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Abstract
The purpose of this paper is to create increased understanding of how pupils learn statistics.
This includes gaining insight into pupils' use of their own experience and group experience to
help to get a better understanding of statistical problem solving. The study's research
questions are about how pupils learn to work with data in tables and diagram and how pupils
learn to work with measures.
The theoretical framework consists of two approaches to studying learning. One approach is
based on pupils’ cognitive conditions, called set-befores, and the pupils' previous experiences,
called met-befores. The second starting point is the pragmatic mindset that focuses on the
language game – how pupils learn during meetings between pupils and between pupils and
teachers. The survey was conducted by using structured observations of pupils' statistical
problem solving and the discourse that went on in the classroom. The one teacher and the
teacher's pupils were observed during six sessions with small groups of Year 7 pupils, who in
turn were part of two larger groups.
The result showed that pupils were able to identify, understand and interpret statistical data by
seeing patterns, similarities and differences. The participants' learning was affected by the
language they used. Pupils were able to recreate images using reflective thought experiments
during the meetings. The discussions helped the participants to get started with their thoughts
and to give those thoughts some structure in developing and understanding the relationships
between different diagrams. The teacher and the group helped the pupils to learn to interpret
data while working. It made it easier if pupils to used the correct words when pupils had to
argue. Proper use of words from the statistical register, when pupils worked with measures of
center, also helped the pupils to develop cognitively. The pupils who could use the statistical
register also became easier understood and respected by the group.

Keywords
Statistical problem solving, encounters, standing fast, gap, set-before, met-before concept
image, concept definition, cognitive structure

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur eleverna löser statistiska
uppgifter och lär sig statistik. I detta ingår det även att få insikt i elevers användning av sina
erfarenheter och gruppens erfarenhet till hjälp för att få bättre förståelse för statistisk
problemlösning. Studiens forskningsfrågor handlar om: Hur elever lär sig att arbeta med data i
tabeller och diagram samt hur elever lär sig att arbeta med lägesmått.
Det teoretiska ramverket består av två synsätt på lärande. Ett synsätt utgår från elevernas
kognitiva förutsättningar, set-befores, samt elevernas tidigare erfarenheter, met-befores. Den
andra utgångspunkten är det pragmatiska tankesättet som fokuserar på språkspelet. Hur
eleverna lär sig under möten mellan eleverna samt mellan elever och lärare. Undersökningen
genomfördes genom att använda strukturerade observationsstudier av elevernas statistiska
problemlösning och de diskurser som pågick i klassrummet. Observationerna utgick från en
lärare och den lärarens elever vilka observerades under sex lektionspass med smågrupper av
årskurs 7 elever, vilka i sin tur ingick i två större grupper.
Resultatet visar att eleverna kunde identifiera, förstå och tolka statistiskuppgifter genom att se
mönster, likheter och olikheter. Deltagarnas lärande påverkades av språket och språkspelet
som pågick. Eleverna kunde återskapa bilder med hjälp av reflekterande tankeexperiment
under mötena. Mötena hjälpte deltagarna att komma igång med sina tankar och få struktur
över dem samt utvecklas och förstå relationerna mellan olika diagram. Läraren och gruppen
hjälpte eleverna att lära sig tolka data under arbetet. Det underlättade att använda rätt ord och
statistikregister när eleverna behövde argumentera. Korrekt användning av ord från
statistikregistret, exempelvis när eleverna arbetade med lägesmått, hjälpte även eleverna att
utvecklas kognitivt. De elever som kunde använda statistikregistret blev också lättare
förstådda och de respekterades av gruppen.

Nyckelord
Statistisk problemlösning, möte, stå fast, mellanrum, set-before, met-before, begreppsbild,
begreppsdefinition, kognitiv struktur
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1. Inledning
Vad gör att elever har svårt med matematik? Vad krävs för att eleverna ska känna sig duktiga
och motiverade för att jobba med matematik? Vad krävs för att bedriva en bra undervisning?
Resultat från PISA 2013 (Programme for International Student Assessment) utvärderar
femtonåriga elevers kunskap i olika länder visade att svenska 15-åringars kunskaper i
matematik fortsätter att försämras. Resultaten har försämrats mellan år 2009 och 2012 jämfört
med andra OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Resultat visar att 25 av 34 länder är bättre än Sverige i matematik. TIMSS (Third
International Mathematics and Science Study) 2011 visar att eleverna i årskurs 4:s
matematikkunskap resultat är lägre jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECDländerna. Matematikresultaten för elever i årskurs 8 har försämrats avsevärt över hela
perioden 1995 till 2011.
Att elever tappar intresse för matematik och får sämre resultat är inte nytt. Det här är
problemet finns mer eller mindre överallt. Vi träffar elever som inte gillar matematik. De
gillar inte matematiklektionerna och när de väl är där är de ofokuserade och oengagerade. Det
finns ett persiskt ordspråk som säger ”Himlen har samma färg över hela världen”. Det är
samma problem överallt, det spelar ingen roll vems barn är det eller var eleverna kommer
ifrån.
Varför är det så svårt för elever att förstå och se fina och vackra mönster inom matematiken?
Varför ropar eleverna inte av glädje när lektionen börjar? Kan det vara att vi orienterar
eleverna fel? Kan det vara så att vi inte tar eleverna till den matematiska skogen och inte kan
framföra poesin i matematiken?
Vilka möjligheter har eleverna att få glädjen av matematiken både i skolan och i livet? Kan
det vara så att när eleverna väl ser samband och mönster i matematik får de en annorlunda
förståelse för den och detta påverkar elevernas syn på matematiken? I LGR 11:s kursplan för
matematik står att syftet för undervisningen är:
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra
och följa matematiska resonemang, och
 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s. 63).

Ett av områdena inom matematiken som eleverna alltid frågar varför de ska lära sig och har
svårt att förstå är statistik. I samma dokument (LGR 11:s kursplan) står bland annat vad
eleverna ska lära sig om statistik,


Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och
andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått
kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar (s.66).
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Alla elever har rätt att få en undervisning som är både lärorik och givande för dem.
Någonstans på vägen tappar eleverna sitt intresse för matematik. Med detta arbete vill jag
försöka förstå elevernas tankegång, förståelse och uppfattning kring statistik samt få en ökad
kunskap inom detta område.
Under mitt arbete som lärare har jag lagt märke till att eleverna blir mer engagerade när jag
låtit dem arbeta med annat material än läroboken. Därför har jag valt de här specifika
uppgifterna i förhoppning att de skulle engagera eleverna.

1.1 Val av teoretiska utgångspunkter för studien
Under många år har även andra lärare och forskare diskuterat hur eleverna lär sig matematik
och varför eleverna tycker att matematik är ett svårt skolämne. Tall (2008 och 2010) beskriver
tre matematiska världar och hur eleverna utvecklas kognitivt. Han tar upp frågan om hur det
kommer sig att vissa elever har en mer avancerad kognitiv utveckling än andra och effekterna
av sådana elevers tidigare erfarenhet, met-befores, på lärandet.
Wickman (2008) tar upp frågan om hur eleverna lär sig under ett möte och vilka diskurser
som pågår mellan eleverna själva samt mellan elever och lärare under tiden. Han behandlar
även språket och den estetiska påverkan på elevernas vidareutveckling under sina studier.
Kan dessa två olika teorier ge förståelse för elevernas utveckling i en statistikkurs? Kan dessa
idéer ge en högre förståelse för hur eleverna lär sig statistik och utveckla våra kunskaper om
elevernas tankar, metoder och kunskaper? Kan de här teorierna hjälpa oss att förstå vad som
händer med eleven och i klassrummet och när en utveckling sker hos eleven och i gruppen?
Dessa funderingar får mig att vilja få något slags svar och förståelse, inte bara för mig själv,
utan även för andra verksamma lärare.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med detta arbete är att skapa ökad förståelse för hur eleverna löser statistiska uppgifter
och lär sig statistik. I det syftet ingår att få insikt i elevernas användning av sina egna
erfarenheter och gruppens erfarenhet.
Lärande sker på många olika sätt och i många situationer. Vid lärarens genomgång lär sig
elever, men det är svårt att se hur detta lärande äger rum. Det lärande som sker i samtal
mellan elever kan synliggöras lättare. I den här undersökningen begränsas därför studien till
lärande som inträffar i små grupper. Här studerades en grupp elever i årskurs 7 i en skola i
Stockholmsområdet. Elevernas uppgifter valdes med utgångspunkt från målen för statistik i
läroplanen. För analysen användes bland annat de arbeten av Tall och Wickman som nämndes
i 1.1, vilket ledde till följande forskningsfrågor:



Hur kan statistiklärande synliggöras med en kognitiv modell?
Hur kan statistiklärande synliggöras med en pragmatisk lärandemodell?
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2.1 Statistikdidaktik
Tyvärr finns det inte så mycket forskning om hur elever lär sig statistik. De få undersökningar
som finns inom området handlar mest om universitetsstudenter. En litteratursökning hänvisar
till JSE (Journal of Statistics at Education) som är en internationell journal om undervisning
och lärande av statistik. På JSE.s hemsida meddelar redaktören med glädje att Dr. Anna
Bargagliotti blivit medlem av redaktionen och ska arbeta medforskning om K-12 statistik. En
sådan notis visar ett ökat intresse av forskning angående undervisning av statistik i
grundskolan.
Shaughnessy (1992) hävdar att från 1980 talet i takt med att statistik som ämne har kommit in
i de olika läroplanerna runt om i världen har forskningsintresset för statistik och
sannolikhetslära i skolan växt. Garfield (1995) innehåller en översikt av forskning om
statistiskundervisning och lärande. Sedan har det fortsatt att publiceras intressanta
publikationer i detta ämne i så skilda discipliner som psykologi, pedagogik och
matematikdidaktik. En del av denna forskning publiceras i Statistics Education Research
Journal (SERJ) som grundades under 2000 talet. Garfield and Ben-Zvi (2007) berättar i sin
artikel om de olika discipliner som publicerar artiklar om ämnet statistik. Mellan 2000 och
2013 har cirka 80 artiklar publicerats inom statistikdidaktik. Från och med slutet av 90-talet
fram tills nu har olika forskare runt om i världen fått ett intresse för statistik i skolan och
elevers utveckling, förståelse och resonemang om detta ämne i undervisningen. Forskare har
även intresserat sig för lärarnas kunskaper i statistisk och sannolikhetslära och hur de
resonerar om statistik. Majoriteten av de publicerade artiklarna handlar om lärande på
universitetsnivå. När det gällde grundskolan fann jag inga artiklar som analyserade
statistiklärande så detaljerat som jag var intresserad av. Denna brist ledde mig till min studie.
En studie som dock berörde elever på högstadiet är Shaughnessy (2007).
Shaughnessy refererar till Zawojewski and Shaughnessy (2000). Författarna skriver att en
analys gjort 1996 av NAEP (National assessment of educational progress) visar att:
•

•

•

Över hälften av eleverna i årskurs 8 kan läsa av information från tabeller, diagram och
grafer, men de har svårigheter att använda informationen för andra ändamål såsom att
dra slutsatser baserade på data.
När man jämförde NAEP resultaten mellan åren l990-l996 för eleverna i årskurs 8 i
högstadiet och år 3 i gymnasiet visade eleverna en väsentlig förbättring när det gällde
att lösa problem som krävde att hitta medelvärde och median för datamängder.
När eleverna i årskurs 8 i högstadiet och år 3 i gymnasiet fick välja tenderade de att
välja medelvärdet över medianen, oavsett fördelningen av data i uppgifterna (s.960).

Pfannkuch och Wild (1999) påstår att statistiker använder kontinuerligt och samtidigt fyra
dimensioner i en undersökande cykel när de arbetar med statistiska problem. Detta kallar de
för statistiska tänkandet:
1. En undersökande cykel PPDAC (problem, planering, data, analys, slutsats)
2. Typ av tänkande: vilket delas i två delar, den första är allmänna typer (strategisk, söker
förklaringar, modellering, tillämpningar av teknik). Den andra delen är grundläggande
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typer (erkännande, behovet av data, behandling av variation, resonemang med
statistiska modeller och integrera den statistiska och kontextuella)
3. En frågande cykel: bestämmer vad ska: (tros, fortsätta att underhållas, förkastas)
föreställa sig möjligheter: (planera, kritisera, förklara, krav), information och idéer
(internt, externt) Data (läsa/lyssna/se, översätta, sammanfatta, ansluta) kontrollera mot
referenspunkter (internt, externt).
4. Disposition: skepsis, fantasifull, nyfikenhet och medvetenhet, öppenhet, en benägenhet
att söka djupare mening, logiskt tänkande, engagemang och uthållighet.
Enligt Shaughnessy (2007) är den undersökande cykeln PPDAC användbar i alla statistiska
undersökningar. Shaughnessy anser att lärare i USA lägger stor vikt på DAC (data, analys,
slutsats) men väldigt lite tid ägnas åt PP-delar det vill säga problemet och planeringen i
klassrummet. Han menar att detta gör att eleverna kommer att vara dåligt rustade för att
hantera statistikproblem i tidiga stadier av problemformuleringar.
Watson (1997) skriver att tre kompetenser uppstår när vi arbetar med statistiska uppgifter. Att
tänka i termer av dessa kompetenser kan hjälpa lärarna att strukturera sin undervisning och
planera sin bedömning av elever. Nivå ett handlar om att ha en förståelse avseende
grundläggande statistiska begrepp eller terminologi. Nivå två rör sig om att kunna reflektera
och tillämpa statistiska termer inom ett verkligt eller större sammanhang. Till sist kommer
nivå tre som handlar om att ha ett kritiskt resonemang. Det är under den här fasen som vi kan
ifrågasätta de olika statistiska presentationerna och använda vår kunskap för att få förståelse
av sammanhanget (Watson, 1997).
Emanuelsson, Johansson och Ryding (1992) in sin bok om ”Geometri och statistik” berättar
om ”Vad är en statistikundersökning?” och ger förslag på olika undersökningar för lärare. I
kapitel 8 i boken Matematik – ett kommunikationsämne (Ahlström, Bergius, Emanuelsson
m.fl. 1996) också finns uppgifter för lärare att arbeta med statistik. I kapitel 9 i boken under
rubriken ”Den första statistiken” berättar Dunkels hur lärare kan med hjälp av stam–
bladdiagram jobba med positionssystemet.
Relevant till min studie finns flera studier om grupparbete för nybörjare i statistik på
högskolenivå. Giraud (1997) är en av de få som har studerat i område statistik. Han har
studerat två klasser vid universitet när de arbetade med statistiska problemlösningar. En klass
arbetade i små kooperativa grupper medan den andra klassen var en föreläsningsklass. Båda
klasserna arbetade med samma statistiska uppgifter. Giraud skriver att gruppmedlemmar i den
kooperativa klassen hjälpte varandra att förstå materialet och han kunde observera elevernas
förståelse genom att lyssna på deras diskussion. Denna information hjälpte honom att planera
sina föreläsningar bättre., vilket det var svårare i föreläsningsklassen. Elevernas poäng på
testerna i den kooperativa klassen var högre än för föreläsningsklassen. Giraud märkte också
att eleverna i samarbetsgruppen verkade mindre hämmade att ställa frågor i de mindre
grupperna. Eleverna i de kooperativa grupperna tycktes också vara mer ansvariga för sitt egen
lärande
Borresens (1990) studie behandlar också högskoleelevernas arbete i smågrupper i ett
statistiks–klassrum. Han upptäckte – liksom Giraud, att eleverna presterade bättre i de
smågrupperna på provresultat än de elever som arbetade individuellt. Smågruppselever
4

märkte att varje form av ömsesidig hjälp resulterade till bättre resultat. Borresens studie
visade att ofta en av eleverna stimulerade gruppen att arbeta med andra. Vanligtvis var det en
duktig elev som verkade njuta av att hjälpa andra. Det var inte ovanligt att en sådan elev
stannade i klassrummet efter hans eller hennes grupp hade avslutat uppdraget, för att arbeta
med andra grupper.
Mevarechs (1983) studie är relevant till min studie i ett annat avseende. När de ickematematiskt orienterade elever i hennes studie löste problem i beskrivande statistik visade de
upp ett felaktigt tänkande. De trodde att man kunde hitta medelvärdet i en population genom
att använda populationens delgruppers medelvärden även om delgrupperna inte var av samma
storlek.
Eleverna i Mevarechs studie såg på medelvärdet som en instruktion att addera värden och dela
med antalet värden – inte som ett genomsnittligt värde.
Register
Halliday (1978) skriver om vikten av användning av språk i inlärningsprocessen. Han anser
att språket har utvecklats i relation till människors sociala behov. Han skriver om den
språkliga variationen och använder sig av tre delar för att hålla isär de olika situationerna. Den
första delen är field eller fält (verksamhet) som syftar på textens ämne. Den andra är tenor
eller relation som syftar på talaren och lyssnare och deras förhållande. Till sist den tredje
delen är mode eller kommunikationssätt. Halliday kallar de tre delarna tillsammans för
register. Med andra ord menar han att begreppet register används när en grupp använder
uttryck/ord i en situation för ett speciellt syfte. Till exempel vi kan använda ordet
matematiskregister eller statistikregister när vi pratar om speciella ord/uttryck som vi
använder specifikt inom de områdena.

2.2 Teoretiska utgångspunkter
Arbetets teoretiska utgångspunkter rör sig mellan en kognitiv modell och ett pragmatiskt
tankesätt. Den första utgångspunkten är de tre matematiska världarna och kognitiva
strukturerna som har beskrivits av Tall (2001, 2002, 2004 och 2008) samt Tall och Vinner
(1981) som i sin tur har inspirerats av Piaget. Den andra utgångspunkten är det pragmatiska
tankesättet som har beskrivits av (2002 och 2006), Wickman och Östman (2001), samt
Jakobsson och Wickman (2008). Dessa författare har inspirerats av Wittgenstein (1992) och
Dewey (1997).
Anledningen till att jag presenterar två olika teorier är i den här studien är att Talls teori
beskriver både hur individens hjärna fungerar för att lära sig matematik och visar att individen
kan uppnå matematiskförståelse på olika sätt. Wickmans teori kompletterar Talls teori genom
att visa hur en individ går vidare i sin tankeutveckling och lärandeprocess och hur en viktig
del av den processen fungerar när eleverna arbetar i grupper.
Många som håller på klassrumsforskning och studerar lärande hamnar i en konflikt mellan att
tänka i termer av individuellt lärande och hur den sociala kontexten påverkar lärande. När jag
började min studie hamnade jag i samma dellemma. Jag är väl medveten att det finns många
som påstår att det är omöjligt att kombinera kognitiva teorier och sociokulturella teorier.
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Kognitiva teorier och sociokulturella teorier bygger på olika grundläggande idéer om vad
lärande är. Den ena är att förstå kognitiva strukturer och den andra är att kunskaper byggs i ett
sammanhang och att kunskapen finns i det sammanhanget. Det kan vara problematiskt att
kombinera kognitiva och sociokulturella teorier men jag har valt att göra det. Teorierna har
använts på det följande sätt: Först använde jag det pragmatiska analysverktyget
(sociokulturella) genom att observera sociala interaktioner och sedan har jag observerat
kognitiva strukturer hos eleverna.
Några forskare som har tagit upp debatten om att kombinera kognitiva modeller med
sociokulturellt tänkande är Biesta, Hodkinson och James (2007/2008). Författarna refererar
bland annat till Dewey som hävdar att lärande är förkroppsligat eller som han uttrycker (that
learning is embodied). Biesta m.fl. (2007/2008) även refererar till Vosniadou (2007) som
hävdar att gränserna mellan vad som ligger inom och utanför huvudet måste mjukas upp.
Författarna skriver att i centrum för både kognitiva förespråkare och sociokulturella tänkare i
lärandedebatten är frågor om tanke, kunskap och förståelse viktiga. De tar också upp
lärandetänkande som bygger på Vygotskij (1978). Även om jag inser att det kognitiva
synsättet och det sociokulturella synsättet bygger på olika antaganden av lärande är, upplevde
jag att jag behövde båda förklaringsmodellerna i min studie.
Talls tre matematiska världar har använts från 2004. Tall är en etablerad matematiskdidaktiker
och hans termer begreppsbild och begreppsdefinition har använts ännu längre. Wickmans
teori kommer från ett sociokulturellt perspektiv och har andra grundvärderingar i hur man ser
på lärande. I den här studien har de två teorierna använts parallellt som ett analysverktyg. För
mig växte idén fram under studien att jag behövde använda både Talls världar och Wickmans
tankar om möten för att förstå hur eleverna lär sig och hur vi kan göra så att eleverna lär sig
än mer.
Lärare och forskare har stor hjälp av att veta var varje elev ligger i sin kognitiva utveckling
för att placera eleverna i rätta grupper när de arbetar i grupp. För att eleverna ska få bättre
förståelse behövs också en bra insikt över hur de fungerar socialt. Elever med olika sociala
och kognitiva erfarenheter behöver mötas så att de kan maximera sin lärande eller nå
maximalt lärande. Det är då vi kan ge eleverna de förutsättningar som de behöver för att de
ska växa kognitivt och få förståelse för matematik. Det är då vi kan höra eleverna säga ”jag
älskar matematik” och vill gå till matematiklektionerna.
Jag menar inte att det bara är med hjälp av sociokulturella perspektiv eller bara genom ett
kognitivt tankesätt vi kan se hur eleverna tänker och arbetar. Däremot är jag övertygad om att
vi kan förstå hur vi ska gå vidare med eleverna om vi använder oss av båda teorierna. När jag
läste om olika forskningsmetoder började jag intressera mig för de två teorier jag har
presenterat i avsnitt 2.2. Det verkade som om båda teorierna skulle vara användbara för att få
fram det jag ville belysa. Med tiden blev det mer och mer uppenbart att det vore
ändamålsenligt att använda båda synsätten för att belysa elevernas lärande i statistik. Det som
förenar de två teorierna är att båda betonar vikten av språket – språkets betydelse för hur
människor lär. Språket spelar också en stor roll i min analys av elevernas lärande. Begreppen
set-before, met-before, konceptbild och konceptdefinition i Talls teorier, samt
meningsskapande, diskurs, interaktion, stå fast och mellanrum är användbara begrepp för min
observationsstudie.
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Att använda båda teorierna ger mig två fördelar. Talls teori hjälper mig att synliggöra och
reflektera över de kognitiva egenskaperna hos eleven. Wickmans teori hjälper mig att
kartlägga hur elever kan påverka grupper och sig själva att växa kognitivt. Liksom när jag
använder progressiva glasögon kan jag se bättre både på långt håll och nära. Genom att
använda båda metoderna förstår vi eleverna bättre och kan lättare hjälpa dem. Vi hjälper
eleverna som har matematiska svårigheter samt hjälper de duktiga eleverna att växa ännu mer.
Det finns ingen modell som är rätt eller fel, det finns bara användbara modeller. Jag upptäckte
att det för mitt syfte var mest användbart att kombinera dessa två teorier till en modell.
2.2.1 Talls syn på matematiklärande och hans tre världar

Talls idéer är grundade på en helhetssyn av långsiktigt mänskligt lärande och genetiska
strukturer som vi delar. Vi utvecklar detta långsiktiga lärande individuellt baserat på våra
personliga erfarenheter. Tall (2008) anser att människor föds med vissa grundläggande
aspekter som finns i våra gener. De här aspekterna utvecklas personligt beroende på varje
individs tolkning av nya situationer och bygger på tidigare erfarenhet. Han kallar dessa
aspekter set–before och menar att tre sådana aspekter är speciellt betydelsefulla för
matematiskt tänkande. Han skriver att individens utveckling från barndom till vuxenliv
bygger på de tre grundläggande set-befores aspekterna – det vill säga mönster, upprepning
och språk. De här aspekterna utformar de tre sammanhängande sekvenser av utveckling som
smälts samman för att bygga ett mentalt system av matematisktänkande.
Set-before, met-before
Enligt Tall (2008) består ”set-before” tillämpat på matematiklärande av tre olika aspekter.
Den första aspekten är att kunna känna igen mönster, se likheter och skillnader. Den andra
innefattar repetition av sekvenser och handlingar tills vi automatiserat dem. Den tredje är
språket. Med hjälp av språket vi kan berätta om och förbättra de metoder som vi använder när
vi tänker på saker och resonerar kring dem. Exempelvis när eleven lär sig skillnaden mellan
siffror och tal eller lär sig positionssystemet kommer eleven så småningom att automatisera
detta. I samma artikel skriver Tall att personlig utveckling bygger på erfarenheter som
individen har mött tidigare. Tidigare erfarenheter formar samband i hjärnan som påverkar hur
vi upplever nya situationer. Tall definierar met-before som ”möjligheten att förstå något nytt
baserat på individens tidigare erfarenheter” (Tall 2008, s.6). Till exempel kan en elev behöva
veta skillnaden mellan siffror och tal som met-before för att kunna skapa en förståelse kring
positionssystemet.
Enligt Tall (2008) kan tidigare upplevelser samtidigt ställa till med förvirring och problem i
vissa situationer, såsom att ta bort betyder att vi får mindre. När vi subtraherar negativa tal, får
vi ”mer”. Met-before kan fungera dolt och påverka hur en person tolkar en sådan situation.
Met-before beror på en persons utveckling.
Matematikens tre världar enligt Tall
I Talls modell ligger fokus på den kognitiva strukturen och hur begreppsbildning sker baserat
på de tre grundläggande set-before aspekterna. Tall (2002) refererar till Roschs teori (Rosch,
Mervis och Gray 1976) och menar att barn först ser grundläggande kategorier till exempel
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hund och senare flyttar sin uppmärksamhet till delmängder som exempelvis pudlar. Han anser
att en grundläggande kategori kan representera den högsta nivån. Man kan säga att
kategorimedlemmarna ger en liknande upplevd mental bild. Han hävdar att ”objekt är i fokus
för uppmärksamheten”. Under individens utveckling, från när individen är ett litet barn och
till med när hon blir en sofistikerad vuxen person bygger hon sina erfarenheter på upplevelse
grundad på de tre aspekterna av set-before. Exempelvis kan en person ha haft tidigare
upplevelser och erfarenheter av siffror och tal innan hon uppmärksammas på den matematiska
beskrivningen av positionssystemet.
Tall (2004) anser att när en person blir medveten om var i de olika utvecklingsnivåerna hon
befinner sig och vilka erfarenheter hon har, kan den här personen skapa met-before som
senare hjälper henne att utvecklas på ett bredare sätt. Samtidigt får personen i fråga
möjligheten att få en sammanhållen syn på sin kognitiva utveckling. Tall antyder att vi genom
set-befores tre olika tillvägagångssätt kan bilda en förståelse för matematiska begrepp som i
sin tur är grunden för de tre världarna.
A. Den första världen är en ”conceptual-embodied” värld eller den konceptuella–
förkroppsligade världen, som bygger på våra upptäcker och uppfattningar av objekt
och reflektioner över objektens egenskaper. Det är våra iakttagelser som upplevs i den
reella världen vilka sedan återges i sinnet och ordnas in i våra egna mentala strukturer.
Denna värld innehåller både koncept som existerar i den reella världen och begrepp
som kan skapa mentala bilder och ge fysiska egenskaper till begreppen, fast de
existerar inte i den reella världen.
B. Den andra världen är en ”proceptual-symbolic” värld som växer fram ur den första
världen genom handling (t.ex. räkna) och symboliseras som tänkbara begrepp (t.ex.
antalet). Den centrala delen i denna värld är ”procept” vilket är en blandning av första
delen av ordet pro–cess och con–cept. Procept fungerar både som processer och
begrepp att tänka på, dessa kapslas in i handlingar och begrepp. Till exempel. 3
i stam–bladdiagram eller 3 + 2 är både en process som genomförs eller ett tänkbart
koncept som produceras av processen. Denna kombination av symbol, process och
koncept kallas ”elementärt procept” och har samma utgångskoncept som procept.
C. Den sista och tredje världen är en ”axiomatic-formal” värld eller ”formella” världen
som utgår från formella definitioner och bevis av begrepp. Den vänder sekvensen av
meningsskapande från definitioner som bygger på kända föremål för formella begrepp.
Den utgår ifrån att infoga teoretiska definitioner och hitta nya egenskaper för att bygga
större och nya strukturer. Tall (2004) exemplifierar detta:
Exempelvis är uttalandet 3 + 4 = 4 + 3 sant i de tidiga stadierna av den förkroppsligade världen. Detta
eftersom det kan ses som följande: Om två uppsättningar av 3 och 4 omplaceras förblir de totalt
desamma. I de tidiga stadierna av den proceptualla världen är det sant eftersom samma svar erhålls
oavsett hur det beräknas. I algebra antas uttalandet a + b= b.+.a vara sant från tidigare erfarenheter med
utförande och beräkning. I den formella världen av axiomatiska teorier, uppges a + b = b + a vara sant
som ett axiom (s.5).

Talls idéer bygger på tanken att individens matematiska erfarenheter grundas på individens
arv. Dessa erfarenheter leder sedan till en utveckling som fortsätter under hela personens liv.
8

Concept Image och Concept Definition
Enligt Tall (2001) är människans hjärna begränsad, men när den fokuserar klarar den av
komplexa uppgifter. Exempelvis när vi ska bedöma en situation använder vår hjärna den
viktiga informationen och fattar ett lämpligt beslut. Detta gör att vi medvetet sorterar all
information och använder det som behövs vid en given tidpunkt ur olika aspekter vilket
sammankopplas mentalt på olika sätt. Tall och Vinner (1981) påpekar att vi har mött många
begrepp i matematik innan de formellt definieras och gett oss komplexa kognitivstrukturer i
huvudet. Vid skapandet av ett begrepp framkallar vi en mängd personliga mentala bilder.
Tall beskriver det genom att referera till ett av Richard Skemps uttalanden:
… in putting two familiar words together in a new way to signal the need to establish a new meaning
(such as ‘instrumental understanding’ and ‘relational understanding’ or ‘concept image’ and ‘concept
definition’) Tall (2008, s.7).

Vi skapar komplicerade begreppsbilder Concept images genom att vi utnyttjar begreppen
samt möter nya begrepp och reflekterar kring dem. Dessa nya koncept har vi aldrig stött på i
den reella världen, men vi urskiljer dessa nya begrepp och skapar fysiska egenskaper och
mentala bilder.
Vi utvecklar en hel concept image eller begreppsbild (som jag kommer och använda
fortsättningen) för ett givet begrepp i hjärnan. Tall (2001, s.4) kallar detta ”den totala
kognitiva struktur som är associerad med begreppet som omfattar alla mentala bilder och
tillhörande egenskaper och processer.”. Han refererar till ett av sina tidigare arbeten med
Vinner (Tall och Vinner, 1981) och menar att: Konceptbild består av de kognitiva strukturerna
som uppstår i individens hjärna och associeras med ett givet koncept. Denna utvecklas på
olika sätt och vid olika tidpunkter. Tall poängterar att vi försöker att rationalisera våra olika
erfarenheter så att vi kan bygga upp en sammanhängande bild.
Enligt Tall och Vinner (1981) kan concept definition eller begreppsdefinitionen (som jag
kommer och använda fortsättningen) betraktas som ett ord som används för att fastställa
begreppet. Man kan lära sig den utantill eller skapa en personlig bild för definitionen. Tall
(2001) anser att ju mer avancerat ett barns tänkande är desto mer märker barnet strukturernas
egenskaper och relationerna mellan dem. Vi börjar med det formella tänkandet när
egenskaperna hos de utvalda bilderna isoleras och används som begreppsdefinition.
Begreppsdefinitionen blir personlig genom att variera från en tid till en annan (Tall och
Vinner, 1981).
Tall (2001) anser att många elever inte använder den formella konceptdefinitionen och i stället
föredrar att bygga egna personliga variationer av definitioner. Ibland är detta otillräckligt eller
förvrängt vilket kan resultera till i fördelning såväl framgång som misslyckande.
2.2.2 Det pragmatiska tankesättet

Vanor är impulsstyrda mönster i en människas sätt att handla i påverkan av omgivningen.
Vanor uppstår/sker i interaktionen mellan omgivningen och människan. Vanor har olika
aspekter. Det kan vara politiska, mentala, fysiska, kulturella, historiska eller sociala aspekter.
Dewey (1997) förklarar att vi lär oss genom interaktion med omvärlden och genom att delta i
situerade aktiviteter. Han anser att vanor är nödvändiga.
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Dewey (1997) använder även termen erfarenhet och med detta menar han hur människor lever
sina liv. Genom handling blir människor varse konsekvenserna av sina handlingar och det är
detta vi erfar. Vi människor erfar ständigt genom samröre med omgivningen. Enligt Dewey
måste lärandets mål vara att lära om vår värld som vi erfar den. Genom att eleverna utvecklar
sina tankeprocesser och reflekterar kring sina upplevelser kan den nya erfarenheten odlas i
deras tankar och användas i nya situationer. När eleverna har fått möjlighet att förstå och
använda sig av varandras erfarenheter och upplevelse har vi uppnått målet med lärandet och
eleverna kan lättare erfara det nya ordet. Exempelvis kan eleverna lättare förstå skillnaden
mellan tal och siffror genom att eleverna drar nytta av varandras erfarenheter eller som Tall
kallar det met-before.
Med Kontinuitetens princip menar Dewey att vi utvecklas genom att påverka och bli
påverkade, men våra erfarenheter förändras inte helt och hållet. Vi använder de tidigare
erfarenheterna i nya situationer, vilket hjälper oss att erfara i de framtida situationerna.
Klassrumsmiljön, omgivningen och samspelet mellan eleverna samt mellan eleverna och
lärare är viktiga enligt Dewey. Dessa faktorer påverkar elevernas tänkande. En uppenbar
aspekt i lärandeprocessen ligger i ömsesidigheten mellan den sociala och den individuella
relationen. ”Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och
förändrad erfarenhet” (Dewey, 1997, s.39).
För att eleverna ska kunna ta till sig den nya erfarenheten bör de antingen överge eller
förvandla en tidigare erfarenhet till en ny erfarenhet. Detta kan bli möjligt genom att eleverna
ser en tydlig koppling mellan den tidigare erfarenheten tidigare kunskapen och den nya
erfarenheten nya kunskapen. Genom att eleverna samtalar med varandra, befäster de den nya
erfarenheten bättre och kan se en koppling mellan den tidigare och den nya erfarenheten.
Om erfarenheten är grunden för vår vishet, så är det naturligtvis den förgångna erfarenheten. Och det är inte
bara genom min erfarenhet, utan genom de andras, som jag får kunskap (Wittgenstein 1992, §.275).

Diskursen i klassrummet hjälper eleverna att använda varandras erfarenhet och skapa en
gemensam erfarenhet. På detta sätt kan de befästa den nya kunskapen bättre.
Språkspel
Wittgenstein (1953/1992) jämför språket med en verktygslåda som innehåller olika verktyg
såsom hammare, tång, såg, skruvmejsel, tumstock, limpannan, lim, spik och skruv. Han
menar att:
… Vad som förvirrar oss, är naturligtvis likformigheten i det sätt, varpå orden framträder för oss, då de
uttalas eller förekommer i skrift och tryck. Ty deras användning framstår inte så tydligt för oss (§.11).

Vi tolkar de ord som används och ger dem en specifik mening i den kontext som de används.
Hur vi använder ord i det sammanhang som ger orden mening kallar han språkspel.
Wittgenstein (1992) anser att en väsentlig aspekt av att vi delar något är att vi är sysselsatta
med att tillsammans bygga ett funktionellt system som hjälper oss att lösa vissa problem, i tid
och rum när deltagarna i ett spel samspelar och förhåller sig till samma regel fungerar det.
Därför blir det viktigt att det som sker i ett språkspel är omedelbart begripligt.
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Möte
Enligt Wittgenstein (1992) har möten en nära koppling till interaktion och situation. Wickman
och Östman (2002) menar att Wittgenstein vagt använt ordet situation relativt ofta på ett sätt
som inte bestämt skiljer sig från kontext eller språkspel. De menar att situation och interaktion
är nära relaterade till varandra. Vi måste studera vilka interaktioner som träder fram för att
kunna hålla isär olika situationer från varandra. Därför blir det viktigt att studera de samspel
som sker i diskurser (ordet diskurs i den här studien betyder konversationer och meningsbyte
som handlar om ett specifikt ämne).
Situationen som eleverna upplever i en interaktion eller mötet som pågår i klassrummet,
(mötet mellan lärare och elever eller mellan elever) hjälper eleverna att urskilja ordens
innebörd. Genom att eleverna använder sin fantasi och sätter ord på sina tidigare erfarenheter
kan de lättare förstå den aktuella erfarenheten och situationens syfte.
Genom att eleverna berättar om sina tidigare erfarenheter och kopplar ihop den till nya
erfarenheter skapas en ny situation och interaktionerna ändrar riktning. På detta sätt är
elevernas sinne mer öppet för ett nytt möte.
Stå fast
Jakobsson och Wickman (2008) delar Deweys idéer. De anser att det inte finns situationer
som är exakt identiska. Våra upplevelser omvandlas kontinuerligt i samverkan med det som
händer och därför lär vi oss ständigt något nytt. Jakobsson och Wickman (2008) menar att det
inte bara är varje erfarenhet och lärande som är kognitivt, utan även värderingar och känslor
som är kontinuerliga i handling. Dessa hänger ihop och är alla förutsättningar för hur vi går
vidare i handling, vad vi gör. Därtill är den estetiska upplevelsen en viktig del av en
upplevelse.
Både i Wickman och Östman (2001) samt Jakobsson och Wickman (2008) bygger författarna
sina analyser av kunskapsteori på fyra operativa begrepp. De fyra begreppen är stå fast,
relationer, mellanrum och möten begrepp som grundar sig på Deweys idéer. Stå fast är det
som omedelbart begripligt för samtalspartnern i ett språkspel, det vill säga när
samtalspartnerna förstår varandra och inte frågar varandra om det använda ordets betydelse.
Jakobsson och Wickman (2008) menar att det i slutändan inte går att tolka nya relationer om
inga ord står fast. Om man inte äger en gemensam definition av ordet, blir konsekvensen av
detta blir att samtalet avstannar.
Enligt Wickman (kursträff oktober 2012) är det viktigt att folk använder ord som ”stå fast” utan att
ifrågasätta dess betydelse. Lärare och elever fortsätter att prata och att göra det de håller på med utan att
stanna upp och fråga varandra om en definition. Om ordet inte står fast, frågar man efter en definition. Om
ordet däremot står fast vet vi inte om man äger en gemensam definition av ordet. Man använder helt enkelt
ordet. I undervisning är detta intressant eftersom folk ibland hamnar fel, när ordet borde ifrågasättas. Man
har inte en gemensam definition trots att ordet står fast.

Att något står fast i ett språkspel visar att personerna behärskar ett språkspel. Det finns
självklarhet i meningen och inom diskursen. När eleverna deltar i ett möte kan vi genom att
betrakta språk se vad som står fast och vad som styr samtalet. Wickman och Östman (2001),
anser för att en person ska lära sig något måste det som står fast stämma med personens
erfarenheter. Här skapas lärande genom relationer som likheter och skillnader till det som står
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fast. Det som sker under en diskurs skapar möten. När ett nätverk av likheter överlappar
varandra kallas det för spel. Men relationerna är inte bara likheter. Wickman (2002) anser att
både likheter och skillnader framkallar "det som uppstår fast", alltså kan man säga att kunskap
är som relationer mellan likheter och olikheter vilket enligt honom gör att lärandet omedelbart
blir begripligt i egenskap av tolkning av nya relationer. Lärande kräver att de närvarande
aktörerna i en diskurs märker behovet av nya relationer. Emellanåt uppstår mellanrum ”gap” i
en diskurs vilket fylls med nya relationer. Men ibland lyckas inte deltagarna att fylla
mellanrummen framgångsrikt med nya relationer. Dessa mellanrum kan dröja kvar tills de
fylls i framtida möten. Kunskap och lärande är delar av en dynamisk process där relationer
skapas i mötet mellan individer och mellan individer och världen.
Dewey (1925) skriver i sin bok Experience and nature att människor skapar meningar i
relation till konsekvenserna av sina handlingar. Detta kallar pragmatiker för meningsskapande
och menar att meningsskapande är något som sker i en handling. Detta gör att våra
meningsskapanden påverkar den riktning som lärandet tar i speciella situationer. För att
eleverna ska kunna lära sig ett nytt begrepp behöver de utveckla nya meningskapanden i
relation till resultatet av sina handlingar.
Jakobsson och Wickman (2008) använder sig av estetiska bedömningar i sin analys som
framgår av barnens tonfall såväl som av sammanhanget. De menar att estetiska upplevelser
har en viktig roll i lärandet för barnens deltagande i diskursen och för barnens förståelse av
syftet när barnen beskriver vad de observerar. Jakobsson och Wickman (2008) skriver att
barns lärande ofta innebär att de lär sig nya estetiska relationer. Barnen hanterar många av
dessa situationer genom att de tar itu med de objekt, händelser och åtgärder, det vill säga
genom att delta. I deras undersökning påverkade några negativa estetiska upplevelser eleverna
så att de hade svårt att arbeta vidare och genomföra aktiviteten. Författarna kallar sådana
negativa estetiska upplevelser för estetiska konflikter.
Enligt Jakobsson (kursträff, 12 oktober 2012) använder yngre barn metaforer och estetiska
upplevelser för att lära sig. Alltså hjälper metaforer och estetiska upplevelserna att se till att
det inte blir mellanrum. De fylls av en ny relation och barnen lär sig en norm som hjälper
barnen att gå vidare. Genom att läraren sade ”vad fina de är” i en av Jakobssons
undersökningar hjälpte läraren eleverna gå vidare och veta att de gjorde rätt.
Elevernas estetiska erfarenheter hjälper dem att finna sig tillrätta och se vad som är önskvärt
och respektive vad som icke är önskvärt handlande. Wickman (2006) anser att estetisk
erfarenhet i en situation kan ha betydelse för vad vi uppfattar som hör hemma respektive inte
hör hemma.
Negativa upplevelser kan påverka eleven allmänt vilket gör att elevens möjligheter att
utvecklas begränsas. Men negativa upplevelser kan också hjälpa eleven att vidareutvecklas
om de fångas upp på rätt sätt. Jakobson och Wickman (2008) anser att yngre barns estetik är
av betydelse för vad de kan lära sig. Ibland sammanfaller dock inte barns estetik med vad de
förväntas göra.
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Lärarens roll i inlärningen
Wickman (2002) berättar att i hans undersökning spelade lärare en avgörande roll för vad
eleverna kan lära sig. Han skriver: ”Läraren fungerar som en samtalspartner och språkrör för
en annan verksamhet.” (s.10) Han anser att lärarens lyhördhet är avgörande under
arbetet/laborationerna då hon fungerar som en regissör och samtalspartner till eleverna.
Wickman skriver: ”Om vi vill få människor att se och handla på nya sätt, måste vi hitta
punkter där vi kan mötas med samma förståelse” (s.10).
2. 2.3 En statistisk lärandemiljö. Det matematiska lärandeklotet

När jag läste om Talls tre matematiska världar och om Wickmans pragmatiska teori insåg jag
att båda teorierna var användbara i under mitt arbete. Successivt kombinerade jag de två
föregående teorierna som jag presenterade i 2.2.1 och 2.2.2 till en ny modell som kommer att
presenteras här.
Elever som befinner sig i en statistisk klassrumsmiljö ligger på olika kognitiva nivåer. Vid
lärarens genomgång bildar eleven en egen uppfattning om det koncept som den erfar.
Individer uppfattar samma sak eller budskap på olika sätt. Om vi lyssnar på samma
föreläsning betyder det inte att vi uppfattar den på samma sätt. Våra tidigare erfarenheter
påverkar det upplevda när vi lyssnar, ser eller upplever något. Därför uppfattar vi saker olika.
För att kunskapen ska befästas hos eleven behöver eleven reflektera och använda det nya
konceptet eller begreppet som den har erfarit. Eleven behöver den vistas i en miljö där
personen i fråga kan växa. För att detta ska bli möjligt behöver eleven bli delaktig i möten där
hon får insyn i relationer mellan olika kunskapsbitar och få hjälp att fylla mellanrummen som
hon har i sina erfarenheter. Wickmans (2002) föreslag är att analysera elevgruppen genom att
observera möten, relationer och mellanrummen. Samtidigt behöver eleven kunna reflektera,
repetera, automatisera och resonera kring sina upplevelser när de arbetar med
matematiska/statistiska uppgifter. Det är då eleven ges möjlighet att erfara - met-before
upplevelser, vilka enligt Tall (2004, 2008) är viktiga för lärande.
Förutsättningarna är olika hos olika individer vid ett möte, oavsett om de har upplevt samma
koncept eller inte. Detta beror på deras tidigare erfarenhet. Samtidigt påverkas individen när
hon möts i ett samtal av de andras erfarenheter vilka hjälper individen att ytterligare utvecklas
kognitivt.
Med hjälp av figuren ett ”lärandemiljöklot” ska jag förklara hur jag tänker. Klotet
symboliserar den lärandemiljö eleven befinner sig i. Kärnan i den här miljön är mötet mellan
elever samt elever och lärare. Den upp-och- ned -vända tratten är en symbol för de tre
matematiska världarna. Det är vid ett möte där elever i de olika matematiska världarna
(konceptuella–förkroppsliga, proceptuella och formella världen) som vi får de bästa
förutsättningarna för att gruppen ska utvecklas. Om alla i gruppen ligger i den konceptuella
förkroppsligade världen blir det svårare att komma på nya idéer och om gruppen ligger i den
formella världen litar eleverna på sin kompetens och har svårare att mötas.
Vid ett möte använder sig eleverna av sina tidigare erfarenheter eller sina tidigare set-before.
Den sociala miljön och diskursen hjälper eleverna att vidareutveckla och utvidga sina
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erfarenheter. Den ger olika variationer av problemet som eleven jobbar med. Variationen
hjälper både gruppen och individerna att utvecklas.
När eleverna möts med olika förutsättningar utvecklas eleverna. Samtidigt kan de ändå ligga
på olika nivåer. Att använda sig av grupparbete som undervisningsmetod är inte en
engångsprocess, det är ett processarbete. Vid framtida möten när det uppstår problem kan
gruppen med hjälp av varandras erfarenheter och set-before klara av att lösa problemet
snabbare. Detta beror på att gruppen har fått dela med sig av sina tidigare erfarenheter vilka
hjälper eleven att bli van vid att arbeta i grupp. Diskursen som pågår vid kommande möten
hjälper eleverna att utvecklas ännu mer och nå en gemensam förståelse och kognitiv
utveckling. Denna process symboliseras med den sista symbolen i klotet som är den rättvända
tratten.
Studiens analys kommer att undersöka om hur elever som ligger i de tre matematiska
världarna möts och hur detta påverkar interaktionerna i mötet. Samtidigt kommer det även att
undersökas hur eleverna påverkar varandra kognitivt under mötet.

Figur 1: Illustrationen visar hur lärandeklotsmodell kan fungera
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3. Metod
3.1 Metodval
Studien går ut på att få bättre förståelse för statistisk undervisning i skolan och elevernas
förståelse kring ämnet. Läraren och eleverna i undersökningen ska ses som exempel på hur
sådana undervisningsmetoder kan se ut och hur dessa fungerar. Fokus ligger på elevernas
kommunikation och handlingar i lärandeprocessen.
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens design. Studien tillhör kategorin
klassrumsforskning. Metoden kan ses som en form av reflekterande empirisk forskning
(Alvesson och Sköldberg, 2010). Min metod är kvalitativ och jag använder mig av
observationer. Metoden innebär att observatören iakttar en händelse eller ett händelseförlopp
utan att göra märkbara intrång i skeendet. Fokus vid datainsamlingen och dataanalysen i
undersökningen ligger på elevernas ord (Bryman, 2011).
Undersökningen har genomförts med observationer under tre lektionspass av fem smågrupper
av årskurs 7 elever vilka i sin tur ingår i två större grupper. För att besvara studiens syfte och
frågeställningar har jag valt att genomföra strukturerade observationsstudier av elevernas
statistiska problemlösning och de diskurser som pågår i klassrummet. Strukturerade
observationsstudier går ut på att samma elever och lärare observeras under en viss tidsperiod
inom ett visst problemområde.

3.2 Val av material och uppgifter
Uppgifterna har valts från boken Exploring Data av Jemes, Landwehr och Watkins (1986).
Uppgifterna har översatts och anpassats till svenska språket och svenska elever. Jag har även
konstruerat egna uppgifter med idéer från boken. Från början hade jag gjort i ordning sju
uppgifter som var tänkta att genomföras, men i efterhand visade det sig att genomförandet av
uppgifterna tog längre tid än jag hade tänkt mig. På grund av tidsbrist använde jag endast två
av de utvalda uppgifterna. Uppgifterna handlar om stam–bladdiagram samt medelvärde och
median. Varje uppgift började med ett gemensamt lärarlett arbete och fortsatte därefter med
elevers grupparbete.

3.3 Procedur och etiska synpunkter
Innan genomförande av undersökningen krävdes ett samtycke från vårdnadshavare och
eleverna eftersom eleverna i undersökningen var under femton år. (Vetenskapsrådet, 2002)
Elever och vårdnadshavare från den skolan som undersökningen har genomförts i hade
medgivit sin tillåtelse till filmning och fotografering för användning i skolan och
skolutveckling. För att försäkra mig att både föräldrarna och eleverna är medvetna om
konsekvensen att delta i undersökningen samlade jag och en lärare eleverna vid skolstarten i
januari och informerade dem om undersökningen och att samtliga uppgifter är skyddade av
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personuppgiftslagen och sekretesslagen. Eleverna informerades även om att det var frivilligt
att medverka i undersökningen. Samtidigt skickades ett informationsbrev till föräldrarna som
informerade dem om hur materialet skulle komma att bearbetas. Dessutom försäkrades både
föräldrar och respondenterna igen av anonymitet i studien och att inga namn eller andra
personliga uppgifter kommer att nämnas (Vetenskapsrådet, 2002). Föräldrarnas och elevernas
svar behandlades på det sätt som beskrevs i informationsbrevet.

3.4 Datainsamling
Datainsamlingen skedde vid sex tillfällen under tre fredagar vårterminen 2013. Vid
datainsamlingstillfällena agerade jag bara som observatör och inspelare och var inte delaktig i
själva arbetet och utförandet av lektionerna.
Observation av elevernas arbete dokumenterades med hjälp av anteckningar, videokameror
och diktafoner/ljudband. Dessa sex tillfällen observationer har skett vid bestämda tider och i
samråd med klassläraren. Under tre förmiddagar studerades elevernas statistiska
problemlösning. Vid varje tillfälle användes två lektioner med två eller tre olika grupper på
vardera lektionen, vilket innebar att tio lektionsband samlades under observationerna.

3.5 Urval och deltagare, skola, klass och elever
Studien omfattar elever i årskurs 7. Eleverna valdes ut i samråd med lärare. De utvalda
eleverna fick arbeta i små grupper efter lektionens genomgång, det vill säga två och två eller
tre och tre. Under en av de sista lektionerna fick eleverna jobba i större grupp på grund av
några elevers frånvaro. Elevgruppen i undersökningen består av tolv elever som enligt läraren
befinner sig på olika nivåer av matematisk kompetens samt ingår i en elevgrupp med 54
elever i årskurs sju och en lärare. Klassen går i en kommunal skola f-9 med cirka 900 elever
belägen i Stockholm. Skolan ligger i ett medel/höginkomstområde. Urvalet av åldersgruppen
gjordes aktivt, vilket innebär att en bestämd åldersgrupp med elever har valts för att
observeras. (Bryman, 2011).
Bortfallet utgjordes av två elever som var inte närvarande vid två olika tillfällen, en elev vid
första studiedagen och en elev vid tredje studiedagen. Bortfallen var i form av personer som
var sjuka.
Gruppindelning, under arbetet med undersökningen. Rödmarkerade elever var borta vid de
specifika tillfällena.
Lektionerna mellan kl.8-9
Lektionerna mellan kl.9-10
indelat i två grupper
indelat i fyra grupper
Dag

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

1

A + B +C

T+D

I+S+L F+N

H+E

2

A + B +C

T+D

I+S+L F+N

H+E

3

A + B +C

T+D

Grupp 6 = grupp 3
utvidgad

I + S + L + N + H + E+ F
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3.6 Tillvägagångssätt
Efter lärarnas genomgångar fick eleverna arbeta i grupper med de frågor som läraren gav dem
på arbetsblad. Under hela processen var jag med och observerade vad som gjordes, hur
lektionerna genomfördes och vilka möten som ägde rum. Samtidigt som allt spelades in
noterade jag det som kändes viktigt.
Undersökningen ägde rum i elevernas egna klassrum. Under hela arbetet försökte jag hålla
mig till den bakre delen av klassrummet eller nära kamerorna samtidigt som jag förde
anteckningar vid behov. Studien var en empirisk kvalitativ klassrumsstudie bestående av mig
som observator och vid tre olika tillfällen.

3.7 Bearbetning av material och transkribering av
elevernas och lärarens dialog.
Vid transkriberingen använde jag följande konventioner:




De ord som är otydliga och som jag inte anser att påverkar elevernas dialog och
undersökningens mål om ämnet har utelämnats.
Under transkriptionen skrevs talspråksord så som o (och) ja (jag) till skrivspråk för att
texten skulle bli mer läsbar.
Längre tystnad eller osäkerhet betecknas av punkter (…)

Eleverna i de olika grupperna benämns med bokstäver av anonymitetsskäl. Läraren benämnas
med Lä. Vid genomgången av mina transkript markerade jag med färgskugga de episoder som
bedömdes intressanta att gå vidare med. De episoder som bedömdes särkilt svåra att göra en
bedömning av markerades med frågetecken. För att analysera använde jag mig av ett
analysverktyg i form av en tabell med rubrikerna: Citat, uppgift, forskningsfråga och
nyckelord.
I resultatet kommer jag att redovisa elevernas diskussion samt deras arbete. Undersökningens
analys görs utifrån Talls tre matematiska världar och Wickmans teori, genom kartläggning av
den transkriberade dialogen mellan eleverna.
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4. Resultat och analys
Här redovisas studiens resultat och analys. Innan mer detaljerade beskrivningar av studiens
resultat ges, finns i både 4.1 och 4.2 sammanfattningar av de olika gruppernas resultat. Syftet
med sammanfattningarna är att underlätta för läsaren att se vad jag såg som mest väsentligt
under gruppernas arbete. Jag beskriver också klassrumssituationerna.
I 4.1, 4.2 organiseras resultatanalysen utifrån de två huvudteorierna (Talls och Wickmans
teorier) som beskrevs i bakgrundskapitlet. Analysen kommer att ge exempel på incidenter i
vilka eleverna lär sig och bearbetar statistiska uppgifter under ett antal underteman/rubriker.
Elevernas möten med varandra, samt elevernas möten med läraren kommer att analyseras.
Dessa möten dokumenteras tillsammans med elevernas arbete. Jag kommer också titta
närmare på elevernas olika utsagor och på vilket sätt eleverna arbetar med problemlösning.
Hur ser mötena ut mellan de starka och svaga eleverna och hur de kan hjälpa varandra? Hur
kan de få hjälp av varandras erfarenhet under tiden som de diskuterar de olika
frågeställningarna?

4.1 Genomförd undersökning av lektionerna som
pågick mellan kl. 8.00- 9.00.
Grupp 1 och grupp 2 deltog i undersökningen under tre dagar mellan kl.8.00–9.00. Deltagarna
i grupp 1 var A, B och C och deltagarna i grupp 2 var T och D. Först kommer jag att lägga
fokus på grupp 1 med deltagarna A, B och C.
Klassrummet var ett ljust rum som låg på bottenvåningen. Klassrummet var möblerat med ett
databord och en dator i ena hörnet av klassrummet och en byrå. Bord och stolar för eleverna
var i rader i klassrummet. Framme i klassrummet fanns två stora tavlor på var sin sida av en
dörr som gick till ett annat klassrum. Elevgruppernas placering var beroende på gruppens
antal. T och D satt bredvid varandra och arbetade medan A, B och C satte ihop två bord för att
få mer kontakt och utrymme och arbetsyta, som gjorde att gruppen hade ögonkontakt när de
arbetade. Eleverna antecknade i sina räknehäften som delades ut vid första lektionen och
eleverna använde dessa under hela studien. Eleverna fick även pennor och suddgummin samt
tillgång till räknare. Vid behov kunde de använda sina mobiltelefoner.
Läraren introducerade första lektionen med en genomgång av stam–bladdiagram. Som
exempel använde läraren tabellen i elevblad 1 för att konkretisera och visa eleverna hur de
kunde arbeta med stam–bladdiagram och räkna ut fettmängden i de olika maträtterna i
följande tabell. Samma tabell använde sedan eleverna för att svara på andra frågor.
Nästa avsnitt börjar med en kort sammanfattning som speglar resultatet av undersökningen.
Denna sammanfattning ger en inblick i eleverna som deltog i lektionerna som pågick mellan
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kl.8.00–9.00. Senare kommer en tydligare presentation av hur datamaterialet ledde till det här
resultatet.

Sammanfattning av resultatet från grupp1

Sammanfattningsvis rörde sig A hela tiden mellan Talls två första världar och han var den
mest matematiskt framgångsrika eleven av de tre eleverna. A byggde sina formella kunskaper
genom att reflektera över lärarens genomgång och kunde konceptuellt knyta samman sina
erfarenheter. För det mesta visade han högre kognitiv kompetens än de andra eleverna.
Eftersom A hade ett bra statistikregister jämfört med de andra i gruppen, kunde han lättare
argumentera. A:s definitioner var för det mesta formellt korrekta. Han kopplade sina visuella
bilder till tidigare erfarenheter. Detta hjälpte honom att utveckla sina tankar. Ibland fastnade
A i en kognitiv konflikt. Då fungerade gruppen som en motor och hjälpte honom att få struktur
på sina tankar och gå vidare. Här blev mötet i gruppen och diskursen som pågick viktiga.
Elev B förlitade sig på formella definitioner utan att alltid förstå dessa definitioner. B rörde
sig mellan värld ett, den konceptuella förkroppsligande världen, och värld två den
proceptualla världen. Elev B hade inte ett så bra statistikregister, vilket gjorde att han hade
svårt att använda sina formella definitioner. Han var inte så stark som A i sina argument under
mötet, möjligen för att han inte hittade rätt verktyg och det fanns luckor i hans teoretiska
definitioner. B hade inte tillgång till den formella världen än.
Elev C var mycket osäker första dagen, men han utvecklades betydligt under
försökstimmarna. I början var det uppenbart att han saknade viktiga matematiska erfarenheter.
Han svarade oreflekterat och kunde inte samordna processer samt hade svårt att använda
definitioner eller länka bilder till formella teorier, vilket genererade konflikt hos honom. Men
ju mer han blev en del av gruppens problemlösning desto mer erfor han. Med tiden utvecklade
C sina tankeprocesser och kunde reflektera mer och mer kring sina upplevelser med hjälp av
gruppen och mötet som skedde. Detta hjälpte C att använda de här nya erfarenheterna i nya
situationer. Exempelvis under sista lektionen när C hamnade i ett meningsutbyte med A
använde han sig av en tidigare konceptuell bild och de andra medlemmarnas erfarenhet. Detta
möte hjälpte både honom och B att skaffa sig nya erfarenheter. C:s osäkerhet och hans svaga
statistiskregister gjorde att han litade på A och kunde inte argumentera mot honom. C kunde
inte heller upptäcka och rätta A:s missförstånd för att C saknade tillämpliga mentala bilder.
Sammanfattning av resultatet från grupp 2

Sammanfattningsvis hände inte skärskilt mycket i den här gruppen vilken hade
gruppmedlemmarna T och D. Under de tredagarna arbetade varje person för sig själv. Vid få
tillfällen medlemmarna pratade med varandra t.ex. när D inte hörde vad läraren sa eller när
denne var osäker på vad frågan handlade om. Vid få tillfällen möte T läraren och vid de
tidpunkterna rörde samtalen om vikten att äta rätt och hur mycket fett som fanns i olika
maträtter. Gruppmedlemmarna blev snabb klara och pratade sällan med varandra. Enligt
läraren klarade T och D alla prov i matematik och båda var bra på matematik.
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Läraren använde tabellen i elevblad 1 för att visa eleverna hur de kunde arbeta med stam–
bladdiagram och räknade ut fettmängden i de olika maträtterna i följande tabell. Samma
tabell använde sedan eleverna för att svara på andra frågor.
Uppgift 1, elevblad 1 presenterar data vilket läraren använde för genomgång. Uppgift 1
elevblad 2 behandlar samma data men de övningsuppgifter som eleverna fick arbeta med.
Uppgift 1, elevblad 1

ELEVBLAD #1 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN
Stambladdiagram
I tabellen nedan anges antalet kalorier och gram fett, kolhydrater (socker och stärkelse), och
protein i varje portions olika objekt som säljs på "Burger King”.

Whopper
Whopper med ost
Dubbel Whopper
Dubbel Whopper med ost
ostburgare
Whopper Jr med ost
hamburgare
Whopper Jr
Bacon Double Cheeseburger
Bacon Double Cheeseburger Deluxe
Dubbel Cheeseburger
BK Broiler Chicken Sandwich
kYCKLINGSMÖRGÅS
Ocean fånga fisk Filet Sandwich
Kyckling anbud (sex st)
Chef sallad utan dressing
Tjock Chicken Salad utan dressing
Trädgård sallad utan dressing
Sallad utan dressing
Pommes frites (medium, saltade)
Onion Rings
äppelpaj
körsbärspaj
citronsaft paj
Snickers LCE Cream Bar

Storlek (g)
vid servering

Kalorier

270
294
351
375 .
115
145
103
133
149
185
161
154
229
165
90
273
258
223
135
116
97
127
128
92
57

570
660
800
890
300
350
260
300
470
530
450
280
620
450
236
178
142
95
25
372
339
320
360
290
220

Protein
(g)
27
32
46
51
16
16
14
14
30
30
27
20
26
16
16
17
20
6
1
5
5
3
4
6
5

Kolhydrate
r (g)
46
48
46
48
28
30
28
29
26
28
29
29
57
33
14
7
8
8
5
43
38
45
55
49
20

Fett
(g)
31
38
48
55
14
19
10
15
28
33
25
10
32
28
13
9
4
5
0
20
19
14
13
8
14

Källa: Burger King är din guide till Nutrition.

Antag att du bestämmer dig för att beställa en baddare (Whopper). Den innehåller 31 gram fett.
Hur är det i jämförelse med övriga objekt?
Genom att titta på tabellen, kan vi endast se att den inte har mest eller minst fett. För att vi ska
få en bättre bild av gram fett per portion gör vi en stam–bladdiagram.
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4.1.1 Hur arbetade eleverna i grupp 1 med data i tabeller och diagram?

Efter lärarens genomgång om stam–bladdiagram och hur man gjorde en stam–bladdiagram i
för fettinnehållet i tabellens maträtt fick eleverna i uppgift att svara på frågorna i elevblad 2.
Uppgift 1, elevblad 2

ELEVBLAD #2
Arbeta i par med följande uppgift

1. Gör en stam–bladdiagram av antalet gram kolhydrater i de rätter som listades i första
elevbladets tabell. Markera det minsta värdet, det största värdet, och Whopper.
2. Gör en stam–bladdiagram över grammen kolhydrater, men ersätt bladen med symbolerna:
H för hamburgare
S för smörgås
L för sallad
O För övriga
3. Skriv en beskrivning av den information som visas i stam–bladdiagram över grammen
kolhydrater. Nämn några intressanta mönster. Hur förhåller det diagrammet till det för fett?
4. Av all den information som gavs ut av snabbmatsrestaurangen är vikten på alla Burger
Kings olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra detta?
5. Vid bedömningen av snabbmatsprodukter, vilket av följande alternativ är viktigast för dig:
kalorier, fett, kolhydrater eller protein?
6. Skulle data vara U-formad, klockformad, J-formad, eller rektangulärt formad för de
följande?
a. poäng på ett enkelt test
b. längden på kvinnliga lärarna på din skola
c. längden på alla lärare på din skola
d. andel av himlen som är molnigt vid lunchtid för alla dagar på ett år
e. antalet skoldagar missade på ett skolår för alla elever i din skola
7. För att bestämma andelen kalorier som kommer från fett, multiplicera antalet gram fett med
9, dividera sedan med antalet kalorier och slutligen konvertera/omvandla till procent. Till
exempel har Whopper
kalorier som kommer från fett. Gör en stam–
bladdiagram över andelen kalorier som kommer från fett för rätterna från Burger King.
När ni har skrivit svar på frågorna säg till er lärare så ni kan ha en diskussion om svaren.

Analys av grupp 1:s meningsutbyte eller resonemang gällande fråga 1: ”Skriv en beskrivning
av den information som visas i stam–bladdiagram över grammen kolhydrater. Nämn några
intressanta mönster. Hur förhåller det diagrammet till det för fett?”
Set-before och met-before
Både A och B i gruppen upptäckte tidigt att det fanns ett mönster i deras stam–bladdiagram.
De kunde se hur salladerna och hamburgarna förhåller sig innehållsmässigt när det handlade
om fetthalten. För att förstå och kunna lösa statistiska problem behöver eleverna förstå och se
ett mönster av likheter och skillnader eller som Tall (2008, s.6) uttrycker ”erkännande av
mönster, likheter och skillnader” är en av de tre grundläggande aspekter av set-before som
formar vårt långsiktiga lärande.
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Bild 1: A:s uträkningar

Exempel 1. A och B jämför salladerna med hamburgarna
A.
Men, det gäller att se mönstret
B.
Jag vet exakt vad de entalen står för och exakt hur mycket
C.
...
A.
Här ser man att alla salladerna är lägst
B.
Ah . . ., om man jämför,
A.
Och salladerna är lägst och hamburgarna innehåller . . ., så det kan man skriva
B.
Ja, ja vi kan skriva. Salladen innehåller . . .
...
B.
Ganska mycket kolhydrater
A.
Det blir inte exakt men, det gör det inte men kanske är i mitten.
B.
Ja, men . . . men några intressanta mönster
A.
A, väldigt liten men väldigt intressant att salladerna har lägsta hela tiden. Det är väl ett
mönster! Det har jag redan skrivit ner.
B.
Ja, men nu . . . nu skriver vi om smörgåsarna
A.
Smörgåsarna, ja vet inte, men i alla fall det är mycket fett i . . . men de ligger i mitten
...

Exempel 1 ovan visar att A ansåg att de behövde hitta mönstret för att kunna arbeta vidare. B
började automatiskt berätta att han kan avläsa värdena från tabellen. Han ansåg att han kunde
se mönstret och förstå vad entalen stod för i stam–bladdiagrammen. A insåg att salladerna
hade lägre mängd fett jämfört med hamburgarna. Eftersom A hade en del statistiska
baskunskaper kunde han ha argumentera utifrån met-before erfarenheter. Detta hjälpte honom
att kunna gå vidare i arbetet genom att känna igen mönster och se likheter och skillnader.
Båda eleverna fortsatte bygga på sina met-before som gav möjlighet att förstå det nya
upplevelse som baserades på deras tidigare erfarenheter. Genom repetition av sekvenser och
handlingar i form av att bygga stam–bladdiagrammen vilket enligt Tall (2008) är en av de
aspekterna för att skaffa sig set-before erfarenhet. När B kommenterade att det fanns några
intressanta mönster, svarade A. ”väldigt liten men väldigt intressant att salladerna har lägsta
hela tiden. Det är väl ett mönster!”. A visade osäkerhet och funderade om det var ett mönster.
Han visade tydligt att det här var ett nytt område för honom och försökte med hjälp av sina
tidigare met-before förstå den nya upplevelsen.
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Analys av fråga 2 (Gör ett stam–bladdiagram över grammen kolhydrater, men ersätt bladen
med symbolerna: H för hamburgare, S för smörgås, L för sallad, O För övriga).
Möte, stå fast, mellanrum
Lärande kräver att de närvarande aktörerna i en diskurs märker behovet av nya relationer. När
deltagarna inte lyckas med att fylla mellanrummen framgångsrikt med nya relationer behöver
deltagarna hjälp för att språkspelet ska fortsätta växa.
Enligt Wickman Östman (2001) behöver deltagarna i ett möte se likheter och olikheter samt
känna igen mönstret för att identifiera vad som står fast i mötet. Det är vid den tidpunkten
som lärande sker. De anser när relationer mellan likheter och olikheter inte är begripliga i ett
möte uppstår ett mellanrum. Dessa mellanrum måste fyllas med nya relationer för att lärandet
omedelbart ska bli begripligt i egenskap av tolkning av nya relationer. I exempel 1 resonerade
B och A om salladerna och smörgåsarna samt hur de förhöll sig till stam–bladdiagrammets
olika delar. De var överens om vilket mönster de pratade om i exemplet. Med andra ord de
olika delarna av diagrammet stod fast. För att alla deltagarna i mötet ska kunna vara delaktiga
i samtalet och kunna tolka diagrammet behövde alla veta vad som står fast. A försökte se
mönstret och urskilja det, men han verkade inte så säker på att om han hade hittat rätt. A
frågade C om hur han tolkade situationen i exempel 2. C började mekaniskt berätta att han såg
ett mönster och att ”det var intressanta mönster”. Men eftersom han inte beskrev något
mönster gick det inte att dra någon slutsats om vad det var han betraktade som ett mönster.
Han använde inte samma konceptbild som sina kompisar.
Exempel 2. A undrar om C såg något intressant mönster
A.
C.
A.
C.
...
C.
A.
C.
A.

Men C vad tycker du?
Jag tänkte så här va, de har intressant mönster, det är bland annat att . . . intressanta
mönster
He . . . intressant och intressant
Det är intressanta mönster. . . om man drar upp och ner så blir salladen, övrigt och övrigt
och hamburgare och övrigt, övrigt
Men vänta, är inte ”s” sallad pekar på A:s anteckningar
Nej ”s” är smörgås, sallad är ”L” (pekar på bladen i sitt diagram)
A, fast här vad den här . . . Är det här kolhydrater?
Den här är kolhydrater, ja (pekar på diagrammen i sin bok), och på andra sidan är fett
(pekar på den föregående sidan i sin bok)

När A frågade C om hur han tolkade situationen visade det sig att C inte hade förstått vilket
mönster de andra i gruppen pratade om. Det tydde på att mönstret inte stod fast för alla parter
som var delaktiga i diskursen och det uppstod ett mellanrum. C pekade på diagrammet och
berättade att: ”om man drar upp och ner så blir salladen, övrigt och övrigt och hamburgare
och övrigt, övrigt”. Han tänkte på hur matprodukterna låg i förhållande till varandra och
stammens uppbyggnad. Här stod mönstret fast för A och B, men inte för C. Vilket gjorde att
C inte förstod vad gruppen gjorde och hur han skulle arbeta. C behövde få hjälp eller enligt
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Wittgenstein (1992) en ”verktygslåda” för att kunna gå vidare i sin utveckling. C behövde
fylla denna mellanrummet för att vara delaktigt i samtalet.
Brist på uppmärksamhet under lärarens genomgång var orsaken till att C inte förstod att ”s”
stod för smörgås och inte sallad. C trodde att ”s” betydde sallad (här använde eleverna
symbolen ”L” vilket var symbolen för ordet lettuce som betydde sallad på engelska). Detta
gjorde att när gruppen la fast nya relationer till det som stod fast A och B kunde
uppmärksamma det men C förstod inte den nya relationen. C behövde få hjälp för att fylla
denna lucka för att kunna vara delaktigt i samtalet. Det här mötet hjälpte C att förstå och
kunna arbeta vidare med hjälp av A:s förklaring. A visade relationerna mellan de olika
diagrammen för C i form av likhet och olikhet. A visade även vilken variation och spridning
fanns mellan de olika smörgåsarna. Detta språkspel hjälpte C att se sammanhanget i de olika
relationerna.
C visste inte heller varför de gjorde de olika diagrammen (exempel 3). Han uttryckte detta
med ”Aha, men varför har vi gjort så många så där . . .” samtidigt som han pekade på de
olika diagrammen. Än en gång visade det sig att det uppstår en lucka i C:s tolkningar av olika
relationer. Interaktionerna i det här mötet hjälpte C att göra urskiljningar mellan skillnaderna
och likheterna. Detta hjälpte C att börja upptäcka mönster och kunde göra klar tabellerna (bild
2).
Exempel 3. A hjälper C att förstå hur han skulle tänka.
C.
Aha, men varför har vi gjort så många så där får . . . (pekar på de olika diagrammen)
A.
Först, vi gjorde en, sen vi gjorde en i ordning och sen . . . det står
C.
Aha, vi gjorde i ordning, ja, (han vänder bladen i A:s bok). Ja, det här är fettet, jag har det
A.
Du har det
C.
Ja, jag har det
A.
Kommer du inte ihåg
C.
Aha, juste, men smörgåsarna var ganska olika
A.
Kommer du inte ihåg
B.
Aha, juste, men smörgåsarna var ganska olika
A.
Ja precis och varierar lite, varierar från macka till macka.
B.
Varierade hur det stavas det
A.
Varierade, . . . Men inte med j. var i e rade
C.
Man ska skriva varierad från smörgås till smörgås. Det blir jätte många . . .
A.
Ja,
B.
Men, macka för maka
C.
Varierar från macka till macka . . . oj . . . skriver
B.
Men var . . .
A.
De andra var . . . är mer utsprida väl så där
B.
Ja, de är väl utsprida, det sista är övrigt
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Bild 2. C:s kunde göra klart sitt stam–bladdiagram med gruppens hjälp

Wickman (2002) anser att ord som står fast kan identifieras av dem som deltar i en diskurs.
När eleven utan tvekan använder det ord som står fast och utan att någon ifrågasätter ordets
betydelse i mötet så fungerar dessa ord som utgångspunkter för att etablera nya relationer och
bidrar till lärande under samtalet. A använde sig av sitt statistikregister för att uttrycka
relationerna mellan de olika smörgåsarna (exempel 3). Han kunde urskilja och översätta
jämförliga representationer till ett formellt språk. A kunde använda siffror och begrepp och
poängtera sambanden mellan de olika diagrammen och symbolerna. Han kunde även använda
sig av ett statistikregister eller begrepp på rätt sätt vid användning av sina gamla kunskaper.
Han använde ord så som varierar och utspridda vilket gav en tydligare förståelse. Han hade
en verktygslåda som var användbar både för honom och för hans kompisar. Denna
terminologi var på så sätt användbar, så att lärande blev tydligt och begripligt i egenskap av
tolkning av nya relationer.
Set-before och met-before
Diskursen i exempel 2 visade att C inte hade förstått de olika symbolerna som användes för
att ersätta siffrorna i diagrammens blad. Denna brist på förståelse skapade konflikt hos
honom. För att C skulle kunna bli bättre på sitt formella bildspråk behövde han repetera
sekvenserna så att han automatiserade dem. A hjälpte C att få en länk till sina konceptuella
bilder så att kunde tolka uppgiften. Ett annat exempel på hur eleverna lärde sig att arbeta med
stam–bladdiagrammet var när gruppen använde tecken i stället för siffror i stam–
bladdiagrammen. C missuppfattade detta och hade svårt att förstå vad ”s” betydde.
Den andra grundläggande aspekten av set-before är ”upprepning av sekvenser av åtgärder
tills de blir automatiska” (Tall, 2008, s.6). När C använde och upprepade A:s uttryck
(exempel 3) hjälpte det både honom och B att förstå. Detta hjälpte även B att se vilka fler
mönster fanns i diagrammen och han upptäckte att smörgåsarna varierade.

25

I exempel 3 märktes att C saknade de nödvändiga kunskaperna som han behövde för att kunna
få möjlighet att förstå den nya upplevelsen genom att använda sina met-before för att förstå.
Detta gjorde det svårt för honom att arbeta vidare. Han behövde hjälp för att skaffa sig en
grund och en metod för att kunna skapa förståelse kring diagrammet. Han behövde hjälp för
att känna igen mönster och se likheter och olikheter och kunna tolka sådana representationer
av sitt formella bildspråk och få en starkare konceptbild/begreppsbild.
C:s användning av ordet ”aha” och repetition av A:s förklaringar tydde också på att han
upplevde att han hade förstått samtidigt som C försökte upprepa A och B:s ord. Till exempel
använde han uttryck som ”Aha, men varför har vi gjort så många så där för . . . (pekar på de
olika diagrammen)” eller sa efter A ”Aha, vi gjorde i ordning, ja . . . Ja, det här är fettet” och
upprepade A:s uttryck. Efter meningsbyte med A började C röra sig i den proceptualla–
symboliska världen som var nödvändig för att han skulle kunna automatisera de nya
erfarenheterna. Däremot A visade tydligt att han låg på den proceptualla–symboliska världen
här.
Halliday (1978) använder termen register som en uppsättning av betydelser som är lämplig för
en viss funktion av språket tillsammans med ord struktur som uttrycker dessa betydelser.
Detta kallar han för ”matematikregistret” vilket betyder att de ord som hör till det
matematiska språket. Statistikregistret består av ord och uttryck som används när man talar
om statistik. Ett exempel på detta var när A poängterade sambanden mellan de olika
diagrammen i exempel 3 vid användning av siffror, symboler och statistiskregister på rätt sätt
hjälpte han gruppen att tänka logiskt. A:s kognitiva struktur hjälpte honom att hitta
konceptuella kopplingar mellan matprodukterna. Han visade återigen att han hade ett
fungerande statistikregister som hjälpte honom och gruppen.
A har en verktygslåda som är användbar både för honom och samt för gruppen. A:s erfarenhet
hjälpte C att få struktur på sina met-before och komma på vilka metoder de kan använda och
tänka logisk i exempel 3. Här kunde även gruppens olika erfarenheter hjälpa de att dra en
slutsats och rekonstruera bilder med hjälp av reflekterande tankeexperiment. Detta hjälpte
gruppen att komma igång med sina tankar och få struktur över dem.
Analys av fråga 5 (Av all den information som gavs ut av snabbmatsrestaurangen är vikten på
alla Burger Kings olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra detta?)
Möte, står fast, mellanrum
Wickman och Östman (2001) skriver att lärande kräver att deltagarna i diskursen märker
behovet av nya relationer när de inte kan identifiera likheterna och olikheterna. Författarna
menar att när deltagarna märker ett sådant behov uppstår ett mellanrum. Språkspelet som
pågick i mötet mellan gruppmedlemmarna i exempel 4 visade att deltagarna inte förstått
frågan. De inte kunde se likheter och olikheterna.
Exempel 4. Gruppen kan inte identifiera frågan
A.
Vikten på alla Burger Kings är olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra
detta?
B.
Vad är beaktande?
A.
Ingen aning, det kan vara . . . Vad tror du?
C.
Får jag se. . . vad är beaktande?
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A.
...
B.
A.

C.
A.
C.
A.

Ingen aning, . . . Vi får fråga.
Menar de att allt så man fick skriva eller
Nej det är den här, inte den där kanske. men den här, man har vikt och så där men på
Burger King i typ medborgarplatsen en annan vikt eller sickla har man en annan vikt!! jag
har ingen aning. Vad säger ni? . .
Gör det
Ja menar de kan inte ha exakt på grammet hela tiden, så det måste vara så
Nej, . . . alla . . .
Ja jag menar att . . . alla pannkakor i skolan inte är lika stora liksom . . .

Wickman (2002) skriver att ”Också lärare måste förstå elevernas lärande utifrån
undervisningens syften.” (s.3). Han anser att lärande äger rum i samband mellan våra
handlingar och språket. Samtidigt värderar vi det som vi har lärt oss med syftets
utgångspunkt.
Gruppens försök att lägga fast nya relationer till det som står fast misslyckades och det
uppstod mellanrum vilket gruppen inte kunde fylla i den med relationer. Eleverna kunde inte
se det som står fast eftersom de var osäkra på vad ordet ”beaktande” betydde. Genom att
läraren bekräftade att A hade gjort en bra iakttagelse fick han och gruppen hjälp att arbeta
vidare. Så småningom började A se relationerna som stod fast. Han försökte fylla
mellanrummet genom att jämföra vikten på hamburgare i olika restauranger. Emellertid kunde
gruppen inte fylla i mellanrummen i början av detta möte vilket gjorde att relationerna
kvardröjde. A var osäker om de hade rätt svar och ropade på lärare och bad om hjälp
(exempel 5).
Set-before och met-before
A var tveksam om han tänkte sig rätt (exempel 4). Tveksamheten gjorde att han frågade lärare
om han hade förstått frågan rätt. När läraren svarade ” Ja, absolut det är ett ganska bra
iakttagande” kunde han arbeta vidare.
Exempel 5. A får hjälp av sin lärare
A ropar på läraren
A.
Hallo, Lä. Vad menas med den där frågan, fyra?
Lä.
. . . De olika produkterna om hur mycket fett de har i om man jämför med varandra.
Spelar någon roll hur mycket de väger från början?
A.
Ja, de borde väga lika mycket om man ser den . . . jämförelse . . ., tycker jag
Lä.
. . . Ja, absolut det är en ganska bra iakttagelse . . . för det är ganska stor skillnad om man
tittar på, nu tar jag bara en slumpmässig här och pekar på en av matprodukterna, den
som hade mest till exempel den är också ganska tung
A.
Den är tung också
Lä.
Och så tittar vi på någon annan som faktiskt är ganska tunn typ den där. så egentligen så
har vi, ok, vi har jämfört deras fett, men vi får i oss ganska olika mängd mat.

Vid detta tillfälle var läraren en avgörande faktor till hur A och gruppen byggde på sina
erfarenheter och kunde tolka uppgiften. Visserligen i exemplet behövde A hjälp för att få
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struktur på sina mentala bilder, men han visade även en stark konceptuell koppling och kunde
sortera informationen från olika aspekter. A kände igen mönster och vilka likheter och
olikheter fanns mellan olika restauranger som erbjud hamburgare. Att kunna se mönster och
se likheter och olikheter är första tecken för set-before. A kunde skapa en komplicerad
mentalbild genom att använda sina tidigare met-before och reflektera kring dem till exempel
att maten kunde väga olika.
Bild 3. Från A:s anteckningsbok

A:s slutsats (bild 3) var att ”om objekten inte väger lika mycket kan det inte kallas en rättvis
undersökning. Det blir en felkälla” Detta visade att han kunde kontrastera gamla och nya
erfarenheter. Jämförelse av gamla och nya erfarenheterna hjälpte A att märka att det fanns
olika faktorer och relationerna mellan dessa faktorer var avgörande.
Gruppen hade olika förslag på hur de kunde arbeta vidare i exempel 6. B ansåg att de kunde
jämföra produkt för produkt. C tog upp att de kunde använda ringa och stryka, här refererade
han till medianer. A associerade då till medelvärden. Han undrade om C menade
medelvärden. Eftersom C kunde inte använda rätt språk och var van att A visste hur det ska
vara, följde han i A:s spår.
Exempel 6. Gruppen behandlar fråga fyra
B.
Då måste man jämföra produkt för produkt
A.
Man kan föra en jämförelse, Ja visst, precis man måste jämföra på samma vis… ja visst.
börja servera mindre, he, he
B.
he, he
C.
Man kan göra en ring och stryka …
A.
Medelvärde
C.
Medelvärde, precis
A.
Hur man gör på den här då
C.
Man plussar upp allting
B.
Och delar med
C.
Delar med . . .
A.
Ja, jag vet men hur det ska hjälpa med den här grejen?
C.
Ja, men vi ska ej visa upp att vad man ska räkna ut, som du sa…
A.
Men vad då om man tar alla de här och plussar upp de och delar upp med den här då får
du medelvärde på den här ja (pekar på tabellen). Men alla väger inte lika mycket för det.
C.
Ja, ja vet men då vet vi ungefär hur mycket
A.
Nej, den tro jag inte är helt prefekt. Det som du ska kunna göra, du skulle behöva. Om du
har en stor hamburgare och liten sallad så du skulle behöva, få ner hamburgare så att det
väger lika mycket, då kan du jämföra de.
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C hade blandat ihop medelvärdet och medianen. Han försökte hitta mening i de definitioner
som baserades på lägesmått från sina met-before erfarenheter. C hade ett intressant
angreppsätt här som skulle kunna ha lett gruppen till någon slags kategorisering av vilka
maträtter vägde mycket eller lite, om gruppen hade använt lägesmått. C använde inte rätt
språk och hade inte ett bra statistikregister. Detta gjorde att han inte kunde förklara vad han
menade, vilket gjorde att deltagarna hade svårt att förstå honom. A däremot relaterade
definitionerna till de bilder som han fick från sina met-befores. Han kunde använda detta för
att utföra beräkningar och dra slutsatser genom att konstruera bilder med hjälp av
reflekterande tankeexperiment. A kunde även formulera skillnaden mellan två matprodukter
och återigen visa att han hade en bra kognitiv struktur. Både C och B försökte följa A på den
processuella vägen som är en central del i proceptual–symboliska världen. Denna värld
fungerar både som processer och begrepp och innefattar handlingar och begrepp. C hade inte
ett bra statistikregister. Han kunde inte strukturera sina met-before till ett formellt språk och
bygga egna personliga variationer av definitioner. Detta gjorde att han inte kunde använda
den formella begreppsdefinitionen.
Användning av orden ringa och stryka gjorde det svårare för C att argumentera och skapade
nya situationer som påverkade gruppens förutsättningar. Här fick C använda gruppens
gemensamma erfarenhet för att skapa definitioner som kopplas till bilder från hans metbefore. C vågade mer och mer argumentera med A (exempel 6). Hans förslag tvingade A att
reflektera över de upplevda definitioner och bilder vilket hjälpte till A att bygga nya
konceptbilder baserat på kontraster mellan gamla och nya upplevelserna. A:s medvetenhet
hjälpte honom att kunna utvecklas i sina tankeexperiment. Denna utveckling hjälpte A att
reflektera över C:s argument som engagerade alla i gruppen och ledde till att gruppen lättare
kunde komma fram till ett svar. A blev säkrare på sina idéer och fick mer struktur på sina
tankar. I det här fallet behärskade till en början A fragment av strukturer men under samtalets
gång reflekterade han kring frågan och hur det hängde ihop. C:s resonemang tvingade fram en
strukturerad argumentation från A vilket resulterade till förståelse för hela gruppen. Elevernas
diskurs hjälpte dem att gemensamt gå vidare och komma fram till ett svar.
A:s reflektioner hjälpte både honom och både B och C att få en visuell bild och få en känsla
kring egenskaperna för de här olika produkterna. Genom A:s funderingar och argument
började gruppen skaffa sig en verktygslåda som innehöll olika mentala bilder som byggdes
upp med hjälp av A:s tidigare erfarenheter eller met-before. Till exempel när B uttryckte att
”Då måste man jämföra produkt för produkt” (exempel 5).
A kunde logiskt motivera sina upplevelser och definitioner framgångsrikt. Han kunde utvinna
mening ur definitionerna och dess logiska struktur. A:s urskiljning, översättning och
representation av tidigare erfarenheter bidrog till att både B och C fick ett användbart verktyg.
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4.1.2 Hur arbetade eleverna i grupp 1 med lägesmått?

Läraren informerade att eleverna skulle arbeta med att tolka data och insamlad information på
ett annat sätt. Hon berättade att de skulle arbeta med lägesmått. Läraren redovisade även att
meningen med att samla in data kunde vara att göra en analys och ta reda på läget genom att
rita tabeller. Under tiden som hon presenterade hur eleverna kunde jobba med medelvärde
hade hon även en detaljerad genomgång om olika räknesätt (uppställning, ledräkning eller
räkna med hjälp av tiokompisar).
Läraren hade en genomgång genom att ställa frågor och svar på uppgift 1, 2 och 3 i elevblad 4
och därefter fick eleverna svara på frågorna i arbetsblad 5.
Uppgift 3, elevblad 4 presenterar data vilket läraren använde för genomgång. Uppgift 3
elevblad 5 behandlar samma data men de övningsuppgifter som eleverna fick arbeta med.
Uppgift 3, elevblad 4

ELEVBLAD #4 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN

Maria får 80, 96, 84,95 och 90 poäng på fem matematiktester
Uppgift 1. Beräkna medelvärdet av Marias testpoäng
Uppgift 2. Vad är det lägsta och högsta värdet av Marias testpoäng. Dessa värden kallas
minimum och maximum. Tillsammans kallas de extremvärden.
Uppgift 3. Beräkna medianen för Marias testpoäng.
Uppgift 4. Vad gör vi om det finns ett jämnt antal poäng? Om Maria gör ett till test och får
25 poäng, vad blir medianen av hennes sex testpoäng då?
Analys av fråga 1 (Beräkna medelvärdet av Marias sex provresultat) gällande elevblad 5
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Uppgift 3, elevblad 5

ELEVBLAD #5
Använd data från Elevblad #4 för att besvara följande diskussionsfrågor

1. Beräkna medelvärdet av Marias sex provresultat.
2. På grundval av denna bedömningsskala,
vilket betyg skulle Maria få om medelvärdet av de sex testerna används för att bestämma
hennes klass?
A) 90-100

B) 80-89
F) 0-59

C) 70-79

D) 60-69

3. Vilket betyg skulle hon få om medianen av de sex testerna används för att bestämma
hennes klass?
4. Orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller medelvärdet?
5. Behöver du veta alla datavärden för att hitta medianen?
Anta till exempel att Maria har tagit 6 tester och du bara känner 5 av hennes poäng. Kan du
beräkna medianen?
6. Varför skulle du välja medianen för att sammanfatta Marias provresultat?
7. Varför skulle du välja medelvärdet för att sammanfatta Marias provresultat?
8. Vilket tror du är bättre att använda medelvärde eller median?
9. Varför tror du att median istället medelvärdet användes i följande exempel?
10. Under läsåret 2005/06 var Medianåldern för samtliga elever i kommunal
vuxenutbildning, 30 år
(http://www.scb.se/statistik/publikationer/UF0524_2007A01_BR_08_UF0107TEXT.pdf )
(a) Vad betyder det att medianen för 9-åringarnas månadspeng anges vara 110 kr?
(b) Vad betyder det att medianen för 11-åringarnas månadspeng anges vara 170 kr?
ÅLDER
Median, kronor

–7
90

8
100

9
110

10
130

11
170

12
200

13200

http://www.cisionwire.se/institutet-for-privatekonomi/r/okad-kopkraft-har-gett-hogreveckopeng,c9207784
Barn med avtalad vecko- och månadspeng. Median, avrundade siffror, kr/mån. under 2011
De belopp som visas här är medianbelopp.

Set-before och met-before
När gruppen började räkna Marias medelvärde upptäckte C att han kunde ställa upp talen.
Han blev glad över sin upptäckt och trodde att han hade hittat ett nytt sätt att räkna med.
Exempel 7. C lär sig att använda uppställning
C.
Jag skrev 470
A.
Det är 470, är du med C
C.
Ja jag har kommit på ett nytt sätt och räkna det är så här
A.
Det är det som är uppställning
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C.
A.

Ja, jag vet med strecken precis
Du måste göra så här och plus tecken

C berättade för A ”Ja jag har kommit på ett nytt sätt och räkna. Det är så här.” och visade sin
räkning för A (bild 4). Egentligen det inte var ett nytt räknesätt. Gruppen hade använt
uppställning tidigare och även under genomgången när läraren redovisade om olika räknesätt
pratade hon om detta. Hittills var det inte självklart för C att man kunde ställa upp talen och
han hade inget namn för det heller. Återigen hade C svårt att se och förstå sambanden mellan
sina tidigare erfarenheter eller met-before som påverkade och formade den nya upplevelsen i
hans hjärna. Det var A som förklarade att detta var ”uppställning”. A förklarade vidare att
han behövde använda plus tecken och dra streck under de tal som han hade ställt upp. Detta
gav C möjlighet att koppla definitionen till bilder som fanns i hans met-before, vilket gjorde
att han kunde få förståelse för uppställning.
Bild 4. C kommer på att man kan ställa upp talen.

Mötet mellan C och A visade att det fanns en konflikt i C:s met-before och brist på hans
formella och konkreta definitioner. A:s förklaring hjälpte C att få möjlighet att utöka sitt
matematiskregister. A hjälpte C att fylla de bristerna som fanns i hans kunskap och tänkande.
Emellertid framgick det av C:s räkningar att han hade ett bra räknestrategi. Han hade tagit
hjälp av huvudräkning i början och därefter hade han ställt upp talen (bild 4). Han kunde
organisera talen så att han lättare kunna räkna ut svaret. På detta sätt behövde C inte ställa upp
alla talen. Detta visade att C kunde använda sig av huvudräkning. Här kunde C använda sig av
set-befores olika aspekter för att komma fram till svaret. Med andra ord genom att kunna se
mönster samt genom repetition av sekvenser och användning av språket.
Analys av fråga: 4 (Orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller
medelvärdet?).
Möte, står fast, mellanrum
När gruppen bearbetade fråga fyra ansåg B att extremt poäng orsakade större förändring av
medianen. När A frågesatte B:s argument fastslog C att det var medelvärdet som förändrades
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mest och uttryckte sin glädje över att ha förstått genom att berätta att han kände sig smart.
Han visade sedan att han var redo att gå vidare till nästa fråga genom att fråga om de behövde
hitta alla datavärden för att hitta medianen.
Exempel 8. A:s och C:s diskussion om medianen.
B.
Fråga 4, orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller medelvärde!
Det är större förändring av medelvärdet.
A.
Nu hör jag inte, vad är det du säger, . . .
B.
Det är större förändring
A.
Av medelvärdet än medianen?
C.
Medelvärdet, hallå, känner mig så smart när jag jobbar med . . . Behöver du hitta alla
datavärden för att hitta medianen.
B och A svarar tillsammans, ja
A.
Men det är inte den ju, det är, neeh
C.
Fast
A.
Behöver vi verkligen, man kan chansa eller hur . . . om man behöver veta exakt kanske,
det beror på om det är ett jämnt antal eller . . . äh . . . nej jag har ingen aning

A var osäker om han behövde hitta alla datavärden för att hitta medianen. A försökte få
klarhet om han tänkte rätt. Han undrade högt: ”man kan chansa eller hur!” eller ”det beror
på om det är ett jämnt antal eller”. Till sist gav han upp. Här uppstår en konflikt hos honom
som behövde fyllas av en ny relation. C hade däremot fått en ny känsla av förståelse som
hjälpte honom att delta mer i diskursen vilket påverkade honom positivt. C blev mer
observant och med sina argument hjälpte A att fortsätta med arbetet, vilket resulterade i en
positiv stämning och hjälpte gruppen att lägga nya relationer till det som stod fast.
Set-before och met-before
I exempel 8 fick C en bild som var kopplad till hans met-before utan att A eller B behövde
hjälpa honom när han sa ”Medelvärdet, hallå, känner mig så smart när jag jobbar med . . .
Behöver du hitta alla datavärden för att hitta medianen”. Han kunde organisera sina metbefore vilket gav honom en känsla av förståelse och kognitiv upplevelse som kan ha påverkat
hans fortsätta arbete. I exempel 9 redovisas hur C blev angelägen och fördjupade sig i frågan.
Han argumenterade med hjälp av sina met-befores, när gruppen inte var överens om vilken
metod de skulle använda.
Exempel 9. C vågar mer och mer vara delaktig i samtalet.
C.
Det är som jag sa
A.
Har du sagt någonting, det här är roligt och höra
Lä.
Jo, han pratade om medianen alldeles nyss och 25-an tyckte du att den spelade så stor
roll?
C.
A, om det är liksom, om det redan är 4, 80 och sen 25. Spelar inte 25 någon roll
A.
Nej, men om du inte vet vad 25-an är för någonting då kan du inte sätta den. det kan lika
gärna vara 125
C.
Jo, om man ska sätta de i storleksordning
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A.
C.
A.
C.
A.
C.
A.

Jo, frågan är om du inte vet, vet du om du har fyra 80 och sen du har ett till som du inte
vet om det är 25 eller 125
Fan, vänta om det är 25 och sen 80, 80, 80, 80
he, he, 80, a
Nu ska vi se, vänta, 1, 2, 3, 4 och 5, kolla då stryker du den, den och
Ja, jag vet och andra sidan
Spelar ingen roll
Nej, eftersom de är 80 allt ihop, men de är inte alltid 80

Här hjälpte lärarens agerande gruppen och bistod att samtalet inte avstannade genom att
förklarade att ”C berättade om medianen alldeles nyss”. Detta gjorde att diskursen kunde
fortsätta och C kände sig starkare och vågade resonera ytterligare. A tvingades att reflektera
över definitioner och bilder från sina tidigare erfarenheter. A:s met-before upplevelse och
meningsutbytet mellan honom och C gav båda eleverna en djupare förståelse för
medianbegreppet.
Exempel 10. A:s erfarenhet hjälper C att utveckla sina tankar.
C.
Nej, men det kan vara så,
A.
Frågan är att du inte vet vad det här är för någonting. Eftersom det sista . . . du har ingen
aning vad det är för någonting det kan vara lika med hundra tjugo fem
C.
Om jag lägger en etta före det
A.
Men förstår du
C.
Nej, jag förstår inte riktigt, a kolla . . .
A.
Kolla, kolla
C.
80 kan vara lika gärna som 183
A.
Nej, nu lyssnar du på mig tycker jag, om du ska att ojämna värden . . . om du har de här
värdena
C.
A, dem, ja
A.
Vänta, och sen du har ett till och så du vet inte vad det är
C.
Nej
A.
Ju, kan du räkna ut fast du vet inte vad sista värdet är
C.
ah,
A.
Hur då?
C.
Nej det kan jag inte
A.
Nej du kan inte om det ska var här eller där (pekar börjar av värdena och slutet)
C.
Om jag vet, om det är över 80 eller under 80, då kan jag
A.
Nej, precis

Här blev det en konflikt i A:s erfarenhet vilket hjälpte honom att vidareutveckla sina tankar.
Diskursen engagerade alla och ledde till att samtalspartnerna lättare kunde komma fram till ett
svar. A blev säkrare på sin teori och fick mer struktur på sina tankar. I början hade A fragment
av strukturer men under samtalet reflekterade han kring frågan och hur det hängde ihop. C:s
resonemang tvingade fram en strukturerad argumentation från A vilket resulterade förståelse
för hela gruppen.
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4.2 Genomförd undersökning av lektionerna som
pågick mellan kl. 9.00 -10.00.
Eleverna indelades i fyra grupper. Grupp 3 hade deltagarna I, S och L. Grupp 4 hade
deltagarna F och N. I grupp 5 deltog H och F i och tillsist Grupp 6 som var grupp 3 utvidgad
och bestod av alla deltagare förutom F, det vill säga I, S, L, N, H och E. I den första analysen
ligger fokus på de tre deltagarna S, I och L. Dessa elever arbetade tillsammans i grupp 3.
Undersökningen pågick i samma klassrum som första gruppen och rummet var arrangerat på
samma sätt. Eleverna satt två och två. F och N satt närmast ingången och arbetade medan S, I
och L satt bakom dem, vilket gjorde att grupperna kunde diskutera med varandra vid behov.
(L var dock borta vid första mötet och vid andra mötet hon blev tvungen att flytta och sitta
bakom E och H i slutet av lektionen). Eleverna E och H satt i andra änden av klassrummet vid
ett fönster. Eleverna antecknade i sina räknehäften som delats ut vid första lektionen och som
de fick använda under hela studien. Även här introducerade läraren lektionen med en
genomgång av stam–bladdiagram under första lektionen. Hon använde tabellen i elevblad 1
för att visa eleverna hur de kunde arbeta med stam–bladdiagram. Samma tabell använde sedan
eleverna för att svara på andra frågor.
Nästa avsnitt börjar med en kort sammanfattning som speglar resultatet av undersökningen.
Denna sammanfattning ger en inblick i eleverna som deltog i lektionerna som pågick mellan
kl.9.00–10.00. Senare kommer en tydligare presentation av hur datamaterialet ledde till det
här resultatet.
Sammanfattning av resultatet från grupp 3 och 6 med fokus på eleverna I och S

Sammanfattningsvis såg man hur I byggde sina uttalanden på sina tidigare erfarenheter och
röde sig mellan de två första världarna. Hon hade även ett bra statistikregister vilket hjälpte
henne när hon argumenterade och utvecklade sina teorier och tankar. Hon tycktes ligga
kognitivt högre än de andra i gruppen vilket gjorde att gruppen förlitade sig på hennes
kunskaper. I:s definitioner var formella, korrekta och hon kunde även koppla sina mentala
bilder till sina tidigare erfarenheter. Detta gjorde att hon kunde utveckla sina tankar lättare,
vilket hjälpte gruppen att växa och utvecklas med hjälp av hennes argument. I var en viktig
del i de interaktioner som uppstod i gruppen både när de jobbade i den lilla gruppen (grupp 3)
och senare i den stora gruppen (grupp 6). Hon ledde gruppen med hjälp av sina erfarenheter.
Detta gjorde att de mellanrum som visat sig i mötet kunde fyllas och gruppen kunde använda
hennes iakttagelser på ett positivt sätt. I rörde sig lätt mellan de två matematiska världarna och
var den mest framgångsrika medlemmen.
S var osäker och förlitade sig på I:s formella kunskaper. Mötet och språkspelet mellan henne
och I var viktigt för att S skulle kunna utveckla sin erfarenhet och förstå dess relationer. När I
reflekterade högt över de olika uppgifterna blev det lättare för S att kunna urskilja och länka
ny information till sina tidigare erfarenheter. S hade en svag länk mellan sina tidigare
erfarenheter eller met-before. Hon behövde repetera för att bli säker. Därför gjorde
diskussionerna med I det lättare är för henne att hitta en användbar teknik och reflektera över
de svar som hon fick. Genom interaktionerna i mötet mellan gruppmedlemmarna skaffade S
sig nya erfarenheter. Därför var mötena viktiga för S:s utveckling. Samtidigt hjälpte S:s
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osäkerhet och frågor I att använda sina met-before och att sätta ord till sina visuella bilder. I
fick även möjlighet att tänka efter och ifrågasätta sin och S:s tolkningar. Under mötena blev I
medveten om sina misstag och logiken i sina och S:s argument. I:s kunskap gjorde att alla
gruppmedlemmarna litade på hennes kunskap och ifrågasatte henne sällan, vilket ledde till att
gruppen löste en uppgift fel. När brist på träning i procenträkning begränsade I:s
statistiklärande reflekterande S inte över det. Det gjorde att gruppen inte upptäckte sin
felräkning och kunde inte besvara frågan på rätt sätt.
Läraren använde tabellen i elevblad 1 för att visa eleverna hur eleverna kunde arbeta med
stam–bladdiagram och räknade ut fettmängden i de olika maträtterna i följande tabell. Samma
tabell använde sedan eleverna för att svara på andra frågor.
Uppgift 1, elevblad 1 presenterar data vilket läraren använde för genomgång. Uppgift 1
elevblad 2 behandlar samma data men de övningsuppgifter som eleverna fick arbeta med.
Uppgift 1, elevblad 1

ELEVBLAD #1 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN
Stam–bladdiagram
I tabellen nedan anges antalet kalorier och gram fett, kolhydrater (socker och stärkelse), och
protein i varje portion olika objekt som säljs på "Burger King”.

Whopper
Whopper med ost
Dubbel Whopper
Dubbel Whopper med ost
ostburgare
Whopper Jr med ost
hamburgare
Whopper Jr
Bacon Double Cheeseburger
Bacon Double Cheeseburger Deluxe
Dubbel Cheeseburger
BK Broiler Chicken Sandwich
kYCKLINGSMÖRGÅS
Ocean fånga fisk Filet Sandwich
Kyckling anbud (sex st)
Chef sallad utan dressing
Tjock Chicken Salad utan dressing
Trädgård sallad utan dressing
Sallad utan dressing
Pommes frites (medium, saltade)
Onion Rings
äppelpaj
körsbärspaj
citronsaft paj
Snickers LCE Cream Bar

Storlek (g)
vid servering

Kalorier

270
294
351
375 .
115
145
103
133
149
185
161
154
229
165
90
273
258
223
135
116
97
127
128
92
57

570
660
800
890
300
350
260
300
470
530
450
280
620
450
236
178
142
95
25
372
339
320
360
290
220

Protein
(g)
27
32
46
51
16
16
14
14
30
30
27
20
26
16
16
17
20
6
1
5
5
3
4
6
5

Kolhydrate
r (g)
46
48
46
48
28
30
28
29
26
28
29
29
57
33
14
7
8
8
5
43
38
45
55
49
20

Fett
(g)
31
38
48
55
14
19
10
15
28
33
25
10
32
28
13
9
4
5
0
20
19
14
13
8
14

Källa: Burger King är din guide till Nutrition.

Antag att du bestämmer dig för att beställa en baddare (Whopper). Den innehåller 31 gram fett.
Hur är det i jämförelse med övriga objekt?
Genom att titta på tabellen, kan vi endast se är att den inte har mest eller minst fett. För att vi
ska få en bättre bild av gram fett per portion gör vi en stam–bladdiagram.
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4.2.1 Hur arbetade eleverna i grupp 3 med data i tabeller och diagram?
Uppgift 1, elevblad 2

ELEVBLAD #2
Arbeta i par med följande uppgift

1. Gör en stam–bladdiagram av antalet gram kolhydrater i de rätter som listades i första
elevbladets tabell. Markera det minsta värdet, det största värdet, och Whopper.
2. Gör en stam–bladdiagram över grammen kolhydrater, men ersätt bladen med symbolerna:
H för hamburgare
S för smörgås
L för sallad
O För övriga
3. Skriv en beskrivning av den information som visas i stam–bladdiagram över grammen
kolhydrater. Nämn några intressanta mönster. Hur förhåller det diagrammet till det för fett?
4. Av all den information som gavs ut av snabbmatsrestaurangen är vikten på alla Burger
Kings olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra detta?
5. Vid bedömningen av snabbmatsprodukter, vilket av följande alternativ är viktigast för dig:
kalorier, fett, kolhydrater eller protein?
6. Skulle data vara U-formad, klockformad, J-formad, eller rektangulärt formad för de
följande?
a. poäng på ett enkelt test
b. längden på kvinnliga lärarna på din skola
c. längden på alla lärare på din skola
d. andel av himlen som är molnigt vid lunchtid för alla dagar på ett år
e. antalet skoldagar missade på ett skolår för alla elever i din skola
7. För att bestämma andelen kalorier som kommer från fett, multiplicera antalet gram fett med
9, dividera sedan med antalet kalorier och slutligen konvertera/omvandla till procent. Till
exempel har Whopper
kalorier som kommer från fett. Gör en stam–
bladdiagram över andelen kalorier som kommer från fett för rätterna från Burger King.
När ni har skrivit svar på frågorna säg till er lärare så ni kan ha en diskussion om svaren.

Analys av grupp 3:s meningsutbyte och resonemang gällande delfråga 1: ” Gör ett stam–
bladdiagram av antalet gram kolhydrater i de rätter som listades i första elevbladets tabell.
Markera det minsta värdet, det största värdet, och Whopper.”.
Möte, står fast och mellanrum
Språkspelet mellan I och S som redovisas i exempel 11 visar att I visste vad uppgiften
handlade om. Enligt Wickman och Östman (2001) är det som är omedelbart begripligt i ett
språkspel det som står fast. Användningen av termerna ”lägsta värdet och högsta värdet”
visade I att hon förstod ordets innebörd och kunde använda sig av sitt statistikregister. S
verkade också förstå vad I pratade om. Här stod lägsta värdet och högsta värdet fast.
Exempel 11. S ställer olika frågor till I för att kunna arbeta.
I.
Vänta vad ska vi göra, nämen vi . . .
S.
Gör som vi gjorde med andra diagrammet
I.
A, vi börjar med att skriva minsta och högsta värdet,
S.
Vänta vad är vi ute efter?
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I.
S.
I.
...
S.
I.
S.
I.

Kolhydrater. Vad har vi för lägsta värde på kolhydrater? Lägsta värdet är fem, högsta värdet
är 57, väl. Då blir det mellan 0 och 7.
Ok, . . .
. . . 57
Vad gör du . . . Hur går det?
Jag ska bara skriva in det
Ska vi ringa in det?. . . Eller ska vi . . .
Um . . . Ska kolla . . .

S visade att hon hade svårt att urskilja uppgiftens olika relationer. Frågor som S riktade till I
visade att S hade svårt att arbeta vidare. Hon behövde resonera med I för att kunna utvecklas
samt fortsätta och jobba. I var fokuserad på att göra klart sitt diagram. Samtalet mellan I och S
visade att gruppen behövde fylla mellanrummen med nya relationer för att kunna arbeta
vidare. Det fanns ett fördröjande mellanrum i mötet mellan I och S i exempel 11. I visste vad
arbetet handlade om, med hennes hjälp kunde S så småningom arbeta vidare och rita ett
sifferdiagram vilket uppvisade att gruppen hade förstått vad som stod fast.
Set-before och met-before
I försökte arbeta efter lärarens instruktion och började med att organisera de olika
matobjekten efter minsta och högsta värdet i exempel 11. S konstaterade att de ska göra ett
nytt diagram och I förklarade för henne att frågan handlade om minsta och högsta värdet. Vid
det här mötet byggde I sina definitioner och argument på sina tidigare erfarenheter och
skapade sig met-before upplevelse. Båda deltagarna reflekterade över värdet på produkternas
kolhydrater under mötet. Fastän S var osäker kunde hon skapa mentala bilder framgick av
hennes räkning att hon hade förstått hur diagrammen fungerade (bild 6). S existerade i ” den
förkroppsligade–konceptuella världen” vid det här mötet. Hon byggde sina uppfattningar av
objektet och reflektioner över objektets egenskaper.
Bild 5. I:s diagram med antal kolhydrat i de olika produkterna.
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I kunde se processen och förstå vilka begrepp som behövdes för att kunna svara på frågan. I:s
beräkningar visade att hon förstått uppgiften (bild 5). Tall (2008) anser att när operationer
eller uppgifter sätts i grupper, räkningar delningar, mätningar och sedan praktiseras blir de
rutiner. Då kan de symboliseras som tal och användas var för sig som operationer eller
mentala enheter som kan verkställas. När fokus byts från utförande till manipulation av
symboler, växlar matematiskt tänkande från den förkroppsligande världen till proceptualla
symbolisk värld.
Både I och S visste hur de skulle göra och vilken metod de skulle använda. Däremot behövde
S bekräftelse hela tiden för att kunna arbeta vidare. Yttranden som ”Vänta vad vi är ute
efter?” eller ”ska vi ringa in det ... eller ska vi...” i exempel 11 visade det sig att S var
tveksam. Interaktionen mellan gruppdeltagarna genom utbyten av frågor och svar underlättade
och gav S ökade förståelse.
Bild 6. S:s stam–bladdiagram av Kolhydrater som görs med bokstäver.

Mötet som ägde rum mellan deltagarna med dess frågor och svar hade stor betydelse för S. I:s
användning av set-befores egenskaper (att kunna se mönster, repetera och använda språket)
hjälpte att S kunna få en länk av bilder från sina tidigare erfarenheter och göra klart nästa
diagram (bild 6).
Analys av svar på fråga 2 (Gör ett stam–bladdiagram över grammen kolhydrater, men ersätt
bladen med symbolerna: H för hamburgare, S för smörgås, L för sallad, O För övriga).
Dag 2 anslöt sig L till gruppen. Då blev det nödvändigt för gruppen att förklara för L vad de
hade gjort innan. Både I och S behövde använda sig av sina tidigare erfarenheter eller metbefore och koppla detta till sina set-before för att hjälpa L.
Exempel 12. I:s och S:s förklarar för L
I.
Vi valde typ jag skulle ta 0, 1, 2 och du tar 3, 4, 5
L.
Men, alltså vadå skriver man i stället såna här stapeldiagram skriver nummer eller. Man
använder sig av såna här t.ex. här skulle man göra på, oj, oj Vänta
S.
Stapeldiagram går så här, stolpdiagram går så här (hon ritar och visar L).
L.
Ja vet, men alltså, ni skriver siffror istället för
I.
Det kan man göra som man vill
S.
Det spelar inte roll
L.
Så det spelar ingen roll. Men varför skriver ni 8, 7, 8, 8 kan ni inte skriva ettan typ . . .
I
visar på diagrammen hur hon delar olika tal mellan diagrammens stam och blad
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I.
S.

. . . Man skriver det typ så här 14, 1, 4, 28, 2, 8 30, 33 och 38
38, 39 och sen fortsätter man 43, 45, 46. Alltså så här är det, nu i alla fall jobbar vi med
Burger Kings produkter . . .

Möte, står fast och mellanrum
Eftersom L hade missat genomgången under första dagen fanns det en lucka i hennes
erfarenheter som hon behövde fylla i. Hon började använda sig av sina tidigare erfarenheter
för att kunde tolka och förstå relationerna i uppgiften. Genom att hitta likheter mellan
stolpdiagrammet med stapeldiagrammet ansträngde sig L att tolka stam–bladdiagrammet och
hitta det som stod fast (exempel 12). S började också vissa likheterna och skillnaderna mellan
de två diagrammen. Här stod relationerna fast i mötet mellan deltagarnas tidigare erfarenheter.
Tydligen hade de olika diagrammen betydelse i meningsskapande och samspelet mellan
gruppmedlemmarna så att de kunde förstå det nya diagrammet. Deltagarna behövde även
komplettera det som stod fast med nya relationer så att L och de andra deltagarna kunde få en
gemensam förståelse.
Wickman och Östman (2001) menar att ett språkspel inte är en ram för tolkning. Det är en
oskiljaktig del av en mening. Åtgärder eller yttranden har betydelse endast som en del av ett
språkspel. I ett möte står vissa saker fast. Dessa ska vara omedelbart begripliga och inga
ytterligare förklaringar ska behövas för att vi ska förstå. L förstod inte hur diagrammet
fungerade och I och S hade svårt att förklara och lägga fast nya relationer till det som stod
fast. Eftersom I och S inte hade en bra förklaring till varför de använde siffror, uppstod det
mellanrum. Mellanrummet dröjde kvar och gruppen kunde inte fortsätta. När läraren
introducerade stam–bladdiagrammen för eleverna, började hon med att repetera de olika
diagrammen som eleverna kände till. Därefter knöt hon ihop de olika diagrammen till det nya
diagrammet. Läraren ritade ett stam–bladdiagram och berättade vad de olika delarna hette.
Hon ritade ett streck och talade om att bladet som består av entalssiffran ligger på höger sidan
av strecket. Därefter berättade hon att stammen som består av de övriga siffrorna ligger på
vänstra sidan av strecket. Hon talade även om att genom att titta på högsta värdet och lägsta
värdet samt titta på tiotalen och de övriga siffrorna på vänster sidan kunde eleverna förstå hur
det nya diagrammet fungerar. Hon avslutade med ett exempel vilket gjorde att resonemanget
blev mer tydligt. Lärarens noggranna beskrivning hjälpte grupperna att få förståelse genom att
berätta om relationerna mellan de olika diagrammen. Hon inledde med något som stod fast för
eleverna som i det här fallet var de olika diagrammen. Hon visade även relationerna mellan
talen och diagrammen vilket gjorde att eleverna skaffade sig nya erfarenheter med hjälp av de
nya relationerna. Eftersom L inte varit med på lärarens genomgång förstod hon inte gruppens
förklaringar.
Set-before och met-before
S:s förklaring i exempel 12 genom att visa skillnaden mellan de två diagrammen med hjälp av
gruppens och L:s met-before–upplevelse inte fungerade. Även hennes ansträngning att visa
siffrornas värde och innebörd via beskrivning av siffrornas ordning genererade en obegriplig
förklaring som skapade förvirring hos L. S fokuserade på reglerna istället för att fokusera på
siffrans platsvärde och urskilja ental och tiotal. Detta kan ha påverkat hur L tolkade stam–
bladdiagrammet och skapade en obegriplig bild hos henne.
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I ansträngde sig att förklara genom att vissa vilken mönster fanns i diagrammen genom att
dela på talen. En av set-before aspekterna är att hitta mönster och se likheter och olikheter. I
behövde också fokusera på likheter och olikheterna samtidigt som hon kopplade detta till L:s
tidigare erfarenheter eller met-before i den här fallet ental och tiotal. På detta sätt L kunde
skaffa sig en met-before–upplevelse.
Så småningom kunde I använda sig av sina tidigare erfarenheter för att förklara för L genom
att dela talen i tiotal och ental (exempel 13). Detta hjälpte även S att utveckla sitt argument.
Hon fortsatte att dela upp talen som I gjorde, men blev trött och påpekade att de jobbade med
Burger Kings produkter. En orsak till S:s samtalsbyte kunde vara ett tecken på att hon
saknade insikt och hon var osäker på hur hon skulle kunna fortsätta utveckla sitt resonemang.
En annan orsak kunde vara att hon var stressad och ville arbeta vidare. I hade svårt att förklara
vikten av att de delade upp talen. För att L skulle kunna förstå stam–bladdiagram behövde I
och S kunna förklara så att L kunde se och känna igen mönster samt likheter och skillnader.
Första aspekten för set-before. Den andra förutsättningen på set-before är repetition av
sekvenser och handlingar tills vi har automatiserat den nya erfarenheten. Här befann sig
deltagarna i den andra aspekten av set-before. I och S behövde förbättra sina
förklaringsmetoder och kunna resonera kring dem för att befästa sina kunskaper.
Exempel 13. I berättar hur L kan läsa av diagrammet
I.
Här är liksom tiotalen (visar stammen)och här är entalen (visar bladen)
S.
Ah, alltså nollan är entalen och
I.
Då har man 5 som ental, sju som ental . . .
L.
Så, då, alltså ni menar att, man ska plussa på 5, 7, 8 och 8
S. och I. Nej
L.
Nehej
I.
Alla ental är för sig själv, så det är 5 som ental, 7 som ental och 8 är som är ental
L.
Alltså de har ingenting med varandra och göra eller
I.
Nej
S.
Åtta av 28 blir det 8, kolla här (försöker visa) . . .
L.
Så det där är liksom 20 hamburgare eller, det där 2 och noll, två, är alltså 20 hamburgare

I:s klargörande gav gruppen en överblick över sambanden mellan siffrorna och diagrammet. I
använde sig även av talens egenskaper när hon hjälpte L för att L skulle förstå hur den nya
diagrammen fungerade när hon delade talen i ental och tiotal. I använde sig av sina set-before
egenskaper för att tolka uppgiften. Hennes fokus på användande av ett formellt språk när hon
nämnde ental och tiotal i exempel 13 bidrog till förståelse för hennes förklarningar. Hon
utnyttjade språket, den sista aspekten av set-before, vilket betydde att I kunde berätta och
förbättra den metod som hon använde genom att resonera kring den. I:s resonemang hjälpte
gruppen att fortsätta. Hon visade att hon kunde bygga den proceptualla kunskapen genom att
reflektera över den presenterade teorin från lärarens genomgång. I byggde sina förklaringar på
definitioner från sina tidigare erfarenheter. I kan klassificeras som en formell elev med
visuella länkar här. S förlitade sig på I:s auktoritet vilket var avgörande för henne att skaffa
sig nya erfarenheter. Hon försökte registrera I:s tolkningar genom att repetera dem och
använda I:s förklaringar i olika sammanhang till exempel när hon sa ”Ah, alltså nollan är
entalen och ...”. S försökte skapa en länk av bilder för att bygga sitt formella språk och
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utveckla sina met-before. Detta möte gjorde även att L började få en förståelse av stam–
bladdiagrammet och gruppen kunde hantera uppgiften med större säkerhet.
Möte, står fast och mellanrum
Wickman och Östman (2001) skriver att det som står fast är det som är omedelbart blir
begriplig eller den omedelbara och det behövs ingen ytterligare förklaring för oss att förstå.
Författarna refererar till Wittgenstein (1969) och skriver vidare att det är relationer som gör
att det omedelbara blir begripligt. ”En förklaring kan endast vara meningsfull om den avser
likheter och skillnader i förhållande till vad som står fast i ett vis sammanhang.” (s. 605)
I samma artikel refererar de till Dewey och skriver att i ett möte som är utsträckt i ett
kulturellt sammanhang diskuterar vi ständigt kunskap och mening. De gemensamma
diskursiva meningar som finns i mötet kan göra gemensamma aktiviteter möjliga samtidigt
som det också kan vara en aspekt som är unik för möte. Denna unika aspekt är aldrig helt
överens med den delade diskursiva innebörden. De unika aspekterna skapar ett spänningsfält
som gör att det behovs nya möten och nya tolkningar. Det påverkar att nytt lärande sker och
ger mötet nya delade innebörder vilka fastställs.
I exempel 13 använde I taluppdelning och tiotal och ental för att förklara för L hur de gjorde.
L tolkade att I och S sammanfogade talen. Hon sa ”så, då, alltså ni menar att, man ska plussa
på 5, 7,8 och 8”. Här använde hon sig av ordet ”plussa på”. Troligen menade L att sätta
siffrorna bredvid varandra och bilda ett tal av ental och tiotalen. Till exempel om stammen var
1 tiotal och bladen var 4 ental genom att sätta entalen och tiotalen bredvid varandra bildades
talet 14 av siffrorna 1 och 4 vilket betydde 14g. Eftersom L inte använde sig av
statistikregister förstod deltagarna inte henne och svarade de unisont nej, när hon sa; ”alltså ni
menar att, man ska plussa på 5, 7, 8 och 8”. Det här mötet och språkspelet kunde innebära en
ny diskursiv innebörd om deltagarna hade förstått L. Egentligen tog I och S upp samma
aspekt men eftersom L använde fel terminologi blev hennes förklaring inte begripligt för I och
S. Detta skapade ett nytt mellanrum, här de andra gruppdeltagarna förstod inte henne. Till sist
när I berättade att, Alla ental är för sig själv, så det är 5 som ental, 7 som ental och 8 är som
är ental förstod L hur hon skulle göra. Då innebörden stam–bladdiagram stod fast för alla i
gruppen.
Analys av grupp 3:s meningsutbyte eller resonemang gällande fråga 3: ”Skriv en beskrivning
av den information som visas i stam–bladdiagram över grammen kolhydrater. Nämn några
intressanta mönster. Hur förhåller det diagrammet till det för fett?”
Möte. står fast och mellanrum
Wickman och Östman (2001) skriver att något som står fast i ett sammanhang har ingen
tidsmässigt varaktighet och det betyder inte att det inte kan förändras. Språkspelet växer och
förändras i mötet. I upptäckte tidigt att hon behövde diagrammet över fetthalten för att svara
på fråga 3 och S instämde med henne. Dock var båda deltagarna överens om att de behövde
diagrammet över kolhydraten för att kunna hitta några mönster.
Exempel 14. När gruppen upptäcker mönster i diagrammen
I.
Vilka var fett, här första, här är de, här har vi väl fett diagrammet, he, he, stam–
bladdiagrammet över hur mycket fett ...
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S.
Ja
I.
och här har vi, ja och här har vi det
S.
Här är kolhydrater och här är fett, mest den hamnar hos salladen (S pekar på diagrammen i
sin bok)
I.
Alla sallader är helt, um, um

Detta möte visade att både I och S samstämde om att fett och kolhydrat diagrammen stod fast.
De behövde fördjupa sig i båda diagrammen för att hitta några mönster i exempel 14. Så
småningom insåg gruppen att salladerna var intressanta. Här stod salladernas egenskaper fast
och med tiden kom gruppen fram att de behövde jämföra båda diagrammen samtidigt. Det
hjälpte gruppen så att de kunde lägga nya relationer till det som redan stod fast.
Set-before och met-before
Tall (2008) skriver att genom kategorisering flyttar barnen sin uppmärksamhet till
delmängder. Gruppen försökte med hjälp av kategorisering hitta mönster i de olika
diagrammen. Först undersökte de fettet i diagrammet, därefter undersökte de kolhydrater
(exempel 14) och till sist undersökte de salladerna (exempel 15).
Exempel 15. När gruppen upptäcker mönster i diagrammen
S.
Ja, de är minst kolhydrat i sallader. Det är minst kolhydrater i sallader.
I.
Vänta vi kan börja
S.
Vadå, vad ska vi göra nu
I.
Vi skriver ner in för ...
S.
Nej vänta, skulle vi behöva fettet skulle vi behöva veta kolhydrater
I.
Jämför vi de två, så vi tar båda samtidigt, um
S.
Kan man inte göra så här, (börjar skriva på sidan av sin bok) fett och sen kolhydrater
I.
Jo det kan man men det är kanske att det är lättare och vi behöver lägga likheterna mellan
de, um
S.
Det fettet såna som finns mest hos hamburgare och minst hos sallader det är här också
(hon visar) fast det är ganska mycket kolhydrater på övrigt också och på sallad och på
smörgåsar
I.
Ok, vänta, då ska vi skriva sallader innehåller minst fett o kolhydrater
S.
Um, minst fett…

Första aspekten för set-before är kunna känna igen mönster och se likheter och skillnader. S
resonerade att det var minst kolhydrat i sallader, hon såg ett mönster. I ansåg att de behövde
jämföra fettet och kolhydratet samtidigt för att kunna se likheter och skillnader mellan dem.
Gruppen fortsatte bygga på sina met-before som byggde på gruppens tidigare erfarenheter
genom att använda sig av sina set-before egenskaper. S insåg att hamburgare innehöll mest
fett och salladerna minst fett. Hon kunde även se att det fanns mest kolhydrater i övrigt och
smörgåsarna. Här byggde S:s argument på hennes mentala bilder, vilka var uppbyggt på
hennes upplevelse som hon hade erfarit under arbetet.
Tall (1981) skriver och använder konceptbild eller begreppsbild för att beskriva den totala
kognitiva strukturen som är förknippad med en given koncept eller begreppet. Begreppsbild
omfattar alla mentala bilder och tillhörande egenskaper samt processer. Vi bygger på vår
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begreppsbild genom olika upplevelser med åren. Vår begreppsbild förändras när vi stöter på
nya erfarenheter och mognar. I Exempel 15 och 16 när gruppen undersökte vilka intressanta
mönster de hittade i diagrammen kunde de se att salladerna hade minst fett och kolhydrat.
Gruppen kunde även komma fram till att hamburgare innehöll mycket fett och kolhydrater.
Detta visade att deltagarna kunde skapa bilder som var kopplad till deras upplevelse. Genom
repetition och genomgång av utfallen kom gruppen fram till att hamburgare innehåller mycket
fett och kolhydrater. I och S kunde se egenskaperna hos de olika matprodukterna vilket
hjälpte att upptäcka processen.
Exempel 16. När gruppen upptäcker mönster i diagrammen
S.
Sallad innehåller minst fett o kolhydrater . . .
I.
Och, sen hamburgare innehåller mycket fett och kolhydrater
S.
Hallo, kolla
I.
Kolla här är fett på stam–bladdiagram med fett i och stam–bladdiagram på kolhydrater i
och det var liksom mycket mer H på dem. Alltså det är väldigt många H längst ner
I.
Um, det kan vi skriva
S.
Jag skriver att på tabellen från tre till fem så är det över fem stycken H som är värst i när det
gäller fett och på kolhydrater är det sådana här fyra stycken H, nej det är fem stycken som
är med eller?
I.
Eller vi kan bara skriva att hamburgare innehåller mycket fett och kolhydrater

Den tredje aspekten av Talls set-before är språket. Med hjälp av språket kan vi förbättra de
metoder som vi använder när vi resonerar och reflekterar över dem. Tillämpning av språket
och med hjälp av samtal gjorde att gruppen kunde resonera, tolka och komma fram till ett
svar. Det vill säga att hamburgare innehåll mycket fett och kolhydrat. Gruppen kunde bygga
sina tolkningar på sina tidigare begreppsbilder i kombination med sina personliga
erfarenheter. På så sätt använde de sina met-before egenskaper för att kunna identifiera
mönster i diagrammen.
Anteckningar från S:s bok (bild 6) visade att med hjälp av gruppen kunde hon komma fram
till att sallader innehåller minst fett och kolhydrater samt hamburgare innehåller mest fett och
kolhydrater men fetthalten var fortfarande högre än kolhydrater.
Bild 6. S:s Slutsats.

Analys av fråga 4 (Av all den information som gavs ut av snabbmatsrestaurangen är vikten på
alla Burger Kings olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra detta?).
Lagom till att grupp 3 blev klar med, frågan vände sig F och N i grupp 4 till I och S och
undrade om de hade förstått fråga 4. När deltagarna i gruppen tittade närmare på frågan insåg
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de att de också behövde hjälp för att svara på frågan. Till följd av detta bestämde sig
grupperna tillsammans att be om lärarens hjälp.
Möte, står fast och mellanrum
Innan mötet som beskrivs i exempel 17 hade ett mellanrum uppstått. Vid det här mötet
behövde grupperna hjälp för att kunna tolka fråga 4 så att gruppmedlemmarna kunna arbeta
vidare och kunna tolka relationerna.
Exempel 17. Läraren diskuterar fråga 4 med gruppen
Lä. Men om vi tar och titta på den här kolumnen också (hon pekade på produkterna i tabellen)
om vi tittar på hur mycket väger i beaktande som står på t.ex. ta . . . och tänker på det
också
I.
T.ex. som om det någonting som väger mycket eller inte. Ska det innehålla mest fett eller
Lä. Kan vi kolla om det är det så att de produkter som innehåller mest fett i väger de mest
också. Kan vi kolla upp och på något sätt visa om vikten av fettet på något sätt hänger ihop.
I.
Vi har gjort det ibland men inte jätte mycket
Lä. Vi har ju utgått från Whopper i de tidigare diagrammen som ni har gjort. Whopper har 31g
fett av totalt 270 g
N.
Nu ska vi räkna ut procenten
Lä. Um, det är väl jättebra, men vi har t.ex. den här produkten också, den väger väldigt mycket,
Chicken Salad utan dressing, den har bara fyra gram fett
S. Men bör vi räkna ut någonting, eller kan vi bara skriva
Lä. För tanken är, det står att skulle man kunna på något sätt jämföra de med varandra, då kan
ni liksom ge för förslag på hur man skulle jämföra med varandra. Då ni alltså inte skulle
räkna upp alla.

Läraren hjälpte gruppen att fokusera på vad frågan handlade om genom sin förklaring. Hennes
förklaring var en av de avgörande faktorerna som gjorde att grupperna förstod frågan. Läraren
gav grupperna ett verktyg för att kunna arbeta vidare genom att fråga om de kunde ta reda på
relationen mellan fett och vikt. Konsekvensen av detta blev att det skapades en ny situation
och interaktionerna ändrade riktning. Mellanrummen fylldes med nya relationer.
S hade dock inte helt förstått vad uppgiften handlade om vilket hon uttryckte genom att säga
”Jag fattar inte” i exempel 18.
Exempel 18. S:s diskussion med I
S.
Jag fattar inte
I.
Vi skulle jämföra liksom om fettet och av hur mycket det väger och se om det hänger ihop
på något sätt
S.
Kycklingsallad utan dressing väger eller, innehåller ingen ” 0 gram” fett men den väger
ändå 135 liksom
I.
Um
S.
Vi kan testa med den som innehåller noll fett. Den innehåller minst fett hur många procent
fett innehåller i gram
I.
Det kan vi göra, annars kan vi bara skriva hur man räknar det. Jag tror inte Vi behöver räkna
ut så mycket, utan att skriva . . .
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Set-before och met-before
Grupperna behövde hjälp för att de skulle kunna identifiera och förstå fråga 4. För att
grupperna skulle kunna förstå frågan behövde läraren koppla den frågan till elevernas tidigare
erfarenheter. Hon behövde även leda eleverna till att se vilken eller vilka mönster som fanns
mellan frågan och det som stod fast och vad de gjort innan. Läraren kunde med resonemang
och identifiering av elevernas met-before hjälpa de att förstå frågan. Via lärarens återkoppling
till frågan samt till elevernas tidigare begreppsbild kom I fram till att de kunde kolla om
vikten påverkades av fetthalten. I använde sig av sina tidigare erfarenheter för att exemplifiera
och kunna länka de till de nya erfarenheterna och få nya bilder som byggde på koncepten. I
kunde lätt med hjälp av sina set-before egenskaper förstå frågan.
Trots lärarens förklaring i exempel 17 förstod S inte frågan riktigt. Troligen hade hon svårt att
länka bilder från sina tidigare met-before till lärarens förklaring. Först när S deltog i diskursen
och satte ord på sina erfarenheter om egenskaperna hos matprodukterna fick hon klarhet.
Interaktionerna i mötet mellan I och S, hjälpte S att utvecklas vilket påverkade diskursen. I
svarade rutinmässigt på S:s frågor som involverade både henne och S. S:s frågor hjälpte I att
sätta ord på sina visuella bilder. Så småningom kunde S med hjälp av meningsbyte med I dra
slutsatsen att bara för att maträtten är stor betyder inte att den innehåller mest fett (bild 7).
Bild 7. S:s slutsats i svar på fråga 4.

I:s räkningar tydde också på att hon kunde konstruera ny kunskap från gruppens erfarenheter.
Hon kunde även bilda konceptuella kopplingar mellan sina tidigare met-before och hantera
den statistiska problemlösningen. I rörde sig mellan Talls (2008) två första matematiska
världar det vill säga den konceptuella förkroppsligade världen och den proceptualla–
symboliska världen. Interaktionerna i mötet mellan S och I hjälpte både eleverna särskilt S att
få mentala bilder och att kunna kategorisera bilderna.
Set-before och met-before
När gruppen arbetade vidare med fråga 4, började I arbeta vidare med uppgiften och räkna
själv. S blev osäker och frågade I vad hon skrev.
Exempel 19: I fastställer hur man kan arbeta med frågan
I.
S.
I.

S.
I.
S.

Jag skrev hur man kan räkna
Och hur man kan räkna
Man kan, man ta reda på att hur många procent det är och man kan jämföra och man kan
köra liksom, man kan se hur stor del det är. Alltså man kan kolla om det här är en femtedel
av, alltså bråk och procent och kolla hur stor del av den som är fett. Hur stor del av 100
procent
Alltså vad är din slutsats
Vah
Att man liksom, att bara för att de innehåller så mycket fett det betyder inte den väger
mycket
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När S frågade I vad hon gjorde, svarade I att hon räknade hur stordel (procent) fett som fanns
i matprodukten. Hon berättade att de kunde jämföra och se hur stor del fett det är. I ansåg att
de genom att använda bråk kunde se hur många procent eller hur stor andel av produkten som
var fett. Eftersom eleverna nyligen hade lärt sig att arbeta med procent, var gruppen osäker på
hur de skulle räkna procent. S försökte med hjälp av sina set–befores skapa en länk mellan
sina definitioner och begreppet och förstå I:s redogörelse. Hon ansträngde sig för att kunna få
en bild av relationen mellan fetthalten och vikten för att få en visuell bild och komma fram till
hur hon skulle räkna procenten. Hon förstod inte vad I menade.
Exempel 20. Gruppen ville undersöka relationen mellan fetthalten och vikten
S.
Jag fattar fortfarande inte riktigt, så här är . . .
I.
Det är lite konstigt, man kan tolka den hur man vill kanske,
S.
Um, Hur mycket ska vi skriva sa du
I.
Vadå! Att man kan räkna så att få fram fett . . .
S.
Um, räkna vad exakt
I.
Du behöver ta redan på om det hänger ihop, fettet och . . .
S.
Räkna ut om antalet fett eller om fetthalten stämmer ihop med storleks vikthalt. Kan man,
kan man gångra eller kan man räkna ut procent då.

I exempel 20 började I bli osäker på om hon hade förstått frågan rätt. Fundersamt sa hon högt
att de kunde tolka frågan hur de ville. I hörde inte S när hon sa ”Jag fattar inte riktigt ..”. När
S igen frågade hur mycket de skulle skriva samlade I sig och berättade ”att man kan räkna så
att få fram fettet”. I:s osäkerhet gjorde att hon hade svårt att se relationen mellan fett och
kolhydrater och hur de kunde använda sig av procenträkning. I skrev i sin anteckningsbok att
” om man vill ta reda på hur stor del en av Burger Kings hamburgare som består av fett kan
man antingen räkna procenten eller ...”. I:s anteckning visade att hon ändå var osäker och
inte var klar med sina tankar. Hon hade svårt att formulera sig på ett begripligt sätt. I verkade
osäker om hon gjorde rätt eller inte. Även S hade svårt att förstå uppgiften och behövde
vägledning. S försökte beskriva för I hur hon tänkte. Hon menade att de skulle räkna ut
fetthalten och se om det stämde överens med vikten. S undrade om de kunde använda sig av
multiplikation eller räkna procent (exempel 20). Hon använde ordet ”gångra” i stället för
ordet multiplicera vilket visade att hon hade svårt att använda matematiskregistret.
Eftersom I visste vad S pratade om, kunde gruppen arbeta vidare. Trots att I var osäker på hur
hon skulle tolka uppgiften svarade hon att de kunde räkna i procent. I visste inte riktigt om
hon hade förstått rätt och kunde inte skaffa sig en met-before upplevelse. Samtidigt fanns det
brister i S tidigare erfarenheter vilket gjorde att hon behövde I:s hjälp för att kunna organisera
sina upplevelser. Detta skapade konflikt hos S. S behövde ha en regelbunden relation med I
för att fylla den lucka som fanns i hennes mentala bilder. Hon undrade om de räknade ut
procenten för att få en tydligare bild och undrade om hon kunde skriva det. Efter I:s
bekräftelse, kom S fram till att de genom att räkna ut fetthalten och se om den hade något med
vikten att göra, kunde räkna ut procenttalet (bild 9).
Tal (2001) skriver att människohjärnan klarar av komplexa saker med hjälp av medvetet
fokus. Vi tar in viktig information för att bedöma en situation och därefter tar vi till lämpliga
åtgärder. Därför kan vi inte medvetet fokusera på all information vid en viss tidpunkt.
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Däremot flyttar vi vår fokus mellan olika aspekter och sammankopplar mentalt på en mängd
olika sätt. Så småningom kom I fram till att de behövde ge exempel på hur de räknade ut
procenten (exempel 20). Studien av I:s anteckningar (bild 8) visade att hon genom
användning av sina tidigare met-before och fråga 7 försökte räkna ut och jämföra fettet och
kolhydraten i Whopper. Gruppen hade antagit att de skulle räkna procent fett, därför började
hon beräkna fetthalten.
Bild 8. Brist på träning i procenträkning begränsade I:s statistiklärande

Bild 8 visar hur I använde en felaktig beräkningsstrategi när hon svarade på fråga 4. Gruppen
försökte modellera efter uppgift 7 som handlade om totala kalorier. Till exempel hade
Whopper 31g fett. Därefter fick eleverna först multiplicera med 9 för att få antalet kokerier
från fett. Sedan fick eleverna dividera det med antal kalorier av maträtten. Nu när eleverna
arbetade med att beräkna procenten i fråga 4 försökte de härma dessa tidigare räkningar. I och
S hade istället tagit storleken på Whopper (270g) och delade det på 100 och därefter
multiplicerade hon det med 31g fett. I:s felräkning var beroende på brist av träning i
procenträkning. I hade inte arbetat tillräckligt med procent för att bli kompetent. Andra
aspekten av set-before är repetition. Konsekvensen av brist på procenträkning och otillräcklig
erfarenhet begränsade I:s statistiklärande. Hon manipulerade symbolerna och olikheterna och
försökte tolka definitionerna på sitt eget sätt vilket passade henne. I:s svårighet påverkade
även S. Eftersom S var osäker litade hon på I:s omdöme och hur hon arbetade med frågan,
vilket gjorde att hon automatiskt började räkna som I gjorde (bild 9).
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Bild 9. S:s räkningar och slutsats gällande fråga 4.

I:s auktoritet gjorde att S förlitade sig på I och försökte inte använda sina egna met-before för
att tolka uppgiften. Istället ignorerade hon sina erfarenheter och löste uppgiften på I:s sätt
(bild 8). Här kunde inte deltagarna i gruppen klara av att se hur relationerna i frågan förändras
och reflektera kring den med hjälp av sina egna erfarenheter. Förhoppningsvis blev läraren
uppmärksam på gruppens misstag och kunde hjälpa gruppen. Hon skulle ha kunnat använda
gruppens felaktiga begreppsbild och med diskussion och problematisering av I:s mentala bild
kunde läraren skapa nya begreppsbilder. Med hjälp av nya begreppsbilder skulle hon kunna
hjälpa gruppen att se hur relationerna förändrades vilket skulle kunna ge förståelse.
4.2.2 Hur arbetade eleverna i grupp 6 med lägesmått?

Precis som under första lektionen berättade läraren att eleverna skulle arbeta på annat sätt för
att tolka data och tolka insamlad information. Hon berättade att de ska arbeta med lägesmått.
Hon redovisade även att meningen med att samla in data var att göra en analys. Under tiden
som hon presenterade hur de skulle jobba med medelvärden hade hon även en genomgång om
olika räknesätt (uppställning, ledräkning eller räkna med hjälp av tiokompisar).
Läraren hade en genomgång genom att ställa frågor och svar på uppgift 1, 2 och 3 i elevblad
4.
Uppgift 3, elevblad 4 presenterar data vilket läraren använde för genomgång. Uppgift 3
elevblad 5 behandlar samma data men de övningsuppgifter som eleverna fick arbeta med.
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Uppgift 3, elevblad 4

ELEVBLAD #4 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN
Maria får 80, 96, 84,95 och 90 poäng på fem matematiktester
Uppgift 1. Beräkna medelvärdet av Marias testpoäng
Uppgift 2. Vad är det lägsta och högsta värdet av Marias testpoäng? Dessa värden kallas minimum
och maximum. Tillsammans kallas de extremvärden.
Uppgift 3. Beräkna medianen för Marias testpoäng.
Uppgift 4. Vad gör vi om det finns ett jämnt antal poäng? Om Maria gör ett till test och får 25 poäng,
vad blir medianen av hennes sex testpoäng då?
Uppgift 3, elevblad 5

ELEVBLAD #5
Använd3,data
från Elevblad
#4 för att besvara följande diskussionsfrågor
Uppgift
elevblad
5/2
1. Beräkna medelvärdet av Marias sex provresultat.
2. På grundval av denna bedömningsskala,
vilket betyg skulle Maria få om medelvärdet av de sex testerna används för att bestämma hennes
klass?
A) 90-100
B) 80-89
C) 70-79
D) 60-69
F) 0-59
3. Vilket betyg skulle hon få om medianen av de sex testerna används för att bestämma hennes klass?
4. Orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller medelvärdet?
5. Behöver du veta alla datavärden för att hitta medianen?
Anta till exempel att Maria har tagit 6 tester och du bara känner 5 av hennes poäng. Kan du beräkna
medianen?
6. Varför skulle du välja medianen för att sammanfatta Marias provresultat?
7. Varför skulle du välja medelvärdet för att sammanfatta Marias provresultat?
8. Vilket tror du är bättre att använda medelvärde eller median?
9. Varför tror du att median istället medelvärdet användes i följande exempel?
10. Under läsåret 2005/06 var Medianåldern för samtliga elever i kommunal vuxenutbildning, 30 år
(http://www.scb.se/statistik/publikationer/UF0524_2007A01_BR_08_UF0107TEXT.pdf )
(a) Vad betyder det att medianen för 9-åringarnas månadspeng anges vara 110 kr?
(b) Vad betyder det att medianen för 11-åringarnas månadspeng anges vara 170 kr?
ÅLDER
Median, kronor

–7
90

8
100

9
110

10
130

11
170

12
200

13200

http://www.cisionwire.se/institutet-for-privatekonomi/r/okad-kopkraft-har-gett-hogreveckopeng,c9207784
Barn med avtalad vecko- och månadspeng. Median, avrundade siffror, kr/mån. under 2011
De belopp som visas här är medianbelopp.

Analys av fråga 1 (Beräkna medelvärdet av Marias sex provresultat) gällande elevblad 5.
I egenskap av tidigare redovisning under urval och deltagare på sida 17 och 18, ingick I och S
i en större grupp under dag tre. Förutom I och S fanns L, E, H och N i den gruppen vilka
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arbetade med uppgift 3 elevblad 5/2 som handlade om Marias matematiktester. Vid detta
möte räknade gruppen medelvärdet och S tog gärna hjälp från I, H samt de andra i gruppen
för att kunna fortsätta.
Eleverna började med att beräkna medelvärde av Marias testpoäng. Elevernas samtal handlar
mest om räknestrategier. Därför, när det gäller arbetet med elevblad fyra, kommer min analys
fokusera på elevernas diskussion om begreppet median.
Möte, står fast och mellanrum
Wickman anser att kommunikation mellan människor bara kan ske om ordens betydelse
(mening) är densamma för de involverade individerna. (kursträff, höstterminen 2012-09-06)
När gruppen räknade Marias medelvärde verkade alla i gruppen förstå vad uppgiften handlade
om. Gruppmedlemmarna började med att räkna Marias medelvärde av hennes sex prover. När
H berättade hur mycket han hade fått vilket instämdes av de andra gruppdeltagarna. S insåg
att något var fel med hennes räkning.
Frågor som S ställde till gruppen visade att hon var osäker på processen i sina beräkningar.
Hon kunde inte se relationen i det som stod fast och det fanns en lucka i hennes räknesätt som
inte var överens med de andras uträkningar. I detta sammanhang behövde hon gruppen för att
kunna förstå uppgiften. Här var gruppen och mötet viktigt för S:s lärande. Diskursen och
språkspelet hjälpte S att kunna se de nya relationerna i det som stod fast.
Set-before och met-before
S försökte arbeta med sina begreppsbilder genom att återskapa bilder med hjälp av gruppens
erfarenhet. Hon ställde frågor såsom ”hur tänkte ni” eller ”då blir det 78 komma . . .” för att
se om hon hade tänkt rätt. Ibland bekräftade S att hon hade förstått genom att säga ”juste,
juste”, ”A” eller ”Um”. Genom att använda de orden visade hon gruppen att hon hade förstått
och de kunde fortsätta jobba och hjälpa henne (exempel 22).
Bild 9. S:s räkningar under dag tre.
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S:s anteckningar (bild 9) visade att hon med gruppens hjälp hade uppfattat hur hon kunde
beräkna Marias medelvärde. Gruppen särskilt H och I lyckas leda S igenom hela processen
genom att använda sin tidigare met-before och komma till slutsatsen att Marias medelvärde
sjunker.
Analys av fråga: 4 (Orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller
medelvärdet?).
Set-before och met-before
När gruppen bearbetade fråga fyra undrade H om de behövde veta alla datavärden för att hitta
medianen. L ansåg att man bara behövde veta det högsta värdet och I instämde med L.
Exempel 23. Ett exempel på diskursen i grupp 6 under tredje dagen
H.
Ok, behöver du veta alla datavärden för att hitta medianen? . . .
L.
Alltså, egentligen man behöver bara veta att den är högst,
I.
Alltså, man behöver veta att här är det tre höga tal och här är tre lägsta tal,
H.
Ja, men tänk om det är ett tal som är i medianen då
I.
Jo, man måste veta
L.
Alltså, om det är mittentalet och sen andra tal som är utanför eller högre
I.
Man behöver bara veta om att är högre eller lägre
L.
A, så det spelar ingen roll
H.
Så man inte vet det då,
E.
Vah, he, he,

Genom att använda varandras erfarenheter fick gruppen en bild som var kopplad till deras
met-before. Interaktionerna i gruppen hjälpte gruppmedlemmarna att kom fram till att man
behövde veta att här var det tre höga tal. Med I:s hjälp kom gruppen fram att de bara behövde
veta om datavärden är högre eller lägre. Här hjälpte I gruppen att förstå genom att de gav en
met-before upplevelse som var kopplad till hennes begreppsbild.
I exempel 24 visade I återigen att hon kunde översätta och jämföra olika representationer.
Exempel 24. Ett exempel på diskursen i grupp 6 under tredje dagen
H.
Om man inte vet om det är högre eller lägre . . .
I.
Då behöver man inte veta vad datavärdet är! Man måste inte veta exakt vad datavärdet.
Man behöver veta ungefär om det är högre eller lägre
L.
Vah,
I.
precis och liksom . . .
S.
Vadå
I.
kolla om det här är median
S.
Du behöver bara veta mittenvärden medianen. De andra är liksom oviktiga
I.
A,
S.
Medianen
I.
A,
S.
De andra är liksom
I.
A, fast för att hitta mittenvärdet, så behöver du veta om de är högre eller lägre än alla lägre
än mitten
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H.
S.
I.
S.
I.
H.

A, så därför behöver man alla
Då behöver jag inte veta vadå
Alltså du behöver inte veta vad det är, men du behöver veta om det är högre eller lägre.
Hur ska jag skriva
Det räcker att du skriver
Du behöver veta bara om det är höger eller lägre

I fokuserade på att använda korrekt språk när hon förklarade. Hon använde sig av sitt
statistiskregister, vilket hjälpte henne att länka till tidigare erfarenheter när hon förklarade för
gruppen. I visade konceptuell koppling till definitionen av begreppet median, även om hennes
betoning var på hur man beräknade medianvärdet. Detta gjorde att gruppen litade på I:s
sakkunskap. I kunde jämföra gamla och nya upplevelser utan att det orsakade mentala
konflikter hos henne genom att använda sig av de tre set-before aspekterna. I:s användning av
sitt statistikregister hjälpte även gruppen att förstå henne bättre. H och L använde också sina
statistiskregister men de var inte säkra på om de hade förstått termerna rätt. Genom att
gruppen försökte förstå I och med hjälp av hennes erfarenhet kunde de komma fram till en
slutsats. Detta både hjälpte H och L och även S som hade svårt att förstå uppgiften.
Bild 10. Svar på fråga fem tagen från I:s anteckningsbok.

I:s tolkning och svar på fråga fem visade att hon kunde översätta och jämföra
representationer.
I använde sig exempelvis av ordet datavärde när hon uttrycket sig och hon använde sig av
ordet mittenvärde i sin anteckningsbok (bild 10).
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5. Diskussion
5.1 Sammanfattning av diskussionens innehåll
I det här avsnittet presenteras först några reflektioner om studiens relation till tidigare
forskning i statistikdidaktik. Sedan sammanfattas centrala delar av min undersökning.
Lärande förekommer på många olika sätt och i många olika situationer. Den här studien
begränsades till att undersöka statistiklärande som skedde under elevernas arbete i
smågrupper. Syftet var att skapa ökad förståelse för hur eleverna löser statistiska uppgifter
och lär sig statistik. Fokus var på elevernas användning av sina egna erfarenheter och
gruppens erfarenhet, när eleverna arbetade med statistiskproblemlösning. Lärarens betydelse
för eleverna blev också av intresse i studien, men främst var det fokus på eleverna.

5.2 Studiens relation till tidigare forskning
Eleverna i undersökningen gick i årskurs 7 och hade haft mycket begränsad
statistikundervisning tidigare. Därför kunde man inte förvänta sig att de klarar av alla delarna
i Pfannkuch undersökande cykel PPDAC (problem, planering, data, analys, slutsats) eller att
dessa behandlades i deras undervisning. Dessa elever var alldeles i början av sin
statistikundervisning. Pfannkuch (1999) anser att lärare i USA lägger stor vikt på DAC (data,
analys, slutsats)och även i denna studie använde eleverna DAC modellen (data, analys och
slutsats) för att kunna lösa de uppgifterna som de hade fått.
I bakgrundskapitlet refererades Watsons (1997) tre kompetenser som uppstår när vi arbetar
med statistiska uppgifter. Nivå ett handlade om att ha en förståelse avseende grundläggande
statistiska begrepp eller terminologi och nivå två rörde sig om att kunna reflektera och
tillämpa statistiska termer. Eleverna i studien utvecklade dessa två kompetenser, men inte den
tredje nivån som handlade om kritiska resonemang.
Giraud (1997) studie visade att det var lättare för eleverna i klassen med kooperativa grupper
att förstå de statistiska uppgifterna, eftersom eleverna hjälpte varandra. Giraud kom fram till
att elevernas medelvärde på testerna blev högre i samarbetsgruppen än i den traditionellt
undervisade klassen. Eleverna i min studie hjälpte också varandra att förstå och lära sig av
varandra. Däremot eftersom det inte gjordes något prov eller test i den här studien kunde inte
elevernas lärande mätas. Borresen (1990) upptäckte i sin studie om smågruppsarbete i
statistiska–klassrummet liksom min studie att eleverna med bättre statistikkunskap
stimulerade de andra eleverna. Samtidigt visade min studie att de elever som hade goda
statistikregister har högre status och respekterades.
Mevarech (1983) identifierade matematiska missuppfattningar hos icke-matematiskt
orienterade elever. Liksom i min studie såg eleverna i Mevarechs studie medelvärdet som en
beräkningsprocess inte som ett statistiskt begrepp.
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5.3 Tolkning av studiens resultat
5.3.1 Hur statistiklärande kan synliggöras med en kognitiv modell

Mönster, likheter och olikheter
I avsnittet teoretiska utgångspunkter togs begreppet set-before upp. Set-before användes som
ett samlingsnamn för medfödda förutsättningar som påverkar vår inlärning i matematik. Tall
(2010) pekade ut de tre aspekter i set-before som han ansåg viktigast för matematiklärande.
Den första av de tre aspekterna är mönster d.v.s. att kunna se likheter och olikheter.
Studien åskådliggjorde att det fanns två slags elever när det gällde att upptäcka mönster.
Första gruppen var de elever som utan hinder kunde se ett mönster i de olika uppgifterna. De
här eleverna hade inga svårigheter att hitta likheter och olikheter i de olika diagrammen och
sina räkningar. I exempel 1 kunde A och B snabbt hitta ett mönster i sina diagram. Genom att
eleverna kunde se mönster, likheter och olikheter kunde båda deltagarna förstå och tolka
diagrammen.
Den andra gruppen bestod av de elever som hade svårare att se och hitta likheter och
olikheter. Två exempel på sådana elever var C i grupp 1 i exempel 2, 3 eller S i exempel 11,
15 och 18. De här eleverna behövde hjälp för att kunna se eller upptäcka mönster och spåra
likheter eller olikheter i de olika uppgifterna. Här var det avgörande att eleverna fick hjälp att
upptäcka mönster av någon annan eller några andra för att kunna se likheter och olikheter.
Repetition
Den andra aspekten i set-before som togs upp i teoretiska utgångspunkter var repetition av
sekvenser och handlingar tills vi kan automatisera kunskapen. Elever utvecklas kognitivt
genom att diskutera och stöta på problem i diskurserna samt lösa problemen och dra
slutsatser. Observationerna av eleverna visade hur eleverna i de olika grupperna gjorde för att
beskriva sina idéer och sedan använda sina idéer för att dra slutsatser. Ett exempel är när A
och C diskuterar hur de ska arbeta med diagrammet i exempel 3 sida 25 eller när grupp 3
försökte förklara för L hur stam–bladdiagram fungerar i exempel 12 och 13 sida 39 och 40.
Diskursen och deltagarnas förklaringar hjälpte de förklarande eleverna att repetera det som de
hade met-before. På så sätt kunde de konkretisera och generalisera uppgifterna.
Met-before
Elevernas användande av met–before–upplevelser var avgörande för deras lärande. Elevernas
och lärarens återkoppling till met-before för stam–bladdiagrammet för att beskriva ett nytt
slags diagram, gav eleverna möjlighet att uppleva något nytt. Genom att använda en bekant
källa i exempel 12 och 13 kunde I och S hjälpa L att lättare förstå det nya diagrammet. Här
försökte gruppen att använda sina tidigare konceptbilder och konceptdefinitioner för att
jämföra den med de nya konceptdefinitionerna. För att eleverna skulle kunna befästa begrepp
och motsvarande definitioner bättre behövde de diskutera och jämföra sina gamla och nya
erfarenheter.
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Begreppsbild och begreppsdefinition
Tall och Vinner (1981) skriver att en begreppsbild omfattar individens alla kognitiva
strukturer som associeras med en given koncept/begrepp. Författarna menar att den totala
kognitiva strukturen förknippas med begreppet och inkluderar alla mentala bilder och dess
egenskaper och processer. I denna studie när eleverna jämförde sina erfarenheter med
varandra samt argumenterade och använde språket återskapade de begreppen. Eleverna
skapade sig begreppsbilder med hjälp av gruppen vilket bidrog till nya kunskaper. Elevernas
reflektion över statistiska definitioner och de upplevda bilderna hjälpte till att bygga nya
begreppsbilder baserat på kontraster mellan gamla och nya upplevelser.
När C räknade ut medelvärden, var bilden som framkallades hos honom inte samma som en
statistikers. C hade bilden av några värden som han kunde räkna ut sina medelvärden med.
På liknande sätt var elevernas definition av median att de hade ett antal värden eller tal som de
skrev i storleksordning vågrätt vilka de strök ett tal från var sida tills endast ett eller två tal var
kvar i mitten. De två mittersta värdena eller det tal som låg i mitten markerade eleverna och
ringade in dem (exempel 6 och bild 4). Elevernas bild av definitionen median var att de tänkte
på att stryka och ringa in värden. Begreppsbilden bestod här av en beräkningsprocess och den
vedertagna begreppsdefinitionen var inaktiv i elevernas kognitiva strukturer. I en statistikers
definition fungerar medianen liksom medelvärdet, som en representant för en datamängd.
Elevernas begreppsbild av medianen skiljde sig från statistikernas bild av medianen. I
framtiden när de möter medianer och medelvärden i ett bredare sammanhang kan detta skapa
förvirring för eleverna. Deras begreppsbild när det gäller medianer och medelvärden behöver
utvecklas genom att läraren visar dem mer av dessa begrepps egenskaper.
Användning av korrekta definitioner hjälpte eleverna att länka bilder till sina tidigare
erfarenheter. De elever som kunde använda statistikregistret blev lättare förstådda och
respekterade av gruppen.
Medvetenheten och användning av begreppsdefinitioner av en del elever hjälpte både de
själva och andra i gruppen att få möjlighet till en sammanhållen syn samt att kunna utvecklas i
sina tankeexperiment. Bland annat i exempel 23 och 24 genom I och H:s medvetna
användning av olika definitioner utvecklades gruppen. Det hjälpte även gruppen att reflektera
och engagerade alla i gruppen vilket ledde till att gruppen kunde lära sig lättare. Samtidigt
hjälpte dessa samtal de svaga eleverna att bli säkrare och få mer struktur på sina tankar.
5.3.2 Hur rörde sig eleverna mellan de olika världarna?

Eleverna i högstadiet är inte fast mellan de tre Talls världar d.v.s. den konceptuella–
förkroppsligade världen, den proceptualla–symboliska världen och den formella världen.
Eleverna rör sig mellan de två första världarna d.v.s. konceptuella–förkroppsligade världen
och den proceptualla–symboliska världen. Ibland kan de ligga på den första världen eller den
andra världen. Exempelvis när grupp 1 arbetade med fråga fyra i exempel 6 låg A i den
Proceptualla–symboliska världen. Eller i exempel 11 och bild 6 S låg i den konceptuella–
förkroppsligade världen. Eleverna i studien rörde sig mellan två världar och mötet mellan
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elevgrupperna var avgörande för alla gruppmedlemmarna. Det hjälpte eleverna att utveckla
sitt ordförråd eller i det här fallet sina statistiskregister och växa kognitivt.
5.3.3 Hur statistiklärande kan synliggöras med en pragmatisk modell

Möte, språkspel och språk
Det positiva resultatet från mötet mellan eleverna samt eleverna och läraren var att grupperna
uppmuntrades att prata statistik och använda statistikregistret eller matematikregistret. Genom
språkspelet blev eleverna även tvungna att resonera och tänka högt vilket hjälpte dem att
motivera sina argument (exempel 4 och 6). Både läraren och andra elever var viktiga vid
dessa möten.
En faktor som påverkade elevernas lärande positivt var språkspelet vilket spelade en viktig
roll i studien. Wittgenstein (1992) skriver att ’Om erfarenheten är grunden för denna vår
vishet, så är det naturligtvis den förgångna erfarenheten och det är inte bara genom min
erfarenhet, utan genom de andras, som jag får kunskap.’ (s.43, stycket 275). Exempelvis när
A inte förstod fråga 4 (exempel 5) blev språkspelet mellan lärare och eleven avgörande för
hans förståelse. Även när grupp 3 inte förstod frågan i exempel 17 och 18 hjälpte läraren och
därefter I:s förklaring gruppen skapa tydlighet och förstå relationerna. Elevernas kognitiva
utveckling påverkades av det pågående språkspelet under mötet. Språkspelet och dess
ständiga förändring var av betydelse och öppnade upp nya möjligheter också genom att det
skapade kognitiva konflikter.
Frågor som eleverna riktade till varandra eller läraren och hur de resonerade hjälpte eleverna
att utvecklas och fortsätta att jobba. I visa fall var en bekräftelse från läraren eller gruppen en
underlättande faktor för eleverna att fortsätta. Sådana bekräftelser hjälpte eleverna att skapa
förståelse och de lärde sig lättare. Elevernas olika erfarenheter under språkspelet var
avgörande att återskapa bilder med hjälp av reflekterande tankeexperiment. Deltagarnas olika
erfarenheter var också avgörande för att språkspelet kunde fortsätta. Ett undantag var grupp 2
vars deltagare låg på samma nivå. Eftersom båda deltagarna låg kunskapsmässig i samma
nivå pågick det inte något språkspel mellan deltagarna.
Annars blev mötet mellan eleverna en viktig del för eleverna i de olika grupperna. Möten och
språkspelet hjälpte eleverna att få bättre förståelse och utveckla sina idéer och tankar.
Wickman och Östman (2001) anser att mening och kunskap alltid förändras i ett möte i ett
kulturellt sammanhang. De skriver hur eleverna fyller i mellanrummen under deras
undersökning och hur de ser likheter och olikheter i sina möten. Precis som Wickmans och
Östman. undersökning, visade den här studien att mötet mellan tidigare erfarenheter var
viktig. Mötena hjälpte eleverna att se nya relationer och språkspelet i grupperna var till hjälp
för eleverna att uppfatta dessa nya relationer som begripliga.
Språket i sig var också en viktig faktor. Dewey (2009) skriver om kommunikations betydelse.
Han skriver att när vi kommunicerar med varandra, utvidgar och förändrar vi våra
erfarenheter. Genom kommunikation får vi del av varandras erfarenheter och lär oss hur andra
i vår omgivning tänker, känner och påverkas, samtidigt som vi påverkar den vi kommunicerar
med. Tall (2008) skriver att språket är en av de tre grundläggande genetiska aspekter i set57

before, vilket är väsentligt för matematiskt tänkande. Han skriver att det är kraften i språket
och i samband med användandet av mönster som gör att vi kan fokusera på våra idéer (s.6).
Han anser genom användning av språket kan vi beskriva definiera och förklara relationer,
former, på högsta nivå och att språket används som grund för formell matematisk teori.
Genom att eleverna i den här studien ingick i olika grupper fick de lära sig hur de kunde
använda sig av statistiska ord samtidigt som de resonerar kritiskt och får förståelse för
statistiska begrepp eller terminologi.
Språkets användning har bidragit till att vi kan förfina våra idéer, namnge symbolerna och
reflektera över våra tankar. Tall (2010) skriver att ”grunden för matematik i skolan är
samspelet av mänsklig perception och handling samt flexibel utveckling av matematiska
operationer” (s.13). Det innebär att resonemang och att utföra åtgärder blir viktiga.
Genom mötet och språkspelet mellan eleverna i den här studien kunde både svaga och starka
eleverna skaffa sig nya met-before. Användning av språket möjliggjorde även för eleverna att
repetera och effektivisera och automatisera den nya kunskapen, exempelvis när grupp 3 i
exempel 15 sida 42 upptäckte de olika mönster som fanns i diagrammen. Språket gav även
eleverna ett medel att kunna tolka och urskilja likheterna och olikheterna i olika diagrammen.
Diskursen och interaktionerna i gruppen ledde också fram till att eleverna kunde repetera nya
kunskaper och befästa dem (exempel 2, 3 och 19). Elevernas samtal hjälpte deltagarna att
upptäcka sina misstag och se vilka metoder skulle de kunna använda (exempel 4). Samtidigt
hjälpte språkande grupperna att lättare förstå relationerna. De elever som använde sig korrekta
matematisk/statistiska begrepp ”statistikregister” kunde lättare förmedla sina idéer genom att
tillämpa ord, definitioner eller uttryck som hade med statistik/matematik att göra. Användning
av statistikregistret och matematiska begrepp var inte alltid nödvändigt men det var till stor
hjälp under arbetet med diagram och tabeller. De elever som kunde använda rätt språk blev
lättare förstådda och respekterades av gruppen. Det hjälpte eleverna att argumentera om de
hade tillgång till statistikregistret. I vissa fall var det betydelsefullt att eleverna kunde använda
rätt språk för att kunna bli förstådda. Exempel 6 visade att C hade problem med
statistikregistret vilket bidrog till att A missförstod honom, vilket sedan gjorde det svårt för
eleverna att arbeta vidare. När eleverna arbetade med lägesmått var det viktigt att eleverna
använde rätt ord och utnyttjade sitt statistikregister. Samtidigt var det viktigt att eleverna
kunde använda sig av sina tidigare erfarenheter t.ex. positionssystemet (exempel 13) för att
förstå hur de skulle kunna tolka och använda det nya diagrammet. Ibland kunde eleverna ändå
förstå varandra när de hade samma ordförråd. Bland annat i exempel 20 använde sig S av
ordet gångra i stället för ordet multiplicera, I förstod henne och det behövdes inga
förklaringar.
Stå fast och mellanrum
Elevernas och gruppens tidigare erfarenhet var en av de faktorer som påverkade de elevernas
lärande. En balans mellan elevernas olika kompetens behövs vid ett grupparbete för att
eleverna ska få bättre resultat och hjälp av varandra. Enligt Wickman (2001) bör vi studera
hur eleverna observerar de mellanrum som uppkommer i mötet för att förstå hur och var
eleverna lär sig. Därefter ska vi uppmärksamma hur eleverna använder sig av det som står fast
i ett möte för att fylla mellanrummen med hjälp av relationerna. Han kallar denna praktiska
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epistemologi, vilket handlar om vad kunskap är och hur vi skaffar denna. Språket ändrar hela
tiden innebörden i det som står fast. För att de här förändringarna ska bli möjliga och
aktörerna i en statistisk diskurs ska kunna skaffa sig kunskap behöver aktörerna ligga i olika
nivåer så att eleverna kan se, analysera och undersöka problemet från olika synvinklar. Att
aktörerna i den här studien rörde sig mellan de olika matematiska världarna och hade olika
bakgrund och erfarenheter hjälpte varje individ i gruppen att kunna organisera och förstå de
nya situationerna bättre. Gruppen fick svar på sina frågor och kunde arbeta framåt. Elevernas
olika egenskaper och erfarenheter påverkades av gruppens erfarenheter, samtidigt som
eleverna påverkades av gruppen utifrån sina egna tidigare erfarenheter. Genom att studera
elevernas olika erfarenheter och studera hur eleverna påverkar gruppen kan lärare planera
lektionerna bättre.
Det var betydelsefullt att eleverna visste vad som stod fast för att de skulle förstå relationerna,
resonera om sina uppbyggda bilder och skapa nya erfarenheter. Elevernas olika erfarenheter
hjälpte dem att förstå relationerna och att kunna lägga nya relationer det till det som stod fast.
Med hjälp av detta kunde deltagarna komma igång med sina tankar och skapa struktur. I
exempel 8 och 9 kan man se detta när det uppstod mellanrum genom att identifiera det som
stod fast kunde deltagarna i grupp 1 lägga nya relationer till det. Likaså i exempel 14 kunde
deltagarna genom att hitta det som stod fast i det här fallet diagrammet över kolhydrater förstå
relationerna mellan de olika matprodukterna. Här var det som stod fast (diagrammet) en
bidragande faktor till att eleverna kunde utveckla sina tankar och upptäcka nya relationer.
Det som stod fast var att man måste storleksordna värdena och då blev talet i mitten
medianen.
Det positiva var att deltagarna kunde med användning av det som stod fast samt sina gamla
och nya erfarenheter tolka de statistiska uppgifterna. Deltagarnas olikheter hjälpte dem att
kunna hitta olika faktorer och relationerna mellan dessa faktorer, vilket var avgörande för
eleverna.
5.3.4 Lärarens roll

Studien visade att läraren spelade en stor del i elevernas lärande. Wickman (2002) skriver i
sin artikel att hans studie visar att en lärare som är kunnig och bjuder in eleverna till att delta i
mötet utifrån deras förutsättningar var viktig. Wickman och Östman (2001) berättar hur
lärarens instruktion och meningsskapande samt samtal med eleverna vid ett möte gav ett
sammanhang. En annan detalj som författarna observerade var att läraren uppmuntrade
eleverna att reflektera över sambandet mellan strukturen och funktionen under deras arbete. I
denna studie blev lärarens roll viktig vid introduktionen av ämnet. Att introducera det nya
diagrammet på rätt sätt, genom att referera till elevernas tidigare erfarenhet (s. 39) och
därefter visa relationerna till den nya erfarenheten bidrog till elevernas förståelse. Detta gjorde
att deltagarna kunde fylla i mellanrummen med sina tidigare erfarenheter och nya relationer.
Det blev också viktigt när det uppstått mellanrum och gruppen inte kunde förstå relationerna
mellan det som stod fast och fylla mellanrummen. Här kunde läraren hjälpa eleverna genom
att relatera till elevernas tidigare erfarenheter och det som stod fast och koppla detta till
mellanrummen. Ibland hade deltagarna svårt att sortera informationen och se strukturen i den
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från produktiva aspekter. Vid detta tillfälle var läraren en avgörande faktor som gjorde att
eleverna kunde tolka uppgiften och arbeta vidare (exempel 5 och 17).
Tall och Vinner (1981) anser att när läraren är medveten om de möjliga begreppsbilderna får
hon möjlighet att genom diskussion och problematisering få de felaktiga bilderna till ytan och
bearbeta samt rationalisera dessa problem. (s.17). Under denna studie hjälpte lärarens
återkoppling till elevernas tidigare erfarenhet eleverna att bygga på sina erfarenheter och se
relationerna så eleverna kunde skapa en länk mellan definitioner och koncept: När eleverna
var osäkra blev det viktigt att de kunde fylla mellanrummen med lärarens erfarenhet. Hon
kunde genom att problematisera och referera till elevernas met-before hjälpa gruppen och
eleverna att förstå och se relationerna. Detta gjorde att eleverna kunde med hjälp av de tre setbefores aspekterna kunde förstå och arbete vidare. När läraren inte såg I och S:s felräkning
kunde gruppen inte rätta till sina felräkningar i bild 8 och 9.
5.3.5 Egna reflektioner angående skapandet av en bra lärandemiljö

I inledningen av detta arbete refererades till syftet med undervisningen i matematik i LGR
11:s kursplan. Enligt LGR11 skall eleverna få förutsättningar att utvecklar sin förmåga att
formulera och lösa problem med matematikens hjälp. Ett annat syfte var att eleven kan
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (s.63). För att
detta ska bli möjligt behöver vi skapa en miljö där eleverna kan få möjligheten till att kunna
formulera, analysera, och använda olika strategier och metoder. Visserligen kan eleverna göra
detta i sina matematikböcker, men det behövs mer än det. Genom att använda språket kan
eleverna resonera om vilken strategi och metod som är mest användbar. Eleverna kan även
analysera och förstå sambandet mellan matematiska/statistiska begrepp bättre. Här behövs att
eleverna möts någonstans, där de kan resonera om sina idéer, någonstans där de kan
ifrågasätta idéerna både andras och sina egna tankar och resonera kring dem. De behöver
mötas i en miljö där kan de diskutera och argumentera om sina tankar med lärare samt med
elever på olika nivåer och ha möjlighet att välja olika strategier.
I kursplanen (LGR 11) påpekas även att eleverna ska kunna välja och använda lämpliga
matematiska metoder så att de kan föra och följa matematiska resonemang. De ska kunna
använda uttryck i samtal och dra slutsatser. För att ge eleverna möjlighet att kunna arbeta på
detta sätt blir det viktigt att eleverna ligger på olika nivåer när de möts i ett språkspel. När
eleverna befinner sig på olika nivåer har de olika erfarenhet vilket påverkar deras
resonemang. Här behöver lärare veta på vilken nivå eller i vilka världar eleverna ligger. Detta
blir nödvändigt för att läraren ska kunna placera eleverna i rätt grupp. Alltså är första steget
för att nå optimal inlärning att välja elever på olika nivåer, vilket gör det viktigt att läraren är
medveten om Talls tre matematiska världar (konceptuella–förkroppsliga, proceptuella och
formella världen) och hur eleverna rör sig mellan de olika världarna. Ett exempel på detta var
grupp 2, vars gruppmedlemmar låg på samma nivå och medlemmarna hade ingen användning
av varandra. Däremot hade medlemmarna i grupp 1 och 3 hjälp av varandra på grund av sina
olikheter, Både de svaga eleverna och starka eleverna lärde sig och kunde utvecklas kognitivt.
Det andra steget är att läraren och eleverna möts i en miljö där de kan se relationerna,
samtidigt som det uppstår mellanrum i samtalet. Här behöver läraren se hur relationerna ser ut
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utifrån Wickmans idéer. Det är då vi kan se hur eleverna rör sig i de här världarna. När läraren
är medveten om relationerna blir det lättare för henne att hjälpa eleverna när det uppstår
mellanrum i elevernas samtal.
En annan viktig aspekt för läraren att veta är hur eleverna lär sig matematik och i synnerhet
statistik, att vara medveten om de tre set-before aspekterna (känna igen mönster och se
likheter och skillnader repetition, språket) samt de kognitiva strukturerna som påverkar vår
inlärningsförmåga. Läraren behöver även veta om elevernas begreppsliga bilder och bildernas
relation med begreppsdefinitionerna, hur eleverna utnyttjar sina begreppsbilder och reflekterar
kring dem. Mitt lärandeklot är en bild som förenar de två teorierna för att kunna hjälpa lärare
att se och förstå eleverna.

Figur 1. Mötet mellan eleverna och eleverna och läraren i lärandemiljön.

För att eleverna skulle kunna utveckla kunskaper för att tolka vardagliga problem behöver de
uppleva en sådan miljö. Genom att lärare och eleverna arbetar med en lärandeklotmiljö
modellen får elever möjlighet att använda de grundläggande matematiska och statistiska
begreppen och lösa problem och reflektera, utvärdera och använda genomförbara strategier
och metoder.
Matematik, och i synnerhet statistik, är ett ämne som sällan används i det dagliga livet på det
sätt som det används i läroböckerna. Därför blir mötena viktiga och diskursen som pågår i
klassrumsmiljön ännu viktigare. Eleverna kan sitta och räkna i matematikböckerna men för att
befästa kunskapen måste de använda den nya erfarenheten. För att eleverna ska lyckas i sitt
arbete behövs att de får uppgifter som är anpassade och engagerar eleverna. De duktiga
eleverna behöver också organisera sina tankar för att bli bättre. Alla elever behöver arbeta
med uppgifter som är lockande. Uppgifterna i den här undersökningen hjälpte eleverna att
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engagera sig. Eleverna uttryckte själva att det var både roligt och lärorikt att arbeta på detta
sätt och med de utvalda uppgifterna.
Framtida forskning
Framtida studier kan handla om statistiska undersökningar med hjälp av grupparbete på andra
stadier än högstadiet som lågstadiet, mellanstadiet eller gymnasiet. Ett ytterligare
forskningsområde kan handla om analys med hjälp av lärandeklotet i klassrumsundervisning
inom andra områden för exempel algebra eller geometri.
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Bilaga 1
Hej alla,
Jag går på Masterutbildning i mattedidaktik vid Stockholms Universitet. Konkret innebär det att vi i
utbildningen utvecklar vår förmåga att driva forskning och utvecklingsprojekt i matematik ämnet på
skolan.
För att göra detta behöver vi studera hur undervisning och lärande går till i praktiken. Ett sätt att göra
detta är att göra inspelningar i klassrummet, samt vid behov samtala med elever om det som händer
under lektionerna.
För att få material till detta vill jag filma och/eller ljudinspela ett par lektionssituationer och naturligen
kommer några ansikten att synas. Materialet kommer att främst användas av mig samt andra lärare och
universitetet. Möjligen kommer jag att använda delar av materialet. Det är inte säkert att jag behöver
filma alla elever.
Deltagandet är frivilligt och bygger på att eleven/målsmän ger tillstånd till att eleverna deltar.
De uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt de riktlinjer för studier av detta slag som
gäller för deltagarnas anonymitet. Det innebär att inspelningarna kommer att lagras på ett sådant sätt
att inga obehöriga utöver lärare kan få tillgång till dem. Materialet kommer att förstörs efter genomfört
arbete. Jag hoppas emellertid att ni vill ställa upp på denna undersökning som är viktig för att både ge
kunskap om hur vi kan förbättra undervisningen och mitt arbete.
Min fråga till Er är om Ni samtycker till att vi spelar in ditt barn när hon/han deltar i undervisningen
vid ett par tillfällen. Jag är tacksam om Ni fyller i nedanstående talong och ordnar så att den kommer
in den till hennes/hans lärare. Om Du vill komma i kontakt med mig så får Du gärna mejla
(soheila.ghafouri@stockholm.se). Vid behov kan jag förmedla kontakt med min handledare vid
Stockholm Universitet.

Elevens namn:………………………………………………………………………………
Ringa in!
Jag samtycker till att ljudinspelning används såsom det är beskrivet ovan:

Ja
Nej

Jag samtycker till att filminspelning används såsom det är beskrivet ovan:

Ja
Nej

…………………………………………………………………………………………………..
(Elev/Vårdnadshavare 1, underskrift)
…………………………………………………………………………………………………..
(Vårdnadshavare 2, underskrift)
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Bilaga 2
Uppgift 1, elevblad 1
ELEVBLAD #1 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN
Stam–bladdiagram
I tabellen nedan anges antalet kalorier och gram fett, kolhydrater (socker och stärkelse), och
protein i varje portion olika objekt som säljs på "Burger King”.

Whopper
Whopper med ost
Dubbel Whopper
Dubbel Whopper med ost
ostburgare
Whopper Jr med ost
hamburgare
Whopper Jr
Bacon Double Cheeseburger
Bacon Double Cheeseburger Deluxe
Dubbel Cheeseburger
BK Broiler Chicken Sandwich
kYCKLINGSMÖRGÅS
Ocean fånga fisk Filet Sandwich
Kyckling anbud (sex st)
Chef sallad utan dressing
Tjock Chicken Salad utan dressing
Trädgård sallad utan dressing
Sallad utan dressing
Pommes frites (medium, saltade)
Onion Rings
äppelpaj
körsbärspaj
citronsaft paj
Snickers LCE Cream Bar

Storlek (g)
vid servering

Kalorier

Protein
(g)

Kolhydrate
r (g)

Fett
(g)

270
294
351
375 .
115
145
103
133
149
185
161
154
229
165
90
273
258
223
135
116
97
127
128
92
57

570
660
800
890
300
350
260
300
470
530
450
280
620
450
236
178
142
95
25
372
339
320
360
290
220

27
32
46
51
16
16
14
14
30
30
27
20
26
16
16
17
20
6
1
5
5
3
4
6
5

46
48
46
48
28
30
28
29
26
28
29
29
57
33
14
7
8
8
5
43
38
45
55
49
20

31
38
48
55
14
19
10
15
28
33
25
10
32
28
13
9
4
5
0
20
19
14
13
8
14

Källa: Burger King är din guide till Nutrition.

Antag att du bestämmer dig för att beställa en baddare (Whopper). Den innehåller 31 gram fett.
Hur är det i jämförelse med övriga objekt?
Genom att titta på tabellen, kan vi endast se är att den inte har mest eller minst fett. För att vi
ska få en bättre bild av gram fett per portion gör vi en stam–bladdiagram.
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Uppgift 1, elevblad 2
ELEVBLAD #2
Arbeta i par med följande uppgift

1. Gör en stam–bladdiagram av antalet gram kolhydrater i de rätter som listades i första
elevbladets tabell. Markera det minsta värdet, det största värdet, och Whopper.
2. Gör en stam–bladdiagram över grammen kolhydrater, men ersätt bladen med symbolerna:
H för hamburgare
S för smörgås
L för sallad
O För övriga
3. Skriv en beskrivning av den information som visas i stam–bladdiagram över grammen
kolhydrater. Nämn några intressanta mönster. Hur förhåller det diagrammet till det för fett?
4. Av all den information som gavs ut av snabbmatsrestaurangen är vikten på alla Burger
Kings olika. Tror du detta bör tas i beaktande? Hur kan du göra detta?
5. Vid bedömningen av snabbmatsprodukter, vilket av följande alternativ är viktigast för dig:
kalorier, fett, kolhydrater eller protein?
6. Skulle data vara U-formad, klockformad, J-formad, eller rektangulärt formad för de
följande?
a. poäng på ett enkelt test
b. längden på kvinnliga lärarna på din skola
c. längden på alla lärare på din skola
d. andel av himlen som är molnigt vid lunchtid för alla dagar på ett år
e. antalet skoldagar missade på ett skolår för alla elever i din skola
7. För att bestämma andelen kalorier som kommer från fett, multiplicera antalet gram fett med
9, dividera sedan med antalet kalorier och slutligen konvertera/omvandla till procent. Till
exempel har Whopper
kalorier som kommer från fett. Gör en stam–
bladdiagram över andelen kalorier som kommer från fett för rätterna från Burger King.
När ni har skrivit svar på frågorna säg till er lärare så ni kan ha en diskussion om svaren.

Uppgift 3, elevblad 4
ELEVBLAD #4 FÖR GEMENSAM GENOMGÅNG MED LÄRAREN

Maria får 80, 96, 84,95 och 90 poäng på fem matematiktester
Uppgift 1. Beräkna medelvärdet av Marias testpoäng
Uppgift 2. Vad är det lägsta och högsta värdet av Marias testpoäng? Dessa värden kallas
minimum och maximum. Tillsammans kallas de extremvärden.
Uppgift 3. Beräkna medianen för Marias testpoäng.
Uppgift 4. Vad gör vi om det finns ett jämnt antal poäng? Om Maria gör ett till test till och
får 25 poäng, vad blir medianen av hennes sex testpoäng då?
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Uppgift 3, elevblad 5
ELEVBLAD #5
Använd data från Elevblad #4 för att besvara följande diskussionsfrågor
1. Beräkna medelvärdet av Marias sex provresultat.
2. På grundval av denna bedömningsskala,
vilket betyg skulle Maria få om medelvärdet av de sex testerna används för att bestämma
hennes klass?
A) 90-100

B) 80-89
F) 0-59

C) 70-79

D) 60-69

3. Vilket betyg skulle hon få om medianen av de sex testerna används för att bestämma
hennes klass?
4. Orsakar ett extremt poäng en större förändring av medianen eller medelvärdet?
5. Behöver du veta alla datavärden för att hitta medianen?
Anta till exempel att Maria har tagit 6 tester och du bara känner 5 av hennes poäng. Kan du
beräkna medianen?
6. Varför skulle du välja medianen för att sammanfatta Marias provresultat?
7. Varför skulle du välja medelvärdet för att sammanfatta Marias provresultat?
8. Vilket tror du är bättre att använda medelvärde eller median?
9. Varför tror du att median istället medelvärdet användes i följande exempel?
Under läsåret 2005/06 var Medianåldern för samtliga elever i kommunal vuxenutbildning,
30 år
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2007A01_BR_08_UF0107TEXT.pdf
10. (a) Vad betyder det att medianen för 9-åringarnas månadspeng anges vara 110 kr?
(b) Vad betyder det att medianen för 11-åringarnas månadspeng anges vara 170 kr?
ÅLDER
Median, kronor

–7
90

8
100

9
110

10
130

11
170

12
200

http://www.cisionwire.se/institutet-for-privatekonomi/r/okad-kopkraft-har-gett-hogreveckopeng,c9207784
*
Barn med avtalad vecko- och månadspeng. Median, avrundade siffror, kr/mån. under 2011
De belopp som visas här är medianbelopp.
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