hos Fischer för påståendet att subitizing är med-

född. Enligt min tolkning av Fischer framkommer inte explicit vad han

grundar subitizingprocessen på.

Fuson (1992) tydliggör att det råder oenighet om grunden till subitizing,

dels vad gäller åldern på barnet när det kan ”subitizing” två, tre eller fyra

enheter och dels vad gäller utvecklingsrelationen mellan subitizing och

räknande. Vad som är utmärkande för Fischers (1992) arbete, menar jag, är

att han särskiljer ”subitizing” från att räkna och hävdar att barnets uppfatt-

ning av antalen (quantité) ett, två och tre inte är grundade på räknande via

talramsan. Barnet har således tillgång till en annan meningsbärande meka-

nism för talen ett, två och tre, som Fischer benämner ”subitizing”.

Fischer (1992) nöjer sig inte med det allmänna begreppet och dess defini-

tion (se ovan) utan vill tillägga att
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Subitizing should result in an absolute number judgement (s. 191).

Detta tolkar jag så att barnets svar skall vara grundat på ”quantité” och inte

på räknande (quotité). Svar med andra kvantitativa re-presentationer som

”tre fingrar” godtas likaväl som det konventionellt uttalade svaret ”tre”

(dock inte som ett resultat av räknande). Fischer menar att det råder två em-

piriskt grundade kriterier på definitioner av subitizing, där den ena nöjer sig

med att 50 procent korrekta svar skall lämnas i en undersökningsfrekvens för

att godkännas. Den andra definitionen grundar sig på en reaktionstidskurva

Han hävdar att denna forskning visar upp en samstämmig bild, nämligen att

det råder en diskontinuitet mellan uppfattandet av talet tre och uppfattandet

av talet fyra hos 5-6 år gamla barn, åtminstone när det gäller linjärt

presenterade regelbundet placerade prickar. Denna diskontinuitet, menar

han, kan inte förklaras 

..by theories that assume that rapid and internalized counting is the sole num-

ber apprehension mechanism (s. 206).

Snarare visar den att tal som ett, två och tre uppfattas på ett sätt som är an-

norlunda än det som nås via räknande. Han menar vidare att detta sätt att

uppfatta kan utvidgas till att gälla tal som fyra prickar ordnade i fyrkant eller

fem prickar ordnade i tärningsmönster. Detta sätt att bilda tal kallar Fischer

för ”declarative knowledge”, som kan vara en ursprunglig kunskap

(primitive) eller ett resultat av grupp-/klusterbildning genom räknande. Han

poängterar speciellt vikten av att hålla ”declarative knowledge” skild från

”procedural knowledge”. Den senare formen använder yngre barn för att

kunna svara ”tre” på frågan ”Hur många är det?” genom att räkna.

Fischer hävdar att grupp- eller klusterbildningen av två till tre enheter kan

behandlas som en helhet av barnet. I detta ligger många pedagogiska impli-

kationer, menar Fischer. Här ser jag vikten av att klustergruppera genom att

analysera t ex hur många grupper av tre innehåller talet sju, talet åtta etc.

Genom att barnet uppmanas att använda denna kunskapsgrund i att ordna tal
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i grupper av två eller tre, stärks trygghets- och kompetenskänslan hos barnet,

innan de utför en eventuell beräkning. Utvecklingen av och insikten om del-

och helhetsrelationen mellan tal torde vinna på om man centrerar dessa

”mentala kluster”, dvs. arbete med talanalyser i stället för talsynteser genom

beräkningar av en i taget via talramsan. Resonemanget blir förståeligt

utgående ifrån att Fischer hävdar att subitizinggrupperna har en kardinal

innebörd för barnet. Frågan är om tal som sju, åtta osv. kan erhålla sitt kar-

dinalitetsvärde endast genom dessa ”subitizing”-grupper? Utgående från det

radikalkonstruktivistiska synsättet handlar det snarare, som jag ser det, om

att berika grunderna för individens abstraktionsprocesser.

Fischer (1992) kontrasterar bildandet av dessa sammanhållna entitets-

grupper (unitization of a new unit) som två och tre mot det som pedagoger

brukar beteckna ”perception as a whole” och menar att dessa inte motsvarar

varandra:

When a proceduralized mechanism is used, the expression perception as a

whole is doubly inappropriate because the process is fundamentally cognitive

and analytical (s. 208).

Fischers definition av subitizing brukar forskare ofta referera till, så gör även

Ahlberg (1997). Hon delar hans uppfattning att subitizing är en process som

är avgörande för talbegreppsutvecklingen. Men Ahlberg blandar

perceptuella processer och räknehandlingar med subitizing. Detta strider mot

Fischers begrepp som istället poängterar att subitizing är en process genom

vilken tal som ett, två, tre (möjligen fyra och fem) uppfattas på ett

annorlunda sätt och därmed skapar förutsättningar för att bilda innebörd för

tal grundade på räknande via talsekvensen. Ahlberg menar att barnen ”hör”

när de räknar hur många räkneord de säger och använder därmed hörseln vid

kvantifieringen: Men Fischers subitizing-begrepp är inte explicit perceptuellt

grundat. Ahlberg (1997) menar även att barnen använder subitizing när de

grupperar fingrar och ser dem som en talgrupp:
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By touching or looking at their fingers they can get an immediate perception

of numerosity. Without counting unit by unit, they get a sensuous experience

of the set of fingers in that they are seeing or feeling the numerosity (s. 98).

Men Ahlberg ställer sig tveksam till huruvida det är möjligt att utvidga tal-

området för subitizing, som Neuman (1987) hävdat:

However, it can not be said for sure, that the children in this study are exten-

ding the subitizing range, even when they perceive five or six items seeing or

hearing the numerosity, because they may group the numbers by experiencing

them in parts. Still, for children experiencing numbers by seeing or hearing,

subitizing seems to be significant for the grasping of numerosity (Ahlberg,

1997, s. 98).

Här kommer Ahlberg närmare Fischers synsätt, och även RKM, genom att

hon talar om gruppbildningar, som möjliggörs genom att uppfatta talnamnen

ett, två och tre genom mekanismen subitizing. Men Ahlberg kopplar en sen-

sualistisk kunskapssyn till processen, vilket inte RKM eller Fischer gör.

Fenomenet subitizing ses dock som en viktig komponent i talbegreppets

utveckling av många forskare även om det inte råder samsyn om dess grun-

der (Fischer, 1992; Ahlberg, 1997; Fuson, 1992; Steffe et al, 1983; von Gla-

sersfeld; 1982). Detta gäller även för RKM, som redovisar såväl hur

”subitize”-kunskaper kan konstrueras som vilken påverkan denna kunskap

kan tänkas ha vid bildandet av talbegreppet. Jag kommer att presentera detta

nedan.

Den radikala konstruktivismen hävdar att subitizing som begrepp inte

omfattar tal eller antalsbestämning, ”number” or ”numerosity” (von Glasers-

feld, 1982, s. 199). Fischer (1992), däremot, utgår från att ”subitizing”-pro-

cessen alltid skall resultera i en absolut kvantitativ bedömning, ”absolute

number judgment” (s. 191). Detta behöver inte ske genom talnamn, utan en

kvantitativ re-presentation via en fingergrupp går lika bra. Även Fuson

(1992) hävdar att talen som ligger inom ”subitizing”-området har en kvanti-
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tativ innebörd för barnet. Hon uttrycker sig till och med i termer av en kardi-

nal innebörd (s. 131).

Von Glasersfeld (1982) undviker medvetet att använda ord som

”number’”eller ”numerosity” i sin definition av subitizing. I stället knyts

begreppet till talnamn:

The phenomenon of “subitizing” – i.e. the immediate, correct assignation of

number words to small collections of perceptual items….(s. 214).

Von Glasersfeld (1983) grundar talbegreppets tillblivelse i nervimpulser,

som är sensomotoriskt grundade s.k. ”attentional pulses” (uppmärksam-

hetsmönster, se kap.5.2). Dessa aktiveras under individens erfarande i sin

omvärld varigenom ”temporal patterns” konstrueras av individen. Dessa

mönster kan beskrivas som sekvenser av sinnesförnimmelser, taktila, visu-

ella, auditiva och kinestetiska, som individen erfar, bevarar och känner igen

som ”temporala mönster”. Uppbyggnaden av dessa kan liknas vid sekvenser

av diskreta ljud, rörelser eller ”pickande”, med ett omfång av tre till fyra

”entiteter'” Till dessa temporala mönster kan barnet knyta talnamn, dvs. ge

dem en semantisk förbindelse. Detta temporala mönster fyller en viktig

funktion, när barnet t ex under sina räknehandlingar räknar verbala talenhe-

ter, dvs. uttalade räkneord. Med hjälp av mönstret kan barnet hålla reda på

hur många ord som är yttrade, eller som vid räknande av motoriska talenhe-

ter hålla ordning på de räknade rörelserna. ”Temporal patterns” skall således

ses som mönster och inte som en samling av kvantitativa entiteter, enligt von

Glasersfeld. Jag anser att de radikala konstruktivisterna ser på dessa mönster

som aktiva konstruktioner av individen grundade på uppmärksamhetsmöns-

ter (attentional pulses) snarare än medfödda.

Dimensionen tid ligger som underlag för bildande av temporala mönster. I

den rumsliga kategorin bildas spatiala mönster. Exempel på spatiala mönster

är de konventionellt ordnade prickarna på tärningen eller på dominobrick-

orna eller s.k. ”finger-tal”. Steffe et al (1983) anser att det geometriska

mönstret i t ex tärningen, inte är där ”i sig”, färdigt att mottagas visuellt, utan
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fyrkanten för t ex fyra konstrueras via motoriska sekvenser, dvs. genom

handrörelser, ögonrörelser etc. Dessa spatiala mönster kan sedan på samma

grunder, som för temporala mönster, knytas till talnamn, vilka därigenom

inte i första ögonblicket ges kvantitativ innebörd. Begreppet ”subitizing pat-

tern” används ibland som ett samlingsbegrepp för dessa båda mönster

By ’subitizing pattern’ we intend a stable spatial or temporal pattern of uni-

tary elements which the child can re-present to itself from memory and for

which it knows, without counting, the number word, both as name and as in-

dication of the countable elements contained in the pattern (for example the

domino five) (Steffe, et al., 1983, § 3.7)

Spatiala och temporala mönster kan räknas med perceptuella, figurala, moto-

riska eller verbala talenheter, där kvantitetsuppfattningen hos individen

knyts till den typ av talenhet som räknehandlingen av ”subitizing”-gruppen

utfördes med. Kardinalitetsbegreppet nås endast med abstrakta talenheter,

som eventuellt kan ses ha sin sensomotoriska grund i ”subitizing”,

Within the subitizing range, number words have a second dimension of mea-

ning constituted by their semantic linkage with specific sensorymotor patterns

(spatial and/or temporal) and it is this second dimension that anchors the con-

cept of numerosity in sensory- motor experience (Steffe et al, 1983, s. 43).

Von Glasersfeld (1982) lyfter fram att det som karaktäriserar de abstrakta

talen och dess relationer även kan uppnås experimentellt utan ett abstrakt

talbegrepp. Genom att manipulera med perceptuella mönster eller s.k. fing-

ertal, ”certain finger pattern” (ibid s. 208), möjliggörs detta. Barnet ser att

fingergruppen för två ryms inom fingergruppen för fyra eller att två och två

bildar fyra. Den sist nämnda kunskapen rapporterade Fuson (1992) att hen-

nes knappt treåriga dotter visade. Uttnyttjandet av denna förmåga hos barnet

att kombinera mönster, leder fram till att vissa forskare talar om att utvidga

'subitize'området till att gälla åtminstone tal upp till och inkluderande 10.

Här kan som exempel nämnas Neumans (1989) finger-tal, som enligt henne
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gör de 25 talkombinationerna inom talområdet 1-10 synliga (s. 134). Det-

samma gäller Hatano (1979), som von Glasersfeld (1982) refererar till. Ha-

tano menar att han utvidgar området för subitizing genom att få barnet att

”se” att fem och en till bildar talet sex och att fem och två till bildar talet sju

etc. Talet fem re-presenteras i ”compressed” form, dvs. de fem entiteterna är

sammanslagna till en enhet, som har det numeriska värdet fem. Den radikala

konstruktivismen hävdar att talbegreppet nås via abstraktioner av

”attentional pulses” (uppmärksamhetsmönster) och inte genom figurativa

mönster. Von Glasersfeld ser fingertal och Hatanos utvidgning av fem-grup-

pen som sammanslagning av två figurationer som därigenom bildar en ny

figur, och inte som en numerisk operation. Transformationerna mellan

mönstren är perceptuella, och inte numeriskt grundade. Vad som däremot är

ett faktum är att de kan tillföra grunden för de individuella abstraktionspro-

cesserna, och därigenom konstruerandet av det abstrakta talbegreppet och de

sammanvävda relationerna mellan olika tal.

6.3.1.1 Exempel på tillämpning av subitizing i skolkontext

Pound (1999) ger ett exempel på en pojke som före skolstart (barnen börjar i

skolan vid 5 års ålder i England) visade en god förmåga och trygghet i ett

test där han skulle avgöra hur många det fanns i en liten mängd utan att

räkna. Pojken visade, enligt min tolkning goda ”subitizing”-kunskaper, dvs.

han hade konstruerat temporala och/eller spatiala mönster, som kunde utgöra

goda grunder för pojkens fortsatta konstruktion av talbegreppet. När samma

test senare gavs till pojken efter att han börjat skolan, ville han inte utföra

testet. Detta förklarade pojken med att det inte var tillräckligt att bara säga

hur många det var. Man måste räkna dem, för det hade han lärt sig i skolan

att man måste. Detta kan ses som ett exempel på hur skolans pedagogik inte

bygger vidare på de kunskaper barnen faktiskt har för att utveckla dessa,

utan snarare inriktar sig på proceduriella kunskaper, i detta fall genom att

räkna via talramsan. Man kan även se det som tecken på att pedagogerna

inte har samma teoretiska syn på hur det går till, när barnet konstruerar sin
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matematiska kunskap. Utgående från forskning förekommer den skillnaden

såväl mellan som inom de olika pedagogernas verksamhetsområden, trots att

det finns styrdokument som anger teoretiska ställningstaganden för kun-

skapsbildning (Hughes, 2000). Enligt den forskningslitteratur jag gått ige-

nom råder enighet om att subitizing är en viktig komponent i barnets tidiga

matematiska kunskapsbildning, även för RKM, dock som jag visat tidigare

utifrån olika grunder.

Pound (1999) ger ett exempel, hämtat ur Macnamara (1996) som belyser

att det kan finnas ett samband mellan ”counting on” och subitizing:

Two 7-year-olds in the same study appeared to be able to recognize groups of

nine or ten objects instantaneously. Asked to comment on how it was done,

one said 'I always count some... I remember some and then count the rest'.

Macnamara suggests that 'it seemed as if he could see some and label them

with their size through subitizing, and then (possibly) count on and add the

rest. (Pound, 1999, s. 15).

Den kunskapsform som dessa båda barn exemplifierar kan betecknas

”declarative knowledge” (Fischer, 1992), där barnen vet att om man känner

igen två stycken mönster som re-presenterar talet tre och så en till, blir re-

sultatet sju. Barnen vet eller snarare minns att två tre-grupper bildar sex-

gruppen. Det är detta som von Glasersfeld (1982) kallar ”figural joining”,

vilket inte behöver innebär att barnet arbetar med ett abstrakt talbegrepp och

numeriska operationer. Processen kan ha perceptuella grunder och ger där-

med inget bedömningsunderlag för barnets eventuella abstrakta talbegrepp.

I Ahlbergs studie (2000b) visar ett blint barn (ålder ej angiven, men de

blinda barnen i studien var mellan 5 och 9 år) följande räknebeteende:

I: You have 12 forints and you would like to buy a chocolate bar for 19 fo-

rints. How many forints do you need?

M: (Counts by herself) 13, 14, 15, 16.

I: How many?

M: 13, 14, 15. There are 3. 16, 17...this is 5. 18, 19.
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I: How many are missing?

M: 6.

(Ahlberg, 2000b, s. 61).

Jag tolkar det så att flickan använde subitizing-mönster, för att hålla ordning

på det hon räknade. Enligt RKM´s terminologi räknade flickan sina räkne-

handlingar, dvs. hon räknade det som hon utförde under sin aktivitet. Flick-

ans beteende visar även att hon abstraherat den sensomotoriska grunden,

dvs. verbala yttranden, och skapar därigenom en grupp av entiteter, som

saknar perceptuell grund. Denna typ av kvantitativ ”grupp”-konstruktion,

når flickan genom reflektiv abstraktion, och den grupp av sex entiteter hon

skapade, som visserligen inte var korrekt, visar att flickan har ett abstrakt

talbegrepp. Ahlberg (2000b) särskiljer inte vilka typer av entiteter barnet

räknar utan studerar mer själva räknebeteendet, och på vilket sätt barnet

därigenom kan uppleva talbegreppet genom sina sinnen. Hon skiljer mellan

kategorierna: räkna och känna, räkna och höra samt räkna och se, när barn

löser problem genom gruppering av entiteter. Flickan M. i exemplet ovan

använder strategin 'räkna och höra' enligt Ahlberg. Men enligt de radikala

konstruktivisterna är räknandet alltid begreppsgrundat och har ingen direkt

meningsskapande förbindelse med något sinnesorgan. Ahlberg knyter räk-

nebeteendet till sensomotorisk grund. Enligt min tolkning av RKM har

flickan lämnat sitt perceptuella beroende och bildat abstrakta talenheter.

När barnen arbetar med tal inom talområdet upp t o m fem kan detta göras

i och genom subitizing-området. Von Glasersfeld (1982) menar att man här

ofta kan tala om ”joining patterns”, dvs. sammanförande av grupper som inte

behöver innebära att barnet utför en numerisk operation. Ahlberg och Ham-

berger (1995) resonerar dock annorlunda. De menar att genom att barn grup-

perar de tal som ingår i problemet erfar de samtidigt del- och helhetsrelatio-

ner. Beteendet kategoriseras som att strukturera, där barnen kan föreställa

sig ett mönster, använda fingrarna eller omgestalta talen i huvudet. Enligt

författarna, strukturerar ett 6-årigt barn genom att använda fingergrupper i

exemplet som följer :
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I: Om du har 2 äpplen och får 3 till. Hur många äpplen har du då?

O: Det blir ju 5.

I: Hur kom du på det?

O: Jag vet faktiskt inte. Jo, jag har ju lärt mig att 2+3 det blir ju 5. Man sätter

fram en femma så (håller fram en hand) och så ser man att det är 3 så och 2

så. 2 så och 3 så. Jag har precis lärt mig det. (Ahlberg & Hamberger, 1995, s.

62).

Barnet O: s förklaring tyder mer på von Glasersfeld ”joining patterns” på

sensomotorisk nivå än på abstrakta talbegrepp, där kardinalitetsbegreppet

möjliggör att ”se” delen (i detta fall två, eller tre) i relation till helheten (här

fem). En verifiering av mitt påstående kan ej göras annat än från min te-

origrund, dvs. RKM. För att nå ”fit”-aspekten på individnivå krävs att eleven

O. ställs inför en beräkningssituation som kräver abstrakta talenheter.

Claes, även han 6 år, strukturerar utan att räkna genom att föreställa sig ett

mönster, hävdar Ahlberg och Hamberger (1995):

I: Om du har fyra kronor och tappar 2? Hur många kronor har du då?

C: 2

I: Hur visste du det då?

C: Det här är 4. (Visar fyra fingrar). Och så tappar man bort två. Då blir det ju

två igen. (Viker undan två fingrar).(ibid s. 74).

Att barnen inte räknar de olika delarna behöver i sig inte tyda på att ett ab-

strakt talbegrepp utvecklats. När talgrupperna är så små, kan barnet stötta sig

på subitizinggrupper som inte grundar sig på räknande. Jag tycker även här,

att det är en fråga om ”joining patterns”. Att separera en del ur ett fingertal,

utan att räkna, är också möjligt. Man skulle då, menar jag, kunna tala om

”separating patterns”, som i sig inte behöver innehålla kardinalitet. Det är

kanske en övervärdering av elevers kunskaper, när man formulerar sig i

termer av talens del-helhetsrelation som Ahlberg och Hamberger gör:

I: Du har 10 godisbitar och ger bort 7. Hur många godisbitar har du kvar?

B: 3.
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I: Hur gjorde du nu?

B: Här är 10 (Håller fram 10 fingrar). Och så tar jag bort dessa (Viker undan

7 fingrar) och då blir det 3 kvar (Räknar inte fingrarna). (ibid s. 78).

Att avläsa svaret tre, görs med hjälp av subitizing-mönster som har en se-

mantisk association till räkneordet tre, samt en eventuell ytterligare seman-

tisk relation till fingergruppen. De radikala konstruktivisterna menar att detta

möjligen berikar de individuella abstraktionsprocesserna, men visar inte ett

utvecklat abstrakt talbegrepp.

När barnet har utvecklat ett abstrakt talbegrepp är detta inte längre grundat

på något sensomotoriskt underlag, enligt RKM. Barnet erfar talen som

sammansatta entiteter, som kan sammanslås eller separeras. Talen har vidare

en kardinal innebörd, dvs. talet sju består av sju entiteter och omsluter såväl

talet sju, sex, fem, fyra, tre, två som ett. När barnet utvecklat ett fullkomligt

abstrakt talbegrepp kan del-helhetsrelationerna hanteras på ett mentalt plan

åtskilt från sensomotoriskt (perceptuellt, figurativt, motoriskt eller verbalt)

material. Detta kännetecknar Ahlbergs (2000b) slutliga kategori, 'The expe-

rience of numbers as composite units', för barns räknebeteenden. Anne, en 7-

årig döv flicka, med följande räknebeteende har förts till den sista kategorin :

I: The baker has baked 8 buns but the thief comes and takes some. When the

baker comes back there are 2 buns on the plate, how many did the thief take?

A: 6.

I: How did you know that?

A: I just saw it.

I: Did you count in your head?

A: No.

I: Can you explain how you did it?

A: I just saw it on my fingers.

I: Can you show me once more.

A: Ok.

(s. 72 -73).
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Flickan visar hur hon bildar fingertalet för åtta (åtta bullar från början), och

viker ner så många fingrar att det bara återstår två fingrar (de bullar som var

kvar). Sedan tittade hon på de nedvikta fingrarna (bullar som tjuven tog) och

såg att de var sex, enligt Ahlbergs beskrivning. Ahlberg hävdar att det enda

sättet att uppleva tal som ”composite units”, satt i relation till våra sinnen, är

att se talen. Vidare menar hon att subitizing-processen aktiveras i det ovan

beskrivna räknebeteendet:

When children deal with numbers in this way they get the opportunity to su-

bitize and immediately grasp the part-whole relation of the numbers (s. 80).

En radikalkonstruktivistisk kommentar till detta är att transformationer från

en figuration till en annan är en perceptuell process och inte en numerisk. Ett

numeriskt begrepp byggs upp genom abstraktionsprocesser på ”attentional

pulses” och inte på figurativa mönster. (von Glasersfeld, 1982)

En bedömning genom Steffes (1992) modell av flicka A`s räknebeteende

ovan skulle inte innebära att hon förs till det sista stadiet, ”the explicitly

nested number sequence”, där ”composite units” och medvetenhet om del-

helhetsrelationer råder. Som jag ser det saknas det underlag för att bedöma

flickans talenheter enligt RKM med aktiviteter som ”joining” eller

”separating pattern”.

6.4 Talsekvensen som grund för talbegreppet

Det verkar vara så att det allra vanligaste sättet att studera barnets tilläg-

nande av talbegreppet sker genom att forskaren observerar hur barnet an-

vänder sig av talsekvensen, när det löser presenterade problem. Man fokuse-

rar barnets olika räknehandlingar utan att diskutera explicit vilket talbegrepp

handlingen grundar sig på. Oftast följer man inte ett barns utveckling genom

åren, utan i stället studerar man flera barn tillhörande olika åldrar och menar

att man därigenom får fram en utvecklingslinje, som är giltig på individuell

nivå. Var varje individuellt barn befinner sig på utvecklingslinjen, som
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beskriver hur man handskas med talramsan, kan vara väldigt olika fast

barnen har samma ålder.

Den radikalkonstruktivistiska teoribildningen ser i stället talramsan som

ett medel för en successiv konstruktion av ett utvecklat abstrakt talbegrepp

och inte som dess orsak. Talsekvensen i sig transporterar ingen kunskap till

individen. Att individen över huvud taget kan nå kvantitativ innebörd via

talsekvensen grundar RKM, som jag tidigare nämnt, på uppmärksamhets-

mönster (attentional pulses), som är en individuell konstruktion. Ahlberg

(2000b) hävdar dock att i motsats till Piaget så ger RKM ramsräknandet en

viktig roll i talbegreppets uppbyggnad. Detta motiverar hon med att det är

räkneaktiviteterna med talsekvensen, som ligger som grund för den reflek-

tiva abstraktionen. Men RKM menar att talen konstrueras genom dubbla

abstraktioner, där den första empiriskt grundade processen abstraherar det

sensomotoriska innehållet, och först därefter genom reflektiv abstraktion på

själva räknehandlingen, där uppbyggnaden av ett abstrakt tal möjliggörs.

Ahlberg och Hamberger (1995) tolkar Gelman och Gallistel (1983) så att

de utgår från att innebörden i räknandet är ett genetiskt arv (Ahlberg &

Hamberger, 1995, s. 8). Talbegreppet skulle så att säga vara medfött. Det

som barnet då behöver göra, är att förstå de principer som ramsräkneproce-

duren måste beakta för att räknandet på talsekvensen skall ge rätt resultat.

Gelman och Meck (1992) anger fem principer, med referens till Gelman och

Gallistel (1978), som barnet måste ta hänsyn till och lära sig genom rams-

räknandet. När barnet kan dessa anser forskarna att barnet har ett utvecklat

talbegrepp. Dessa fem principer är:

1. The one-to-one principle: Each and every item in a set must be tagged with

one and only one tag or numeron;

2. The stable-ordering principle: Whatever the tags or numerons, they must

be used in a repeatable ordered way;

3. The cardinal principle: The last numeron or tag used has the special status

of representing the cardinal value of the set

4. The abstraction principle: counting processes abstract from the items being
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counted only their distinguishability as distinct entities;

5. The order-irrelevance principle: that the one-to-one principle does not re-

quire that the items being counted be tagged in any particular order. It only

requires that each item be assigned one and only one numeron (Gelman &

Meck, 1992, s.175-176).

Dessa principer styr barnets räknehandlingar för att kunna svara på frågan

”Hur många är det”? Intressant att notera är att det spontana räknandet, dvs.

när barnet utan yttre påverkan får behov av att använda räknandet för att

underlätta lösningen på ett problem som uppträder i en situation, inte själv-

klart uppträder parallellt med ramsräkneförmågor. Räknebeteendet är mer

knutet till att någon ställer frågan ”Hur många?” än till barnets behov att

räkna objekt under sina aktiviteter (Meljac, 1992). Vidare framkommer i

undersökningar att det inte råder ett direkt samband mellan kunskaper att

recitera talsekvensen och att använda dessa kunskaper för beräkningar (Ahl-

berg et al 1995; Aubrey, 1993; Meljac, 1992; Steffe et al, 1983).

Gelman och Gallistel (1978), och deras fem principer som barnet måste

tillägna sig för att kunna utföra beräkningar, citeras oftare i forskningslitte-

raturen än RKM, som ser talbegreppsutvecklingen som betydligt mer kom-

plex än genom ”principstyrt räknande”. Vissa ställer sig kritiska till Gelman

och Gallistel (t ex Brissiaud, 1992; Bryant, 1997; Steffe et al, 1983) medan

andra för resonemang om elevers beräkningskunskaper, som grundar sig på

dessa fem regler (t ex Doverborg & Samuelsson Pramling, 2000; Aubrey,

1993). I Gelman & Meck (1992) är formuleringen något annorlunda, men

innebörden i principerna blir därmed inte förändrade. Intressant är dock att

notera att begreppet ”numeron” förekommer i den senare studien med refe-

rens till den tidigare,  

Gelman & Gallistel (1978) coined the term numeron to refer to these repre-

sentatives of numerosity in order to distinguish between what is being repre-

sented (numerosities) and what represents it (numerons) (Gelman & Meck,

1992, s.175).
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Att märka är att denna distinktion inte tas i beaktande när andra forskare (t

ex Ahlberg, 1997; Baroody, 1992; Bryant, 1997) refererar till Gelman &

Gallistel (1978).

Viktigt att observera är att kardinalitetsbegreppet och ett-till-ett förhållan-

det i Gelman och Meck (1992) skiljer sig markant från de begrepp Piaget

använder sig av. Kardinalitetsbegreppet anser Piaget att barnet nått då det

inser att kvantiteten inte förändras av perceptuella faktorer, t ex när mängden

sprids ut. Gelman & Meck (1992) hävdar att barnet visar att det tagit till sig

kardinalitetsprincipen, när barnet upprepar det sist använda ordet vid kvanti-

fieringen via ramsräknandet. Detta kritiseras välbefogat. Barnet kan lika

gärna ha tagit till sig detta beteende genom att det insett att det är just detta

(att upprepa det sista talnamnet) som efterfrågats och värdesätts av de vuxna

(Baroody, 1992; Bryant, 1997; Fuson, 1992). Det sist räknade objektet, kan

lika gärna knytas till det sist uttalade talnamnet, dvs. utan att innesluta alla

de tidigare räknade objekten. Genom att Gelman och Meck (1992) lägger till

termer såsom ”numeron” och ”numerosity” så ändras inte relevansen av den

riktade kritiken. När det gäller ett-till-ett förhållandet använder Gelman &

Meck (1992) begreppet i betydelsen att ett talnamn refererar till ett objekt

inte som Piaget där begreppet avser relationen mellan två mängder, dvs när

ett-till-ett förhållande råder mellan två mängder är mängderna ekvipotenta.

Bryant (1997) tydliggör hur Piagets och Gelman och Mecks (1992) eller

Gelman och Gallistels (1978) kriterier för hur man skall tolka barnets kun-

skaper är kvalitativt väldigt olika och resulterar därför i kvalitativt olika

kunskapsbedömningar. Piagets kriterier för talbegreppet är grundade på or-

dinalitet och kardinalitet och dessa kunskaper når barnet i regel runt 7-årsål-

dern. Gelmans och hennes kollegers kriterier för ett abstrakt talbegrepp är de

fem principerna, som de anser barnet har kunskap om redan vid 2-3 årsål-

dern (även om det blir fel ganska ofta).



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

102

6.4.1 Exempel från förskoleverksamhet och ”princip”-styrt räknande

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) anger att för-

skolan skall ansvara för att barn

..utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mät-

ning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (s. 13).

En fråga förskolepedagogerna då måste ställa sig är: Hur utvecklas barnens

förståelse av de grundläggande egenskaperna i talbegreppet? Och vad lägger

förskolepedagoger in i grundläggande egenskaper? Jag vill gärna tolka dessa

som något som ligger till grund för att så småningom komma fram till ett

talbegrepp. De grundläggande egenskaperna måste så att säga innehålla

kvantitetsaspekten och hållas skiljd från re-presentationer enbart genom

talnamn.

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) refererar och analyserar ett

arbete, som jag tolkar att författarna anser falla inom läroplanens ram. Stu-

dien utförs på åtta barn i åldrar från 2 år och 5 månader till 3 år och 2 måna-

der. Barnen skall arbeta med fyrkantiga kort, på vilka förskolläraren applice-

rat olika antal stjärnor, från en stjärna upp till fem, i mönster analogt med

tärningens.

Under ca 10 minuter, nästan varje dag i drygt tre månader arbetar pedagogen

med barnen i olika steg vilka delvis utvecklas utifrån barnens kommentarer

under tiden de arbetar med korten. (Doverborg & Pramling Samuelsson,

2000, s. 104).

De åtta barnen får turas om att:

- välja ut ett stjärnkort som de tycker om och sedan placera kortet under sitt

namn på en tavla

- para ihop kort med samma antal stjärnor

- räkna stjärnorna på sitt kort
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- ordna stjärnkorten med samma antal i rader (barnen fick välja fler kort) och

jämföra kortradernas längder

- räkna ut hur många det finns i varje rad

- efter uppmaning ta ett kort med ett angivet antal stjärnor

Vid analys, eller kanske snarare en utvärdering, av förskollärarens pedago-

giska arbete utgår forskarna från Gelman och Gallistels (1978) fem principer

som barnet måste tillägna sig för att nå fram till ett utvecklat talbegrepp.

Följande exempel ger författarna som underlag för att barnen (analysen är

inte individuell) tagit till sig Gelman och Gallistels (1978) 5 principer (se

kap 6.4):

Princip 1 (The one-to-one principle)

Författarna hävdar att princip ett hörsammades av barnen genom att

..vissa barn bildade t ex par mellan sina fingrar och stjärnorna (s. 117)

Gelmans princip ett bygger på att det råder en-till-en korrespondens mellan

talnamn och objekt, dvs. varje objekt ges endast ett talnamn. Författarna har

refererat princip ett med en annan innebörd:

Principen om ett till ett korrespondens. Barnen måste kunna jämföra antalet

föremål i två mängder genom att para samman föremålen två och två. Ett fö-

remål från den ena mängden bildar par med ett föremål i den andra mängden

(Doverborg & Pramling Samuelsson, s. 103).

Gelmans et al. princip ett bygger uteslutande på en teknisk, proceduriell

kunskap, dvs hur man skall använda talnamn i förhållande till objekt:

Each and every item in a set must be tagged with one and only one tag or

numeron (Gelman & Meck, 1992, s. 175-176).

Barnens beteende att bilda par mellan fingrar och stjärnor, som forskarna

uppmärksammade, kanske speglade barnens sätt att förstå grundläggande
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egenskaper i begreppet tal (ett sätt som flera forskare hävdar är en utmärkt

inledning för de grundläggande egenskaperna i talbegreppet; se 6.5).

Pedagogens intentioner var att barnen skulle applicera talnamn till

”stjärnorna”, dvs. uttala ett talnamn för varje stjärna. Detta gjorde inte alla

barn. Till exempel svarade Stig bara med ett talnamn (Doverborg &

Pramling Samuelsson, 2000, s. 115).

PRINCIP 2 (The stable order principle)

Författarna hävdar att barnen visar kunskap om princip två eftersom:

En del barn räknar stjärnorna genom att använda sig av räkneordssekvenser

medan andra väljer de räkneord som de kommer på, som t ex 8, 5, 3, 1. (ibid

s. 117)

Princip två utgöres av den stabila ordningens princip, dvs. talnamnen måste

komma i den ordning som är konventionellt bestämd, enligt min tolkning av

Gelmans et al principer. Visserligen är detta inte explicit formulerat. Princip

två säger endast att talnamnen måste användas på ett ordnat sätt, som är

möjligt att upprepa

..in a repeatable ordered way.. (Gelman and Meck, 1992, s. 176).

Jag utgår ifrån att barnet, som t ex skall räkna fyra stjärnor, inte alltid gör det

genom att upprepa samma talsekvens, i detta fall 8, 5, 3, 1. Om kortet visar

två stjärnor, räknar barnet då 8, 5?

PRINCIP 3 (The cardinality principle)

Författarna hävdar att barnen förstått princip tre, vilket de motiverar:

..många barn, när de räknar stjärnorna, gör det genom att räkna 1. 2, 3, 4.. 4 är

det. Barnen vet alltså att det sist uppräknade räkneordet talar om det totala

antalet stjärnor. De som ännu inte utvecklat en kardinalprincip räknar före-

målen en gång till om de får frågan: Hur många är det? (Doverborg & Pram-

ling Samuelsson, 2000, s. 117).
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Forskare är inte eniga om att det beskrivna räkneförfarandet säkerställer att

barnet har ett kardinalbegrepp (Baroody, 1992; Bryant, 1997; Fuson, 1992;

Meljac, !992; Steffe et al, 1983). Vad beteendet mer pekar på är att barnet lär

sig kommunikativa spelregler, specifika för matematiken, nämligen att upp-

repa det ord man sagt sist. Pedagogen använder själv den typen av samtals-

regel vid flera tillfällen i studien:

Såg ni vad Elin tog för kort? Såg ni att Elin räknade 1, 2, 3, 4 och 4 det var

precis vad det var. (ibid s. 110).

Den enda situation där barnen eventuellt befann sig i en kardinal kontext var

när de skulle ta ett kort med en angiven mängd stjärnor. Men även det känns

osäkert, då barnet kan re-presentera kortens figurationer med talnamn utan

någon kvantitativ innebörd. Dessutom är att observera att barnet anmodas att

ta ett kort med t ex fyra stjärnor. En helt annan situation hade varit gällande

om barnet skulle ha hämtat fyra kort eller fyra stjärnor. En sådan uppgift

kräver mer av barnet. Fuson (1992) hänvisar till en studie där 22 av 28

stycken 2-3 åriga barn, som klarade av att använda princip tre, sist nämnda

talnamn talar om hur många det är, misslyckades med uppgiften ”ge mig

fem bilar”. Även i en situation där man berättade att ”här är det fem bilar”

kunde barnen inte förutse vilket talnamn de skulle säga när de räknade den

sista bilen, dvs. utan att räkna från ett. Flera av barnen försökte räkna ut på

talramsan vad de skulle säga sist. Gelmans et al. (1992) princip tre innehåller

endast:

..the last numeron or tag used has the special status of representing the cardi-

nal value of the set" (s.176).

Förstår barnet ovan, som använde talsekvensen 8, 5, 3, 1, princip tre? Här

kommer svaret att bli ett, när barnet räknar kortet med fyra stjärnor. Jag an-

ser inte att det finns underlag för att påstå att alla barnen hade lärt sig princip
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tre. Detta grundar jag på de barn som endast kunde svara med ett talnamn,

visserligen korrekt, men svaret var inte resultatet av en räknehandling.

PRINCIP 4 (The abstraction principle)

Författarna hävdar att alla barn i studien har kunskap om princip fyra:

Alla barn uppfattar att stjärnorna går att räkna (ibid s. 117).

Abstraktionsprincipen innebär enligt Gelman et al (1978) att barnet är med-

vetet om att såväl heterogena som homogena objektmängder går att räkna.

Det är kvantiteten som abstraherats, eller man bortser från alla perceptuella

kvaliteter. Enär varje stjärnkort var sammanställt av en pedagog med homo-

gena objekt kan denna princip inte säkerhetställas ur detta arbete, dessutom

fanns det barn som inte räknade objekten.

PRINCIP 5 (The order-irrelevance principle)

Författarna hävdar att barnen vet :

..att man kan börja räkna stjärnorna var som helst, men varje stjärna får bara

räknas en gång" (Doverborg et al, s. 117).

Jag kan inte finna belägg för detta påstående utifrån de observationscitat som

författarna lämnat. Det fanns t ex barn som inte räknade stjärnorna.

Med radikalkonstruktivistiska utgångspunkter och utgående från barnens

beteenden, som de beskrivs, finns det skäl att problematisera detta arbete och

dess analyser. För det första vet vi inte om barnet har utvecklat en uppfatt-

ning om pluralitet. De barn som påstås bilda par mellan fingrar och stjärnor

tyder dock på detta. Vad barnen här sysslar med tror jag till stor del består av

en objektklassifiering, som grundar sig på perceptuell information, dvs. hur

stjärnorna är ordnade figurativt. Barnen kan re-presentera ”bilden” med ett

objektnamn som råkar vara ett talnamn, dvs. barnen kombinerar ett visst

räkneord med en viss figuration av stjärnor. Det finns indikationer som tyder
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på detta, t ex när läraren ber Stig ta ett kort med 4 stjärnor, så gör han det

direkt. När läraren frågade hur han kunde veta det svarade Stig:

Jag bara visste! Jag såg det! (ibid s. 115).

Fler av barnen visade liknande beteende. Om författarna tolkar beteendet

som en 'subitizing' process, framkommer inte klart. Att uppmärksamma är

att alla stjärnkort faller inom subitizeområdet. Men RKM hävdar att:

..subitizing does not involve the creation of units. Subitizable patterns are re-

cognized as patterns and not as collections of units……for the subitizer the

patterns as such have no numerosity (Steffe et al., 1983, § 3.72)

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver angående Gelman och

Gallistels (1978) fem principer

..att dessa principer utvecklas med stigande ålder och att de är i det närmaste

nedärvda (Doverborg et al, 2000, s. 103)

Vad jag saknar är bekräftelse på om författarna delar Gelmans et al uppfatt-

ning om talbegrepp och principstyrt räknande. Men om så är fallet kan man

förstå den teoretiska tanken bakom uttalandet:

Sammanfattningvis kan vi konstatera att resultatet från denna studie tyder

på att utvecklandet av antalsuppfattning inte bara är en fråga om barns ålder

eller mognad, utan framför allt en fråga om vad pedagogen riktar barns upp-

märksamhet mot. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s.118).

Att uppmärksamma är att de talar om att de två- till treåriga barnen skall

utveckla sin antalsuppfattning, när man i läroplanstexten talar om att utveck-

la barnets förståelse för de grundläggande egenskaperna i begreppen tal.

Utgående från RKM bygger talbegreppets utveckling på dubbla abstraktio-

ner, först empiriska, grundade på sensomotoriska talenheter, senare på re-

flektiv abstraktion, där barnets handlingar utgör grunden. Olika figurationer,
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som stjärnkorten i den refererade studien, innehåller inte dessa grunder för

abstraktionsprocesserna. Jag vill därför påstå att barnen inte har något att

rikta sin uppmärksamhet på, när det gäller deras kunskapsprocesser för

bildande av grundläggande egenskaper i begreppet tal. När talnamnet tre

knyts till stjärnkortet med tre stjärnor, likställs det med att en semantisk länk

mellan det figurativa mönstret och räkneordet har bildats (von Glasersfeld,

1982). Detta säger ingenting om barnets uppfattning av  talbegrepp, enligt

den radikala konstruktivismen.

Den radikalkonstruktivistiska teoribildningen fokuserar behovet av att

läraren konstruerar en modell av elevens matematiska kunskapsbildning och

utifrån denna, en modell för elevens matematik. För att möjliggöra detta

krävs att lärare och elev befunnit sig i pedagogiska samtal under en längre

tid. De modeller som läraren skapat anses aldrig vara en helt sanningsenlig

analys av en elevs kunskaper. Deras ändamålsenlighet (viability) testas un-

der kommande pedagogiska samtal, varvid möjlighet ges till modifiering av

modellerna. Den tolkningsmodell Doverborg och Pramling Samuelsson

(2000) presenterar, anges inte ha detta syfte, dvs. att ligga som underlag för

pedagogens fortsatta arbete med barnen. Detta är ju inte heller möjligt då

deras modell bygger på kollektivet barn och inte det enskilda barnet. Vidare

är det forskare som konstruerat tolkningsmodellen, dvs. Doverborg och

Pramling Samuelsson, och inte den verksamma pedagogen. Om man ser till

de åtta barn, vilkas räknehandlingar är refererade, kan en stor spridning i

barnens kunskaper utläsas. Hur det enskilda barnet utvecklats i förhållande

till studiens pedagogiska intentioner går inte att fastställa. Men jag anser att

det är högst angeläget att förskolepedagoger ser till det enskilda barnets ut-

veckling av t ex talbegreppets grundläggande egenskaper i ett längre tids-

perspektiv. Det som sker med barnet idag, skall vara utvecklingsbart i mor-

gon. Att så inte alltid är fallet kan anses som ett faktum,

What looks like greater achievement in the short term may not always prove

to be so in the longer term (Pound, 1999, s. 35).
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6.4.2 Radikalkonstruktivistiska modeller som grund för jämförande

analys av barnets talbegrepp

De radikalkonstruktivistiska modellerna som kommer att ligga som grund

vid min jämförande analys av några forskningsresultat är förutom RKM

(Radikal Konstruktivistisk Modell för talbegreppets utveckling, Steffe et al,

1983) även Steffes (1992) modell för räknehandlingens utveckling.

Steffes (1992) modell kan inte användas för att visa om barnen i Dover-

borg och Pramling Samuelssons (2000) studie (se 6.4.1) befann sig på t ex

stadium ett, det perceptuella räknandets stadium, i sin talbegreppsutveckling.

För det första samlade barnen inte själva in perceptuella objekt, som skulle

kvantifieras. Vi vet inte om barnen ens kunde ramsräkna (i studien upp till

fem). Vi kan därmed inte påstå att barnen integrerade förmågan att avgränsa

en mängd objekt genom kvantitifiering, eller uttryckt, enligt Steffe (1992),

göra det indefinita definit. Indikationer på att vissa barn ännu inte har kun-

skaper för att kunna räkna med perceptuella talenheter, utmärkande för sta-

dium ett, kan förklara åtminstone ett barns beteende. Om man beaktar att

barnen gjort denna övning under tre månaders tid och reflekterar över Mats

aktivitet, när han får uppgiften att ta ett kort med tre stjärnor på, så gör han

det direkt. Men han kan inte förklara hur han kunde veta att det var tre stjär-

nor på kortet. När denna fråga ställdes (som alltså ställts många, många

gånger under de tre månaderna, åtföljt av svaret ”Man kan räkna dom”) sva-

rade Mats ”Vet inte” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 113). Att

räkna på talramsan, eller att räkna överhuvudtaget, har ännu inte blivit funk-

tionellt för Mats. Troligen saknas det konceptuella underlaget för detta, dvs.

aktiverande av en template (se kap 5.3).

I en studie av Ahlberg (1997) utgjordes elevgruppen av förskolebarn i en

genomsnittsålder av 6 år och 9 månader. Studien utfördes i maj/juni, dvs.

strax innan förskoleperiodens slut. Eleverna hade inte deltagit i någon for-

mell matematisk undervisning (ibid s. 29). Forskaren gav enskilda barn sub-

traktions- och additionsproblem, muntligt presenterade, som barnet skulle



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

110

försöka lösa och samtidigt förklara för forskaren, hur det hade burit sig åt för

att komma fram till svaret. Viktigt att notera är att barnen inte hade tillgång

till något perceptuellt material att utföra sina räknehandlingar på (ibid s. 31).

Utgående från RKM skulle de barn som inte åtminstone befann sig på

stadium två, det figurativa räkneschemat, sakna möjligheter till räknehand-

lingar, då perceptuellt material ej fanns tillgängligt. Detta blev också utfallet

för vissa barn, som istället för att räkna bara gav ett svar på måfå, eller valde

ett tal som nämndes i problemet eller ett tal som kom efter detta.

I: If you have 2 pennies and get 3 more, how many do you have then?

M: I´ll buy them all up.

I: Yes, but if you start with 2 pennies and get 3 more how many do you have

to buy with?

M: 3.

I: How were you thinking when you worked it out?

M: I don´t know (Ahlberg, 1997, s. 38).

Hur många av barnen som betedde sig på detta sätt, dvs. inte genomförde

några räknehandlingar, framgår inte av studien. Jag föreslår att det är mycket

möjligt att dessa barn, vars räknehandlingar uteblev, befann sig på det första

stadiet, det perceptuella räknandets stadium, eller möjligen på stadium 0,

dvs. om barnet trots att det fick perceptuellt stöd inte kunde räkna (Wright,

2000). Dessa barn kategoriseras av Ahlberg (1997) som att de upplever tal

som ”saying numbers”. Jag menar att man kan hävda att dessa barn pga om-

givningens påverkansfaktorer, dvs. studiens design, inte gavs möjlighet att

visa fram sina befintliga kunskaper.

Jag återvänder till Steffes (1992) analys av ett barn, som han menade befann

sig på stadium tre i sin modell för räknehandlingarnas utveckling, the initial

number sequence. Steffes bedömning grundar sig på hur eleven löste föl-

jande uppgift:
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There are seven marbles in this cup (rattling marbles in the cup). Here are

four more marbles (placing four marbles in another cup). How many marbles

are there in all? (s. 95).

Om barnets räknebeteende var att yttra följande: 8, 9, 10, 11 så var det ett

tecken på att barnet befann sig på stadium 3. Vidare tolkade Steffe barnets

beteende så att det konstruerade en abstrakt grupp, ”an interiorized collec-

tion” eller ”arithmetic lot” för talet fyra, genom reflektiv abstraktion. Räkne-

beteendet kallas dubbelräkning (Steffe et al, 1983, s. 100-101). Denna kon-

struerande process, att skapa grupper av enheter, ses av de radikala kon-

struktivisterna som mycket viktig, då den innehåller inkluderande relationer

mellan tal, något som vidareutvecklas på stadium 4.

Ahlberg (2000b) tolkar pojken J. 6 år nedan, som att han upplever talet sju

som en sammansatt enhet, vilket möliggör att han kan dela in talet sju och

tänka på det som, tre och tre och ett, för att lättare komma fram till svaret:

I: If you have 15 kronor and lose 7, how many do you have then?

J: 8.

I: How can you be sure?

J: I thought 3 and 3, and 1.

I: What is 3, 3, and 1?

J: 15, 12, 9, 8 (s. 74).

Om eleven J. hade delat in talet sju i grupper (tre och tre och en), som Ahl-

berg menar, så har han gjort det medvetet för att underlätta beräkningen

innan denna genomfördes, dvs eleven använde enligt Ahlberg 'derived facts'.

Jag menar att det är troligare att grupperna skapades genom s.k. dubbelräk-

ning under själva räknehandlingen. Den första tre-gruppen genom reflektiv

abstraktion av räknehandlingar mellan 15 och 12, och den andra tre-gruppen

mellan 12 och 9 och en-gruppen motsvarande en räknehandling till som

resulterade i åtta. Talet sju konstruerades i baklängesräkningen, snarare än

sönderdelades innan den utfördes, enligt min uppfattning. Detta ser jag som

ett exempel på vilken dynamik dubbelräkningen innehåller bl a genom möj-
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ligheten att bilda talkluster. 'Derived facts' och s.k. 'talfakta' kan sålunda ses

som individuella konstruktioner, bildade av reflektiv abstraktion under räk-

nehandlingen. Denna elev använder abstrakta talenheter när han räknar. Om

man däremot kan påstå att eleven har utvecklat sammansatta enheter av ta-

len, dvs. ”a numerical structure” (Steffe et al, 1983, s. 121), vilket möjliggör

fullständigt utvecklade del- och helhetsrelationer, som Ahlberg hävdar,

ställer jag mig tveksam till. Det skulle i så fall peka på att han skall tillföras

det sista stadiet i Steffes (1992) modell, 'the explicitly nested number se-

quence'. Pojken visade insikten av att räknandet kan utföras i två riktningar,

vilket indikerar att hans räknande inte har sensomotoriskt grundade talen-

heter. Jag bedömer räknebeteendet tillhörande sent stadium tre eller

möjligen tidigt stadium fyra enligt Steffe (1992).

I Ahlbergs (1997) studie visar eleven D. följande räknebeteende:

I: If you have 13 pennies and get 5 more how many do you have then?

D: 18.

I: How were you thinking when you did that?

D: Like 14 as 1.

I: 14 as 1?

D: Yes, and 15 as 2.

I: 15 as 2.

D: And 16 as 3. 17 as 4 and 18 as 5 (s. 52-53).

Ahlberg betecknar detta som dubbelräkning och menar att barnet räknar på

två parallella talsekvenser, utan att använda fingrarna. Den ena talsekvensen

användes för att hålla ordning på hur många som är räknade, i detta fall fem,

för att veta när barnet skall stoppa. Enligt Steffes et al (1983) modell arbetar

pojken D. med abstrakta talenheter. Detta visar pojken i sitt sätt att använda

den första delmängden, som han inte behövde räkna, och dels i sin

konstruktion av talet fem. Min analys, med Steffes et al modell som grund,

och Ahlbergs analys av situationen skiljer sig markant. Skillnaden ligger i

den kognitiva prestationen. Enligt RKM arbetar barnet med abstrakta talen-
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heter, där bildandet av en abstrakt grupp tömd på sitt perceptuella innehåll

(talet 5) är tydliga indikationer på att barnet är på väg mot stadium 4 i sina

räknehandlingar. Ahlberg (1997) däremot hävdar att barnet skaffat sig yt-

terligare en tallinje som stöd för sina räknehandlingar, en strategi som gör

det besvärligt för barnet, menar hon, speciellt när talen blir högre (jmf Neu-

man, 1989).

Neuman (1989) beskriver dubbelräkning hos Kajsa i årskurs 7, när hon

skall lösa problemet:

Om du har 2 kronor och vill köpa en tidning som kostar 9 kronor - hur många

kronor fattas? (s. 43).

Kajsa räknar: tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio på sina fingrar och säger: 'Det

är sju fingrar'. Neuman kommenterar:

Hon vet av erfarenhet att det är omöjligt att uppfatta hur många orden är. Det

är lika svårt som att veta hur många bokstäverna d, e, f, g, h, i, j är. Om vi

skall ta reda på antalet bokstäver måste vi på något sätt räkna dem. Räkneor-

den räknar sig inte heller själva, om det första ordet inte är 'ett' (s. 43).

Kajsas räknebeteende, kallar Neuman för dubbelräkning. Det skiljer sig dock

från Ahlbergs elev. Kajsa arbetade med sina fingrar för att hålla ordning på

det som räknats, dvs. hon räknade sina fingrar, som fick re-presentera det

räknade, medan Ahlbergs elev räknade sina räknehandlingar i samma syfte.

Ahlbergs elev, pojken D, använde abstrakta talenheter som konstituerade

”fem”, medan Kajsa använde figurativa talenheter. Det som Neuman hävdar

är omöjligt, dvs. att uppfatta hur många som är räknade, hävdar RKM är

möjligt genom skapandet av ”an arithmetic lot”, ett beteende som ur ett kon-

struktivistiskt perspektiv är högst önskvärt. Neuman å andra sidan hävdar att

denna dubbelräkningsstrategi kan leda fram mot matematiksvårigheter.

Fuson (1992), föreslår att barnet kan hålla ordning på det som räknats,

under ”counting-on” aktiviteter genom att relatera de uttalade talnamnen till

t ex två tregrupper, ”subitize-groups”, om det är sex som skall räknas. Även
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Fuson ser på dubbelräkningen som en kognitiv prestation, men tolkningen

skiljer sig något från RKM. När barnet räknar (8 och 3 till) nio är ett, tio är

två, elva är tre, menar Fuson att barnet räknar orden. Steffe et al (1983) där-

emot hävdar att barn som räknar ”verbal unit items” inte klarar dubbelräk-

ning (ibid. s. 120). Ett barn som dubbelräknar räknar de utförda räknehand-

lingarna (ibid s. 102). Dessa har inte längre något sensomotoriskt innehåll.

Den beskrivna räknehandlingens kognitiva värde ses från perspektivet hur

barnet använder talsekvensen:

The numerical structure serves an analogous role for counters of abstract unit

tems as actual collections serve for counters of sensory motor unit items

(Steffe et al., 1983, s. 121).

Fuson (1992) menar även att barnet kan hålla ordningen på det som räknas,

genom att sätta upp ett finger i taget tills det blir sex, när det skall räkna ut

vad t ex 8 och 6 till blir. Den grupp av fingrar som barnet då bildat ses som

en kognitiv konstruktion av Steffe et al (1983),

The 'collection' thus established serves in the specification of a number and is

its sensory-motor counter part" (ibid s. 102).

Ett annat sätt att hålla ordning på vad som har räknats med hjälp av talram-

san, kan vara genom notationer.

I Ahlbergs (1992) studie finns flera referat av frågor och svar mellan fors-

kare och elev, samt en viss beskrivning av hur eleven går till väga när han

löser det problem som presenterats. Jag kommer nedan att illustrera några av

dessa referat, som alla visar olika räknebeteenden grundade på olika tal-

begrepp hos elever en hösttermin i årskurs tre. Eleven M löser ett problem

enligt följande:

M: 8.

I: Hur fick du 8?

M: 3 plus fem är åtta.
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I: Visste du det?

M: Ja jag tog 5..6, 7, 8 (s. 201).

Ahlberg kommenterar att det är ovanligt att barnet räknar uppåt på taltamsan

utan att hålla ordning på hur många det räknat med hjälp av t ex fingrarna

eller markeringar av annat slag. Hon uppmärksammar att eleven ibland har

medrörelser, t ex små nickningar med huvudet, och menar att barnet på detta

sätt får en sorts kroppslig förnimmelse av det som räknats (ibid s. 201). Med

RKM som analysunderlag undrar jag om Ahlberg menar att eleven kanske

räknat motoriska talenheter? Eleven M´s räknebeteende motsvarar ”the ini-

tial number sequence” stadium 3 i Steffes (1992) modell, enligt min tolk-

ning. Här råder en osäkerhet, då förmågan att räkna vidare på talramsan i

några steg inte direkt indikerar vilka talenheter barnen använder, utan kan

snarare ses som ett tecken på att barnets ramsräknande är välutvecklat

(Steffe et al, 1983, s. 99). Eleven M. kan befinna sig på stadium 2, ”the figu-

rative counting scheme”, men för att avgöra detta skulle mer kunskaper om

barnets aktiviteter behövas. RKM anser inte att det, av Ahlberg beskrivna, är

ett ovanligt räknebeteende. Om beteendet kopplas till stadium tre, anser

RKM det som ett kompetent räknebeteende, genom att barnet bildar en ab-

strakt grupp, här för talet tre, ”an arithmetic lot”, som lösgjort sig från allt

perceptuellt stöd, nu enbart grundat på räknehandlingen av uppräknade enti-

teter. Vidare ser inte RKM huvudnickningar som grund för motoriska talen-

heter, dvs. att man räknar antalet rörelser (ibid § 6.32, s. 39). Eleven M. är

på väg bort från sensomotoriska talenheter och på god väg att bilda abstrakta

talenheter.

Ett annat exempel på en elevs räknehandlingar, även det hämtat ur Ahl-

berg (1992), visar en elev när han/hon arbetar med följande problem:

Per sparar till en fotboll som kostar 16 kr och 50 öre. När han diskade efter

maten fick han 50 öre av sin mamma. Om mamma fortsätter att betala när Per

diskar, hur många gånger till skall Per diska för att kunna köpa bollen? (s.

351).
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I: Vad räknar du nu?

K: Han skulle alltså diska.....Han skulle diska....så mycket...16...för.... två

gånger får han en krona 16....10+10 räknar man 20...12...6+6=12...så blir det

10 till ...det blir 32...32 gånger måste han diska (ibid s. 202).

Eleven K. diskuterar med sig själv. Tänker bort 50 öre i 16, 50 kr (Per hade

ju redan tjänat 50 öre). Tänker två diskningar för en krona och att 16 måste

intjänas två gånger. Elevens sätt att resonera och använda talkluster vid sina

beräkningar (10+10=20; 6+6=12; 20+10=30; 30+2=32) visar att han/hon har

en abstrakt symbolisk innebörd i det han/hon gör och tänker. Operationerna

är mentala. Pga detta anser jag att eleven K. använder 'the explicitly nested

number sequence', stadium 5 i Steffes modell för talbegreppets utveckling,

där talenheterna är helt abstrakta.

Samma problem angripes av eleven Å. på följande sätt (Å. ritar index):

  I       I        I       I        I       I       I        I       I        I        I       I       I        I       I        I

I  I    I  I    I  I    I  I     I  I    I  I    I  I    I  I    I  I     I  I    I  I    I  I     I  I    I  I    I  I    I  I =32

Å: En..det är två, tar jag två därunder, det betyder två 50-öringar.

I: Mm.

Å: Tar vi en till, 2, så en till, 2...(ritar ett streck och sätter två streck under) 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, så tar vi 15, 16. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31 32...32 gånger.(Räknar den nedre raden och skriver = 32.

I: Mm.. du satte streck?

Å: Det är ju en krona. (Pekar på ett streck på den övre raden).

I: Det är en krona.

Å: Så är det två 50-öringar. (Pekar på två streck på den nedre raden) (s. 207).

Eleven Å. hade kunskapen att kunna re-presentera det som skulle räknas

med index, dvs. eleven arbetar med ”a figurative counting scheme”, stadium

2 i Steffes (1992) modell. Eleven använde sina notationer funktionellt. Han

valde utvecklad (extended form, Nunes, 1997) som re-presenterade pojkens

sätt att tänka med en entitet i taget, dvs. varje perceptuell talenhet re-pre-
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senterades med ett streck. Intressant att uppmärksamma är att elevens ”ett

index för en krona” motsvaras av ”två index för två 50-öringar” och inte som

”två index för två disktillfällen”. Vilken innebörd lägger eleven Å. in i sitt

svar 32 gånger? Behövs 50-öringen 32 gånger för att bilda 16 kronor eller

behöver pojken diska 32 gånger för att att tjäna 50-öringen 32 gånger? Ele-

ven Å´s talbegrepp utgöres av figurala talenheter enligt RKM.

Ytterligare en annan elev L. ur samma studie agerar på följande sätt med

samma problem:

L: 2 är 1... 4 är 2... 6 är 3.... 8 är 4... 10 är 5.

I: Mmm... 10 och 5 var du på.

L: 10 och 5.. 6..14 och 7...16 och 8...16 17... 18 och 19...20 och 10..22...22

och 11...24 och 12...18...26 och 13.. 28 och 14...29..det blir 30 och 30 och...30

och... kommer inte ihåg var jag var på (s. 201).

Ahlbergs analys av detta räknebeteende utgår ifrån att barnet arbetar med

parallella talrader. Att observera är att pojkens ordval ändrades efter inter-

vjuarens inlägg: ”10 och 5 var du på”. Eleven L. kanske tänkte och sa ”10 är

5”, re-presenterande en tanke att 10 diskningar motsvarar 5 kronor. Intervju-

arens sätt att tolka situationen och spontant verbalt re-presentera den blir

förståelig utgående från antagandet om parallella talrader, 10 på den ena och

5 på den andra. Eleven upprepar intervjuarens ord ”10 och 5” varefter (ele-

ven överger sin re-presentation med 'är') 6 sägs men 12 utelämnas, går över

till 14 och 7, 16 och 8, nämner sedan 16, 17, 18, 19, 20 men utelämnar 18

och 9, men hamnar rätt på 20 och 10, (utelämnar 21) säger 22 därefter 22

och 11, därefter 24 och 12, sen kommer talet 18 oförklarligt, hamnar trots

detta rätt och säger 26 och 13, 28 och 14, därefter 29 och 30 sedan ger ele-

ven upp. Jag tolkar denna elevs räknebeteende som en dubbleringsinsikt,

som vacklade ibland, men eleven klarade sig väldigt långt. Eleven kunde ha

föreslagits göra notationer, t ex på följande sätt:

2 är 1

4 är 2
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6 är 3

8 är 4

         10 är 5  osv.

Med dessa notationer, som motsvarar pojkens sätt att tänka, hade troligen

eleven hållit ut. Notationen hade blivit ett medierande verktyg för eleven,

med vars hjälp det varit lätt att komma rätt igen. Men att använda notationer

i detta syfte var inget som denna elev använde sig spontant av, trots att ”rita”

till matematiken ingick som ett viktigt påverkansmedel i studien. En

pedagogisk påverkan i denna riktning, dvs. medierande notationer, skulle

verka gynnsamt på pojkens vidareutveckling, hävdar jag. Ahlbergs (1992)

syfte med studien var

att beskriva och analysera vad aritmetiska problem och aritmetisk problem-

lösning har för innebörd för lågstadieelever i en skolsituation (ibid s. 63)

men kunde givits en påverkansdimension ytterligare genom en medveten

intervenering i läroprocessen under ett pedagogiskt samtal, och analys av

dess verkan. Pojken L. räknar inte på den sensomotoriska nivån, dvs med

perceptuella, figurala eller motoriska talenheter, enligt min tolkning. Han

skapar inte heller en s.k. ”arithmetic lot” genom att räkna sina räknehand-

lingar. Pojken arbetar med ett abstrakt talbegrepp och hans räknebeteende

hänför jag till stadium 4 - 5 i Steffes (1992) modell.

Eleven S. i samma studie skall räkna ut vad 4 och 5 blir:

I: Vad gör du?

S: Jag pickar med pennan på 4: an 1 2 3 4...och på 5: an 1 2 3 4 5. Ibland vän-

der jag på pennan.

I: Jaha?

S: Då räknar jag 4... 5 6 7 8  9 (pickar med pennan på siffran fem) (Ahlberg,

1992, s. 206).

Ahlberg påpekar att pickandet inte sker på måfå, utan eleven pickar på fyra

specifika punkter på siffran 4, där siffran 5 ges ett annat ”pickmönster”.
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Detta räknebeteende, menar hon, kan ju eleverna själva ha kommit på, men

påverkan från någon person i deras omgivning kan också vara trolig. Jag vill

tillägga att även en påverkan från läromedel kan ligga som grund. Jag tänker

då på, utifrån min erfarenhet som lågstadielärare, att vissa läromedel, för

inlärning av siffersymboler, väljer att applicera markörer på siffran. Mar-

körerna har som funktion att re-presentera siffrans kvantitativa innehåll med

specifika mönster knutna till en specifik siffra. Detta skulle speciellt hjälpa

de barn som hade svårt för matematiken. Jag vet inte om det idag finns lä-

romedel, som använder markörer på detta sätt, men ”pickandet” i Ahlbergs

studie kan vara en indikation på detta. Även i Ostad (1999) finns detta räk-

nebeteende med, ”touch points on numerals”, när eleverna skulle lösa pre-

senterade s.k. nakna additionsuppgifter konstruerade av siffrorna 2 till 9,

dvs. med en summa motsvarande högst 18. I en annan studie av Ostad (ibid)

fick eleverna lösa subtraktionsuppgifter som motsvarade inversa problem av

de givna additionerna, dvs. 9+6 presenterades som 15-6 och 6+9 presentera-

des som 15-9. Spridningen av strategin ”touch points on numerals” mellan

årskurser och mellan gruppen MN-elever (normal matematisk utveckling,

Mathematically Normal) och MD-elever (elever med matematiksvårigheter,

Mathematically Disabled) i additions- och subtraktionsuppgifter har jag

sammanfört i tabell 1.

Tabell 1: Procentuell andel lösningar med strategin 'touch points on nume-
rals', additions- (Add.) och subtraktionsuppgifter (Sub.). Jämförelse mellan
årskurser och mellan elever 'Mathematically Normal' (MN) och 'Mathemati-
cally Disabled' (MD) (modifierad från Ostad, 1999, s. 43 och s. 58)
________________________________________________________________________

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 5 Årskurs 7
MN MD MN MD MN MD MN MD

________________________________________________________________________
Add 2,6 0,0 4,5 0,0 10,0 0,8 12,3 0,7
Sub 0,9 0,0 2,4 0,0 4,6 2,2 0,7 1,8
________________________________________________________________________
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Resultaten som Ostad presenterar förvånar mig. Jag hade väntat mig att detta

beteende skulle vara frekvent bland MD eleverna. Men som vi ser råder

motsatsen. Benägenhet att lösa enkla additionsuppgifter av typ 4 + 5, med

pickande på siffrorna ökar med åren för MN-eleverna. MD-eleverna använ-

der strategin först i årskurs fem, och då i ringa utsträckning med en liten

förminskning av beteendet i årskurs sju. När det gäller subtraktionsproble-

men visar MN eleverna lägre frekvens genomgående jämfört med additions-

problemen. Men det är först i årskurs fem och sju som MD eleverna mer

frekvent använder denna strategi (dock inte i relation till övriga strategier,

vilket gäller även för MN elever).

Pojken S.’s räknebeteende i Ahlbergs (1992) studie visar ett erfarenhets-

baserat talbegrepp, via en enaktiv (pickande) re-presentation. Det är inte helt

givet vilken typ av talenheter eleven S. i Ahlbergs och eleverna i Ostads

studie använder. Elevens sätt att arbeta med siffrorna visar dock att de inte är

re-presentationer av abstrakta talenheter. Räknebeteendet är samstämmigt

med ”the perceptual counting scheme”, dvs stadium ett i Steffes (1992) mo-

dell. Det spatiala eller temporala mönstret, som eleven associerar till siff-

rorna, utgör det som skall räknas och kan ses som ersättare för de perceptu-

ella objekten, men jag tycker inte man kan säga att de re-presenterar figurala

talenheter. Hur skulle dessa elever bete sig om samma uppgift presenterades

verbalt, dvs. eleven hade inte tillgång till några siffror? En reflektion jag gör,

kring dessa elevers sätt att räkna, är om detta räknebeteende kan ses som ett

resultat av att eleven börjat räkna med siffersymboler, konventionellt pre-

senterade såsom 4 + 5, innan abstrakta talenheter utvecklats? Ostads studie

visar att 12,3 procent av additionsuppgifterna löstes av matematiskt

normalpresterade elever i årskurs sju med pickande på siffrorna (se tabell 1).

Detta tycker jag är anmärkningsvärt. Har strategin något med norsk mate-

matisk didaktik att göra?

De elever i årskurs tre, som ingick i Ahlbergs (1992) studie, uppvisade

kvalitativt stora skillnader i sina räknebeteenden grundade på såväl förnume-

riska som abstrakta talbegrepp. Jag vill påstå att Steffes alla 5 stadier fanns



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

121

representerade bland barnen, (lite osäkert angående stadium 4). Ahlbergs

syfte med sin studie var att kartlägga olika sätt att handskas med och förstå

tal och visa upp en variationsrikedom. Mitt syfte med min analys, med hjälp

av Steffes (1992) modell och RKM för talbegreppets utveckling (Steffe et al,

1983), var att visa att elevernas räknebeteenden markant skiljer sig åt kvali-

tativt sett. Det finns således elever som fortfarande i årskurs 3 grundar sina

räknehandlingar på sensomotoriska talenheter, åtminstone när det gäller

elevernas aktiviteter i de refererade situationerna. Ostads (1999) studie visar

att detta även är fallet för vissa elever i årskurs sju.

Ett annat syfte som Ahlberg (1992) hade med sin studie, var att undersöka

om det gick att utveckla elevernas aritmetiska problemlösningsförmåga ge-

nom en medveten pedagogisk påverkansmodell, där eleverna fick tillgång

till att använda sitt språk, rita och skriva runt olika

problemlösningssituationer. Såväl elever som ingick i studien som elever i

kontrollgruppen genomgick ett test före och ett test efter att studien

avslutats. Ahlberg redovisar sina resultat på kollektiv nivå, och fann en klar

fördel för de elever som ingick i studien. Resultaten relaterade till

mätinstrumenten, dvs. testen, (förtest och eftertest inriktade sig på att se om

eleven fann en lösning på problemen, inte på hur eleven gick tillväga för att

nå sin lösning), säger inte något om huruvida den använda pedagogiska

påverkansmodellen kvalitativt förändrat det individuella barnets räknebete-

ende. Detta var inte heller Ahlbergs intentioner. Men vad jag visat med min

analys med Steffes (1992) modell och RKM är att elevernas olika räk-

nehandlingar skiljer sig betydligt kvalitativt sett, med tanke på vilka talen-

heter eleverna använder.

I en annan studie av Ahlberg (1998), däremot, fokuseras kvalitativa skill-

nader i förskolebarnens sätt att använda, förstå och uppfatta tal. Denna studie

löper över nästan ett år, bestående av allt som allt 20 undervisningstillfällen.

Medelåldern på eleverna var 6 år och 2 månader för både kontroll- och

undersökningsgrupp, när studien påbörjades. Barnen samtalade om ma-

tematik, löste problem, ritade för att skapa en modell för ett problem och
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utförde en hel del beräkningar. Några av uppgifterna var av ren formell ma-

tematisk karaktär, som eleverna skulle konkretisera. Arbetet organiserades i

samarbetsgrupper med upp till sju elever. Förtest utfördes i september på

både studie- och kontrollgrupp. Resultaten visade samma medelvärde, 3,7,

för de båda grupperna. Eftertestet utfördes i april/maj följande år, där medel-

värdet 5,9 för studiegruppen visade en ökning som var nästan dubbelt så stor

som för kontrollgruppen, där medelvärdet var 4,9. Resultaten, hävdar Ahl-

berg, pekar på en klar positiv förändring för studiegruppens elever.

Under testsituationerna, som genomfördes i lugn och avskild miljö, fanns

inget perceptuellt material tillgängligt. Papper och penna fanns, som ele-

verna tilläts använda om de spontant valde detta. Ahlberg urskiljer tre kvali-

tativt olika sätt att handskas med och uppfatta tal hos studiens elever:

1. They use the strategy of 'saying numbers', thus experiencing numbers as

'numberwords'.

2. They use the strategy of 'counting', thus experiencing numbers as 'coun-

tables'.

3. They use the strategy of 'structuring', thus experiencing numbers as 'struc-

turables' (Ahlberg, 1998, s. 215).

Elevernas matematiska kunskaper kategoriserades utifrån ovanstående upp-

fattning i följande kategorier:

Saying numbers

Till denna kategori hänförs elever som inte utförde några beräkningar. De

uppskattade eller gissade, valde ett talnamn på måfå eller kanske ett talnamn

som förekom i problemet, som svar på uppgiften.

Counting

Till denna kategori hänförs elever som utförde beräkningar med hjälp av

talramsan.



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

123

Structurables

Till denna kategori hänförs elever som ger en förklaring till hur de går till-

väga för att nå sitt svar, dvs. när ingen explicit räknehandling har utförts.

Elever som direkt lämnar ett svar som är korrekt (s.k. talfakta), men som inte

kan förklara hur de gjorde för att komma fram till svaret, räknas även de in i

denna kategori. I Ahlberg (1997) ges en fylligare definition av strukture-

ringskategorin:

Structurables - numbers are connected to each other in a part-whole relation

and could be composed and decomposed when performing numerical opera-

tions (s. 17).

Ahlbergs begrepp av ”structurables-numbers” motsvarar RKM abstrakta

talenheter karaktäristiskt för det sista stadiet ”the explicitly nested number

sequence” i Steffes (1992) modell. Kategorin ”counting”, kan utföras med

perceptuella (dock inte i denna studie, då inga perceptuella objekt fanns till-

gängliga), figurala, motororiska, verbala eller abstrakta talenheter och om-

fattar således alla stadier upp till och inklusive stadium 5. ”Saying numbers”

innehåller inga talenheter och kan därför inte kategoriseras enligt RKM.

I studien ingick totalt 46 elever. Ahlbergs (1998) resultatredovisning (ibid,

s. 216) av elevernas räknebeteende, kategoriserat i ”saying numbers”,

”counting” och ”structuring”, från både för- och eftertest uppmärksammar

jag genom en jämförande analys av tabell 2, som jag sammanställt på ett

något annorlunda sätt än Ahlberg. Tabellens data är dock hämtade ur hennes

studie, som de presenteras i hennes tabeller, (tabellerna 5 och 6 s. 216).

Studiegruppen, som bestod av 46 elever, vilka var och en skulle lösa 9 pro-

blem, tre problem inom varje talområde (i tabellen = talomr), ger optimalt

414 möjliga lösningar. I förtestsituationen lämnade eleverna 99 och i efter-

testet 127 lösningar totalt, vilket ger ungefär en lösningsfrekvens av 24 pro-

cent respektive 31 procent av antalet möjliga lösningar. Förändringen av

lösningsfrekvensens, före och efter projektet, blir cirka 7 procent. Om man

beräknar antalet lämnade lösningar/barn i förhållande till antalet möjliga
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lösningar, visar förtestet 2,15 lösningar/barn och eftertestet 2,76 lös-

ningar/barn, dvs. en förändring med 0,61 lösningar/barn. Om vi enbart ser på

lösningsfrekvensen inom talområdet 1-5, där antalet möjliga svar är 138, så

gavs vid förtestet 41 svar, dvs. 29,7 procent av möjliga svar och vid efter-

testet 45 lösningar, dvs 32,6 procent av antalet möjliga lösningar. Lösnings-

frekvensen inom talområdet 1-5 visar en ökning med 2,9 procentenheter ,

talområdet 5-10 en ökning med 3,7 procentenheter och talområdet 10-20

med 13,8 procentenheter efter ett års arbete.

Tabell 2. Antal tillfällen när eleverna använde olika räknebeteenden vid för-
och eftertest  (modifierad från Ahlberg, 1998, s. 216)
_____________________________________________________________

Saying numbers Counting Structuring Solutions
Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest

Talomr.
1-5 12   6 10   7 19 32 41 45
5-10 14 14 17 22   7   7 38 43
10-20      9 10 10 27   1   2 20 39
_____________________________________________________________
Antal
lösn. 35 30 37 56 27 41 99 127
_____________________________________________________________

Om vi ser räknebeteendet i kategorin ”saying numbers” som en effekt av att

det råder ett glapp mellan situationens (testets) krav och individuella förut-

sättningar kan man se barnets talsvar, ”saying numbers”, som en vilja hos

barnet att tillmötesgå vuxna och visa sig kompetent. Ahlberg resonerar:

The result can be interpreted as showing that the children have gained confi-

dence in their ability and dare to attempt an answer rather than saying that

they don´t know (s. 217).

Hon refererar då specifikt till elever tillhörande kategorin 'saying numbers'.

Men de redovisade resultaten pekar snarare på motsatsen. Tabell 2 visar

endast en ökning av ett tillfälle mer inom talområdet 10-20 vid eftertestet,
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när det gäller ’saying numbers’. Talområdet 5-10 är oförändrat och talområ-

det 1-5 visar en minskning med hälften i jämförelse med förtestet.

Studiens huvudresultat är, som jag ser det, att barnen har utvecklat sin

kompetens att räkna på talramsan. Inom talområdet 10 - 20 har 17 ytterligare

lösningar lämnats i jämförelse med förtestet i kategorin ”counting”. När det

gäller talområdet 5 - 10 ser vi en ökning med fem svar. Inom talområdet 1 -

5 har däremot en minskning med tre lösningar skett. Om man beaktar detta

med att ”saying numbers” som strategi minskat med 6 svar inom samma

talområde och att ytterligare 4 svar levererades i eftertestet totalt sett i

jämförelse med förtestet, blir detta svårt att förstå. Detta förstärks om man

relaterar detta till svaren inom kategorin ”structuring” som ökat med 13 svar

(talområde 1-5). En trolig förklaring, som jag ser det, är att elever som redan

presterade ganska bra på förtestet, gjorde ännu bättre ifrån sig på eftertestet,

kanske avseende talfakta, då så gott som ingen förändring skett inom talom-

råde 5-20 vad gäller ”structuring”.

För att en elev överhuvudtaget skall kunna svara på de problem, som pre-

senteras i Ahlbergs (1998) undersökning, krävs att barnen kan konstruera

figurativa talenheter. Detta på grund av att perceptuellt material inte fanns

tillgängligt under intervjuerna, då testen genomfördes. En slutsats jag gör är

att testet måste ha upplevts som svårt för många elever. Detta grundar jag på

att av 138 möjliga svar inom talområdet 1 - 5 lämnades bara 45 svar vid

eftertestet. Hur många barn som inte lämnade några svar överhuvudtaget

framkommer inte i rapporten och går inte heller att utläsa i resultatredovis-

ningen. Men tre barn omnämns ha klarat alla tre problemen inom talområdet

1 - 5, vilket då gör att återstående 36 svar skall fördelas på 43 barn.

Ahlberg (1998) väljer att redovisa sina resultat över kollektivet barn. Hon

redovisar sin uppfattning att eleverna, kollektivt sett, genomgått markanta

förändringar i sin matematiska kunskapsbildning efter att ha deltagit i akti-

viteter under ett år, vars syfte var att ge eleverna erfarenheter av tal och be-

räkningar på ett antal olika sätt.
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The results of the pre- and post interviews show that these experiences have

helped them improve their comprehension of numbers and counting (ibid s.

218).

Men Ahlberg diskuterar även utifrån det individuella barnet, och menar att

vissa barn inte förändrat sitt beteende särskilt mycket:

A marked difference can be seen in some children, while in others the diffe-

rence is not so noticeable (s. 218).

Med tanke på den sist nämnda gruppen elever är det viktigt att vi reflekterar

över varför det blir så. Här kan det finnas en hel mängd orsaker. En av dem

som jag ser utifrån den radikalkonstruktivistiska teoribildningen är att barn

som arbetar med perceptuella talenheter saknar medel att visa sina kunska-

per pga studiens design (avsaknad av perceptuellt material). Jag vill även

fokusera att kollektivt arrangerade pedagogiska situationer, som inte är upp-

byggda för att möta alla elevers olika förutsättningar, kommer att passa vissa

elever bättre än andra och vissa inte alls. Det är ett dilemma som förskolan

delar med den pedagogiska verksamheten i skolan.

I Ostads (1999) studier hade eleverna tillgång till perceptuellt material s.k.

Unifix kuber. Bedömningen av elevernas räknebeteenden gjordes i fler kate-

gorier än i Ahlberg (1998). Ostad presenterar två huvudkategorier, ”back-

up” och ”retrieval”-strategier. Ahlbergs kategori ”structuring” motsvarar

Ostads ”retrieval” varianter, då bestående av tre kategorier. ”Back-up”, om-

fattar åtta olika kategorier, vilka kan sägas motsvara Ahlbergs ”counting”.

Kategorin ”saying numbers” saknar motsvarighet i Ostads bedömnings-

grunder. I Ostads undersökning utgörs elevgrupperna av sjuåriga förstaklas-

sare samt elever i årskurs tre, fem och sju, som alla presenteras identiska

problem vid individuella intervjuer. Problemen var ”nakna” uppgifter (t ex 4

+ 3) med en summa av högst 18, där de s k dubblorna (t ex 4 + 4) inte togs

med.
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Retrievalkategorin har tre undergrupper vad gäller additionsuppgifterna

nämligen

(a) knows the answer; här svarar eleverna direkt med s k talfakta

(b) derived fact variant I; eleven skall t ex räkna ut vad 4 + 6 är och säger att

fyra och fyra är åtta, plus två till, och räknar nio, tio

(c) derived fact variant II; när eleven skall räkna ut vad t ex 8 + 6 blir an-

vänder eleven sina kunskaper om att åtta och två blir tio och fyra till blir

fjorton, utan att räkna med en i taget

Räknebeteendet (b) och (c) är samstämmigt med Steffes (1992) stadier 4

respektive 5, där (c) och stadium 5 omfattar tals relationer och insikt om del-

helhetsrelationer, talbegreppet är således abstrakt. Kategorierna (a), (b) och

(c) omfattar Ahlbergs (1998) ”structuring”. För att göra en jämförelse mellan

resultaten som Ahlberg redovisade på 6-åriga barn med Ostads resultat på

äldre elever, presenterar jag en sammanställning av additionsstudien i tabell

3, då endast avseende retrievalvarianter.

Tabell 3. Procentuell andel lösningar med retrievalvarianter. Jämförelse
mellan årskurser och mellan MN-elever (Mathematically Normal) och MD-
elever (Mathematically Disabled) (modifierad från Ostad, 1999, s. 43)
_____________________________________________________________

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 5 Årskurs 7
MN MD MN MD MN MD MN MD
Elever elever elever elever elever elever elever elever

_____________________________________________________________
(a) 5,4 0,0 17,2 1,1 22,8 1,5 28,9 2,2
(b) 0,0 0,0    1,2 0,3   3,2 0,0   7,4 0,0
(c) 0,0 0,0    0,3 0,0   0,3 0,0   4,2 0,4
_____________________________________________________________

Av tabell 3 framkommer att eleverna i väldigt ringa omfattning nyttjade (b)-

och (c)- varianten i ”retrieval”-kategorin. Det är (a)-varianten som är fram-

trädande, dvs. så kallade kända talfakta, vilket inte behöver innebära att ele-

ven har struktureringskunskaper utmärkande för stadierna 4 och 5 i Steffes

(1992) modell. Jag ser det mer sannolikt, åtminstone när det gäller de lägre
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åldrarna, årskurs ett i Ostads och 6-åringarna i Ahlbergs (1998) studie, att

det är en fråga om minneskunskaper, som är möjliga utan att abstrakta talen-

heter är utvecklade. Denna hypotes stärks i relation till de övriga s.k. ”back-

up” varianterna och deras frekvens. Det skulle öka trovärdigheten i resultat-

redovisningar om elever, som bedöms visa faktakunskaper, variant (a), även

kan uppvisa struktureringskunskaper i form av varianterna (b) och (c). På

vilka grunder kategoriseras annars basfärdigheter av typ (a) som strukture-

ringskunskaper? Denna fråga står obesvarad när det gäller både Ostads

(1999) och Ahlbergs (1998) studie.

Ostad (1999) delar in ”back-up” kategorin i åtta varianter. Sju av dessa

utgör olika senso-motoriska räknehandlingar, som jag för till stadierna 1 och

2 i Steffes (1992) modell. Den åttonde varianten, 'verbal counting', ger un-

derlag för stadium 3 ”the initial counting scheme” enligt Steffe,

The pupil counts audible or moves his/her lips as if counting implicitly. The

counting has no other directly observable external frame or reference. (Ostad,

1999, s. 42)

När eleven skall räkna ut vad t ex 8 + 7 är genom ”verbal counting”, kan-

ske han/hon säger nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton. För att veta när

sju är räknade måste eleven re-presentera resultaten av sitt räknande på nå-

got sätt, t ex genom att konstruera ”tregrupper” av [nio, tio elva], och [tolv,

tretton, fjorton] sammanföra dessa och därigenom skapa sex, som visar att

ytterligare en räknehandling behövs för att nå femton. Eleven konstruerade

(från sina räknehandlingar) en abstrakt grupp med sju entiteter. Det är först

på stadium 3, i Steffes et al (1983) modell som ett abstrakt talbegrepp före-

kommer, därför väljer jag att lyfta ut den ur Ostads sju övriga ”back-up”

varianter, som alla innehåller sensomotoriska talenheter. I tabell 4 presente-

rar jag de första sju ”back-up” varianterna som senso-motoriska (SE-MO)

och den åttonde som en numerisk (NUM) variant (som i Ostad är den åt-

tonde ”back-up” varianten).
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Tabell 4. Procentuell andel 'back-up' varianter, sensomotoriska (SE-MO) och
numerisk (NUM). Jämförelse mellan årskurser och mellan MN-elever
(Mathematically Normal) och MD-elever (Mathematically Disabled). (modi-
fierad från Ostad, 1999, s. 43)
_____________________________________________________________

årskurs 1       årskurs 3 årskurs 5 årskurs 7
MN MD      MN     MD MN MD MN MD

_____________________________________________________________
SE-MO 73,7 94,1      53,1     87,1 45,0 90,5 34,7      87,3
NUM 20,9   2,8      27,9     11,1 28,7   7,9 24,9       9,9
_____________________________________________________________
'Back-up'
Total 94,6 96,9      81,0      98,2 73,7 98,4 59,6      97,2

I tabell 4 kan man utläsa att 'för'numeriska begrepp och räknebeteenden (SE-

MO) är en helt dominerande kategori såväl inom ”back-up”-varianterna som

i jämförelse med struktureringsgruppen ”retrieval”-varianten (se tabell 3).

Lösningar utförda med sensomotoriska varianter minskar med drygt hälften

för MN-eleverna mellan årskurs ett och sju, medan endast en minimal för-

ändring kan ses hos MD-eleverna under samma period. I Ahlbergs (1998)

studie lämnade de 6-åriga barnen i eftertestet 56 av 127 lösningar som var

grundade på ”counting”-kategorin, dvs. 44,1 procent. Jämförs detta med

Ostads resultat, finns grunder för att undra om inte Ahlberg har överskattat

sina 6-åringar.

Utgående från RKM (Steffes et al, 1983) för talbegreppets utveckling, kan

det konstateras att endast NUM, dvs. ”verbal counting” (verbal enligt Ostad

inte enligt RKM) och strukturering med retrieval-kategorierna (b) och (c)

innehåller ett abstrakt talbegrepp. I tabell 5 presenterar jag lösningar som i

Ostads studie omfattade ett abstrakt talbegrepp (ABS) enligt RKM, där jag

inte inkluderat ”talfakta”, variant (a).
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Tabell 5. Procentuell andel lösningar i procent med abstrakt talbegrepp
(ABS) för olika årskurser (åk) och för MN-elever (Mathematically Normal)
och MD-elever (Mathematically Disabled). (modifierad från Ostad, 1999, s.
43)
_____________________________________________________________

      åk 1      åk 3      åk 5     åk 7
MN MD MN MD MN MD MN MD

_____________________________________________________________
ABS 20,9 2,8 29,4 11,4 32,2 7,9 36,5 10,3

Tabell 5 visar att endast 36,5 procent av 1008 lösningar (Ostad, 1999, tabell

1, s. 43) lämnade av MN-elever utfördes med abstrakta talenheter, motsva-

rande 10,3 procent för MD-elever i årskurs sju. När jag jämför detta resultat

med det i Ahlberg (1998) presenterade, där 127 lösningar lämnades i efter-

testet varav 41 kategoriserades som ”structuring” (där även s.k. talfakta in-

går), visar det att 32,3 procent av de 6-åriga barnen lämnade lösningar, som

bedömdes vara grundade på ”abstract unit item”. Detta stärker min hypotes

att Ahlbergs sätt att tolka sina resultat visar en överskattning av elevernas

tidiga aritmetiska kunskaper.

6.5 Vägen till talbegreppet genom ”dubbla” kvantitativa re-

presentationer

Brissiaud (1992) visar på en annan väg till talbegreppet än enbart via talram-

san. Inspiration till sin modell har han fått från Descoeudres (1921) som

observerade barns förmåga att hålla upp lika många fingrar som en mängd

objekt. Ett citat som Brissiaud hämtat från Descoeudres (1921) visar hur hon

arbetade med pojken G.

One day, I was giving arithmetic tests to a smart little four-year-old boy. The

next day he came to see me to finish, and while waiting began to play with

his tokens so he wouldn´t be bored. Spontaneously he began to use the finger

procedur to say the number of tokens; (Här inflikar Brissiaud en kommentar

att termen 'enumerate' istället för 'the number' hade varit bättre eftersom bar-
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net inte använde talnamn.) in terms of vocabulary he only knew the names of

the first two numbers. G. has three tokens in front of him and says, while lif-

ting three fingers, "That´s more than two, it´s like that"; he adds a token and

raises four fingers, "one more token," and then lifts his whole left hand. He

then adds a sixth token and raises the thumb of his right hand, the seventh to-

ken and raises the thumb and the index finger. I said to him "Really? All

those tokens and you´re only showing me that many fingers!" He takes his

left hand out from under the table as though to say "Obviously, don´t you

see?" (Brissiaud, 1992, s. 44, citerat från Descoeudres, 1921, p. 219; fullstän-

dig referens kan jag inte ge då denna saknas i studiens referenslista)

Det intressanta i denna observation är det beskrivna beteendet av den fyra-

åriga pojkens kvantifieringar utan talnamn. Han kunde bara talnamnen ett

och två. Däremot visade han en suverän förmåga att skapa en kvantitativ re-

presentation av sina objekt med sina fingrar. Detta barn konstruerar kvanti-

tativa mängder, där man med säkerhet kan säga att kvantiteten som re-pre-

senterats innehåller alla objekt (och inte eventuellt bara det sist räknade ob-

jektet som parats med ett talnamn från talramsan, jmf Gelman och Gallistel,

1978, princip 3). Detta visar han galant, när han inser att en del av hans re-

presentation, hans vänstra hand, inte var synlig för den vuxne.

Exemplet visar enligt Brissiaud att det finns två metoder att re-presentera

kvantiteter:

1. Konstruerande av en grupp fingrar i ett-till-ett förhållande med enheter i

mängden, är en analog metod eftersom den re-presenterade mångfalden

består av en ny motsvarande mångfald; (jmf  Nunes, 1997 extended

form).

2. Den konventionella metoden, som bygger på den kulturspecifika talram-

san, som kan ses som ”sifferetiketter” som appliceras på objekt utan att

direkt förmedla den mångfald den betecknar (jmf Nunes,1997 compressed

form).

Brissiaud applicerar metod (1.) på sin son Julien. Förutsättningar för detta

fanns, då sonen ännu inte hade lärt sig ramsräkna. Vid 2 år och 11 månaders

ålder kunde Julien re-presentera kvantiteter upp till och med tre med finger-
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grupper. Han kunde även beteckna grupperna verbalt med två men ännu inte

med tre. Vid 3 år och 8 månader försökte Brissiaud lära Julien att räkna ob-

jekt genom att använda talnamn. Julien kunde då fråga "What six like?".

Fadern visade då fingergruppen, så att Julien kunde bilda sin fingergrupp för

sex. När Julien var 4 år och 6 månader kunde han bara ramsräkna till sex,

med motsvarande välutvecklade fingersymbolgrupper. Dessa fingergrupper

var väl integrerade kvantiteter, enligt forskaren. Julien ramsräknade aldrig

för att kunna visa upp dem. Vidare ansåg Brissiaud att fingergrupperna även

innehöll del-helhetsrelationer. Vid 4 och ett halvt år försökte fadern att lösa

matematiska problem, additioner och subtraktioner inom talområdet upp till

sex med Julien. Experimenten hade följande design: Fadern visade Julien (x)

objekt i sin hand. Pappan lade sedan till eller tog bort (y) objekt och gömde

dem i sin knutna hand. Julien skulle sedan tala om hur många det var i

handen. Julien löste alla uppgifter korrekt med sina 'fingertal'.

Brissiaud visar, genom ett exempel från ett annat tillfälle, hur Julien gick

tillväga för att lösa sina problem. Julien var sysselsatt med att ”finna fel i en

bild”. Han hade redan hittat fyra fel.

Father: Do you remember how many mistakes there are?

Julien: Six (holding up six fingers). Father: How many have you found?

Julien: (counting on the picture with his index finger): Four.

Father: So how many more do you have to find?

Julien immediately holds up his two thumbs and says, 'Two'. (ibid s. 57).

Julien vek ner den kvantitativa re-presentationen för fyra med motsvarande

fingrar, dvs vänstra handens alla fingrar utom tummen. Talet fyra fanns

”inom” talet sex, förklarar Brissiaud. Julien visade att han behärskade fyra

av Gelmans och Gallistels (1978) fem principer, när han räknade de fel han

redan hittat:

Princip 1: ett till ett korrespondens rådde mellan räkneord och fel

Princip 2: räkneorden hade sin bestämda ordning

Princip 3: det sist uppräknade talnamnet visade kardinaltalet för felen
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Princip 4: felen kvantifierades, dvs kvantitativ abstraktion

Princip 5: den femte principen (att ordningen är godtycklig det spelar

ingen roll var man börjar räkna) framgår inte av detta experiment om Julien

behärskade

Förmågan att kunna addera och subtrahera utan att räkna med en i taget

brukar ta många år i anspråk för de flesta barn. Vissa släpper aldrig denna

strategi. Juliens väg till talnamnen belönade honom rikligt. Genom att först

re-presentera en kvantitet med fingersymboler och visa att ”Det är så här

många” har han bildat ett av de förbegrepp von Glasersfeld (1983) pekar på

som ligger som grund för talbegreppets utveckling, dvs. Julien visar plura-

litet med en upprepad singularitet. När arbetet senare börjar med att ansluta

talnamnen till dessa re-presenterade kvantiteter kan det specifika talnamnet

kopplas till motsvarande kvantitet. Detta sker genom samverkande processer

mellan två förbegrepp. Det första är redan nämnt. Det andra förbegreppet

utgöres av relationer mellan talnamn, dvs. ett i motsats till två, tre osv. När

talramsan lärs in först får barnet så att säga gå motsatta vägen, dvs koppla

tidigare ej re-presenterade specifika kvantiteter till motsvarande talnamn.

Denna studie visar hur pedagogen (i detta fall både forskare och pappa)

konstruerar en modell av sin pojkes matematiska kunskapsbildning. När han

går in för att påverka läroprocessen, har han tolkat barnet så att det kan re-

presentera kvantiteter med fingergrupper. Den kunskapen hos barnet an-

vänds sedan på ett medvetet sätt när talnamnen appliceras. Att ett specifikt

talnamn endast kan re-presentera en specifik kvantitet, representerad med en

fingergrupp, ingår i Juliens förståelsegrund. Denna förmåga centrerar

pedagogen och inte ramsräknandet. Barnet visar en absolut kompetens i sina

fingersymboler. Detta att ha en kompetensgrund, som man känner sig trygg

med, och där man kan ta till sig ny kunskap, i detta fall talnamn, genom att

medvetet relatera det nya till det man redan kan, är en konstruktivistisk syn

på läroprocesser. När man ser på matematisk kunskap som individens egen

konstruktion, och inte anser att den går att förmedla endast via det verbala

språket, dvs. förmedling av talbegrepp via talnamn i talramsan, tar man ett
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radikalkonstruktivistiskt ställningstagande till läroprocessen. Detta visar

Brissiaud i den refererade studien, även fast han inte direkt anger det. Brissi-

auds modell var funktionell för Julien. Men frågan är om Brissiauds modell

kommer att hålla när talen blir 'större'. Vilka insikter har Julien tagit till sig?

Hur kan vi beskriva hans talbegrepp enligt synsättet i RKM?

Juliens räknebeteende är inte självklart jämförbart med andra som ytligt

sett gör på samma sätt. I regel saknas information på vilka grunder ”finger-

talen” kommit till i forskarens beskrivningar. När det gäller Julien började

han på egen hand med att visa kvantiteter med sina fingrar utan talnamn.

Den verbala beteckningen på kvantiteten kom senare. När denna grund var

lagd kunde Julien efter en tid lära sig fingertalen parallellt med talnamnen.

Man kan även tänka sig att barnen efter att de lärt sig talramsan lär sig fing-

ertalen som en ”konkretisering” av talen. Men exakt vad eleverna då kon-

kretiserar är svårare att ange. I Ahlberg (2000b) löser eleven T. en uppgift på

följande sätt:

I: The baker has made 9 buns but the thief has come and taken some so that

when the baker comes back there's only 5 left on the plate.

How many did the thief take?

T: He must have taken 4 buns.

I: Can you tell me how you thought this through?

T: I looked at 5 fingers first (shows five fingers on each hand and bends down

one thumb (s. 72).

Ett annat barn i samma studie blandar räknande och fingertal. Eleven N.

läser av resultatet av räknandet på talsekvensen med hjälp av talnamnet för

det slutliga fingertalet:

I: If you had 2 crayons but got 7 more how many would you have?

N: 9 (counts the fingers one at a time. First 1, 2 followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

and she sees that it is 9)" (s. 66).
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Barnet räknar de båda delarna, var och en för sig med början på ett, med ett

räknebeteende som motsvarar perceptuella talenheter. Ahlberg menar att

eleven N., genom sitt sätt att räkna, ser helheten efter räknandet, utan att

räkna den. Enligt RKM är räknandet konceptuellt grundat, vilket säger att

helheten inte kan läsas av med synen. Hennes resonemang kan annars här,

angående del och helhetsrelationer, jämföras med Brissiaud (1992). Men

vilka talenheter ingår i räknehandlingar med 'fingertal’?

6.5.1 Jämförande analys mellan ”dubbla” re-presentationer av kvantite-

ter och den radikalkonstruktivistiska modellen för talbegreppets ut-

veckling

Den dubbla re-presentationen av kvantiteter, som den beskrivs ovan, består

dels av en specifik figurativ grupp och dels av ett specifikt talnamn som re-

presenterar den figurativa gruppen. En relevant fråga man då kan ställa sig är

huruvida dessa re-presentationer har kardinal innebörd för barnet? Von

Glasersfeld menar att detta inte är självskrivet. Man kan lika gärna uttrycka

det så, att den figurativa re-presentationen råkar få en representation av ett

talnamn (von Glasersfeld, 1982, s. 209). Om Julien ovan t ex skulle räkna ut

hur många tre pennor och två är genom att aktivera sina ”fingermönster” för

talet tre och talet två, ser inte von Glasersfeld detta som ett exempel på en

numerisk operation, utan snarare som en sammanslagning av två figurativa

mönster "figural joining" (ibid., s. 209) varvid ett nytt mönster bildas som

kopplas till en ny re-presentation, som råkar vara ett annat talnamn, dvs.

”mönstertalet” för tre och ”mönstertalet” för två ryms inom och bildar där-

igenom ”mönstertalet” för fem.

Den dubbla re-presentationen finner vi även, som idé, i Neumans (1989)

fingertal. Men här ligger en skillnad i jämförelse med Brissiauds metod, enär

Neuman knyter fingertal till barnets tidigare kunskaper om talnamn. Julien

kunde inga talnamn, utan re-presenterade kvantiteter med ”fingergrupper”,

som först därefter knöts till respektive talnamn. Man kan därmed hävda att

Neuman inte har dubbla re-presentationer utan endast en figurativ. Denna
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figurativa re-presentation kan i sin tur skapa problem för de barn som inte

förstår den kvantitativa re-presentationen utan behandlar talnamnet som ett

”objekt”-namn (se 6.2.2).

Von Glasersfeld (1982, 1988) jämför sättet att arbeta med fingertal (finger

pattern) med den japanska metoden (Hatano, 1979) där det odelade femtalet

utgör grunden för bildandet av talen upp till 10. Talet sex ses som ”fem och

ett”, talet sju som ”fem och två”, talet åtta som ”fem och tre” osv. Genom

detta förfarande skapas en kombination av 5-talet med redan kända figura-

tiva grupper som ett, två, tre upp mot fem, dvs. de tal som kan förstås utifrån

subitizing. Detta gör ”talen” perceptuellt lättillgängliga, menar von Glasers-

feld. Han poängterar dock att han ser dem som figurativa grupper bestående

av perceptuella entiteter snarare än ”arithmetical lots” (som bildas genom

reflektiv abstraktion, se kap. 5.4) och talnamnen som just namn (number

words) och inte som numeriska tal (numerosities). Vidare använder von

Glasersfeld (1982) beteckningen fem och tre i stället för fem plus tre, för att

markera att det är en figurativ sammanlänkning och inte en additativ opera-

tion.

Anledningen till att Hatanos metod varit lyckad beror, enligt von Glasers-

feld (1982), på att den förser individens abstraktionsgrund med ett värdefullt

tillskott för bildandet av tal- och operationsbegrepp

..it supplies material that encourages the creation of stable, recursive, figural

representations and sensory-motor activities such that they facilitate manipu-

lation and composition and, beyond that, once the child comes to reflect upon

them, they supply an optimal ground for the abstraction of numerical con-

cepts and operations (von Glasersfeld, 1982, s. 210-211).

Men dessa abstraktioner, som kan utföras på de figurativa mönstren, sam-

manlänkning eller separation, har inte abstrakta talenheter som grund. Ope-

rationerna är ännu inte numeriska.
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The numerical concepts proper, as I have argued earlier, are the result of ab-

straction from attentional patterns, not figural ones (ibid s. 213).

Ahlberg (2000b) däremot hävdar att fingertalen som figurativa grupper

upplevs av eleverna som ”composite units” och det är därför möjligt att

barnen kan strukturera utgående ifrån del- helhetsrelationer. Eleven A., 6 år,

får exemplifiera detta påstående:

I: If you have 2 apples and get 3 more how many do you have then?

A: 5. I looked at my fingers. Took 2 and 3. That´s 5 (without counting his

fingers) (s. 72).

Enligt Steffe et al (1983) föregås figurativa talenheter av perceptuella talen-

heter, och han menar att vissa barn har väldigt svårt för att bilda figurativa

entiteter för sina räknehandlingar. Det som Ahlbergs sex-årige elev A. ovan

visade med en självklarhet, kan andra elever ha svårigheter med. Steffe och

Wiegel (1992) exemplifierar detta genom 5-årige Stephen, som skulle räkna

ut hur många ”beans”(slantar eller bönor) han skulle få. Sju ”beans” fanns

ikoniskt representerade och fyra representerades med siffran på ett kort. Han

började med att peka på varje ”beans” och sa en, två, tre, fyra, fem, sex, sju.

Sedan fortsatte han som följer:

S: Four more, four (puts up four fingers on his left hand). And (recounts the

beans as described above and then puts up two fingers on his right hand. He

now has six fingers extended, four on his left and two on his right hand. He

then touches his lips with each open finger). Six.

T: That doesn't seem right. These (the picture of seven beans) are already  se-

ven.

S: Seven (touches the side of the card with the beans) and four (touches the

numeral and puts up four fingers on his left hand). Seven (puts up two fingers

on his right hand and again touches each finger to his lips and shrugs his sho-

ulders). That's it. (Steffe & Wiegel, 1992, s. 450).
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Författarna tolkade Stephens beteende så att han bildade två figurativa grup-

per med sina fingrar, en avseende talet fyra och en för talet sju. Men den

senare kom bara att innehålla den del som låg utanför talet fem, dvs. talet sju

representerades endast med två fingrar på högerhanden. Vänsterhanden var

redan använd för bildandet av talet fyra. Steffe och Wiegel menar att tolkan-

det av en elevs räknebeteende är ett viktigt pedagogiskt instrument, men att

detta bygger på observatörens kunskaper om de olika begreppen:

Interpreting Stephen's mathematical behavior is not simple if the concepts

that are needed to make an interpretation have not been constructed by the

observer (ibid s. 452).

Den tolkning observatören gör av barnets räknebeteende bör grunda sig på

flera observationstillfällen, så att en viss regelbundenhet i barnets räknebe-

teende kan synliggöras. Steffe och Wiegel ställde hypotetiskt frågan om

Stephen använde perceptuella talenheter för att kunna utföra den räknehand-

ling, som behövdes för att lösa hur många ”beans” han skulle få

tillsammans. Denna hypotetiska undran testades i en ny situation, där kortet

visade sex ”beans” och siffran 8, som talade om att han skulle få åtta

”beans” till. Stephan pekade på varje ”bean” och sa ett, två, tre, fyra, fem,

sex.

After about five seconds, he extended his right index finger as his meaning of

'six'.

S: Six here - and eight here (sequentially puts up eight fingers, five on his left

hand and three on his right hand. His right index finger is still up, so he puts

up only his middle and ring fingers). One, two, three, four, five. Six, seven,

eight (touches his lips with each of the eight extended fingers in synchrony

with uttering the number words).

T: (Gives Stephan six beans.)

S: One, two, three, four, five, six (touches each bean), seven, eight (sequenti-

ally puts up two more fingers), two more (ibid s. 452).
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Forskarna konstaterade att Stephen fick innebörd i sina talnamn genom sin

räknehandling med perceptuella talenheter. De figurativa grupper han bil-

dade med sina fingrar fyllde inte sin funktion som ersättare av de perceptu-

ella enheterna. Vad Stephan behöver är att fortsätta att arbeta med perceptu-

ellt material i olika situationer, med utmaningar som stimulerar

abstraktioner, så att andra talenheter konstrueras. Att pedagogiskt

intervenera genom att t ex visa och lära ut fingertal till denna elev torde inte

vara en väg att rekommendera. Enligt de radikala konstruktivisterna kan inte

figurativa grupper för talnamn förmedlas till eleverna med förväntan att de

skall fylla sin begreppsliga funktion som figurativa talenheter. Figurativa

talenheter (figurala, motoriska, verbala) är en aktiv konstruktion som barnet

når så småningom under sina aktiviteter med perceptuella talenheter. Barnet

skapar talenheterna genom abstraktionsprocesser. Dessa processer kan

utmanas och stimuleras av pedagoger, men inte förmedlas. När barnet ställs

inför kontexter där det inte går att genomföra en räknehandling med

percepuella entiteter utmanas barnet att konstruera andra talenheter som

möjliggör att räknehandlingen kan utföras. Ersättningskonstruktionen behö-

ver inte nödvändigtvis bestå av figurala entiteter. Barnet kan lika gärna bilda

motoriska talenheter som ersättare för de perceptuella objekten. RKM ser tre

huvudfaser i talbegreppsutvecklingen, nämligen perceptuella, motoriska och

abstrakta talenheter (Steffe et al, 1983, s. 73). Att uppmärksamma är att det

är bara de abstrakta talenheterna som är numeriska. De övriga faserna

utmärks av att talnamnen har en prenumerisk karaktär, som är starkt knuten

till den typ av räknehandling, där talbegreppet så att säga får sin innebörd.

Utgående från en radikalkonstruktivistisk modell för talbegreppets ut-

veckling kan inte en pedagogisk intervenering av något slag i den individu-

ella begreppsutvecklingen försvaras om den inte relateras till vilken typ av

entiteter som individen i huvudsak använder vid sina räknehandlingar (Steffe

et al, 1983). Neumans (1989) fingertal kommer inte att vara funktionella för

barn som arbetar med perceptuella talenheter. De eftersträvansvärda talfakta

inom talområdet upp till tio, som Neuman ser som möjliga genom fingerta-
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len, är inte ett mål för konstruktivistisk matematikundervisning om barnet

inte börjat konstruera relationer mellan del och helhet utgående från ab-

strakta talenheter, vilket är under utveckling på stadium fyra men mest ut-

märkande för det sista stadiet, 'the explicitly nested number sequence'

to learn their basic addition facts, we do not mean that we view these facts as

independent of the children who are to learn them (Steffe & Wiegel, 1992, s.

461).

För att kunna undervisa konstruktivistiskt hävdar Steffe och Wiegel att man

först måste tolka barnets matematiska förståelse, dvs. ”the mathematics of

children”, för att sedan göra sig en uppfattning om hur undervisningen skall

fortlöpa genom att skapa ”the mathematics for children”. En matematikun-

dervisning som inte vilar på att bygga upp 'matematik för barnet' kommer att

få konsekvenser för de barn som ännu inte nått det stadium (avseende typ av

talenheter) som undervisningen utgår ifrån.

Following the conventional approach leads to the paradox that in order to

learn a concept, one must have already constructed that concept (ibid s. 458).

Om barnets konceptuella räknande endast bygger på perceptuella talenheter

och barnet försätts i en situation där inget perceptuellt material finns till-

gängligt, uteblir räknehandlingen, enligt Steffe et al (1983). Men man kan

även tänka sig att denna påverkan gör att barnet försöker ta till sig ”knep”

för att klara den situation det är försatt i, t ex bara att säga talnamn på måfå

(jmf Ahlberg, 1998, kategori ”saying numbers”) eller andra icke önskvärda

strategier.

Brissiaud (1992) och den väg han beskrev mot talbegreppet genom dubbla

re-presentationer (kap. 6.5), kan i det korta perspektivet se väldigt tilltalande

ut. Men hur blir det för Julien i det långa perspektivet? Har tillväga-

gångssättet gynnat Juliens grunder för abstraktionsprocesser eller missgyn-

nat dem?
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6.6 Talbegrepp och perception

Ett utvecklat talbegrepp är tömt på sitt perceptuella innehåll. Steffe et al

(1983) och Steffe (1992) beskriver hur detta sker successivt genom de fem

olika stadier barnets räknehandlingar genomgår för att nå fram till ett fullt

utvecklat abstrakt talbegrepp. De anser det som helt normalt att detta tar tid,

kanske upp mot 8-årsåldern.

Här är det angeläget att klarlägga vilken roll perceptionen ges för den

successiva konstruktionen av talbegreppet. Von Glasersfeld (1983, 1988)

förklarar att perceptionella frekvenser (attentional pulses) bildar figurationer

i tid (rytmer) och rum (scanpath), men menar samtidigt att dessa konfigura-

tioner inte bildar talbegrepp bara genom att koppla talnamn till dem. De

fortsätter att vara figurativa mönster tills den reflektiva abstraktionen foku-

serat, uppmärksammat och konstruerat den upprepande struktur pluraliteten

och talnamnen består av. Entiteten ”ett” konstrueras ur pluraliteten. Detta ser

jag som en ren mental aktivitet, som snarare frigör sig från det sensoriska,

som var dess grund, än som en perceptuellt förmedlad aktivitet. Vi kan såle-

des inte hitta tal i vår verklighet, vare sig som konfigurationer i tid eller rum,

s k figurativa mönster, eller som talbegrepp,

..but it explicates it as a result of the cognizing subject´s interaction with it-

self, its reflective abstraction from its own operations, rather than as a result

of interaction with elements of the externalized world (von Glasersfeld, 1988

s. 249).

Ahlberg (1997) ger följande tolkning av von Glasersfelds teori om hur talbe-

greppet byggs upp:

Number concepts are merely the result of sense impressions. Thus he (von

Glasersfeld, my remark) claims that mathematics is a matter of internal men-

tal operations and the meaning of numbers is an association of mental opera-

tions with mathematical symbols (Ahlberg, 1997, s. 99).
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Dessa tolkande slutsatser grundar hon på följande citat från von Glasersfeld

(1994, s. 6):

Steffe, Richards, Cobb and I have presented a model on how an abstract con-

cept of 'Number' may be derived from the activity of counting (Steffe et al.,

1983). So far, I have not seen a more plausible model. But irrespective of that

particular model, I have no doubt that both the notions of ordinal and cardinal

number derive from the operations an active subject carries out and not from

any specific sensory material (refererat från Ahlberg, 1997, s. 99).

Jag tolkar von Glasersfeld i citatet annorlunda och hävdar att han klart tar

avstånd från tron att talbegreppet kan grunda sig på sinnesförmedlade kun-

skaper. Det är det aktiva subjektet som konstruerar sin innebörd utifrån ma-

tematiska handlingar med hjälp av objekt i sin omvärld. De sensoriska ob-

jekten innehåller i sig ingen matematisk kunskap. Perception betraktas som

en källa till kunskap, inte som dess orsak. Ahlbergs tolkning ger von Gla-

sersfelds teori en grund som enligt henne skulle vila på sensualism, dvs. att

det är sinnena som transporterar en utifrån kommande kunskap. Denna tolk-

ning anser jag vara missvisande och felaktig. Grunden för Ahlbergs tolkning

finner jag inte i von Glasersfelds skrifter. Kanske tolkningen är mer över-

ensstämmande med Ahlbergs epistemologiska ställningstagande vad gäller

tidig matematisk kunskapsbildning,

- in the terms of sensuously and simultaneously experiencing different aspects

of numbers (Ahlberg, 2000b, s. 97).

Perception och språk ses av de radikala konstruktivisterna som en källa till

kunskap och inte som dess orsak. Av detta skäl kan aldrig talbegreppet nås

enbart via verbala talnamn eller genom ett noggrant iakttagande, eller med

andra sinnens erfarande av en tänkt objektiv omvärld. Ahlbergs slutsatser

om hur talbegreppet bildas och utvecklas vilar på andra föreställningar om

hur kunskap bildas, än de som von Glasersfelds teoribildning grundar sig på:
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The six years old participating in this study, often had a simultaneous, bodily

anchored, sensuous, experience of numbers, which seems to be of great im-

portance for the foundation of their development of numerosity. This is evi-

denced in the description of how children use 'counting' and grasp the nume-

rosity of numbers through hearing, feeling and seeing (Ahlberg, 1997, s. 99-

100).

Utgående från den radikalkonstruktivistiska teorimodellen för barns räkne-

handlingar är det som utmärker ett barns räknebeteende just den typ av enti-

teter barnet grundar sitt räknande på, dvs perceptuella, figurala, motoriska,

verbala eller abstrakta talenheter. Dessa entiteter ses inte som transporterade

via "hearing, feeling and seeing", som Ahlberg i citatet föreslår, utan är en

aktiv kognitiv konstruktion av barnet. Barnets räknehandlingar är ända från

början begreppsgrundade. Räknebeteendet förändras i och med att det ingå-

ende talbegreppet genomgår en kvalitativ förändring och utveckling.

Fischer (1992) problematiserar det pedagogiska uttrycket ”perception as a

whole” (helhetsuppfattning) och säger att den:

...is doubly inappropriate because the process is fundamentally cognitive and

analytical. Further, pattern learning experiments suggest that beyond 3, only

constant patterns can be apprehended by a declarative process (s. 208).

När Fischer presenterade fyra föremål för barn och frågade ”Hur många är

det?”, visade dessa upp fyra fingrar och sa ”Så många är det”, några sa för-

klarande att ”Det är två och två till” (ibid s. 192). Här bygger barnets kun-

skap om fyra på barnets kunskap om två, en eftersträvansvärd konstruktiv

process. Dessa processer såg vi också rikligt hos Brissiaud´s son Julien (se

kap 6.5). Von Glasersfeld (1982) menar dock att detta är exempel på hur

barn sammanlänkar figurativa grupper med associationer som råkar vara

talnamn, utan att de behöver innehålla något matematiskt numeriskt värde.

En anekdot, som von Glasersfeld hämtat från Caramuel, som levde på

1600-talet, beskriver väl hur perceptionen förhåller sig till bildandet av en

grupp entiteter:



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

144

There was a man who talked in his sleep. When the clock struck the fourth

hour he said: 'One, one, one, one. That clock must be mad, it has struck one

four times. 'The man clearly, had counted four times one stroke, not four stro-

kes. He had in mind not a four, but a one taken four times. Which goes to

show that to count and to consider several things contemporaneously are

different activities. If I had four clocks in my library, and all four were to

strike one at the same time, I should not say that they struck four, but that

they struck one four times. The difference is not inherent in the things, inde-

pendent of the operations of the mind. On the contrary, numbers but makes

them; it considers different things, each distinct in itself, and intentionally

unites them in thought (von Glasersfeld, 1995, s. 163-164).

Steffe (1992) varnar för att pedagoger försöker påverka barnens begrepps-

bildning genom talre-presentationer via visuella mönster:

Both counting and patterns are crucial material of operation in the construc-

tion of the initial number sequence by children, and for adults to stress one at

the expense of the other can only delay the important construction (s. 95).

När barnen, 2 - 3 år gamla, i Doverborg och Pramling Samuelssons (2000)

studie ovan (kap 6.4.1), talade om hur många stjärnor som fanns på kortet,

anser jag att detta är ett exempel på hur man pedagogiskt påverkar barnets

talbegreppsbildning genom talre-presentationer via visuella mönster. Vilka

”beliefs” döljer sig bakom denna pedagogiska påverkan avseende talbe-

greppets tillblivelse? Jag tolkar det så att man tror att man via synen kan

transportera matematisk kunskap som så att säga finns inneboende i

”mönstren”, eller språket. Den matematiska kunskapen finns därute i världen

färdig att tas emot av sinnena.

Forskning har visat att vilka ”beliefs”, föreställningar, som förskolepeda-

goger (såväl som klasslärare) har om matematisk kunskapsbildning har ef-

fekter på elevens inlärning. Gravemeijer (1994) hävdar att dessa beliefs

gäller:
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- beliefs about mathematics

- beliefs about teaching and learning

- beliefs about mathematics education itself (ibid s. 20).

Detta ligger helt i linje med vad de radikala konstruktivisterna hävdar (von

Glasersfeld, 1995). Steffe (1991) menar att undervisningsexperiment (tea-

ching experiment) tillsammans med det enskilda barnet utgör en väsentlig

källa för lärarens kunskaper om barnets matematik. Här kan läraren få mate-

rial för att bygga hypoteser, ”modeller”, över barnens kunskap, som sedan

kan ligga som grund i den fortsatta undervisningen, som då kännetecknas av

matematik för barnet. Om läraren griper in i elevers läroprocess på dessa

grunder kan detta vara gynnsamt för eleven.

Only when teachers have some notion of the conceptual structures with which

students operate, can they try to intervene in ways that might lead students to

change something in these conceptual structures (Steffe, 1991, s. 99).

Doverborg et al (1999) anger att förskollärarens roll är att hjälpa barnet

upptäcka matematiken i vardagen (s. 141; jmf Ahlberg, 2000a, 2000b) och

ibland uttrycker hon det i termer av att hjälpa barnet erövra matematiken (s.

40). Om Doverborg et al faktiskt menar att lärarna kan 'betrakta' matemati-

ken i vardagen (Doverborg et al, 1999, s. 40) eller om det bara är ett olyck-

ligt ordval, är inte lätt att säga. Men ordvalet se och betrakta leder lätt till

föreställningen att matematisk kunskapsbildning är en perceptuell angelä-

genhet. Jag hävdar att matematiken i vardagen finns i pedagogernas

”huvuden” och barnens matematik finns i barnens ”huvuden”. För pedago-

gen blir det då en angelägenhet att lära sig förstå barnens matematiska värld,

dvs. kunskaper om barnets matematik, ”the mathematics of children”. Steffe

(1991; 1992) talar om denna kunskap, ”mathematics of children”, som

grundläggande för att pedagogiskt kunna påverka barnet.

Matematisk kunskapsbildning är konstruktivistisk, dvs. barnet konstruerar

sin kunskap utifrån redan befintlig kunskap. Detta är en kognitiv och analy-
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tisk process. Förhållningssätt, som grundar sig på den radikala konstrukti-

vismen, är fritt från all sensualism, dvs. föreställningen att matematisk kun-

skap kan nås enbart via våra sinnen. Utgående från den radikala konstrukti-

vismen är matematisk kunskapsbildning beroende av individens abstrak-

tionsprocesser och dessa leder till att de matematiska begrepp som bildas

successivt töms på all perceptionsanknytning (von Glasersfeld, 1995; Steffe,

1992). Vad eleven behöver göra är således, naivt uttryckt, inte att se och

känna mera utan att abstrahera mera. Men det kan ju inte pedgogen säga till

barnet att göra. Men förhållningssättet till vad pedagogen förväntar sig av

barnen när det sätts i perceptuella situationer är viktig ur ett pedagogiskt

påverkansperspektiv:

Jonas hade under den första terminen i skolan uppenbara svårigheter att lära

sig talkombinationerna inom talområdet 1 - 5. För att stödja hans lärande och

ge honom möjlighet till olika former av sinnligt erfarande tillverkade läraren

egenhändigt ett material som bestod av mjuka plattor och häftstift. Huvud-

syftet med materialet var att det skulle vara möjligt att samtidigt känna samt-

liga föremål vid en beröring med båda händerna............att samtidigt uppfatta

helheten och delarna både taktilt och visuellt (Ahlberg, 2000a, s. 41).

Konstruktionen av del-helhetsrelation är ingen perceptuell process utan en

kognitiv process genom reflektiv abstraktion. Vad det citerade förhållnings-

sättet kunde underlätta var just Jonas förmåga till abstraktion. Men vad situ-

ationen inte kunde innebära är att sinnena överförde matematisk kunskap in i

Jonas huvud, även om båda händerna var inblandade. Pedagogens uppgift

blir att hitta pedagogiska situationer som utmanar abstraktionerna och kan-

ske underlättar dem. Men abstraherandet är alltid en elevaktivitet. Följande

situation, som jag ser det, kan innehålla en sådan utmaning för Jonas: Ett

antal knappar har placerats i en stor tändsticksask med ett streck på botten.

Jonas fick tillsammans med kamrater ställa hypoteser om hur många knappar

som fanns på vardera sidan om strecket genom att rita hur de tänkte sig grup-

peringen. Denna uppgift som utformades som ett spel, syftade till att Jonas
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skulle utveckla sitt tänkande och skapa föreställningar av talrelationer utan att

ha direkt tillgång till materialet (ibid s. 41).

Denna situation tolkar jag som utmanande för de talenheter Jonas vanligtvis

brukade använda när han räknade. Det är typen av talenheter som måste

förändras och utvecklas mot abstrakta talenheter för att möjliggöra reflektiv

abstraktion mellan tal och dessas del- och helhetsrelationer.

Formuleringar, som att barnen skall upptäcka matematiken i vardagen,

associerar till ”discovery learning”. Men denna form av lärande och under-

visning har visat sig föga framgångsrik (Freudenthal, 1991; Steffe, 2000).

Steffe (2000) menar att denna upptäckandets pedagogik vilar på en föreställ-

ning om att det finns matematiska strukturer att upptäcka oberoende av

upptäckaren. Simon (2000) betecknar detta synsätt som ”perception-based”

och konstraterar det mot den radikala konstruktivismens synsätt, som är

”conception-based”. Han visar sedan på hur detta synsätt gör sig gällande i

undervisningssituationer och redogör för sina observationer av en lärare,

som under sina pedagogiska samtal med barnen använde deras verbala svar

som bekräftelse på om de hade sett den matematiska relation läraren ville att

de skulle upptäcka. En annan lärare uttryckte det så att han bestämt sig för

att låta barnen arbeta med tiobas plattor, så att de kunde se platsvärdet.

Simon (2000) menar att det verkar vara mycket svårt att förändra lärares

perceptuella perspektiv på lärande och undervisning till ett radikalkonstruk-

tivistiskt perspektiv, där möjligheten att se platsvärdet i tiobasmaterialet

bygger på att den som betraktar redan har begreppet. Vad tiobasmaterialet

möjligen kan göra är att berika underlaget för abstraktionsprocesser, där

platsvärdet blir en mental konstruktion, genom reflektiv abstraktion. Kogni-

tionens funktion kan ses som ett instrument att via sinnena skapa en spegel-

bild av en objektiv ontologisk verklighet. Genom aktiverande av sinnena kan

denna process påverkas och förstärkas och t ex tiobasen upptäckas. Detta är

inte ett radikalkonstruktivistiskt synsätt. Här ges kognitionen en anpassande

och organiserande funktion av individens erfarenheter i sin värld och inte
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som ett medel för att upptäcka en objektiv verklighet (von Glasersfeld,

1995).

Medan von Glasersfeld (1995) hävdar att

Knowledge is not passively received either through the senses or by way of

communication (s. 51)

är synsättet på kunskapsbildning i förskolepedagogiken, uttryckt i Simons

(2000) termer, ofta perceptionsbaserat.

Children develop mathematical thinking when the teacher consciously orga-

nises learning situations, problematises the context and brings to the forefront

the mathematical inherent in the children´s day to day activities (Ahlberg,

1998, s. 229).

Detta att det finns matematik inbyggd i vardagen bygger på en föreställning

att perceptionen tar emot information från objekten i en utanför individen

existerande omvärld. Intrycken kommer så att säga från de konkreta för-

nimmelsebara objekten. Man förhåller sig som om det går att se matematiska

relationer, vilka existerar oberoende av individens aktivitet och är på detta

sätt mottagliga för alla på identiska sätt (Simon, 2000). Dessa ideér går att

härleda till 1600-talets engelska empirist Locke (von Glasersfeld, 1995).

Detta strider mot den radikala konstruktivismens och Piagets synsätt. Här

förhåller man sig till det som perceptionen leder fram till, som ett resultat av

individens aktivitet i sin omvärld, där kognitionen organiserar och struktu-

rerar fram begrepp, som inte är en spegelbild av omvärlden (skapad av per-

ceptionen).

Vilka påverkande effekter på barnens matematiska kunskapsbildning det

perceptuella synsättet har i förhållande till ett konceptbaserat synsätt, visar

inte den forskning jag tagit del av. Men att pedagogiska perspektiv hos lära-

ren alltid grundar sig på ett mer eller mindre medvetet epistemologiskt ställ-

ningstagande, hur matematisk kunskap är möjlig; hur man lär sig matematik;

vilken roll läraren kan ha i läroprocessen, och att detta påverkar barnens



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

149

lärande anses i dag bekräftat (Engström, 1997; Gravemeijer, 1994; Simon,

2000; Steffe, 2000; Wright, 2000). Simon (2000) hävdar att dagens lärarut-

bildningar och fortbildningar vilar på en perceptuellt grundad kunskapssyn,

dvs. andra epistemologiska ställningstaganden än det begreppsgrundade

perspektivet. Dessa ”beliefs” konkretiseras i den verksamme lärarens plane-

ring och genomförande av undervisningen vilket i sin tur påverkar den kun-

skapande eleven i fråga om hur matematisk kunskap är möjlig och hur man

erövrar den. Askew (1999) anser att det råder ett komplext samspel mellan

lärarens praktiska verksamhet och föreställningar (beliefs) och hävdar att det

kan vara så, att det mer är lärarens tankar om hur matematisk kunskap är

möjlig och hur den utvecklas som avgör undervisningens effektivitet, än hur

man t ex organiserar och genomför den.

6.7 Re-presentation och symboliserande aktiviteter

Bruner (1974) anger tre olika former för re-presentation av kunskap, en-ak-

tiv, ikonisk och symbolisk re-presentation. Om man applicerar Steffes et al

(1983) modell för barnets talbegreppsutveckling på dessa kunskapsformer är

perceptuella talenheter en uttrycksform för den en-aktiva kunskapen, där

själva handlingen så att säga bär barnets kunskap. När barnets talbegrepp är

uppbyggt av figurativa talenheter använder barnet både en ikonisk re-pre-

sentation, dvs. skapar en ersättningsgrupp för det som skall räknas och en

en-aktiv, urför en räknehandling med den figurativa gruppen. En symbolisk

re-presentation med talnamn i t ex additionen 5 + 3 sker av den första del-

mängden, när barnet inte behöver räkna den, men räknar den andra del-

mängden med en i taget, dvs. en symbolisk och en en-aktiv re-presentation.

Först när barnets talbegrepp blivit fullständigt abstrakt kan den symboliska

re-presentationen ligga till grund för operationerna och så att säga ersätta de

tidigare formerna av en-aktiva re-presentationer. Men barnet har även med

abstrakta re-presentationskunskaper möjlighet att välja de tidigare kunskaps-

formerna.



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

150

Sett ur detta perspektiv kan barnets talbegreppsutveckling ses i relation till

de olika re-presentationsformer, som det använder under sina räknehand-

lingar. Här blir även barnets notationer ett viktigt redskap för kunskapspro-

cessen. Redan med ”the figurative counting scheme”, där barnet räknar figu-

rativa talenheter, kan barnet re-presentera det som skall räknas med en av-

bildning på ett papper. Notationen blir på detta stadium ikonisk. Barnet ritar

kanske ooooo för fem bollar eller re-presenterar antalet med streck. Först

senare i utvecklingen, när barnet har konstruerat en grupp av entiteter (”a

numerical structure”) för fem, användes den symboliska notationen 5. Nunes

(1997) pekar på vikten av att även se notationsformerna ur ett utvecklings-

perspektiv. Talsymbolerna, menar Nunes, är en komprimerad (a compres-

sed) form av re-presentation, t ex 5 eller verbalt ”fem”. Barnet använder en

utvecklad form (extended form) i sina tidiga räknehandlingar, dvs. med hjälp

av talramsans komprimerade verbala former (compressed forms) räknar

barnet en, två, tre, fyra och fem eller som notation 1, 2, 3, 4, 5, där varje

talnamn eller siffra re-presenterar ett objekt. Om siffror som notationsform

är positiv för barnets talbegreppsutveckling, lämnar den forskning jag tagit

del av inget svar på. Jag förordar en skriftlig notationsform i utvecklad form,

som re-presenterar objekten, t ex | | | | | för fem objekt, när barnet grundar sin

räknehandling på sensomotoriska talenheter. Denna ”utvecklade” notations-

typ förekom fortfarande hos årskurs 3 elever i Ahlbergs (1992) studie.

Askew (1999) beskriver en åttaårig pojke (year 4 pupil) som arbetade med

utvecklad form, dvs. gjorde ett streck för varje räkneord när han skulle be-

räkna hur mycket som saknades för att komma fram till 500, då han hade

278. När han nått målet 500 återstod att räkna de 222 streck som ritats. Poj-

ken genomförde en s.k. jämförande subtraktion, där han fyller på tills han

når 500, i stället för som i den traditionella subtraktionsalgoritmen subtra-

hera med 278. Pojken var väldigt medveten om vad han gjorde, så forskaren

visade eleven ”shop-keeper” addition. Innebörden i denna strategi fram-

kommer inte, men jag föreslår att det handlar om att barnet fyller på upp till

de olika värdegränserna, dvs. (2) upp till 280, (20) upp till 300 och (200) upp
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till 500. Detta ser jag som ett förslag till intervenering, som dels bygger vi-

dare på den strategi pojken arbetade med och dels utgående från pojkens

talbegrepp och taluppfattning, dvs. pojken avgör själv hur många han

”fyller” på med åt gången upp till värdegränsen. Arbetssättet kan ses som

utmanande på elevens reflektiva abstraktionsprocesser för att skapa tal-

strukturer, t ex att bilda tal som tillsammans ryms inom tio i de olika värde-

positionerna. De talbegrepp som denna åttaåriga pojke bygger sin räkne-

handling på tolkar jag som figurala talenheter. Själva räknehandlingen, att

räkna samman de gjorda strecken, ligger på samma begreppsliga nivå som

det perceptuella räkneschemat. Om denna åttaåriga pojke även har konstrue-

rat mer avancerade talbegrepp kan man inte avgöra utgående från Askew´s

beskrivning.

Processer där elever uttrycker sina kunskaper via olika re-presentations-

former betecknas av många forskare som ”symbolizing” (Cobb, 2000).

Dessa symboliserande processer har, enligt Realistic Mathematics i Neder-

länderna, en central funktion för matematisk kunskapsbildning (Gravemei-

jer, 1997; Gravemeijer et al., 2000). Gravemeijer et al (2000) exemplifierar

detta genom att kartlägga notationsformernas funktion på fyra olika aktivi-

tetsnivåer:

Level 1: Activity in the task setting, in which interpretations and solutions

depend on understanding of how to act in the setting (often out of school set-

tings)

Level 2: Referential activity, in which model-of refer to activity in the setting

described in instructional activities (posed mostly in school)

Level 3: General activity, in which models-for make possible a focus on in-

terpretations and solutions independently of situation-specific imagery

 Level 4: Reasoning with conventional symbolizations, which is no longer

dependent of the support of models-for mathematical activity. (s. 243).

Denna aktivitetsmodell beskriver hur barnets informella kunskaper på nivå 1

(”mathematics of children”) tas som grund för att på nivå 2 skapa en refere-

rande modell till den konkreta situationen , ”model of”', (”mathematics for
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children”). Det är situationen som betecknas (signified 1) med något, t ex

fingrar, kulor (signifier 1). Gravemeijer menar att barnet genom dessa akti-

vitetsnivåer utvecklar en kedja av beteckningar ”a chain of signification”,

där grundenheten ”a sign” utgör en relation mellan beteckningen (signifier)

och det betecknade (signified). Även på nivå 3 centreras ”mathematics for

children”. Man fokuserar modeller för matematisk utveckling (models for

mathematics), då i form av icke konventionella notationsformer. ”Shop kee-

per”-addition, som jag beskrev ovan, är ett exempel på aktiviteter på nivå 3.

Slutligen kan barnet på nivå 4 symbolisera och utföra beräkningar genom

konventionella symboler och notationer. Nivå 4 är målet och inte, som i den

traditionella undervisningen, utgångspunkten för undervisningen.

Med denna aktivitetsmodell som grund beskriver Gravemeijer et al (2000)

vilket resultat ett medvetet pedagogiskt arbete med förstaklasselever (i Ne-

derländerna börjar barnen Grade 1 vid 6 års ålder) kan ge. I deras undervis-

ningsexperiment genomfördes först ett grundläggande arbete på nivå ett och

nivå två för att skapa förutsättningar för ett senare arbete på nivå tre. Målet

var att genom icke konventionella notationer få barnen att skapa relationer

mellan tal, genom grupperingar i fem- eller tiogrupper, med hjälp av dubblor

eller med hjälp av en kulram (bestående av två rader, där varje rad bestod av

två olikfärgade femgrupper) komma fram till en kvantifiering utan att räkna

med en i taget på talramsan. Detta arbete pågick under 3 månader, där lära-

ren klart uttalade att barnen skulle sträva efter att gruppera för att kvantifiera

och därigenom undvika räknande med en i taget. Detta utgjorde, enligt min

uppfattning, en viktig påverkansfaktor på elevernas aktiviteter. Förväntan på

eleverna var inte främst att de skulle lösa olika problem utan att de skulle

utveckla sättet att komma fram till svaren. Man fokuserade beräkningarna

och dess kvalitativa utveckling i en problemsituation, där en successiv för-

ändring av symboliseringen skedde parallellt med elevernas framsteg. Det

sätt som eleverna re-presenterade sina aktiviteter skulle dels uttrycka vad de

gjort samtidigt som re-presentationen skulle vara ett stöd för tanken. Många

elever fortsatte med sina strategier att räkna med en i taget. Läraren i sin tur
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visade en klar förväntan på att även dessa elever skulle förkorta sitt räknande

genom att tänka och bilda talet åtta på kulramen, t ex genom att direkt ta en

färgad ”femgrupp” på den ena raden som kompletterades med tre kulor på

den nedre raden, i stället för att räkna dem alla.

En utvärdering, som genomfördes efter 3 månader, visade att nästan alla

barn hade utvecklat en förmåga att räkna inom talområdet upp till 20 på ett

strukturerat sätt, dvs. utan att räkna med en i taget med hjälp av talramsan.

Gravemeijer et al. (2000) hänvisar till Whitenack (1995), där en mer detalje-

rad analys föreligger. Cobb (2000) ger utifrån material från samma studie en

bild av de 18 deltagande 6 - 7-åriga barnen vid projektstart i september må-

nad under barnens första skolår. Alla barn aktiverade olika räknestrategier,

som att räkna alla objekt, räkna på eller räkna bakåt på talramsan, för att lösa

de problem som presenterades under den inledande intervjun. Sex av barnen

aktiverade endast sitt ”perceptual counting scheme”, dvs. de kunde inte bilda

figurativa talenheter.

Vid utvärderingen i januari visade 10 barn ”non-counting strategies” för

alla uppgifter upp till 20. Detta gällde ytterligare tre barn, men då bara hälf-

ten av uppgifterna. De återstående fem barnen använde ganska avancerade

”räkne”-lösningar. Som ett exempel på en ”non-counting”-strategi ges:

Joe and Bob each take a handful of candy out of this jar (picture shown). Joe

gets 13 pieces and Bob gets 9 pieces. How many pieces should Joe put back

to make it fair? Child: Oh - 4, 'cause take away 3 would make 10 and take

away 1 would make 9 (Cobb, 2000, s. 159).

Den slutliga utvärderingen gjordes i maj på 17 barn (1 barn hade flyttat). Tio

barn löste då alla uppgifterna upp till 100 med olika tankestrategier, tre barn

löste flera men inte alla och fyra barn klarade av att använda mentala lös-

ningar endast upp till 20. Med tanke på att det var sex barn som befann sig

på stadium ett (enligt RKM) vid projektets början, visar denna studie en

mycket positiv bild av möjligheten att pedagogiskt påverka de tidiga räkne-
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handlingarna. Alla barn visade struktureringskunskaper inom talområdet upp

till 20, dvs räknehandlingar som motsvarar stadium fem i Steffes (1992)

modell.

Jämför vi Gravemeijers et al (2000) och Cobbs (2000) resultat med Ahl-

bergs (1998) finner vi markanta skillnader i antalet redovisade elever som

visar ett strukturerat räknebeteende. Inom talområdet 5-10 fann Ahlberg

ingen förändring efter ett års arbete med eleverna. Talområdet 10-20 visade

en ökning med en lösning. Dessutom är resultatet inom talområdet 1-5 tvek-

samt, då alla elevsvar inte visar en klar strukturering. Den kanske främsta

likheten mellan dessa tre studier är att de arbetar med problemlösning genom

att skapa en modell av situationen, dvs. arbete på nivå 2 enligt Gravemeijers

aktivitetsmodell. Men även här råder en stor skillnad mellan studierna. I

Ahlbergs arbete kan modellen ses som en konkretisering av situationen för

att underlätta elevens lösning på problemet medan Gravemeijer et al och

Cobb arbetar målmedvetet med nivå 2 fokuserande ”symbolizing”-processer

för att slussa in eleverna på nivå 3. En försiktig slutsats, grundad på jämfö-

relserna av dessa två studier, är att enbart problemlösning och skapande av

en modell över problemet inte är tillräckliga pedagogiska påverkansmedel

för att förändra barns räknebeteenden.

Även om det verkar som alla forskare är överens om att räknande på tal-

ramsan utgör en viktig bas för talbegreppets utveckling, och speciellt då för

den informella kunskapsbildningen, så förekommer det forskning som häv-

dar att enbart talramsan som verktyg inte ger alla barn tillräckligt stöd för att

komma vidare i sin begreppsutveckling. Gravemeijer (1997; Gravemeijer et

al., 2000) fokuserar symboliserings- och förståelseprocesser och ser dessa

som ett interaktivt, dynamiskt par som befruktar varandra under begreppens

vidareutveckling. Ligger t ex symboliseringen på för hög nivå för barnet får

detta effekter på förståelsesidan. Jag exemplifierar detta genom ett citat från

Pound (1999), som refererar till Hughes´(1986), där forskaren MH (Martin

Hughes) samtalar med Ram (4 år och 7 månader) och Patrick (4 år och 1

månad):
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MH: What is three and one more? How many is three and one more?

Ram: Three and what? One what? Letter? I mean number?....

MH: How many is three and one more?

Ram: One more what?

MH: Just one more, you know?

Ram: (disgruntled) I don´t know.

MH: How many is two elephants and one more?

Patrick: Three.

MH: How many is two giraffes and one more?

Patrick: Three.

MH: So how many is two and one more?

Patrick: Six? (Pound, 1999, s. 11 citerat från Hughes, 1986, s. 45 resp. s. 48).

Forskaren använder här talsymboler dels som referent ('två' elefanter) och

dels som abstrakt matematiskt begrepp ”två”. När barnet får talsymbolerna

re-presenterade som om de vore adjektiv, kan de skapa en mening i situatio-

nen, dvs. aktivera ”templates”. Barnet kan ännu inte skapa någon mening,

när talsymbolen re-presenteras abstrakt, dvs. ”två” då grund saknas för att

finna de ”attentional pulses” som bildar pluraliteten.

Frågan ”How many is three and one more?” förutsätter att barnet har bil-

dat ett abstrakt talbegrepp. Men vi ser i det sista citatet att Patrick fortsätter

att resonera runt symbolerna som ”adjektiv”, och ger svaret sex (kanske

tänker han på sina tidigare svar, dvs. tre elefanter och tre giraffer) på frågan

om hur mycket två och ett är. Forskarens fråga ”How many is two and one

more?” kunde inte besvaras av Ram. Det lilla tillskottet i frågan med ele-

fanter/giraffer gjorde att Patrick kunde lämna svar. Utgående ifrån Grave-

meijers et al (2000) aktivitetsmodell tillhör frågan ”How many is two and

one?” nivå fyra. Frågan ”How many is two elephants and one more?” tillhör

nivå ett. Jag tycker att dessa citat är tydliga exempel på föreställningen om

att ett matematiskt formellt symbolspråk, på nivå fyra, går att förmedla till

barnet genom den vuxnes konkretisering och att detta förhållningssätt sällan

är framgångsrikt, dvs. den vuxnes konkretisering resulterade inte i en förstå-
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else av de abstrakta symbolerna.  För att barnet skall kunna vara aktivt på

nivå fyra fordras abstraherande processer av barnet från nivå 1 upp mot nivå

4. Här utgör symboliseringsprocesser ett viktigt redskap för abstraktionerna

och tankeutvecklingen. Förändringen av innebörden i symbolerna beskriver

Gravemeijer et al (2000):

Crudely stated, this shift can be seen as a transition fom viewing numbers as

adjectives (“eight beads”) to viewing numbers as nouns (“eight”) (s. 267).

De abstraherande processer som barnet måste göra mellan nivå ett och fyra,

försöker Gravemeijer et al att påverka och stimulera genom symboliserande

processer. Genom ett ”bottom-up” -perspektiv förvissar man sig om att bar-

net successivt lämnar sitt perceptuella beroende för att nå innebörd i talbe-

greppet. Detta måste få ta den tid barnet behöver, och en pedagogisk påver-

kan som tar hänsyn till detta. Den andra vägen att ge det abstrakta talbegrep-

pet innebörd genom tillförande av perceptuella objekt, som i citatet från

Hughes ovan, utgör ett ”top-down”-perspektiv på barns kunskapsbildning.

Ett annat sådant tydligt exempel utgör situationen i Ahlbergs (1998) studie,

där barnen skulle konkretisera det verbala uttalandet ”två plus tre är lika med

fem”. Ett ytterligare exempel på ”top-down”-perspektiv på barns matema-

tiska kunskapsbildning, som Ahlberg och Hamberger (1995) klart tar av-

stånd ifrån, är de aktiviteter där barnen skall färglägga objekt och skriva

siffror, dra streck mellan siffra och mängd etc. Dessa aktiviteter förutsätter

de kunskaper som de är tänkta att utveckla. I stället förordar Ahlberg och

Hamberger aktiviteter där barnen använder talsekvensen,

Använder barnen däremot talsekvensen och siffror i problemlösande sam-

manhang, för att tala om och beskriva något, bidrar detta till att utveckla

deras förståelse av tal och räkning (s. 99).

Övergripande, anser jag, att notationer och symboliserande aktiviteter skall

ses som elevens medierande verktyg, som eleven aktivt skall använda för att

underlätta tankearbetet och abstraktionsprocesserna. Pedagogerna bör
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emellertid tänka på dessa medierande verktyg i ett längre tidsperspektiv, dvs.

notationerna och dess motsvarande tankar skall inte bara fungera för att lösa

ett aktuellt problem utan även vara utvecklingsbara från ”extended” till

”compressed” form och på detta sätt befrämja elevens utveckling av talupp-

fattningen. Här vill jag fokusera subtraktionen, som informellt löses som

både ”fylla på”, dvs. räkna på från subtrahenden tills man når minuenden,

eller ”ta bort” subtrahenden från minuenden, dvs. räkna neråt på talramsan

från minuenden så många steg som subtrahenden visar. Dessa primitiva,

informella strategier kan om de tidigt överförs till notationsform bli utveck-

lingsbara. I Nederländerna, där man under många år utvecklat Realistisk

Matematik, kallar man en sådan notationsform för ”the empty numberline”

(Gravemeijer, 1994). Under min egen verksamhet som specialpedagog an-

vände vi en motsvarande form, vilken vi kallade för ”minuspinnen”. Idén

bakom dem båda är att eleverna skall kunna använda sina informella strate-

gier även när talen blir större och samtidigt få ett tankestöd för de olika vär-

depositionerna. Subtraktionen 46 - 23 med 'the empty numberline' kan se ut

på en mängd olika sätt beroende på elevens kunskaper t ex

________________7_______10_______6______    dvs. 7+10+6=23

0 23 30           40 46

Notationen tydliggör för barnet hur det tänker och vad som sker. Tappar han

bort sig i sina tankar kan modellen hjälpa till att komma igång igen, samti-

digt som det är möjligt att kontrollera sina tankar.

Subtraktionen 65 - 38 kanske löses så här:

__________2________20________5_____________    dvs. 2+20+5=27

38 40 60 65

Eleven ”fyller på” med två entiteter och når 40, varefter 20 adderas för att nå

60, sedan saknas det bara fem entiteter, för att nå målet 65. Hur mycket

skillnaden mellan 65 och 38 är, nås genom addition i stället för en besvärlig

subtraktionsalgoritm, som i detta fall kommer att innehålla växling av tiota-

len. Barnet måste 'låna', som det brukar sägas.



Eriksson: Talbegreppets utveckling                                                              IOL/Forskning nr 7

158

Engström (2000) refererar till tysk forskning, där en elev löst samma sub-

traktioner med resultatet: (a) 46 - 23 = 17 samt (b) 65 - 38 = 27. Det är lätt

för en lärare att konstatera att den första lösningen är fel. Betydligt svårare

blir det för eleven att rätta till felaktigheten efter lärarens felmarkering, för

från elevens perspektiv gör han/hon på samma sätt i de båda fallen. I ett

samtal med eleven framkom det hur eleven tänkte:

(A) 40 - 20 = 20 (B) 60 - 30 = 30

  6 -  3  = 3   8 -  5  = 3

20 -  3  = 17 30 -  3  = 27

Enligt min tolkning följer denna elev regeln att börja med det största talet i

subtraktionen, och så tar man bort det 'lilla' talet. Om eleven skriver ut sina

tankeled, som jag gjort i (A) och (B), så finner han säkert ingen hjälp där,

med att korrigera det felaktiga. Dessutom är inte (B) rätt, fast (b) blev det.

Alla slumpmässigt valda tvåsiffriga subtraktioner kommer att enligt modell

(a) att bli felaktiga och enligt modell (b) bli korrekta (Engström, ibid.), trots

att båda innehåller felaktigheter utifrån tankeleden (A) respektive (B). Vad

denna elev behöver är en modell över relationerna mellan talen i subtraktio-

nen, dvs. hur 23 förhåller sig till 46. Den symboliserande aktiviteten i ”den

tomma talraden” (the empty number line) fyller det behovet. Jag har inte

tagit del av någon forskning som under barnets förskoleår stimulerar den

informella matematiken med medierande modeller. Åtminstone när barnet

nått stadium 3 i sin talbegreppsutveckling, kan jag tänka mig att detta kan

vara mycket framgångsrikt för barnets abstraherande aktiviteter, som får ett

underlag för konstruerandet av tals del- och helhetsrelationer. Men tanken

om medierande modeller, som t ex ”the empty number line”, gäller bara de

elever som utvecklat ett abstrakt talbegrepp, där talnamnen innehåller kardi-

nalitet. När det gäller elever med förnumeriska talbegrepp är de beroende av

sina räkneaktiviteter med hjälp av talramsan för att även de så småningom

ska kunna nå fram till konstruktionen av det abstrakta talbegreppet.
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7. EXEMPEL FRÅN FORSKNING KRING LÄRANDE-
KONTEXTER OCH RELATIONEN TILL BARNETS TIDIGA

RÄKNEHANDLINGAR

När barnet befinner sig i förskole- eller skolverksamheten vill jag se det som

att barnen befinner sig i en lärandekontext. I vissa länder befinner sig barnen

i en skolkontext det år barnet fyller 6 år, och året dessförinnan i någon form

av ”kindergarten”-verksamhet. I Sverige ingår dessa 5-6 åriga barn i försko-

leverksamhet, ibland kallade år 0 eller 6-årsverksamhet, som organiseras

inom skolans ram, men som även är organiserad så att de kan rymma yngre

barn. Jag ska inte här gå in på vilka eventuella skillnader som existerar mel-

lan förskolekontexten och skolkontexten, vilket i sig skulle utgöra ett intres-

sant arbete. Vad jag här bara vill konstatera är att skol- och förskolekon-

texter rymmer en väsentlig likhet, och svårighet, nämligen barnens rättighet

att få arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Det är pedagogens skyldighet

att ansvara för att så sker. Det är då viktigt att vara medveten om hur barnets

förutsättningar ser ut. När det gäller matematikämnet kommer det till stor

del att handla om att den situation som barnet ställs inför av pedagogen,

skall kunna angripas på ett för eleven/barnet relevant sätt. Eleven/barnet kan

bara vara aktiv (i bemärkelsen inre aktivitet) i förhållande till sin begreppsut-

veckling. Kräver den situation som pedagogen lägger fram andra förutsätt-

ningar uppträder svårigheter. Från detta perspektiv kan elevers svårigheter

tolkas i relation till pedagogers val av undervisningsinnehåll, som antingen

kan öka elevers möjligheter till aktivitet eller minimera densamma. Jag vill

således lyfta fram de svårigheter som råder i både förskole- och skolkontex-

ter för pedagoger att bemästra de olika nivåer barnen befinner sig på när det

gäller deras utveckling av talbegreppet.

Coping with a relatively wide range of ability levels is one of the most diffi-

cult challenges for classroom teachers (Wright, 2000, s. 136).
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Detta menar jag gäller för både förskole- och skolgrupper. Den pedagog som

förhåller sig till den informella matematiken som om den naturgivet är upp-

byggd av ett abstrakt talbegrepp kommer därmed att sätta sina egna hinder

för att kunna påverka alla elevers matematiska vidareutveckling. Med detta

perspektiv är det inte svårt att förstå att vissa elever hamnar i svårigheter.

Aubrey (1993) utförde en undersökning i en liten ”reception class” i Eng-

land, med syftet att kartlägga spridningen av informella matematiska kun-

skaper bland barnen innan de skulle börja skolan. Medelåldern bland de 16

deltagande barnen var 4 år och 6 månader. Barnens kunskaper i ramsräk-

nande visade en spridning från 1 till 101. Fem av de 16 barnens räknande på

talsekvensen föll inom talområdet 1 -10, varav ett barn stannade vid 1 och

ett annat vid 2. Om de övriga barnen kunde räkna till 10, eller stannade

innan de nådde fram dit, framkommer inte i rapporten. Vad man säkert kan

utläsa är att 11 av de 16 barnen kunde ramsräkna till 10, eftersom de kunde

räkna längre. Intressant blir då att se i vilken utsträckning dessa 11 barn

kunde använda sig av sin räkneramsa, när de skulle utföra additioner inom

talområdet upp till 10. Studien hade en design vilket möjliggjorde för barnet

att använda sig av ”the perceptual counting scheme”, dvs det första stadiet i

Steffes (1992) modell, där barnet räknar perceptuella entiteter. Barnen hade

således tillgång till perceptuellt material, i detta fall av sötsaker som teddy-

björnar fick. Följande additioner presenterades 4+1, 3+1, 4+2, 5+2, 4+3,

2+3, 4+4, 3+4, 5+5 och 6+4, genom två björnar där t ex en björn hade 6

sötsaker och den andra björnen 4 sötsaker. Hur många sötsaker var det till-

sammans? Resultatet visade att endast 5 av de 11 barnen som kunde räkna

längre än till 10, lyckades lösa alla 10 presenterade additativa uppgifter.

Resultatet på de 10 additativa uppgifterna fördelades enligt följande:
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Antal barn Korrekt lösning
(N=16) (av 10 möjliga)

5 10
3   6
2   5
3   3
1   2
2   0

En slutsats jag drar av detta resultat är att 5 av 16 barn hade utvecklat kun-

skaper, som kan sägas motsvara ”perceptual counting scheme'” Detta bygger

jag på att endast 5 av de 11 barnen, som kunde räkna längre än 10, visade

säkerhet i att använda talramsan för beräkningar med perceptuella talenheter.

Åtminstone när det gäller dessa 16 barn, mellan 4 och 5 år gamla, känns det

inte relevant att hävda att de visar stora informella matematiska kunskaper.

Kunskapsspridningen är stor inom gruppen, vissa kan betydligt mer än

andra. Några kanske har utvecklat andra talenheter än de perceptuella att

utföra sin beräkning med. Detta framkommer inte i denna studie. Men vad

jag tycker är viktigt att lyfta fram är att vissa inte ens har kunskaper, som

motsvarar det första stadiet i Steffes modell.

Wright (1994) utförde även han en studie på barn i Kindergarten, dvs.

under det år som barnen skulle fylla 5 år. Även denna grupp barn, 28 st,

uppvisade en stor spridning. Kategorisering av barnens räknebeteende utför-

des med Steffes (1992) modell och gjordes dels i början och dels i slutet av

deras Kindergarten-år:

I början av läsåret I slutet av läsåret
    Stadium Antal barn       Stadium Antal barn

0 1 0 -
1 6 1 2
2         12  2         12
2-3 3 3 8
3 5 4-5 2
4-5 1 5 4
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Wright's resultat är ju inte direkt jämförbara med Aubrey's (1993), eftersom

Aubrey mer studerar resultatet av elevernas lösningar, medan Wright, med

utgångspunkt från den radikalkonstruktivistiska teoribildningen, fokuserar

hur barnet går tillväga för att lösa ett problem. Här krävs inte ett absolut rätt

svar av eleven, utan det är elevens räknebeteende som kategoriseras och

redovisas. Wrights uppgifter är mer krävande än Aubreys. De senare är alla

möjliga att lösa med ”the perceptual counting scheme”, dvs. stadium 1.

Wright's resultatredovisning visar att förändringar skett under Kindergarte-

nåret men två elever är på stadium 1, ”the perceptual counting scheme”, och

tolv elever på stadium 2, ”the figurative counting scheme” i slutet av året.

Båda studierna, med barn ur samma åldersgrupp, visar en stor spridning i

barnens prestationer.

Aubrey (1993) menar att det är viktigt att skolan är medveten om att bar-

nen har en hel del informella kunskaper i matematik när de börjar sin under-

visning, och att det är viktigt att lärarna är medvetna om hur dessa kunskaper

skall vidareutvecklas. Däremot ser hon det inte som en angelägenhet eller

möjlighet att lärarna skall inrikta sig på det enskilda barnets utvecklingspro-

fil:

It assumes, moreover, that teachers are aware of the informal mathematical

knowledge brought into school, children's early invented strategies, and the

stages through which these pass. Whilst to provide fully for each child's lear-

ning profile in classroom teaching would not be possible.. (Aubrey, 1993, s.

34).

Planeringen av undervisningen skall inrikta sig på att ge barnen tillfälle att

utnyttja sin informella kunskap när de löser problem och att öka deras kun-

skaper om talfakta, menar Aubrey. En relevant fråga är då på vilka grunder

undervisningen planeras och genomförs? För de radikala konstruktivisterna,

är det väsentligt att pedagogiken försöker påverka och följa barnets räkne-

beteende, så att det slutliga målet nås, dvs. det abstrakta talbegreppet, där

möjlighet ges att utveckla talfakta genom del- och helhetsrelationer på sta-
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dium 5. Wright (1994) riktar en stark kritik mot innehållet i den tidiga ma-

tematikinlärningen och menar att denna främst skall främja elevens utveck-

ling av olika talenheter:

..For prenumerical children (i.e. Stages 1 or 2), activities involving ascribing

numer to spatial and temporal patterns, counting in problematic contexts, and

FNWS (Forward Number Word Sequence, my remark) and BNWS (Back-

ward Number Word Sequence, my remark) activities are significant for child-

ren's numerical development (Wright, 1994, s. 41).

Elevgruppernas heterogenitet som dessa studier visar måste vara en stor

utmaning för såväl förskolepedagoger som klasslärare.

Children with practical concepts of number seriously constrains the actions of

mathematics teachers, and their presence in the schools requires a fundamen-

tal reorganization of practice. (Steffe & Wiegel, 1992, s. 459).

Vad som utmärker de barn som har förnumeriska begrepp är att de måste

vara aktiva med de handlingsscheman de utvecklat. Dessa barns vidareut-

veckling bygger med andra ord på deras möjligheter till abstraktioner för att

så småningom genom reflektiva abstraktioner nå det abstrakta talbegreppet,

vilka måste grundas på de räknehandlingar och aktiviteter, som barnet

konkret utför.

Concepts like that of intuitive extensions of counting can be constructed only

as a result of experiential abstraction, and it is this characteristic of mathema-

tics for children that distinguishes it from conventional school mathematics

(ibid s. 459).

För att stimulera abstraktionerna behöver barnet utmaningar i form av situa-

tioner som kräver andra talenheter än de redan utvecklade. Det är således

inte tillfyllest att enbart lösa problem för barnet med redan utvecklade ”unit

items”. Talbegreppet måste vidareutvecklas. Ansvaret för att så faktiskt sker

måste vara pedagogens. Detta ansvar ser jag det inte möjligt att fylla utan att
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ha inblick i det enskilda barnets tidigare, nuvarande och kommande

önskvärda utveckling. Att enbart fokusera elevens eventuella rätta lösningar

på problem är ur ett utvecklingsperspektiv inte tillräckligt, då detta inte säger

oss någonting om vilka begrepp lösningen grundade sig på. Detta är ett

dilemma som förskolepedagoger delar med skolans lärare.

7.1 Undervisningens innehåll och elevaktiviteter

Aubrey (1997) fann att lärare visade stora brister i att fånga in barnets in-

formella matematik i de aktivititer som presenterades för barnen i den tidiga

matematikinlärningen. Instruktionerna hade oftast en formell karaktär, som

inte tog hänsyn till eller tillvaratog barnets befintliga informella kunskap.

Aubrey ser detta så att lärare som undervisar i de tidiga åldrarna saknar kun-

skaper om:

- matematikämnets uppbyggnad

- informella matematiska strategier och deras utvecklingsbarhet

- skillnaden mellan formell och informell kunskapsbildning

- sambandet mellan informella och formella kunskaper.

Med några exempel från undervisningssituationer, som de beskrivs i forsk-

ningslitteraturen, vill jag fokusera relationen mellan lärarens val av under-

visningsinnehåll och elevers aktiviteter. Först ett exempel från Hughes

(2000) där 5-6 åringar arbetar med matematik år ett i ”the primary school” i

England. Läraren hade planerat en aktivitet, som hon kallade ”teddy-björns-

leken”, vilken gick till på följande sätt. Varje barn fick ett papper som var

vikt så att det blev indelat i fyra delar. I den övre vänstra delen hade läraren

ritat in en teddybjörn. Under teddybjörnen stod texten: head 3; legs 1; body

4; ears 2. Läraren förklarade för barnen att de skulle rita teddybjörnar i de

övriga tre fälten, som var tomma. Men de måste slå en tärning som visade en

fyra, för att kunna rita kroppen på björnen. Vidare krävdes en tvåa för att

kunna rita ett öra osv. Det barn som genom sina tärningskast först fick sin

björn färdig med alla kroppsdelar skulle ropa ”Teddy!”. Alla de övriga bar-

nen fick då sluta med sina ofullbordade teckningar. Arbetet som återstod att
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göra var att var och en skulle räkna ut det totala värdet på sin Teddy och

anteckna det man lyckats samla ihop under sin bild. De fick gärna använda

klossar eller Multi-links vid sina beräkningar. Celia hade gjort en Teddy som

hade fått en kropp, ett huvud, en arm och två ben. Fiona heter läraren.

Celia: I´ve got ten.

Fiona: How do you know you´ve got ten?

Celia: Look (points to the body) - four.

(Points to the head) five, six, seven. (Points to each arm and leg) eight, nine,

ten.

Fiona: Four for the body, five, six, seven...eight, nine, ten....right. (Hughes,

2000, s. 58).

Fiona aktiverar ett räknebeteende, ”counting on” enligt RKM, som motsva-

rar Steffes nivå 3, ”the initial counting scheme”. Ett annat barn, Ryan, hade

väldiga svårigheter att addera fram värdet på sin Teddy. Hans björn bestod

av en kropp, ett huvud, två öron och två ben. Han försökte använda sina

fingrar för att räkna ut summan med hjälp av dem. Men misslyckades. Då

försökte han med Multi-links. Han placerade fyra Multi-links på kroppen; tre

på huvudet, och en på varje ben, men bara en på varje öra. Trots att läraren

försökte intervenera, tycktes det vara svårt för pojken att inse att han skulle

lägga två Multi-links på varje öra. Han visade dessutom stora svårigheter att

räkna alla Multi-links.

Lärarens kommentarer runt situationen, som pojken befann sig i, innehöll

inte någon analys av de begrepp som pojkens beteende pekade på och de

begrepp som behövdes för att klara situationen. Läraren kommenterar ur ett

psykologiskt perspektiv:

He didn´t know how to go about it, he didn´t apply. He was totally floored by

how he was going to get his total score. He just said, 'I can´t do it'. It was

almost a mental blockage, that he was frightened, he was frightened to try

anything. And it prevented him from thinking about what we frequently use;
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Multi-links or add up. He has not had so many numbers to add up before so

obviously it was rather scary for him (Hughes, 2000, s. 60).

Det ter sig ganska uppenbart att denna situation inte verkade gynnsam på

vare sig pojkens självkänsla eller matematiska utveckling. Tillämpad mate-

matik i vardagsnära situationer utgör säkert en viktig påverkansfaktor för

matematisk kunskapsbildning. Men behovet av matematiska kunskaper för

att räkna ut värdet på kroppsdelar kan ifrågasättas. Lärarens förslag att kon-

kretisera värdet på kroppsdelarna med Multi-links, verkade inte underlätta

situationen för Ryan. Ett alternativt sätt för läraren kunde ha varit att foku-

sera symboliseringsprocesser, t ex genom att pojken med ett antal streck

markerade värdet på varje kroppsdel som han ritade. Utgående från Grave-

meijers (2000) aktivitetsmodell anser jag att denna lektion ligger på nivå 4.

Talsymbolerna beskriver ett värde på en kroppsdel, t ex en trea för ett huvud.

Detta innebär att talnamnet representeras som om det vore ett substantiv.

Barnet har kanske ett behov av talnamn re-presenterade som om de var

”adjektiv”, dvs. två öron, en mage, ett huvud etc. För att Ryan skall lyckas

med sitt arbete måste detta ske på lägre abstraktions- och symboliseringsni-

våer än de som gällde under de beskrivna aktiviteterna. Ryan aktiverar ett

sensomotoriskt grundat räkneschema, stadium 1 eller stadium 2 i Steffes

(1992) modell, men lyckades inte slutföra sina räknehandlingar. Min tolk-

ning av denna pedagogiska situation är att Ryan inte visste vad han skulle

räkna. Uppgiften innehöll inte antal utan siffror som re-presenterade olika

värden. I och med detta, anser jag att Ryan inte kunde aktivera sina templa-

tes. Därmed saknade Ryan underlag för sina räknehandlingar.

I ett annat elevarbete, vilket kräver aktiviteter på symbolisk matematisk

nivå, fick de fem- till sexåriga eleverna ett antal kort. Läraren uppgav att

syftet med lektionen var:

..to explore the 'hidden' relationships between the numbers and symbols of a

simple algoritm and to encourage the children to articulate their understan-

ding and their actions (Hughes, 2000, s. 66).
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Varje barn fick sex kort innehållande en symbol på varje kort. Tre av korten

hade symbolen +, - eller =. På de övriga tre fanns siffersymboler, 3, 6, 9 eller

2, 5, 7. Simon parade ihop kort som visade summan 3 + 6 = 9, som sedan

följdes av subtraktionen 3 - 9 = 6, varvid läraren Diane intervenerade:

Diane: Can you tell me what you have done?

Simon: Three take away nine equals six.

Diane: Is that going to work? What do you think now?

(Simon shakes head)

Diane: Do you know why not?

Simon: Because that number (points to the 3) is smaller than nine.

Diane: Ah! The three´s smaller than the nine. So do you have to have a big

number first? (s. 67).

En kamrat ingrep i situationen:

Karen: (interrupts) I would turn it the other way round, the nine and the three

(ibid s. 67).

Simon gjorde som Karen föreslog och fick 9 - 3 = 6. Efter detta lade han

följande 6 - 9 = 3.

Diane: OK. Are you happy with that? Does that work out OK? Have another

look at it to be sure. You can use your fingers. It´s OK, I don´t mind seeing

them. What do you think now?

Simon: I think it doesn´t work.

Diane: It does not work. Remember you told me something about these two

numbers here (points to 6 and 9)? You said something about how big these

numbers were?

Simon: Six is smaller than nine.

Diane: So do you want to change anything?

(Simon changes his cards to read 9 + 6 = 3)
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Diane: Ah! You´ve changed the sign as well. Right. Now, nine add six, use

my fingers, how many shall I give you? (ibid s. 67).

Vi ser att Simon har uppenbara svårigheter med att resonera och förstå de

formella matematiska symbolerna. Som stöd för att klara situationen försö-

ker han använda sig av små knep, t ex att det ”stora” talet skall komma före

det ”lilla” i subtraktion. Det är denna kunskapsaspekt av tal som Freudenthal

(1973) betecknar som ”reckoning number” (se 6.2). Om dessa regler inte är

välintegrerade hos barnet, kan de lätt leda fel. Man kan undra om det är re-

geln ”det stora talet först” som Simon även för över till addition, när han

ändrar utsagan 6 - 9 = 3 till 9 + 6 = 3, trots detta blev ju inte utsagan rätt.

Denna undervisningssituation måste kännas förvirrande för Simon. Om

denna lektion hade planerats utifrån ett ”bottom-up”-perspektiv på be-

greppsutveckling, dvs nivå ett och två, skulle den fått innebörd för Simon.

Att försöka få eleverna att förstå matematiska begrepp, på aktivitetsnivå fyra

i detta fall (se kap 5.7), på det sätt som läraren tänkt, dvs utgående från ett

”top down”-perspektiv, är dömt att misslyckas för de elever som inte redan

har utvecklade talbegrepp.

I Ahlbergs (1998) studie, med 5-6-åriga förskoleelever, används berättel-

ser som barnen skall göra matematik av via bilder och sedan förs gemen-

samma samtal runt dessa. Hon låter även eleverna gå den motsatta vägen,

dvs. göra bilder utgående ifrån en formell matematisk utsaga, som presente-

rats verbalt t ex "Two plus three is equal to five" (op cit. Appendix 4). Syftet

med att låta eleverna transformera symboliseringen från en formell matema-

tisk nivå, nivå 4 enligt Gravemeijer et al. (2000), till en mer informell re-

presentation på nivå 2, där barnen får skapa en ”model-of” av en för dem

okänd situatioon, anges av Ahlberg att vara

The nature of the exercises is presumed to aid the children in realising that

number symbols can have real life counterparts and can describe a sequence

of events. The intention of the exercises is for the children to associate the
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number symbols with their own language through the use of pictures and spe-

ech (Ahlberg, 1998, s. 78).

Barnen skulle inte använda den symboliska notationen utan endast rita bilder

som passade den verbalt, symboliskt uttryckta utsagan. För att hjälpa barn

som inte förstod uppgiften gav läraren en utförlig pedagogisk förklaring med

ett vardagligt språk, som var tänkt att underlätta barnets förståelse:

First there is two and then three more and then it is five. That means that you

should think that there is first two and then something happens and three co-

mes along and then it is five together. The number is telling about something

that happens and I want you to draw a picture showing something that hap-

pens with the number in it. First there is two and then three and then there is

five (s. 79).

Om barnen trots denna förklaring inte förstod vad de förväntades att göra,

bidrog läraren med ytterligare en förklaring av ett enklare problem t ex 1 + 2

= 3. Jag ser detta pedagogiska förhållningssättet som ett tydligt exempel på

ett ”top-down”-perspektiv på kunskapsbildning (Gravemeijer, 1997; Grave-

meijer et al., 2000). Den radikalkonstruktivistiska teoribildningen hävdar att

kunskap aldrig kan bildas på detta sätt, utan denna kunskap måste byggas

upp från ett ”bottom-up”-perspektiv där barnets ”modell av situationen” är

utgångspunkten och den formella kunskapen är slutpunkten. Av detta följer

att de elever som klarade arbetsuppgiften i Ahlbergs (1998) studie redan

hade en del formella kunskaper. För de elever, där detta inte var fallet, gällde

det att göra det bästa av situationen, t ex rita en bild och sedan berätta vad

bilden föreställer. Denna strategi valde eleven A:

A: It´s pouring down rain and a little boy is outside. It´s really raining. It´s

raining a lot (s. 79).

Detta utgör eleven A´s konkretisering av den abstrakta situationen ”two plus

three is equal to five”. Utgående från den radikala konstruktivismen är ele-

ven A´s kunskapsbildning beroende av abstraktionsprocesser av konkreta
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situationer, dvs. abstrakt kunskap ernås inte genom dess konkretisering. Vi-

dare visar undervisningstillfället tydligt att abstrakt matematisk kunskap inte

går att förmedla endast via språk, även om det är i vardaglig form. Eleven C.

löste situationen genom att rita en bild, som hon berättade till:

C: It's a dog, 2 girls, and an ant (ibid s. 80).

Det fanns elever som förstod vad det hela handlade om. De ritade en bild

och berättade för de övriga vad den föreställde. Eleven M. berättar om sin

bild:

M: Up here there are 3 birds flying and down here there are 2 birds flying.

They are flying to one another and then there will be 5 birds. (ibid s. 81).

Ahlberg hävdar att eleven M. både refererar till talen och till den aritmetiska

operationen i sin bild. Men det håller jag inte med om. En aritmetisk opera-

tion kan antingen utföras i handling eller mentalt. Innebörden i våra opera-

tiva symboler, i detta fall +, kan därför aldrig konkretiseras i en bild. Sym-

bolens innebörd nås via abstraherande processer på konkret utförda hand-

lingar, så att ett abstrakt operativt begrepp konstrueras, som då knyts till de

specifika operationer de re-presenterar. Eleven M.'s operation finns i elevens

huvud. Den som inte redan har det operativa begreppet, kan följaktligen inte

se eller tolka in det i bilden, enligt de radikala konstruktivisterna. Inte heller

kan verbalt presenterade konkretiseringar av symbolerna, hur ofta de än

upprepas eller med ett hur enkelt innehåll som helst, transportera den efter-

frågade kunskapen. Den matematiska kunskapsbildningen skall centrera

abstraherande processer och inte konkretiseringsprocesser.

I Doverborgs (2000) studie förs eleverna in i abstraherande processer.

Förskolebarnen (4-5 åringar; lite osäkert då åldern inte anges i samband med

den aktivitet jag kommer att beskriva, utan i samband med en annan aktivi-

tet) tog hem rönnbärsklasar från skogen. Bären träddes upp på en tråd, så att

ett rönnbärsband bildades. Barnen fick symbolisera bären, genom att rita
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rönnbärsbandet. Vissa barn ritade bara streck andra små cirklar, som re-pre-

sentanter för rönnbären. Dessa aktiviteter motsvarar nivå 2 i Gravemeijers et

al (2000) modell (se kap. 6.7), dvs. barnen bildade en ”modell av situatio-

nen”. Bären räknades och läraren hjälpte barnen att skriva hur många det

var. Rönnbärsbanden sattes upp bredvid varandra i en rad. Under rönnbärs-

bandet placerades den bild, ”modellen av situationen”, som respektive barn

ritat.

Vid ett senare tillfälle plockades banden ned och lades bredvid varandra

på golvet. Barnen jämförde längderna och diskuterade vilket band som var

längst. Innehöll det längsta bandet flest rönnbär? Barnen kunde nu hämta

sina teckningar och fick en direkt användning av den kvantitativa notation

som fanns på papperet, dvs. om barnen förstod notationen behövde de inte

räkna bären igen. Sedan hjälptes alla åt att lägga små klossar i ett-till-ett

förhållande med det längsta bandet, som innehöll 54 rönnbär, aktiviteter som

jag vill placera in på nivå 3 i Gravemeijers et al. modell. När barnen lagt 10

små klossar, lade läraren dit en 10-stav bredvid. Barnen såg att den var lika

lång, som de 10 små klossarna. Barnen fortsatte att lägga fler små klossar.

När de lagt 20 små klossar, ville de att läraren skulle lägga dit en 10-stav till.

Slutligen fann de att de fått 5 stycken 10-stavar och 4 små klossar blev över.

Stina uttrycker då:

Det går fortare att bara räkna 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 och 54 än att räkna

från 1 ända till 54 (s. 130).

Stina aktiverar här ett räknebeteende, som jag vill räkna till stadium 4 i Stef-

fes et al (1983) modell ”the tacitly nested number sequence”. Denna peda-

gogiska situation vill jag beteckna som ett ”world-problem” (Freudenthal,

1991). Rönnbärsklasarna matematiserades genom olika organiserande och

symboliserade aktiviteter. Alla barn kunde vara aktiva utifrån sina tidigare

kunskaper. För vissa elever kanske situationen skapade abstraktionsgrund

för konstruktion av 10-kluster.
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Det jag vill observera i Doverborgs studie är lärarens pedagogiska påver-

kan för att skapa matematiserande processer, dels genom att låta eleverna

skapa en ”model of”, där varje rönnbär blev betecknat, dels genom att skapa

en ”model for” där det konkreta rönnbäret symboliserades med en kloss.

Genom 10-grupperingarna stimulerades abstraktionen: att man kan räkna

med 10 i taget (åtminstone för Stina). Pedagogen bildar här ett konkret un-

derlag, som kan verka gynnsamt på elevers abstraktionsprocesser för bil-

dande av 10- grupper. Detta ”bottom-up” perspektiv kan jämföras med ett

”top-down” där läraren försöker att konkretisera innebörden i abstraktionen

54 med 5st 10-stavar och 4 små klossar och dessutom med 54 rönnbär. Ut-

gående från den radikala konstruktivismen så är det just abstraktionsproces-

ser, som är involverade i elevers matematiserande och symboliserande, som

är kunskapandets mekanism (Eriksson, 2001). Pedagogen förmedlade inte i

Doverborgs studie någon abstrakt kunskapsbit genom ett konkretiseringsför-

sök, som sedan barnen förväntades vara aktiv utifrån. Även om inte alla

elever hade nått samma nivå på begreppsutvecklingen som Stina, kunde alla

barn vara aktiva utgående från sina kunskaper.
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8. JÄMFÖRELSE MELLAN DE
RADIKALKONSTRUKTIVISTISKA
MODELLERNA OCH ANDRA MODELLER FÖR
BEDÖMNING AV RÄKNEHANDLINGAR
Thompson (1999) beskriver två modeller för bedömning av barnets mentala

räknehandlingar. En modell gäller additionsproblem och den andra subtrak-

tionsproblem inom talområdet upp mot 20. Ordvalet mentala, som Thomp-

son använder, känns irrelevant, då många av barnets tidiga strategier bygger

mer på manipulerande av objekt med hjälp av talsekvensen, s.k. handlings-

operationer. Modellen, som hämtats från Carpenter och Moser (1984), inne-

håller enligt min mening både informella och formella strategier. Med in-

formella strategier menar jag de räknehandlingar barnet använder innan det

abstrakta talbegreppet utvecklats. Formella strategier motsvarar mentala

operationer, som förutsätter att barnet utvecklat strukturer för talen, varvid

möjlighet skapats att förstå del- och helhetsrelationer.

I min presentation nedan anger jag inom parentes, huruvida strategin till-

hör den informella eller formella. Parallellt kommer jag att föra en jämfö-

rande diskussion utifrån de radikalkonstruktivistiska modellerna (talbegrep-

pets och räknehandlingens utveckling, Steffe et al, 1983; resp. Steffe, 1992).

Jag försöker att placera in strategin på det lägsta stadiet där räknebeteendet

kan tänkas förekomma, i Steffes (1992) modell. Därmed menar jag att den

presenterade räknehandlingen kan existera hos elever, som i andra situatio-

ner kan visa upp ett mer kompetent handlande. Jag begränsar min presenta-

tion till att gälla endast additionsuppgifter. I min diskussion utgår jag ifrån

att perceptuellt material finns tillgängligt, där möjligheten att inte använda

materialet är elevens aktiva val. Detta är inte explicit formulerat i Thompson

(1999).
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1. Räkna alla (informell strategi)

Barnet löser additionsuppgiften 2 + 3 genom att skapa två mängder bestå-

ende av något perceptuellt material, t ex träklossar. Den första mängden

byggs upp med att räkna ett, två (klossar), mängd två genom att räkna en,

två, tre (klossar). Sedan räknas samtliga objekt, med början på ett, dvs ett,

två, tre, fyra ,fem (klossar).

Jag utgår ifrån att problemet presenteras så att siffrorna kan upplevas som

”adjektiv”, dvs. ”Hur många är två klossar och tre klossar?” Eleven kan då

använda perceptuella talenheter och sitt ”perceptual counting scheme”, dvs.

stadium ett.

2. Räkna vidare från det första talet (informell strategi)

Barnet räknar inte den första mängden utan fortsätter från två (klossar) med

att räkna vidare på tre klossar, och säger tre, fyra och fem (klossar).

”Räkna vidare”-strategin skall inte självklart ses som en indikation på att

det första talnamnet, i detta fall två, refererar till ett tal med kardinal inne-

börd enligt RKM. Det indikerar snarare att barnet blivit säker på talsekven-

sen. Jag tolkar det så att barnet fortfarande räknar perceptuella talenheter,

dvs. klossar. Räknehandlingen är möjlig på stadium ett.

3. Räkna vidare från det största talet (informell strategi)

Barnet arbetar som i föregående strategi, men börjar nu med det största talet,

för att det vet att det då inte behöver räkna så många steg. Detta beteende

kan vara socialt inlärt, som en procedur, vilket inte behöver innebära att

räknehandlingen utförs med andra talenheter (unit items) än i de tidigare

strategierna. Även denna strategi är möjlig på stadium ett.

4. Talfakta (formell strategi)

När barnet direkt svarar, utan att räkna, att t ex två klossar och två klossar

blir fyra klossar, räknas det till talfakta.
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Barn lär sig tidigt utantill vad t ex två och två är. Detta säger då ingenting

om barnets talenheter. Redan tre-åriga barn kan ”säga” att två och två är fyra

(Fuson, 1992). För att säkerställa om detta är en formell strategi bör kunska-

per om barnets medvetenhet om talens strukturer fastställas. Enligt RKM

saknas det underlag för att kategorisera denna räknehandling.

5. Fakta genom härledning (formell strategi)

Barnet löser en uppgift utifrån dess tidigare säkra kunskaper, ofta genom att

använda de s.k. ”dubblorna”. Sex klossar och fem klossar löses genom att

barnet säger att fem och fem blir tio och så en till. Det blir elva.

För att barnet skall kunna hämta tal ur tal på detta sätt, fordras strukturkun-

skaper. Detta visar att barnet bildat ett abstrakt talbegrepp med kardinalitet.

Räknebeteendet hör till stadium fem.

Som vi ser ovan täcker inte Thompsons kategorischema för additionsstra-

tegier de fem olika stadierna i Steffes (1992) modell. Endast räknehandlingar

motsvarande stadium ett och stadium fem är re-presenterade. Med detta kon-

staterande vill jag påstå att Thompsons kategorischema för bedömning av

räknehandlingar, består av ett grovmaskigt nät, där många barn inte blir

analyserade utifrån vad de faktiskt kan prestera.

Det verkar vara svårt att tillhandahålla kategorier som innesluter alla

tänkbara beteenden för att addera tal inom talområdet upp till 20. Ostad

(1999) har utvecklat flera kategorier. De åtta första betecknar han som 'back-

up' varianter och de tre sista som 'retrieval' varianter. I jämförelse med

Thompson´s fem kategorier borde Ostads elva kategorier bättre täcka barns

olika typer av räknehandlingar. I Ostads studie har eleverna tillgång till per-

ceptuellt material. Jag markerar inom parentes min bedömning av for-

mell/informell strategi, definierat som ovan, i Ostads kategorier. Vidare förs

resonemang grundat på Steffes (1992) stadiemodell och RKM. Där motsva-

righet eller skillnad råder mellan Ostads och Thompsons kategorier anges

detta.
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”Back-up” kategorier (Ostad, 1999, s. 41-42)

(a) Räknar alla, och börjar om igen från början (informell strategi)

Motsvarar helt Thompsons första kategori.

Eleven kan använda perceptuella talenheter och arbeta på stadium 1.

(b) Räknar alla (informell strategi)

Räkneexemplet 3 + 5 = ? Barnet räknar konkreta saker en, två, tre och

fortsätter sedan att räkna fyra, fem, sex, sju, åtta med hjälp av de konkreta

sakerna.

Barnet räknar perceptuella talenheter, stadium ett.

Denna variant saknas i Thompson.

(c) Räknar vidare (informell strategi)

Barnet räknar ”konkreter”, men räknar vidare från det första talet, dvs

fyra, fem, sex, sju, åtta. Motsvarar Thompson´s andra kategori. Barnet

räknar perceptuella talenheter på stadium ett.

(d) Räknar vidare från det största talet (informell strategi)

Räkneexempel 3 + 5 = ?

Barnet räknar 'konkreter', men räknar på från det största talet och säger

sex, sju, åtta.

Motsvarar Thompson´s tredje kategori.

Fortfarande är det möjligt att barnet räknar perceptuella talenheter, dvs

stadium ett.

(e) Notationsvarianten (informell strategi)

Barnet ritar prickar eller streck motsvarande de olika ingående mäng-

derna. Efter detta räknas strecken med (a), (b), (c) eller (d) varianten.
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Eleven arbetar med figurativa talenheter, stadium två. Varianten saknas i

Thompson.

(f) 'Pickar' på siffrorna (informell strategi)

Barnet ”pickar” på siffrorna. Pickarna re-presenterar kvantiteten. Additio-

nen genomföres sedan genom (a), (b), (c) eller (d).

Kanske man kan se dessa prickar som figurala talenheter i sådana fall till-

förs räknebeteendet stadium 2. Varianten saknas i Thompson.

(g) Andra räknevarianter (informella strategier)

Barnet skriver först en rad med siffror och använder raden som hjälpme-

del för att räkna enligt strategier ovan, eller barnet räknar 'figure joints'

(vad detta innebär framkommer ej) eller kombinerar delar ur de övriga

strategierna. Här är jag osäker vilka talenheter eleven använder. Varian-

terna saknas i Thompson.

(h) Verbal räkning (formell)

Barnet räknar högt eller rör lite på läpparna, som en indikation på att det

räknar, dock inte explicit. Inget annat stöd än de verbala (även ohörbara)

uttrycken används.

Tyvärr framkommer det inte hur eleven använder sig av dem. Jag utgår

ifrån att när t ex 7 + 8 = ? skall lösas räknar eleven åtta, nio, tio, elva, tolv,

tretton, fjorton, femton.

Enligt RKM har då sju innebörden att täcka kvantiteten från ett upp till

och med sju, samt att ett abstrakt tal (åtta) skapas av de utförda räkne-

handlingarna (åtta till och med femton). Jag tolkar denna räknehandling

som att den innehåller abstrakta tal, som saknar sensomotoriska kvaliteter,

motsvarande stadium 3. Varianten saknas i Thompson.
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”Retrieval” varianter (Ostad, 1999, s.42):

(i) Talfakta (formell strategi)

Barnet svarar direkt utan att utföra någon räknehandling. Det saknas

grund för att avgöra vilken typ av talenheter eleven använder enligt RKM.

Talfakta kan utgöra rena minneskunskaper, men kan även vara grundade

på abstrakta talenheter, som bildat talstrukturer vilka möjliggör del- och

helhetsrelationer. I detta senare fall befinner sig eleven på stadium fem.

Att observera är att i Ostads studie är alla 'dubblor' uteslutna, vilket gör att

bara delvis överenstämmelse råder med Thompson´s variant fyra.

 (j) Talfakta genom härledning I (formell)

Exempel 3 + 5 = ? Barnet använder sig av kunskapen att tre och tre blir

sex (formell strategi) och räknar vidare (kanske på sina fingrar) och säger

sju, åtta. Jag ser räknebeteendet som en indikation på att talstrukturerna

inte är till fullo utvecklade. Talenheterna är abstrakta. Räknehandlingen

kategoriserar jag till stadium fem. Thompson´s saknar denna variant.

 (k) Talfakta genom härledning II (formell strategi)

Exempel 8 + 6 = ?

Eleven säger att åtta och två är tio, och fyra till blir fjorton.

Här visar eleven utvecklade talstrukturer, dvs abstrakta sammansatta

grupper av entiteter. Eleven arbetar på stadium fem. Varianten saknas i

Thompson.

Vid analysen av Ostads kategorier finner jag att fyra av stadierna i Steffes

(1992) modell finns re-presenterade. Strategi (a), (b), (c) och (d) motsvarar,

enligt min mening, stadium ett i Steffes (1992) modell, där eleven räknar

perceptuella talenheter. I tabell 6 redovisar jag spridningen avseende räkne-

beteende enligt stadium ett, stadium två (varianter e och f) och stadium tre

(variant h) mellan årskurser, MN-elever (Mathematically Normal) och MD-

elever (Mathematically Disabled).
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Tabell 6. Procentuell andel lämnade lösningar enligt stadium ett, två och tre
(Steffe, 1992). för olika årskurser (åk) och för MN-elever och MD-elever.
(modifierad från Ostad, 1999, s.43)
_____________________________________________________________

      åk 1       åk 3     åk 5      åk 7
MN MD    MN  MD MN MD MN MD

_____________________________________________________________
Stadium 1 68,5 94,1    39,8  86,0 24,8 83,2 15,1 77,3
_____________________________________________________________
Stadium 2   3,7   0,0    11,2    1,1 13,1    6,0 12,3   5,7
_____________________________________________________________
Stadium 3 20,9   2,8    27,9   11,1 28,7    7,9 24,9    9,9

I tabell 6 kan vi utläsa att MD-elevernas räknestrategier i årskurs ett nästan

uteslutande grundar sig på perceptuella talenheter, utmärkande för stadium 1

enligt Steffe (1992). Den förändring som sker för denna elevgrupp sker

främst mellan årskurs ett och tre, varefter förändringsbenägenheten avtar. I

årskurs sju nyttjar MD-eleverna sensomotoriska talenheter (stadium 1 och 2)

i 83 procent av de lämnade lösningarna. Även för MN-eleverna ser vi den

största förändringen mellan år ett och år tre. Vidare är 27,4 procent av de

givna svaren inom MN-gruppens årskurs sju elever lösta med sensomoto-

riska strategier, stadium ett och två enligt Steffes (1992) modell.

I tabell 7 har jag analyserat Ostads (1999) resultat genom att kategorisera

med Thompsons (1999) strategivarianter. Med Thompsons bedömningar av

de räknehandlingar barn utför när de löser additionsuppgifter inom talområ-

det upp mot 20, kommer Ostads alla 'back-up' varianter (a) t o m (h) att ka-

tegoriseras som informella strategier, dvs elevernas strategier bedöms enligt

Thompson´s kategorier 1, 2 och 3. Ostads struktureringsvarianter (i, j och k)

får motsvara Thompson´s kategorier 4 och 5 och presenteras som formella

strategier. Ostads resultatredovisning omsatt i Thompson´s kategorier mot-

svarar tabell 7.
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Tabell 7. Procentuell andel informella lösningar (Inform.) samt formella
(Form.) lösningar (struktureringsvarianter) kategoriserade med Thompsons
(1999) modell för olika årskurser och för MN- och MD-elever. (modifierad
från Ostad, 1999, s. 43)
_____________________________________________________________

      åk 1       åk 3     åk 5      åk 7
MN MD    MN  MD MN MD MN MD

Inform. 94,6 96,9    81,0  98,2 73,7   98,4 59,6 97,2
_____________________________________________________________
Form.  5,4 0,0    18,7   1,4 26,3     1,5 40,5 2,6
_____________________________________________________________
Svar ej
Katego-  0,2 3,1       0,3   0,5    0,0     0,0 0,0 0,2
riserade
_____________________________________________________________

Kategoriseringen med Thompson´s modell (tabell 7) ger en annan bild, än

den som presenterades med Ostads kategorier (tabell 6). När det gäller MD

elever ser vi en ökning av informella strategier över årskurserna om man

jämför med resultatet för årskurs ett. Den markanta skillnaden mellan MN-

och MD-elever gällande informella strategier i årskurs ett i tabell 6, är i ta-

bell 7 minimerad. Vidare ser vi att över hälften av MN-elevernas lösningar

är grundade på informella varianter i årskurs sju. Det är MN-eleverna som

utökar sina formella strategier över åren, medan MD-eleverna endast i

mycket ringa utsträckning använder sig av dessa.

Min analys av Ostads och Thompson´s kategorier med Steffes (1992)

modell och RKM (för talbegreppets utveckling) visar att det kan råda stora

skillnader mellan de olika bedömningsgrunderna, främst då med tanke på

barnets informella kunskapsbildning, grundade på förnumeriska begrepp.

Tabellerna 6 och 7, som bygger på mina analyser och på de data som pre-

senterats i Ostads studie, ger underlag för att påstå att instrumentet man an-

vänder, när man bedömer barnets tidiga informella räknehandlingar, spelar

en avgörande och påverkande roll för observatörens konstruerande bedöm-

ning av elevens räknebeteende. Här ser jag RKM och Steffes (1992) modell
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som överlägsna, både när det gäller att skilja de olika informella strategierna

åt, på kvalitativ grund, och att utgöra en pedagogisk plattform för lärares

interveneringar i elevernas läroprocesser, där det senare skapar underlag för

bedömningens ”fit” aspekt.

Jag vill gärna reflektera runt vilken innebörd man skall lägga in i det fak-

tum att eleverna över lag i så stor utsträckning använder praktiska räkne-

scheman när de löser additionsuppgifter inom talområdet upp mot 20 även i

de senare årskurserna. Ostads resultat vill jag relatera, åtminstone som en

påverkande delfaktor, till studiens design. Eleverna ombeds att göra sitt allra

bästa för att nå fram till rätt svar. De uppmuntras explicit till att använda den

strategi, som lättast leder dem fram till en korrekt lösning (Ostad, 1999, s.

40). Resultatet kommer då inte att spegla det mest kompetenta räk-

nebeteende eleven kan prestera, utan mer att eleven fortfarande i årskurs sju

ser beräkningar via handlingar, som det tryggaste sättet att nå fram till kor-

rekt lösning på det presenterade problemet. Resultaten skall inte tolkas så att

eleverna inte utvecklat abstrakta talenheter för sina beräkningar. För att

avgöra om en elev har konstruerat ett abstrakt talbegrepp måste detta relate-

ras till en situation, som utmanar barnet till att använda denna kunskap. Ett

barn, vars räknehandlingar klassificerats till stadium fem, har alltid möjlig-

het att välja talenheter tillhörande de lägre stadierna, om situationen tillåter

detta, medan det motsatta inte gäller (Steffe et al, 1983).

Både Ostad (1999) och Thompson (1999), tillåter eleverna att använda

s.k. manipulativer. När elever då väljer att nyttja dessa, kan forskaren/läraren

konstatera att barnet konstruerat perceptuella talenheter för sina räkne-

handlingar. Men för att bedöma om eleverna även bildat mer avancerade

talenheter behövs andra situationer än de beskrivna i dessa båda studier.

Följden blir då att elever kan ha byggt upp ett mer kompetent räknebeteende,

som de inte utmanas att använda. I Ahlbergs (1992, 1998, 2000) olika

undersökningar presenteras problem, som kräver andra talenheter av ele-

verna än de perceptuellt grundade, eftersom hennes arbeten bygger på att

eleverna inte har tillgång till några manipulativer. I detta fall blir effekten en
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annan, nämligen att elever med perceptuella talenheter fråntas möjligheten

att visa fram sina befintliga kunskaper.

9. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Det övergripande syftet med mina studier är att utgående från ett radikal-

konstruktivistiskt förhållningssätt till matematisk kunskapsbildning finna

utgångspunkter som kan skapa inlärningsmiljöer som befrämjar utveck-

lingen även för de elever som brukar betecknas ”elever i matematiksvårig-

heter”.

Syftet med denna studie var att studera talbegreppets utveckling samt att

belysa några frågeställningar med utgångspunkt i den radikala konstrukti-

vistiska teoribildningen. Mina frågeställningar var:

- Hur kan en tolknings- och bedömningsgrund för barnets tidiga räkne-

handlingar se ut?

- Kan teorin tillhandahålla underlag för intervenering i elevens informella

läroprocesser?

- Hur anses den informella och formella kunskapsbildningen vara rela-

terade till varandra?

Mina resultat presenterar jag i nämnd ordning. Då mina frågeställningar

om bedömning av barnets räknehandlingar och intervenering i dess läropro-

cess inte känns relevant att särskilja presenteras dessa resultat under samma

rubrik.

Barnets konstruktion av talbegreppet

Den radikalkonstruktivistiska teorin grundar den matematiska kunskaps-

bildningen tidigt i barnets utveckling. När barnet byggt upp objektkoncept,

som kan beskrivas som uppmärksamhetsmönster bildade av olika nervsig-

naler (s.k. ”attentional pulses”) som barnet aktivt förknippar med objektet,

kan barnet urskilja lika och olika objekt i sin erfarenhetsvärld. Detta ”igen-

känningsmönster” kan senare i utvecklingen framkallas medvetet utan att

objektet i fråga finns närvarande. Barnet kan ”tänka på” objektet, dvs. fram-
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kalla uppmärksamhetsmönstret, endast med mentala processer. Objektkon-

stans har då utvecklats, genom reflektiv abstraktion, där barnet så att säga

lyft bort det empiriska objektet, som nervsignalerna förknippats med, och

endast ser till det mönster som individen konstruerat av dessa, s.k.

”attentional pulses”. Dessa nyttjas sedan som underlag, ”templates”, för bar-

nets räknehandlingar. När barnet räknar t ex de bilar det har framför sig,

menar man att barnets talbegrepp består av perceptuella talenheter. Barnet

räknar då ”attentional pulses”, som relateras till objektet bil, med hjälp av

talsekvensen och bilarna. Senare kan barnet aktivera sin ”template” utan att

ha direkt beröring med objekten ifråga och räkna figurala, motoriska eller

verbala talenheter. Dessa ”unit items” har fortfarande sensomotoriskt stöd av

något slag och är därför pre-numeriska talbegrepp. De informella räkne-

handlingarna karaktäriseras således av de aktiviteter som dessa förnumeriska

talbegrepp medger. Steffe et al (1983) hävdar att de informella kunskaper

barnet visar, som är grundade på sensomotoriska talbegrepp, inte innehåller

en absolut kvantitetsbestämning. Det är först när barnet abstraherat allt per-

ceptuellt stöd som barnet genom sina räknehandlingar kan sägas ha ett

abstrakt talbegrepp med kardinal innebörd, dock till en början i begränsad

omfattning. Talbegreppet konstrueras således genom två typer av

abstraktioner. Den empiriska abstraktionen ”lyfter bort” de sensomotoriska

aspekterna i de för-numeriska talbegreppen. Dessa ”entiteter”, tömda på

perceptuella kvaliteter, bildar senare underlag för den reflektiva

abstraktionen som komprimerar dem och konstruerar sammansatta grupper

av tal.

Dubbelräkning ses som en dynamisk handling, som ger underlag för re-

flektiv abstraktion. Med denna process konstruerar barnet ett abstrakt talbe-

grepp, skapat genom barnets räkneaktiviteter. Detta möjliggör en senare

uppbyggnad av talstrukturer och del- och helhetsrelationer. När detta är

genomfört har individens talbegrepp till fullo blivit abstrakt med både kardi-

nal och ordinal innebörd. Denna utvecklingsprocess från för-numeriska tal-
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begrepp till ett fullt utvecklat talbegrepp kan ta många år. Vissa barn når inte

det abstrakta talbegreppet förrän vid åttaårsåldern. Många inte heller då.

Enligt den radikala konstruktivismen är talbegreppet en individuell kon-

struktion, grundad på abstraherande processer av individens räknehand-

lingar. Teorin hävdar därmed att talbegreppet inte kan nås endast genom

räknande med hjälp av räkneordssekvensen. Denna skall mer ses som ett av

medlen i uppbyggnadsprocessen av talbegreppet än som dess orsak. Utan de

individuella abstraherande processerna är inte kunskap om talbegreppet via

talsekvensen möjlig att nå. De empiriska abstraktionerna lyfter successivt

bort de sensomotoriska kvaliteterna och de senare reflektiva abstraktionerna

fokuserar de utförda handlingarna, genom vilka mentala processer konstrue-

rar ett abstrakt talbegrepp. Talen ses som sammansatta enheter, s.k. tal-

strukturer, där t ex talet tre ryms inom talet fem, vilket vidareutvecklat leder

fram till del- och helhetsrelationer. Först när dessa mentala processer är slut-

förda är det meningsfullt att tala om s.k. talfakta. Dessa kunskaper skall då

ses som grundade på talstrukturer och inte på rena minneskunskaper, vilka är

möjliga att nå utan individuella, strukturella konstruktioner. I och med detta

kan även talfakta ses som en individuell konstruktion, som bygger på struk-

turinsikter och inte på träget inövande av minnesbelastande ”kom ihåg kun-

skaper”.

Jag lyfte fram forskning som visade barn med talfakta och goda kunskaper

om talsekvensen, där dessa kunskaper inte var funktionella (Meljac, 1992;

Aubrey, 1993). Ur detta perspektiv blir det angeläget att problematisera ti-

diga undervisningsmiljöer som grundar sig på inlärande av talramsan och

”meningslösa” talfakta. Barnets kunskap om hur matematisk kunskap är

möjlig att nå kommer då i förlängningen att inverka menligt på barnets ma-

tematiska begreppsutveckling. Den sociala omgivningens syn på hur infor-

mella matematiska kunskaper nås och utvecklas utgör således, redan under

barnets tidiga år, viktiga påverkansfaktorer på den individuella läroproces-

sen. Av denna anledning är det lika angeläget att lyfta fram kunskapsteore-

tiska frågeställningar inom såväl barnets tidigare som senare läromiljöer för
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matematisk utveckling. De radikala konstruktivisterna hävdar att alla infor-

mella räknehandlingar har en begreppslig grund. Matematisk kunskapsut-

veckling skall då ses som en kvalitativ förändring och utveckling av de indi-

viduella begreppen. När barnet tidigt lär sig s.k. talfakta, innehåller inte

dessa något som kan vägleda pedagogen om barnets begreppsliga grund och

vad värre är verkar det vara så att barnet kan visa upp matematiska minnes-

kunskaper som saknar begreppslig grund.

Socialt samspel eller begreppsligt samarbete

Organisering av undervisning som fokuserar samarbete mellan elever dis-

kuterades och problematiserades. Här känns det viktigt att tänka efter vad

detta arbetssätt förväntas leda till, när det gäller barnets tidiga åldrar. Steffe

och Wiegel (1992) pekar på att det i dessa åldrar mer handlar om socialt

samspel än om ett genuint konceptuellt samarbete. Att det senare inte själv-

klart är fallet exemplifierades genom forskning, som fokuserade barns sam-

arbete och samtalande om matematik och hur detta inte visade sig ha någon

påverkande effekt på vissa elevers begreppsliga utveckling över tid (Ahl-

berg, 1998; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Wright, 1994). Ele-

ver med outvecklade informella kunskaper saknar konceptuell grund för att

förstå de mer utvecklade formerna som deras kamrater presenterar under

gemensamma grupparbeten. Detta kan formuleras så att de elever som bäst

behöver pedagogisk påverkan fråntas den genom att organisera undervis-

ningen i elevgrupper utifrån samarbetstanke utan att fokusera och problema-

tisera vad som faktiskt sker under arbetets gång. Wright (2000) hävdar att ju

större skillnaden är mellan de sam-arbetande elevernas talbegrepp, ”unit

items”, desto troligare är det att effektiviteten av samarbetet minimeras. Det

pedagogiska ansvaret för att alla elever ges möjlighet att få adekvata utma-

ningar för sin specifika utveckling, dvs. en ”matematik för eleven” (Steffe,

1991), måste läggas på pedagogen.
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Von Glasersfeld (2000) hävdar att det är viktigt att inte tänka på begrepp

som 'social' och ”social interaktion” som ontologiskt givna fenomen, dvs.

fenomen som existerar oberoende av ett erfarande subjekt. Det råder således

ingen motsättning mellan principerna för det kognitiva konstruerande sub-

jektet och erfarandet av, eller kunskaper om, den sociala omgivningen. Von

Glasersfeld tydliggör att den radikalkonstruktivistiska teorin behöver utar-

beta teoretiska modeller för såväl etiska kunskaper som kunskaper om soci-

alt samarbete. Dessa modellers ”viability”, dvs. livsduglighet, ska sedan

testas i det praktiska arbetet och inte vila på några metafysiska antaganden

om beskaffenheten av en eventuell ontologisk verklighet. De radikalkon-

struktivistiska modellerna visar ”a way of knowing” och skall utvärderas

utifrån dess praktiska värde i det pedagogiska arbetet och inte utifrån några

tankar om hur väl eller sanningsenligt de beskriver en objektiv ontologisk

verklighet.

Pedagogiska modeller för bedömning och intervenering

Steffes (1992) modell för räknehandlingens utveckling, kategoriserad i fem

stadier, ger en kvalitativ grund, med vilken de olika informella räknestrate-

gierna kan bedömas. Informella räknehandlingar kännetecknas av de talen-

heter (unit items) som de är grundade på. På stadium ett, ”the perceptual

counting scheme”, räknar barnet perceptuella talenheter. Stadium två, ”the

figurative counting scheme”, utmärks av att barnet kan bilda figurala talen-

heter, som ersätter de objekt som skall räknas, dvs. objekten behöver inte

vara närvarande. De sensomotoriska talenheterna kan även vara motoriska

eller verbala. På stadium tre, ”the initial number sequence” har ett abstrakt

talbegrepp konstruerats. Resultaten av barnets räknehandlingar har nu en

numerisk innebörd och kan därmed betecknas formella. På stadium fyra,

”the tacitly nested number sequence”, bildar räknehandlingar med de ab-

strakta talbegreppet underlag för utveckling av insikter om talens relationer

som gående in i varandra. Dessa relationer är till en början underförstådda

(tacitly nested). När de är explicitgjorda har nästa stadium nåtts ”the expli-
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citly nested number sequence”. Del- och helhetsrelationer möjliggör ab-

straktioner av s k talfakta. Räknehandlingarna har blivit mentala operationer,

där andra strategier än att räkna med en i taget på talramsan är möjliga att

konstruera.

Jag har vid mina analyser av andra bedömningsgrunder, som inte tar

hänsyn till den typ av talenheter räknehandlingen grundat sig på, visat att det

vid bedömningen lätt inträffar såväl över- som undervärdering av den

informella kunskapen vid jämförelse med de radikalkonstruktivistiska

modellerna. ”Räkna vidare” (counting on) t ex, där en av mängderna inte

räknas, kan utföras med sensomotoriska talenheter. För att göra en diagnos

av barnets räknehandling, som grundar sig på andra talenheter än de

sensomotoriska, fordras situationer som kräver mer avancerade entiteter. De

radikalkonstruktivistiska modellerna poängterar att bedömningar ska grunda

sig på flera observationstillfällen med olika problemsituationer för att

tolkaren skall få underlag för skattning av det mest kompetenta

räknebeteendet individen vid tillfället kan prestera. Bedömningstillfällena

kan liknas vid undervisningsexperiment, där resultatet av pedagogens försök

till intervenering ger ytterligare information om elevens kompetens.

Intervenerings- och bedömningsprocesser står således i en ömsesidig

relation.

De radikalkonstruktivistiska modellerna och deras tolkningsresultat skall

bedömas utifrån deras ändamålsenlighet (viability) och hur väl tolkningen

kommer att passa in i (fit) det fortsatta pedagogiska arbetet (von Glasersfeld,

1995). Vad modellerna inte visar är en absolut överensstämmelse med vad

som faktiskt pågår i huvudet på den elev som tolkningen avser. Detta kan vi

aldrig säkerställa. Modellernas främsta pedagogiska värde ligger i de instru-

ment som tillhandahålls för att kvalitativt skilja de tidiga räknestrategierna

åt, och att över tid kunna följa deras utveckling hos det enskilda barnet. Vi-

dare sker en pedagogisk fokusering av den individuella räknehandlingen från

ett kvalitativt perspektiv i stället för ett rätt- och feltänkande i bedömningen

av handlingens resultat. Här lyfter jag fram forskning som visar att det är
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möjligt för eleven att komma fram till både rätta och felaktiga svar trots att

de räknehandlingar som ledde fram till svaren är identiska och dessvärre

felaktiga (Engström, 2000). En medveten fokusering av räknehandlingen

gynnar grunden för abstraktionsprocesserna, vilken utgör kunskapens meka-

nism enligt den radikala teoribildningen.

Även om de radikala konstruktivisterna inte förordar någon speciell metod

för det pedagogiska arbetet, ger de i sitt ställningstagande om på vilka

grunder kunskap är möjlig att nå, ett perspektiv på lärdomsprocesser som ger

en pedagogisk övergripande handledning. Det åligger sedan pedagogen att

tolka och följa den individuella utvecklingen för att utvärdera de pedago-

giska påverkansprocesser som varit gällande och vid behov modifiera dessa.

Perception och matematisk begreppsbildning

Den radikalkonstruktivistiska teorin har ett konceptbaserat förhållningssätt

till matematisk kunskapsbildning, då även gällande de informella kunska-

perna. I min studie har jag kontrasterat detta mot ett perceptionsbaserat syn-

sätt, genom exempel bl. a från förskoleforskning. Vilka påverkande effekter

lärares perceptionsgrundade kunskapssyn har på den lärande eleven, har jag

inte explicit kunnat exemplifiera, utan mer pekat på att lärares kunskapsteo-

retiska antaganden (beliefs) visat sig ha stora effekter på elevers läroproces-

ser (Askew, 1999; Engström, 1997; von Glasersfeld, 1995; Simon, 2000).

Utgående från ett perceptionsbaserat förhållningssätt till bildandet av talbe-

greppet kan metoder som ”finger-tal” och tal re-presenterade i konventio-

nella mönster, t ex enligt tärningens, förstås. Vad det här är fråga om är mer

metoder att sammanföra mönster, ”joining patterns”, än numeriska operatio-

ner. Enligt von Glasersfeld (1982) bygger konstruktionen av numeriska kon-

cept på ”attentional pulses” och inte på olika figurativa mönster. I de fall

som metoden med ”finger-tal” visat sig vara framgångsrik, skall detta tolkas

så att barnets abstraktionsgrund för talens uppbyggnad har berikats. Jag ex-

emplifierade med forskning som visade att ”finger-tal” ibland vållar problem

för vissa barn. Med ett radikalkonstruktivistiskt synsätt på matematisk kun-
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skapsbildning förväntas eleven utföra konkreta räknehandlingar och på dessa

abstraherande processer och inte upptäcka en ”färdig” matematik som ligger

inbäddad i det vardagliga eller i en situation möjlig att tas emot med hjälp av

individens sinnen.

Heterogena elevgrupper ett dilemma eller en pedagogisk utmaning

Jag påvisade dilemmat kring kollektivt arrangerade undervisningssituationer

inom såväl förskole- som skolverksamheten. De heterogena elevgrupper det

här är fråga om kräver ett undervisningsinnehåll som kan angripas på en

mängd olika begreppsliga nivåer. Det är det individuella barnet som måste få

avgöra denna nivå och inte det presenterade undervisningsinnehållet. Di-

lemmat med heterogena elevgrupper har jag belyst såväl från förskole- som

från skolverksamhet, där situationer presenteras, som inte sätts i relation till

de kunskapande eleverna. Denna problematik kan knytas till ett ”top down”

perspektiv på kunskapsprocessen, där man försöker förmedla det som un-

dervisningen är tänkt att leda fram till (Gravemeijer, 1997; Gravemeijer et

al., 2000). Ett ”bottom up” perspektiv på den pedagogiska verksamheten

förordas, där barnets kunskaper centreras genom matematiserande och sym-

boliserande aktiviteter. De symboliserande aktiviteterna skall relateras till

den individuella räknehandlingen, där utvecklingen av räknebeteendet kan

beskrivas och följas genom olika aktivitetsnivåer upp mot den formella sym-

boliseringens nivå. Samma undervisningsinnehåll kan genom ”bottom up”

perspektivet och dess olika aktivitetsnivåer handhas på ett för eleven rele-

vant sätt, dvs. alla elever kan vara aktiva utifrån sina talbegreppskonstruk-

tioner. Jag exemplifierade med forskning från Nederländernas ”Realistic

Mathematics” som med detta förhållningssätt redovisat mycket goda resultat

(Gravemeijer et al., 2000; Cobb et al., 2000).

Didaktiska reflektioner

Ett av didaktikens intresseområden är att se ett undervisningsinnehåll eller

ämnesstoff i relation till elevens inlärning. Vad forskningen klart visat är att

elevens uppfattning om lärostoffet skiljer sig kvalitativt både satt i relation
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till andra elevers och i relation till pedagogens uppfattning. Vidare bygger

elevens kunskapsutveckling på att det nya knyts till det gamla för att nya

lärdomar skall komma till stånd. En viktig frågeställning som måste besvaras

är hur pedagoger skall förhålla sig till begrepp som tal och operationer i

relation till de olika uppfattningar som barnets tidiga kunskaper visar. Peda-

gogers didaktiska reflektioner kommer här i ett beroendeförhållande till kon-

struktivistisk epistemologi och gedigna kunskaper om barnets matematiska

kunskapsutveckling, för att i den praktiska verksamheten få tillgång till en

teoretisk bas för sitt tolkningsarbete av barnets nuvarande matematiska kun-

skapskonstruktion för att intervenera i dess fortsatta uppbyggnad. Den radi-

kalkonstuktiviska teorin, ”a way of knowing”, samt dess modeller för talbe-

greppets och räknehandlingarnas utveckling, kan fylla en funktion som teo-

retisk grund för lärarens modellbygge av elevens matematik och den mate-

matiska praktiken. Pedagogens tolkning av elevens matematik och pedago-

gens konstruktion av matematik för eleven skall ses som ett dialektiskt par

som befruktar och berikar varandra. I detta dialektiska sammanhang kan

metodfrågor bli aktuella och då relateras till den lärande eleven. Sannolik-

heten att finna en metod för matematisk kunskapsutveckling som kan riktas

till kollektivet elever och fylla alla elevers behov blir utgående från den ra-

dikalkonstruktivistiska teorin minimerad. Snarare gäller det att visa en öp-

penhet när det gäller metodfrågan och relatera de val som görs till de lärande

eleverna. Den didaktiska konstruktivismen, som utvecklats och fortfarande

är under utveckling, i Nederländerna kan få representera ett exempel på hur

man praktiskt kan utveckla läromiljöer som är grundade på epistemologiska

överväganden samstämmiga med den radikalkonstruktivistiska teoribild-

ningen.

Relationen mellan informell och formell kunskapsbildning

Den syn på informella matematiska kunskaper, och hur de är möjliga att

utveckla, som den radikalkonstruktivistiska teorin presenterar, fokuserar

läroprocesser som är helt avgörande för barnets senare s.k. formella kun-
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skapsbildning, som grundar sig på abstrakta tal- och operationssymboler.

Barnets tidiga räknehandlingar kan skiljas på kvalitativ grund. Teoribild-

ningen beskriver den informella matematiken som föränderlig i ett utveck-

lingsperspektiv, dvs. mot allt mer komplexa informella strategier. De infor-

mella strategierna, som utvecklats under tidiga år, kommer att följa barnet i

dess matematiska kunskapstillväxt, där de utgör en kompetensgrund som

barnet aktivt kan använda under sin uppbyggnad av komplexare mentala

strukturer, genom reflektiv abstraktion. Ett arbetssätt som tillförsäkrar

eleven välutvecklade och variationsrika informella kunskaper kan därmed

sägas skapa förutsättningar för individens formella kunskapsbildning. Jag

visade med Ostads (1999) forskning att informella räknehandlingar

fortfarande i årskurs sju upplevs av elever som det säkraste sättet att nå fram

till rätt svar på de presenterade additionerna inom talområdet upp mot 20.

Detta, hävdar jag, skall inte tolkas så att dessa elever inte har utvecklat ett

abstrakt talbegrepp. För att konstatera detta behövs studier med en annan

design och teoretisk grund. Ostads studie visade vidare att det som skiljer

elever med matematiksvårigheter från övriga elever är att de uppvisar en

rigiditet i sina val av räknehandlingar. Dessa grundar sig, fortfarande i

årskurs sju, för elever med svårigheter, på de minst utvecklade formerna av

informella räknehandlingar. Den mest avancerade räknehandlingen bland

Ostads ”back-up” strategier, dvs. där utvecklingen av ett abstrakt talbegrepp

möjliggörs genom barnets konstruktion av en ”grupp av entiteter” genom

s.k. dubbelräkning, förekommer i ringa omfattning hos elever med

matematiksvårigheter. Ett sätt att pedagogiskt påverka dessa barn skulle

utifrån Ostads resultat vara att berika deras informella räknehandlingar tills

bredden och omfånget vidgas och kan bilda grund för senare formella

räknehandlingar.
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10. REFLEKTERANDE FRAMÅTBLICKAR

Mitt övergripande syfte med mina studier är att bilda underlag för föränd-

ring, genom såväl teori som empiri, av de undervisningsmiljöer som är gäl-

lande för grundläggande aritmetisk kunskapsbildning, främst med tanke på

de elever som hamnar i matematiksvårigheter. Denna problematik har riktats

mindre intresse och framför allt mindre resurser när det gäller nationell

forskning än dyslexiproblematiken. Den tidiga aritmetiska kunskapsutveck-

lingen, som jag presenterar i detta arbete, ger mig underlag för att hävda att

det är ytterst angeläget att bilda en kunskapsteoretisk samsyn på informella

och formella läroprocesser. Pedagogers kunskaper om elevers informella

kunskaper ser jag lika primära för såväl tidiga läromiljöer som senare, då det

är dessa lärdomar som ligger till grund för elevens konstruktioner av for-

mella kunskaper genom reflektiv abstraktion.

Vad som gäller är att etablera ett ”bottom-up” perspektiv på kunskapande

processer och att följa utveckling individuellt, från den informella nivån upp

mot den abstrakta symboliska nivån. Elevers olikheter och att de har kommit

olika långt i läroprocessen är något som undervisningens innehåll måste ta

hänsyn till. Den essentiella skillnaden mellan dagens pedagogiska verksam-

het och ett ”bottom-up” perspektiv är att alla barn kan i det senare perspekti-

vet vara aktiva i förhållande till den individuella matematiska begreppsbild-

ningen. Undervisningens innehåll skall tjäna elevens matematiserande och

symboliserande processer för att möjliggöra formell matematisk kunskaps-

bildning. Här ser jag det som högst angeläget att rikta fokus på det som sker

inom olika kunskapande institutioner innan barnet börjar skolan. Det är här

som barnets grunder läggs, känsla av kompetens formas och framför allt

barnets föreställning om hur man når matematisk kunskap etableras. Läro-

planen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) formulerar matema-

tikens innehåll inom verksamheten. Hur verksamma pedagoger sedan

omsätter läroplanstexten till dagliga aktiviteter är en fråga om förskolepeda-

gogers kunskaper om hur matematisk kunskapsbildning sker och hur den
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pedagogiskt kan påverkas. Det är en högst grannlaga uppgift som vilar på

förskolepedagogen. En fråga som måste ställas och fokuseras är i vilken

omfattning förskolepedagoger under sin utbildning får konstruera kunskaper

om barnets informella matematiska kunskapsbildning och relatera dessa till

vad som utmärker formella kunskaper. Mitt arbete visar att det även under

åren före skolstart förmedlas abstrakta färdigkonstruerade matematiska be-

grepp till eleverna. Ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv och dess kun-

skapsteoretiska ställningstagande till hur kunskap utvecklas och är möjlig att

nå, ser jag som en teoretisk plattform för didaktiska överväganden när det

gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisningens innehåll,

för att elever i matematiksvårigheter skall få läromiljöer som mer stämmer

överens med deras behov, både i förskola och skola.

De radikalkonstruktivistiska modellerna och deras radikalkonstruktivis-

tiska fundament (von Glasersfeld, 1995) kräver andra forskningsstrategier än

de hittills etablerade. RKM´s modeller för bedömning av barnets räknehand-

lingar är inte tänkta som statiska bedömningar av barns räknebeteenden i av

forskare presenterade situationer. Den forskningsmetod som förordas av

teoribildningen betecknas undervisningsexperiment. Praktiskt innebär detta

att där andra metoder finner sin slutpunkt, utgör utgångspunkten för det ra-

dikalkonstruktivistiska forskningsarbetet. Teorin tillhandahåller endast tolk-

ningsredskap för bedömning av vad en elev kan, dvs. elevens matematik.

Denna bild av elevens kunskaper kan aldrig verifieras, enligt RKM. Vad

man kan göra är att empiriskt pröva sin bedömning genom intervenering och

matematiserande aktiviteter tillsammans med barnet i ett längre tidsperspek-

tiv. På detta sätt kommer teori, metodologi och empiri i ett dynamiskt för-

hållande. Metoden implicerar att forskning bedrivs i den praktiska verksam-

heten. Intervenering och matematisering i sin tur nödvändiggör didaktisering

för att utveckla undervisningsprocesser så att de påverkar elevernas infor-

mella kunskaper. Här ser jag den Realistiska didaktiken i Nederländerna som

ett exempel på att detta är möjligt.
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Ett förändringsarbete vars syfte är att nå en utvecklande läromiljö för alla

elever lägger fokus på didaktiska frågor i relation till de kunskapande ele-

verna. Jag efterlyser förändrade förhållningssätt till kunskapande processer.

Detta gäller såväl verksamma lärare som lärarutbildare inom såväl förskole-

som skolverksamheter. Kunskaper om hur lärarutbildare kan bistå lärarkan-

didater i deras uppbyggnad av kunskaper om elevens matematik och mate-

matik för eleven behöver fokuseras. Problemet med hur sådan kunskap är

möjlig att utveckla har, som jag ser det, samma konstruktivistiska grund för

lärarutbildaren som för den verksamme lärarens modellbygge av sina elevers

kunskaper. Här känns det angeläget att finna utvärderingsinstrument för

blivande lärares kunskaper om elevens matematik och matematik för eleven,

lika väl som att utveckla modeller för att följa den individuella lärar-

kandidatens läroprocess under utbildningstiden.

Ett förändringsarbete på Nya Zealand, ett projekt betecknat ”Mathematics

Recovery” (Wright, 2000) med en radikalkonstruktivistisk teoribas, som

riktats till pedagoger för barn i de lägre åldrarna, med syftet att förändra

lärarens antaganden om tidiga matematiska kunskapsprocesser och hur man

pedagogiskt kan påverka dem, har redovisat goda resultat. Under projektets

gång arbetade pedagogerna med enskilda barn, som uppvisade de mest pri-

mitiva typerna av talbegrepp och räknehandlingar, under en längre samman-

hängande tidsperiod. Resultaten på elevnivå redovisas som goda. För de

deltagande lärarnas del rapporteras ökade kunskaper att påverka det indivi-

duella barnets läroprocesser samt att lärarna kände sig bättre skickade att

handskas med de heterogena elevgrupper som dagens klasser är uppbyggda

av. Detta kan i sin förlängning då innebära att barnet, med primitiva be-

grepp, inte behöver segregeras för enskild undervisning, då lärarens kunska-

per även omfattar de mest outvecklade tal-begreppen och hur dessa pedago-

giskt kan påverkas. Det är min intention att i ett kommande arbete ta del av

de lärdomar som detta projekt redovisat inför ett absolut nödvändigt och

gediget förändringsarbete i Sverige avseende tidig aritmetisk kunskapsbild-

ning, för att komma åt problematiken att våra läromiljöer försätter elever i
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matematiksvårigheter genom sättet att planera, genomföra och utvärdera

undervisningen.
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SUMMARY

In the present literature review the children’s early knowledge in arithmetic

is studied from a perspective of radical constructivism (hereafter referred to

as RC). The aim is to study how this theory – “a way of knowing”-

envisages the child’s creation of number. An abstract notion of a

mathematical unit can not be taken for granted when young children are

counting. Instead the child constructs an abstract unit item by successively

less involvement of sensory-motor influence. The theory differentiates on

qualitative ground children’s early counting strategies in terms of the unit

items children are able to construct: perceptual, figural, motor, verbal or

abstract unit items. This, in turn, has implications for what form of counting

activity a child is able to perform. Children’s different ways of counting are

modelled in a stage theory. In the first two stages the child is dependent on

sensory-motor activity. In stage three and four the child develops an abstract

unit item from the counting activities. At stage five the child has constructed

composite units and part-whole operations. The child’s ability to use

composite units like it uses its units of one is yet to be developed. The RC

theory states that it is not until stage five the child is able to strategic

reasoning in finding sums and differences and to construct non-count-by-one

strategies.

My study highlights the assessment of children’s counting activity. The

RC models were compared with other theoretical models of categorising

children’s counting activities. My results show that researcher’s assessments

of a child’s early arithmetic knowledge can both be an overestimation and an

underestimation in comparison with analyses performed, on the same

material, from the RC models. But these differences cannot be verified

according to RC theory. Scientific knowledge, in the sense of RC, is not a

question of telling how it really is, i.e. showing the “truth”, but on

“viability”. The notion of viability in making assessments of a child’s
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knowledge merely requires “fit” and the fitting aspect can only be

determined after interventions in so called teaching experiments with the

child over a longer time period. This implicates a different research method

than the traditional. The RC models are not supposed to make static

assessments of the child’s knowledge. Instead the researcher, or the teacher

as researcher, makes hypotheses about “the mathematics of the child” based

on which the researcher/teacher then can construct “a mathematics for the

child”. This is done in interaction and teaching situations with the child over

a longer time period. Thus assessment and intervention interacts. This

research methodology is called “teaching experiment” in the RC theory.

My literature review also discusses the RC theory’s position about social

interaction in relation to the construction of mathematical knowledge. The

findings show that the social interaction seems to be essential for the

individual constructions of knowledge because it influences the possibilities

of abstractions. But the theory emphasizes that there is no direct access to

knowledge when children cooperate but only an indirect one, i.e. through the

child’s earlier knowledge. The findings of research state a wide range level

of ability in children’s early arithmetic knowledge, even for children at the

same age. If the gap between the children in a group activity is too large we

can question the effectiveness of learning, especially for the children using

the most primitive unit items in their counting. For the pupil who most needs

mathematical experiences to construct more sophisticated unit items it is not

self-evident that the child would establish such experiences in the context of

interacting with a teacher or other children in settings where it is the goal for

the child to construct more abstract unit items. In such settings, for the child

with primitive counting schemes it is more probable that the cooperation is

of a social nature than genuine conceptually grounded interaction. The

teacher’s role for the child’s early arithmetic learning is thus extremely

important, especially for the child with primitive unit items.

From the RC perspective mathematical knowledge is always conceptually

grounded. This “conception-based perspective” is contrasted in my study
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with research theories based on beliefs that can be referred to as a

“perception-based perspective” view of mathematical knowing. From my

literature review it seems that the later perspective is very common in

mathematics education, especially in preschools.

The study also investigates the relation between informal and formal

mathematical knowledge. My finding here shows that the early undeveloped

concepts i.e. informal knowledge, are considered to make later formal

knowledge possible. In other words the informal and formal knowledge is

grounded in the same thought of epistemology, i.e. the child constructs even

the informal knowledge. New knowledge is developed from earlier forms of

knowledge through the individual activities of abstraction. Thus no formal

mathematical knowledge can be developed without any informal knowledge.

In this perspective it is essential that teachers know how informal knowledge

is developed, how it can be assessed, how teaching can influence this form

of knowledge and how it can be differentiated from formal knowledge.

In my present study I refer to many teaching situations where children at

very early ages are presented formal arithmetical concepts without any

linkage to the child’s unit items i.e. the teacher begins where the teaching

processes should end. The didactic constructivism in the Netherlands called

this form of teaching “a top down perspective” on developing knowledge,

i.e. the teacher tries to transmit what the education is supposed to implement.

This is the traditional form of teaching and we know well what problems

that approach can lead to. The didactic constructivism uses a “bottom up

perspective” on teaching. Here the informal knowledge is the starting point

and the formal knowledge is the end of the processes. The informal

knowledge is challenged with mathematizing, imagining, symbolizing,

representing and reflecting activities intending to influence development of

more sophisticated ways of handling counting activities. These are processes

that must take the time the child needs. To hurry and introduce the formal

knowledge too early is not to be recommended. Instead it is important to

secure that the child has a wide range of informal strategies, i.e. grounded in
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sensory-motor unit items, which makes it possible for the child to reach the

abstract concept of number.
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