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Syftet med den här studien var att belysa hur läraren kan medvetandegöra eleverna för 

matematiken i textilslöjden genom olika skriftliga och muntliga metoder. I studien förekom 

det både ett experiment, frågeformulär och en enkät för att utforska aspekten närmare.  

Resultatet av undersökningen visar att läraren kan skapa förutsättningar för ett metakognitivt 

lärande genom att ställa följdfrågor som bidrar till ett vidgat tänkande och genom skriftliga 

korta frågeformulär som låter eleven reflektera över sina lektioner. Den här undersökningen 

har jämförts med en studie, gjord våren 2007, som initierade arbetet. Då frågades elever i år 6 

om förekomsten av matematik på textilslöjden utan en bearbetning av medvetandegraden först 

och resultatet är tydligt till denna studies fördel.  
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1 Inledning 
Det finns ett stort behov av att utveckla matematiken inom skolan i dagens samhälle. Många 

röster hörs över elevernas dåliga matematikkunskaper och vad vi i skolan kan göra åt det. Hur 

dåligt ställt det egentligen är med det tänker jag inte gå in på men som textillärare har jag 

erfarit elevernas bristande kunskaper i matematik när det gäller att omsätta dem i praktiska 

sammanhang. På lektionerna uppenbaras deras oförmåga att koppla ihop teori med praktik på 

ett beklämmande sätt. De kan inte räkna ut hur stor tygbit de ska klippa ut, de vet inte vad 

rätvinkliga hörn är eller vad parallellt betyder i realiteten. Jag upplever att det finns ett glapp 

över ämnesgränserna för vad de bör kunna på textilslöjden och när och hur de lär sig det på 

matematiken. I våra styrdokument finns det en strävan efter att eleverna ska kunna använda 

sina kunskaper både i och utanför skolan och i kursplanen för matematik står det att: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. (www.skolverket.se) 

Det står också att skolan ska sträva efter att eleven: 

Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

(www.skolverket.se ) 

I kursplanen för slöjd står det att skolan ska sträva efter att: 

”Eleven utvecklar förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra 

och befästa kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete. 

(www.skolverket.se ) 

Det finns en medveten tanke bakom dessa påståenden att eleven ska lära sig att se helheten 

bättre och att kunna relatera sina kunskaper i olika sammanhang både i och utanför skolan. 

Där kan vi som lärare bli bättre på att uppmärksamma eleven på dessa faktorer och 

sammanhang.  

På textilslöjden delas slöjdprocessen upp i många små problemlösningssituationer och 

matematiska problem införlivas naturligt i arbetet. Det kan man som lärare utnyttja genom att 

ha kunskap om hur och när matematik kan uppmärksammas och kopplas ihop med det 

praktiska arbetet. Lester och Lambdin (2006) skriver att ”undervisa i matematik via 

problemlösning har som huvudmål att elever ska utveckla en djupare förståelse för 

matematiska begrepp och metoder” (sid. 95). Detta går att utnyttja på textilslöjden där 

problemlösning förekommer i många moment och i ett kontextuellt sammanhang för eleven. 

De skriver vidare att idag förekommer problemlösning snarare efter än före eleverna jobbat 

med de normativa begreppen men då har de inte beaktat slöjdens perspektiv i skolan. På 

textilslöjden ställs eleverna inför konkreta problem som de ska lösa där lösningsmetoden inte 

är anpassad efter läroböckernas arbetsgång. Det skulle kunna bli en stor utmaning för eleverna 

om inte allt för många slöjdlärare lade problemets lösning i händerna på dem. Tyvärr upplever 

jag att på grund av faktorer som tidspress, okunskap, sociala anspråk och tradition så serveras 

lösningsmetoden alltför snabbt och lättvindligt. Slöjdläraren är som alla andra lärare pressade 

av tiden och allt som ska hinnas med i kursplanen och eleverna vill även bli klara så fort som 

möjligt med produkten för att kunna ta hem och visa den. Lärarrollen förändras hela tiden och 

lärare har svårt att uppdatera sig på alla plan och vara experter i alla ämnen. I dagens skola är 

det mycket sociala angelägenheter som tar de medverkandes uppmärksamhet och förkortar 

själva undervisningssituationen. Det lever även kvar en tradition i skolans väggar som 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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vägleder oss i det dagliga arbetet med t.ex. äldre lärare som gör som de alltid gjort, 

schemaläggandet, samhällets syn på elevernas skolgång och framförallt föräldrars och elevers 

förväntningar på textilslöjden. Alla dessa faktorer bidrar både positivt och negativt på 

undervisningen och allt går inte att styra över.  

Det jag vill med detta arbete är att presentera en möjlighet att som textillärare få vägledning 

om hur man ska ta sig ur en eventuell okunskap när det gäller att behandla matematik mer 

medvetet på textilslöjden. Som både blivande och praktiserande matematik- och textillärare 

kan jag hjälpa mina kollegor med praktiska tips och exempel på hur de kan uppmärksamma 

matematiken på textilslöjden. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att belysa hur läraren kan medvetandegöra eleverna på matematiken i textilslöjden. 

Frågeställningar 

 Hur kan läraren planera undervisningen utifrån ett matematiskt metakognitivt 

perspektiv? 

 Vad kan läraren verbalt göra för att medvetandegöra eleverna på matematik inom 

textilslöjden? 

 Vad kan läraren skriftligt göra för att medvetandegöra eleverna på matematik inom 

textilslöjden? 

 Kan elever bli mer medvetna om att de använder matematik på textilslöjden? 

1.2 Arbetets disposition 
Det här arbetet består av sex delar varav det första redan förekommit. Den delen har behandlat 

en teoretisk och personlig anledning till varför matematik på textilslöjden har undersökts. 

Syfte och frågeställningar är också preciserade där.  

Nästa del, som består av litteratur och tidigare forskning ger en överblick över varför 

metakognitiv inlärning är viktig i skolsammanhang och vad styrdokumenten har för riktlinjer. 

Den behandlar även aspekter på problemlösning och kommunikation i relation till matematik. 

I den tredje delen, metod, beskrivs hur undersökningen har gått till. Under rubriken 

datainsamlingsmetod uppmärksammas den experimentella aspekten i undersökningen som 

naturligt åtföljs av urval. En beskrivning av själva genomförandet kommer sen där detaljer 

om min specifika skola beskrivs. Därefter behandlas vilka etiska överväganden som har 

använts och sist tillförlitligheten av just denna undersökning. 

Den nästa delen består av resultat där exempel på mina experiment presenteras och även en 

sammanfattning av enkätsvaren till metakognition och matematik. Texten är uppdelad i tre 

delar; experimentets planeringsfas, experimentets genomförande och resultat av enkäten. 

Slutsatserna av arbetet ingår i varje underrubrik för att tydliggöra resultatet. 

I sista avsnittet, diskussion, kopplas litteraturen ihop med resultatet i en metakognitiv 

matematisk fundering. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
Tidigare nämndes att elever kan ha nytta av att få ett mer metakognitivt förhållningssätt till 

matematiken och att problemlösning kan vara en bra metod och det är intressant att 

uppmärksamma vad det finns för forskning om detta.  

En vanligt förekommande situation i undervisningen är att eleven känner på sig att han/hon 

lär sig något men är inte medveten om hur det sker eller hur det ska vidareutvecklas. 

Forskning tyder på att bli medveten om sin inlärning har stor betydelse vid utveckling av 

metakognitiv kompetens (Gran, 1998) 

Lpo94 uppmärksammar vikten av metakognitiv kompetens i strävansmålen när de skriver att 

skolan ska sträva efter att varje elev:  

 Lär sig använda sina kunskaper som redskap för att  

- Formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

- Reflektera över erfarenheter och  

- Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (www.skolverket.se ) 

Det finns många faktorer som stöder ett metakognitivt lärande och vi lärare är skyldiga att 

förhålla oss till det på ett professionellt sätt. 

2.1 Problemlösning 
Gardners intelligenser utvidgar begreppet genom att uppmärksamma inte bara logik och 

verbal förmåga utan även kompetenser som tas i bruk inom olika estetiska verksamheter. 

(Hjort 2002). Man kan översätta en matematisk term på olika sätt. Om vi tar en cirkel som 

exempel kan den beskrivas så här:  

 Man kan ta ett känt föremål, t.ex. Ett cykelhjul. 

 Man kan visa en bild på en cirkel ritad av en passare 

 Man kan använda kroppen för att visa hur en cirkel ser ut. 

 Man kan definiera cirkel verbalt med att det är alla punkter som har samma avstånd till 

en given punkt. 

 Man kan beskriva med en matematisk formel: (x-a)
2
 + (y-b)

2
 =c

2
 där a, b och c är 

konstanter. (sid. 76) 

Detta är intressant ur tolkningssynpunkt där varje beskrivning är unik och medför att man 

tappar något men får något nytt istället. För elever blir det antingen lättare eller svårare att 

lösa uppgiften. De som är flexibla och kan välja mellan olika uttrycksformer har bättre 

förutsättningar att lösa matematiska problem (Hagland, m.fl. 2005). Utifrån detta perspektiv 

är det en stor fördel att bli medveten om när och hur man kan koppla ihop olika ämnen i 

skolan. Den här processen är inte något som sker av sig själv utan kräver ett nytänkande om 

lärande, förståelse och engagerande undervisning.  

Nu skulle man kunna fundera på om skolan borde satsa mer på de estetiska ämnena eftersom 

de har alla förutsättningar för ett problemlösande arbetssätt men Lars Lindström (Hjort 2002) 

skriver att det inte gör att skolans problem försvinner. Det finns ingen uppenbar länk mellan 

konst och akademiska studier. Inga överspridningseffekter har påvisats som kan ge studenter 

med estetisk involvering ett bättre akademiskt betyg. Forskningen de senare åren har dragit 

slutsatsen att estetiska ämnen inte behöver försvara sin existens enbart genom att vara nyttiga 

för andra ämnen utan har ett eget kulturinnehåll att förvalta. En betoning på lärandets 

situerade karaktär har skett de senaste åren och det har visat att elevers förmåga att tillämpa 

http://www.skolverket.se/
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sig kunskaper utanför inlärningssituationen är mindre än man tidigare trott. Den upptäckten 

ledde till att forskningen ändrade riktning till att studera vilka effekter det medför elevers 

förståelse när de medvetandegörs på vilka ämnen som förekommer i andra ämnen.  

2.2 Analytiska teorier 
Gran (1998) skriver om frågor man som lärare kan ställa efter lektionens slut för att hjälpa 

eleverna att medvetandegöra sin lärandesituation .  

 Vad har jag (läraren) varit ute efter den här lektionen? 

 Vad ville vi med dessa övningar? 

 Vad lärde du dig? 

 Hur lärde du dig? (sid. 156) 

Han skriver vidare att meningen med frågorna är att eleven ska se meningen med innehållet 

och stärka sitt lärande genom ökat medvetande. Dessa frågor kan hjälpa oss lärare att 

kartlägga elevens utveckling i jämförelse med målen och att kunna organisera undervisningen 

så att varje elev har möjlighet att uppnå en ökad förståelse. Det är med all sannolikhet så att 

eleven inte uppfattar lektionen såsom läraren har tänkt eftersom varje individ varseblir 

händelser utifrån egen erfarenhet. Att varsebli innebär att man tolkar och konstruerar 

situationen efter sin egen begreppsbild. Kunskap börjar således inte med färdiga begrepp utan 

tvärtom börjar det med en kognitiv process som senare får ett begrepp tillskrivet sig. Det är 

viktigt att tänka på när man inom matematiken ska lära eleverna att räkna och tänka 

matematik. Läraren ska hjälpa eleven att få en strukturell föreställning av ett begrepp genom 

operationell förståelse (Gran, 1998). Genom att praktiskt få arbeta med matematik och lösa 

problem kan eleven bilda sig en egen uppfattning om situationen och därmed få en egen 

tolkning av begreppet som grundar sig på förståelse snarare än mekanisk inlärning. Hur 

arbetar man då praktiskt med matematik? Det finns en mängd olika sätt att göra det på och ett 

av dem är genom att låta eleverna hantera olika problem på praktisk basis, så kallad 

problemlösning. Möllehed (Gran, 1998 sid. 125) beskriver begreppet med att:  

det inte är att eleven löser uppgifter på rutin där en färdig metod finns till hands 

från läraren eller läroboken. Det är snarare en situation som kräver 

uppmärksamhet och tankeförmåga hos eleven att skilja på rätt och fel, att arbeta 

fram en lösningsmetod som saknas från början och att reflektera över sin 

lösning. 

Inom begreppet problemlösning finns många moment att utvinna som kursplanen i matematik 

framhåller som viktiga. Bland annat står det att problemlösning alltid haft en ”central plats i 

matematikämnet” och att ”många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta 

situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer”. Det ska finnas en 

”balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, 

metoder och uttrycksformer” (www.skolverket.se ). Det är viktigt att låta eleverna arbeta med 

detta för att vidga deras kunskapsbegrepp.  

Hur ska man då gå tillväga för att införliva problemlösning på textilslöjden? Nu är det ämnet 

väldigt tacksamt i fråga eftersom varje lektion är fylld med små problem som ska lösas på ett 

praktiskt och konkret sätt. Men det kan vara på sin plats att ställa frågan hur man som lärare 

ska gå tillväga för att förtydliga den processen och få eleverna att koppla det till den 

matematik de räknar i matematikboken. Många forskare har studerat problemlösning (om än 

inte i textilslöjdssammanhang) och några av dem har kommit fram till följande.  

http://www.skolverket.se/
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En av de första forskarna som uppmärksammade momentet var George Polya (Gran, 1998). 

Han angav 4 viktiga steg som bör finnas med:  

 Definition av problemet - att förstå problemet 

 Planering av en lösningsstrategi - att göra upp en plan 

 Genomförandet av lösningsstrategin - att genomföra planen 

 Kontroll av resultatet - att se tillbaka och kontrollera resultatet. (sid. 125) 

Lärarförbundet har gjort en skrift om slöjdämnet och varför det är så viktigt i skolan. I den 

skriften beskrivs slöjdprocessen som en process där eleven är delaktig i arbetet från idé till 

färdig produkt. Den består av 4 delar som är: 

 Idé  - jag vill göra så här… 

 Planera - så här ska jag göra… 

 Genomföra - då behöver jag lära mig att använda dessa material och redskap… 

 Värdera - så här blev det för att…, - jag har lärt mig… 

(Lärarförbundet, 2004 sid. 5) 

Jämförs dessa två planer för hur man kan gå tillväga för att lösa problem är de 

tolkningsmässigt likadana. Stegen planering och genomförande har mest likheter men även de 

andra stegen går att jämföra. Dessa steg i arbetsprocessen är tänkta att ses som 

strukturgivande och som en agenda inför problemet som ska utföras. 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver om rika matematiska problem som ett sätt att få 

elever till en mer strukturell föreställning av begrepp. Ett rikt matematiskt problem har sju 

kriterier för att få kallas ett rikt problem och de är: 

1. Introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier 

2. Lätt att förstå och alla ska ha möjlighet att arbeta med det 

3. Upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och få ta tid 

4. Lösas på flera sätt, med olika strategier och representationer 

5. Initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas olika lösningar 

6. Fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden 

7. Leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. (sid. 28) 

Dessa kriterier är meningen att fördjupa elevens förståelse och engagemang inför uppgiften 

och en viktig beståndsdel i arbetet med att medvetandegöra elever i undervisningen. 

Ebbe Möllehed (Gran, 1998) beskriver olika faktorer som inverkar på en elevs möjligheter att 

lösa ett problem och det är ”affektiva, erfarenhetsmässiga och kognitiva faktorer” (sid. 126). 

De affektiva faktorerna kan vara stress, ängslan, intresse, motivation, uthållighet och 

självförtroende. Det är både positiva och negativa faktorer men alla har att göra med vårt 

känsloliv och hur vi upplever olika situationer. De erfarenhetsmässiga kan vara ålder, 

matematisk bakgrund och hur förtrogen man är med olika lösningsstrategier och 

problemsammanhang. De sista faktorerna är kognitiva som läsförmåga, minne, räknefärdighet 

och analytisk förmåga. Enligt Möllehed (Gran, 1998) bör man avslöja vilka kognitiva faktorer 

som är avgörande i problemlösningsprocessen för att anpassa undervisningens metodik. Detta 

för att mer målmedvetet kunna satsa på moment som gör att eleverna lyckas med 

problemlösning t.ex. att arbeta systematiskt, kunna räkna på olika metoder, inse relationen 

mellan två tal och att inse delningsförhållanden.  
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2.3 Kommunikation 
Att tala matematik innebär att vidareutveckla flera funktioner (Emanuelsson, Wallby, 

Johansson & Ryding, 1996). När det talas matematik med eleverna så hjälper det dem i den 

språkliga utvecklingen. Vi erövrar vår kunskap genom kommunikation av olika slag och det 

talade språket är den viktigaste komponenten. Med det så utvecklas den abstrakta kunskapen 

som är en viktig länk för att komma vidare i de teoretiska studierna. De matematiska 

kunskaperna är också beroende av den språkliga förmågan. Med ett rikt språk där eleven kan 

uttrycka ett brett spektrum av olika tankegångar finns det möjligheter att utveckla ett rikt 

matematiskt tänkande. När eleverna sätter ord på sina tankar blir de synliga för dem och även 

för läraren. På så sätt blir den talade matematiken och språkövningen stödjande funktioner till 

varandra.  

Att tala matematik kan vara skrämmande och obekant för många både elever och lärare. Det 

är viktigt att låta eleverna i egen takt utveckla sin språkliga förmåga och ge dem tillfällen där 

det kan ske. Det handlar om att ha ett tillåtande klimat i klassrummet där alla elever tillåts 

tänka färdigt och få uttrycka alla sorts tankar, även de felaktiga och ofärdiga. Som lärare och 

klasskamrat ska man uppmuntra elever som inte vågar delta i diskussioner genom att vara 

ödmjuk, lyhörd och att ställa frågor. Det ska inte vara vilka frågor som helst utan frågor som 

för eleven vidare i sitt matematiska tänkande. Författarna har komponerat en lista över frågor 

som kan få igång en diskussion (se bilaga 4). En viktig aspekt som de tar upp är att även 

behandla de felaktiga svaren utan att för den skull förnedra eleven. När en elev har svarat fel 

är det viktigt att inte bara avspisa svaret och gå vidare utan försöka bena ut var tankefelet 

ligger och därifrån komma vidare till en bättre förståelse. Det är ingen lätt balansgång och det 

gäller att få eleven ur försvarsposition och inta en mer undersökande, nyfiken attityd 

(Emanuelsson, m.fl. 1996). 

3 Metod 
Undersökningen är gjord med aktionsforskarens perspektiv på att vara praktiskt inriktad där 

förändring anses vara en integrerad del av verksamheten under processens gång och där 

deltagarna är aktiva. (Denscombe, 2000) Arbetet förekom i min lektionssal, på min arbetsplats 

och hade som underliggande syfte att vidareutveckla verksamheten till att ytterligare stämma 

överens med styrdokumenten som skolan ska följa.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
Studien är delvis gjord med kvalitativ metod (Denscombe, 2000) där fokus ligger på 2 

klassers utveckling i matematisk metakognition på textilslöjden. Det har delats ut ett 

frågeformulär (se bilaga 1) i slutet av 6 lektioner och en enkät (se bilaga 2) i slutet av en 

lektion bland år 4 och 5. Det fanns en anledning till varför det valdes frågeformulär och 

enkäter i stället för intervju och det var för att det inte behövdes så ”detaljerad information 

som intervjuer ger” (Denscombe 2000 s. 132). Rapportförfattaren ville också eliminera den 

eventuella påverkan på respondenterna som en intervjuare kan ge genom att ställa ledande 

följdfrågor eller använda en mimik som avslöjar en personlig attityd, som gör att de kanske 

ändrar åsikt (Denscombe 2000). Eleverna svarade på samma enkät och för att skilja klasserna 

åt frågades efter ålder. Studien hade även en experimentfas där författaren implementerade en 

utvald metod på deltagarna för att medvetandegöra dessa på matematiken på textilslöjden. För 

redovisning av metoden läs litteraturkapitlet om Gran (1998) och Emanuelsson, m.fl. (1996). 
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3.2 Urval 
I undersökningen ingick 23 elever, varav 11 st. gick i 4:an och 12 st. i 5:an. Alla elever hade 

textilslöjd under den aktuella terminen och inte trä- och metallslöjd. Det valet gjordes för att 

det var nödvändigt för studien att de varit med på experimentdelen för att kunna svara på 

frågorna utifrån ett forskningsintressant perspektiv. Anledningen till att år 4 och 5 blev vald 

beror dels på att uppsatsförfattaren hade dessa klasser i undervisningssituationer och att de 

ingår i åldersspannet för dennes blivande lärarbehörighet. Den utvalda skolan ligger i förorten 

till en medelstor svensk stad. Skolan svarar under kommunens ledning och har homogena 

klasser och lite kulturella skillnader. 

3.3 Genomförande 
Under hösten har eleverna deltagit i ett experiment under sex lektioner och ifyllande av en 

enkät under en lektion angående matematik i textilslöjden och hur läraren har kunnat 

medvetandegöra dem på detta. I experimentdelen användes både muntliga och skriftliga 

undervisningsmetoder (se litteraturkapitlet sid. 8). Den muntliga delen gjordes löpande i 

klassrummet under textilslöjdslektionerna där läraren ställde frågor och utmanade eleverna på 

olika sätt. Den skriftliga delen förekom under de sista 10 minuterna av lektionerna där det 

delades ut ett frågeformulär för att förstärka studiens syfte gentemot eleverna. De fick 

kommunicera både med läraren och med klasskamraterna för att försöka svara på frågorna. 

Anledningen till det var för att huvudsyftet med frågorna inte var att få reda på deras egna 

attityder utan för att medvetandegöra eleverna på matematikförekomsten på textilslöjden. Att 

diskutera det var en del av metoden i det här fallet. 

Enkäten delades ut den sista lektionen för studien och eleverna ombads fylla i den. Den 

delades också ut de sista 10 minuterna på lektionen och eleverna fick lite förhandsinformation 

om hur de skulle fylla i svaren och att de inte fick prata med varandra. Anledningen till det 

var att jag nu ville ha deras egna uppfattningar. De fick inte veta att de kunde gå ut från 

lektionen när de var klara utan det fick de reda på när de lämnade in enkäten till rapportören. 

Anledningen till det var att svaren skulle fyllas i så noggrant som möjligt och inte att de ville 

bli klara så fort som möjligt för att få gå ut på rast.  

3.4 Etiska överväganden 
Under experimentdelen var deltagarna inte tillfrågade om delaktighet eller inte eftersom det 

ingick i den reguljära undervisningen. De blev informerade om experimentet den första 

lektionen och ingick i en diskussion om studiens betydelse för skolan i allmänhet och deras 

egen inlärning i synnerhet. De ställde sig positiva till att delta i experimentet. Däremot var det 

frivilligt att delta i frågeformulärets del av studien. Varje elev blev informerad att de var 

frivilligt att svara på frågorna men att de inte fick gå ut på rast tidigare om de valde bort 

momentet. Alla elever ställde sig positiva till att delta.  

De deltagande fick välja om de ville delta eller inte i enkäten och informerades både skriftligt 

och muntligt om detta. Ett missivbrev medföljde enkäten där eleverna fick läsa om vad 

undersökningen handlade om och vem som kunde tänkas ta del av resultatet. Dagen innan 

hade även föräldrarna till deltagarna ombetts att i ett brev kontakta läraren för målsmans 

tillstånd att få delta i enkätundersökningen (se bilaga 3). Ingen förälder motsatte sig att låta 

sitt barn delta i studien däremot var det 5 elever som antingen valde bort att svara på enkäten 

eller var sjuka den aktuella lektionen, därav antalet 17 besvarade enkäter. Svaren behandlades 

konfidentiellt och alla som deltog var anonyma på så sätt att de inte behövde uppge några 
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personuppgifter förutom kön och ålder. Detta gjordes för att ingen elev skulle känna sig 

utpekad och ha det som anledning att inte delta i undersökningen.  

3.5 Tillförlitlighet  
Det är svårt att mäta utveckling och om vissa metoder, tillvägagångssätt ger resultat eftersom 

man inte har något att jämföra med. Det kan ta år innan det märks något resultat och att bara 

ha en termin med experimentet är lite kort tid när man vill ha en bättre förståelsegrund för 

matematik. Då behövs det antagligen en pågående process under hela skoltiden. Kan man 

ändå se några positiva fördelar med att göra en sådan här undersökning? Ja om man 

koncentrerar sig på det välbefinnande eleven och läraren kan känna vid vissa moment som ger 

större förståelse för matematik, en så kallad aha-upplevelse. 

Detta experiment kan inte generaliseras att gälla alla svenska elever utan låter enbart tala för 

sig på de utförda lektionerna på skolan 

4 Resultat 

4.1 Experimentets planeringsfas 
Under planeringsdelen genomfördes studier av olika metoder om hur man kan agera i 

klassrummet vid metakognitiv inlärning. Det har föregåtts av många års funderingar och 

föreläsningar under lärarutbildningen som inte kommer att behandlas här emedan det är för 

långsökt för att bidra med ett klargörande i detta arbete. Dock påverkar det valet av metoder 

eftersom uppsatsskrivaren hade en idé om vad som skulle provas. 

Planeringen har utgått från styrdokumenten och i dessa tagit fasta på Lpo94:s strävansmål 

(www.skolverket.se) att varje elev ska: 

Lära sig använda sina kunskaper som redskap för att  

1. Formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

2. Reflektera över erfarenheter och  

3. Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

Den första aspekten har behandlats utifrån ett matematiskt problemlösande perspektiv där 

varje elev själv skulle försöka experimentera och prova sig fram under slöjdlektionerna till en 

lösning som denne fann tillfredsställande. Det skedde genom kommunikation med läraren och 

de andra eleverna och genom handens och tankens intelligens och erfarenheter. 

Kommunikationen skedde genom ett tillåtande förhållningssätt där varje elev kunde utveckla 

sina tankebanor tillsammans med läraren och kamraterna som stödde och uppmuntrade. 

Läraren hade ett frågebatteri (se bilaga 4) i bakhuvudet att använda när eleven behövde 

uppbackning och stöd att komma vidare i sina tankebanor. Läraren hade en viktig uppgift att 

stävja all sorts negativ uppmärksamhet på det tillåtande klimatet och vara lyhörd inför varje 

elevs utveckling. Det var också viktigt att ta bort fokus på enbart produktens färdigställande 

och se hela arbetsprocessen som ett mål i sig. Att eleven kan lösa ett problem under arbetets 

gång och se ett större sammanhang däri är lika mycket värt som att kunna visa upp en färdig 

produkt.  

Den andra aspekten uppmärksammades genom ett frågeformulär (se bilaga 1) i slutet av 

lektionen där eleverna fick svara på några frågor av metakognitiv karaktär. Efter att ha läst 

Gran (1998) antogs hans frågor som modell för undersökningen. Efter en mindre omarbetning 

i ordformuleringen har de legat som grund för experimentet på den skriftliga sidan. Dessa 

frågor var tänkta att uppmärksamma eleven på vilken matematik han/hon hade använt under 

http://www.skolverket.se/


 12 

 

lektionen och reflektera över sin egen inlärningssituation. De var även tänkta att ge läraren en 

inblick i elevens tankemönster och metakognitiva utveckling. 

Den tredje aspekten har belysts genom diskussioner under experimentets gång. Återigen har 

läraren använt sig av frågebatteriet (bilaga 4) för att föra eleverna vidare i sin matematiska 

tankegång och utmana dem på olika nivåer. Diskussioner har även förekommit omkring 

besvarandet av frågeformulären som när och hur de verkligen hade använt matematik under 

lektionerna.  

4.2 Experimentets genomförande 
Under genomförandet av experimentdelen förekom det många små tillfällen när läraren och 

eleven/eleverna interagerade med varandra och nedan har det plockats ut några exempel av 

dem som är extra tydliga med hänsyn till experimentets syfte.  

4.2.1 Exempel nr 1 på undervisning 

När pedagogen har en genomgång om ett slöjdmoment är det viktigt att låta eleverna räkna ut 

eventuell uträkning och låta alla elever få en chans att hinna tänka ut svaret. När så eleven har 

gett ett svar frågar pedagogen hur eleven kom fram till svaret. Låt eleven berätta hur han/hon 

tänkte. T.ex. ”Vad blir 78 + 32?” Läraren väntar tills alla räcker upp handen och sen väljs en 

som får svara ”110”. ”Hur kom du fram till det svaret?” ”Jag bara tänkte ut det och så blev det 

110” ”ja men hur tänkte du, räknade du på fingrarna eller delade du upp talen 78 och 32 på 

något sätt?” ”Jag tänkte 70 + 30 först och sen 8 + 2. Då blev det lättare.” ”Vad bra, då var det 

lättare att räkna ut talet. Var det någon annan som också räknade så här eller på något annat 

sätt?” Nu är det oftast några elever som har tänkt annorlunda än den första eleven som t.ex. 80 

+ 30 eller 78 + 30 + 2. Det är viktigt att uppmärksamma alla svar och att alla dessa metoder är 

rätt och inte att enbart det första var rätt. Eleverna får bekräftelse på att deras sätt att tänka är 

ok och det är viktigt för självkänslan. 

4.2.2 Exempel nr 2 på undervisning 

Några elever ska virka bollar och det görs genom att virka 3 kvadratiska partier på varandra 

för att sedan virka 3 kvadratiska partier på bredden ovanpå. Se bilden här nedan: 

     

 
      

 
 

      
 

 
      

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
     Detta är en väldigt bra situation att förklara problemlösning, geometri och 

multiplikationstabellen på ett mer konkret sätt. När läraren ska försöka förklara hur eleverna 

ska virka säger hon/han t.ex. att ”du ska först virka 3 rutor som är lika breda som de är långa. 

Det blir alltså 3 kvadrater du ska virka. Vet du vad en kvadrat är?” Här finns det ett bra 
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tillfälle att eleven får förklara vad det verkligen innebär och att hon/han sedan handgripligen 

ska göra en kvadrat också. Eleven får träna upp sin förmåga att med ögonmått se om det är 

dags att mäta sin virkade produkt för att veta om den är färdig. Eleven får mäta bredden på sin 

virkade bit och i det här fallet var den 5 cm. Nu säger läraren ”du ska virka 3 gånger bredden” 

och skriver på tavlan ”3 * bredden” och ”3 * 5 cm”. Låt eleven fundera lite på det som står en 

stund och fråga sen om han/hon känner igen multiplikationstabellen. Det är oftast någon elev 

som tänkte addition istället för multiplikation. Då är det viktigt att prata genom det med 

eleven och få bekräftat att han/hon förstått. Nu har lektionen behandlat både multiplikation 

och geometri och nästa fas är problemlösning. Det blir det när de ska förverkliga denna boll 

och de måste tänka sig in i hur de ska virka för att få en boll och hur de ska sy ihop den för att 

det ska stämma. 

4.2.3 Exempel nr 3 på undervisning 

En elev har stickat en rektangulär lapp på 5 * 10 cm. Nu ska han göra något av denna lapp så 

att det blir en produkt. Vi funderar tillsammans och han bestämmer sig för att göra en liten 

mask. Det innebär att han ska sy ihop långsidorna och fylla masken med någon sorts 

stoppning. Nu visar det sig att vadden som man brukar ha som fyllning är slut och istället ska 

han fylla den med tygbitar. Jag ger honom i uppdrag att klippa till en bit tyg som får plats i 

masken och detta ska han försöka lösa på egen hand. Här tänkte jag mig en kreativ 

problemlösningssituation där han får tänka efter själv hur stor biten ska vara och hur den ska 

se ut. Han försöker lösa uppgiften i 10 min och sen säger han att han är klar. När jag kommer 

för att titta på lösningen visar det sig att han har klippt till en bit som han kan rulla ihop 

utanpå masken. Han har missförstått hela uppgiften och har inte förstått hur tygbiten ska bli 

en mask. Nu tar jag över arbetet och klipper själv till en bit för att rulla ihop och stoppa in i 

masken. 

Slutsatsen som drogs här var att läraren tog över hans arbete på grund av tidsbrist och en 

önskan från honom själv att bli klar någon gång. Han har jobbat många lektioner med att 

sticka och hans kompisar var alla klara med sina maskar. För att han inte skulle tappa lusten 

och ge upp så tog läraren över och ”hjälpte” honom. Hur hade den situationen kunnat göras 

bättre? 

4.3 Sammanställning och slutsatser av frågeformulären 
Efter sex lektioner svarade eleverna på samma frågor och det har gjorts en sammanställning 

av deras svar. Respondenterna har kunnat svara flera alternativ på frågorna. Den första frågan 

behandlade vad de gjort under lektionen utan tanke på om det var matematik eller något annat 

ämne.  
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vad har du gjort 

den här lektionen? Kolumn1 

sytt 18 

virkat 13 

ritat 10 

stickat 9 

tvärnålat 4 

slöjdpåsen 2 

mätt 2 

vet ej 2 

sprättat 1 

strykt 1 

gjort fel 1 

gjort mönster 1 

tvinnat garn 1 

trätt tråd genom kanal 1 

Tabell 1 

Det viktiga med denna fråga är att eleven behöver tänka efter vad han/hon har gjort under 

lektionen. Nyttan av att stanna upp och tänka efter innan de rusar vidare på nästa moment är 

en komponent i den metakognitiva processen. Här har eleverna alla gånger, utom två, tänkt 

efter och kommit fram till ett svar. Vid de två gånger som någon har svarat ”vet ej” finns det 

frågor att ställa ytterligare vidare vilka faktorer som spelade roll i den situationen för att 

utveckla metakognitiva tankar. 

Vad har du använt 

för matematik på den 

här lektionen? Kolumn1 

ingen 17 

vet ej 4 

räknat maskor 11 

vikt tyg på mitten 9 

sytt i förhållande till tyget 4 

mätt tyg 8 

garnuppgift 1 

jämfört virknålars storlek 5 

Tabell 2 

Frågan från tabell 2 berör mer specifikt den matematiska förekomsten på textilslöjden. Här 

bör man jämföra kolumn 1 med resten för att få ett mer samlat resultat, undantaget kolumn 2. 

17 ggr. har inte matematik använts medan 38 ggr har det gjorts det, mer än dubbelt så många 

gånger. Fyra gånger har någon elev inte vetat om han/hon använt matematik eller inte. 

  



 15 

 

Hur lärde du dig det? Kolumn1 

fröken berättade 22 

kunde redan 11 

läste på papper 3 

vet ej 8 

lärde på lektion 1 

Tabell 3 

Det övervägande lärsättet som eleverna tror att de lär sig är via läraren (tabell 3). På andra 

plats kommer att eleverna redan vet det de ska göra. 8 ggr visste eleven inte hur han/hon hade 

lärt sig den matematiska förekomsten. För att förstå vad eleven menade som skrev ”lärde på 

lektion” (tabell 3) behöver fler frågor ställas för att klargöra innebörden av det påståendet. Det 

kan vara både att han/hon lärde sig via någon av de andra alternativen eller av någonting helt 

annat. 

Vad tror du att läraren ville 

att du skulle lära dig idag? Kolumn1 

virka 10 

boll 1 

fasta maskor 3 

brandförfarande 2 

ingenting 3 

lära mig sy 3 

göra klart 1 

om strykjärnet 9 

skriva den här lappen 1 

vet ej 6 

att mäta 5 

sprätta 1 

sticka 13 

koncentrera mig 1 

Tabell 4 

I tabell 4 beskriver respondenterna vad de trodde att läraren ville lära dem under lektionen. 

Det är tydligt från medverkande lärares synhåll att dra slutsatsen att eleverna uppmärksammar 

och kommer ihåg genomgångar utifrån ett kortsiktigt minnesperspektiv. Läraren har haft 

genomgång i samlad grupp om virkning, stickning och hanterandet av strykjärnet och dessa 

svar förekommer flest ggr.  

4.4 Sammanställning och slutsatser av enkätsvaren 
Det var 17 elever som svarade på enkäten, 10 flickor och 7 pojkar. Av dessa var det 8 st. som 

var 11 år och 9 st. som var 9 år. 

För att få en allmän bild av vad respondenterna tyckte ingick i ämnena matematik och 

textilslöjd så ställdes frågan om hur de uppfattade vad det ingick för moment i dessa ämnen. 

De fick kryssa i flera svarsalternativ. 
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Diagram 1 

Från Diagram 1 går det att utläsa att mer än hälften av respondenterna tyckte att addition, 

subtraktion, multiplikation, division och mäta längder var matematik. Mer än hälften av 

eleverna tyckte inte att avläsa ritningar och kartor, tänka logiskt, lägesord, problemlösning, 

avläsa tabeller och diagram, se mönster i bilder och siffror och geometri var matematik.  

 

Diagram 2 

Mer än hälften av respondenterna tyckte att textilslöjd är att sy för hand, sy på maskin, tova, 

sticka, virka, se mönster i bilder och siffror och mäta längder. Mindre än hälften tyckte att 

textilslöjd inte var att väva, tänka logiskt, problemlösning, avläsa ritningar och avläsa tabeller.  

Respondenterna fick följdfrågor på båda dessa frågor om det fanns fler matematik- och 

textilslöjdsmoment som inte var upptagna i enkäten men det framkom inga nya moment i de 

få svar som nedtecknades.  

Därefter frågades efter om de hade använt matematik på slöjden och om de var medvetna om 

att de använt matematik, se diagrammen nedan. 
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Diagram 3              Diagram 4 

I diagram 3 utläses att 13 elever, (76 %), har använt matematik under 

slöjdlektionen och att 1 st. (6 %) inte vet om de gjort det. 2 elever (12 %) är säkra på att de 

inte använt matematik under textilslöjden. Diagram 4 visar vad dessa 13 respondenter från 

tabell 3 svarade på frågan om de var medvetna om att det var matematik de använde när de 

arbetade med sina uppgifter. Hela 7 elever, mer än hälften, var medvetna om när de använde 

matematik under slöjdlektionen. 

Efter genomförd enkät kan det konstateras att resultatet har förändrats jämfört 

med den förra kontrollgruppen i studien som genomfördes under våren (Zeeck, 2007). Då var 

det 48 % som visste om de använt matematik på slöjden och 20 % som var osäkra på om de 

hade använt matematik. I denna studie var det hela 76 % som visste att de använt matematik 

och endast 6 % som var osäkra. Av dem som var säkra på att de använt matematik under 

textilslöjden var det endast 25 % i förra studien som tänkte på att det var matematik när de 

använde den medan denna studie får hela 54 % säkra respondenter. Det är en klar förbättring 

av den metakognitiva förmågan. Det ska tilläggas några saker som påverkar jämförelserna och 

det ena är att den här studiens gruppantal är mindre än förra studiens. Därav resoneras det i 

procent för att få mer jämförliga siffror. Ändå är det värt att nämna då grupperna är relativt 

små och inte ger så allmänt tillförlitliga forskningsunderlag. Den andra aspekten av 

gruppernas jämförelse kan ses på respondenternas åldersskillnad. Denna studie har yngre 

deltagare och det borde ha påverkat resultatet negativt med tanke på när den abstrakta, logiska 

utvecklingen sker i ungdomars liv, vid 12 – 13 års ålder (Malmer, 2002). Hade 

undersökningen gjorts med ursprungsgruppen kan resultatet ha slutat än mer positivt. 

5 Diskussion 
I inledningen skrev författaren att som textillärare tillrättaläggs det mycket på slöjden för att 

eleverna ska hinna göra allt som vi av tradition gör. Även om eleven bestämmer vad som ska 

göras så bestämmer läraren hur det ska göras. Eleven får inte tänka själv i processen utan 

serveras en lösning som fungerar bra. En av ambitionerna var att se om det gick att ändra på 

inlärningssituationen för att förbereda eleverna på en mer medveten ståndpunkt när det gäller 

deras egen utbildning. Det bör vara bäst om eleven själv får komma fram till en lösning som 

är bäst. Målet var att lära eleven att tänka kritiskt och utifrån ett helhetsperspektiv. 

Resultatet har gett positiva utslag åt det metakognitiva hållet och tydligast har det varit i de 

skriftliga momenten. De har visat med 28 procentenheters ökning att eleverna har tagit åt sig 

av det medvetet matematiska tänkandet även på slöjdlektionerna. Från ett helhetsperspektiv 

undrar man förstås om det kommer att ha någon inverkan på deras fortsatta utveckling inom 

textilslöjd och matematik. Ur Gardners perspektiv (Hjort 2002) vore det önskvärt om de har 
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anammat någon mer kompetens att hantera problem på för att möta livets alla tänkbara 

situationer och kunna hantera dem på bästa möjliga sätt.  

5.1 Individualisering 
Skolan har i uppgift att utbilda alla elever och de ska ha samma möjlighet att försöka ta till sig 

all kunskap som serveras dem även om deras förutsättningar kan se olika ut. Som lärare har 

man ett komplext arbete med att försöka individualisera varje elevs situation och 

frågeformulären i slutet av lektionerna har varit till stor hjälp på denna punkt. Det är inte bara 

eleverna som har haft nytta av frågorna om hur lektionen har varit och vad de lärt sig utan 

även läraren har kunnat uppfatta deras individuella ställningstagande och utveckling. Vissa 

elever har förstått lektionens innehåll och uppbyggnad medan det har gått andra elever helt 

förbi. Här har det kunnat gå att fördjupa sig i svaren och på det sättet förbereda nästa lektion.  

Studiens resultat behöver sättas in i ett större perspektiv inom skolan, både tidsmässigt och 

metakognitivt. För att eleverna ska kunna utnyttja fördelarna med ett metakognitivt 

inlärningssätt behöver läraren också vara medveten hela tiden och påpeka och påminna 

eleverna konstant. Det är en process som aldrig stannar utan utvecklas hela tiden i takt med att 

eleverna blir skickligare på att upptäcka underliggande meningar med undervisningen och att 

de blir mer kritiska till valt undervisningsinnehåll. Det finns en förhoppning att någonting har 

startats hos deltagarna och som fortsätter att utvecklas under skoltiden. Dessa elever har fått 

möjlighet att lösa matematiska problem i en, för dem, relevant situation när de ska producera 

något med egna händer och hjärna. De behövde utnyttja både sina förvärvade och oförvärvade 

kunskaper i matematik för att kunna lösa problemen.  

När det gäller textillärares eventuella bristande kunskaper i matematik finns det en möjlighet 

att förfina sin undervisning genom att ta till sig frågorna på bilaga 4. Det är ett idogt arbete 

som kräver ett medvetet tankesätt från lärarens sida där denne först blir medveten om när man 

kan ställa följdfrågor för att sen också lära sig hur man kan ställa dem. De har varit ytterst 

användbara under studien på ett förfinat sätt när det finns en röd tråd genom dem hela tiden. 

Samtidigt är de inte svåra att förstå för var och en som är lärare. 

5.2 Vidare forskning 
Det finns fortfarande mycket kvar på området problemlösning att vidareutveckla. Det går att 

vidareutveckla textilslöjden till att ge eleverna ännu mer uppgifter av karaktären ”rika 

matematiska problem” (Hagland m.fl. 2005). Textilslöjden är fortfarande efter denna studie 

för tillrättalagd enligt författaren som vill utmana elevernas kreativa och logiska tankeförmåga 

i ett större helhetsperspektiv. Ett exempel är i år 4 när de ska sy slöjdpåsar, vilket de gjorde 

under experimentfasen. Det finns redan en färdig mall och beskrivning av hur den ska se ut 

som eleverna får presenterat för sig. Detta genomförande hamnar inte under de sju kriterierna 

för rika problem utan är en kvarleva från tidigare år. Eleverna bör få designa sin egen 

slöjdpåse och börja från början med problemlösning. De kan ställa sig frågorna ”Behöver vi 

en slöjdpåse att förvara våra alster i och hur ska påsen se ut för att vara optimal i dess 

användning?”. ”Vilka förutsättningar har vi att rätta oss efter när det gäller tid, plats, kunskap 

och materieltillgång?” etc. Det vore en utmaning att undersöka förutsättningarna för att arbeta 

under dessa premisser och se hur eleverna tacklar sådana problem inom matematiken och 

textilslöjden.  
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Bilagor 

      Bilaga 1 

Datum____________________________________________ 

Vad har du gjort på den här lektionen? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vad har du använt för matematik på den här lektionen? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Hur lärde du dig det? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vad tror du att läraren ville att du skulle lära dig idag? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

  Enkät på textilslöjden    
Jag heter Victoria Zeeck och går på Mälardalens högskola. Som en del av min utbildning ska  

jag skriva en rapport om en pedagogisk situation. Min rapport handlar om vad som görs på textil- 

slöjden och jag skulle vilja ha dina tankar om det.  Du som svarar är anonym och deltar frivilligt 

 i undersökningen. Den enda som kommer att läsa enkäten är jag och min handledare. 

Vill du nå mig för några frågor kan du göra det på: 073 - 544 25 54   

        

1. Vad är du för kön?      

        

pojke    flicka      

        

2. Hur gammal är du?          

        

        

3. Vad är matematik för dig?      

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer.     

        

addition    avläsa ritningar,    problem-   

   kartor   lösning  

        

subtraktion    tänka logiskt    avläsa    

      tabeller, diagram 

        

multiplikation    lägesord (på, i,    se mönster   

   under, över, osv.)  i bilder, siffror 

        

division    mäta längder,    geometri   

   volym, areor, vinklar  former som triangel,  

      kvadrat, rektangel 

4. Finns det mer matematik? Skriv det 
           Enkät på textilslöjden    
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här. 

        

                

        

5. Vad är textilslöjd för dig?       

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer.     

        

sy för hand    sticka    se mönster   

        

        

sy på maskin    virka    avläsa    

      ritningar  

        

väva    tänka logiskt    
mäta 
längder   

        

        

tova    problem-    avläsa    

   lösning   tabeller  

        

        

6. Finns det mer textilslöjd? Skriv det här.           

        

                

        

7. Har du använt matematik på slöjden? Svarar du nej här kan du gå till fråga 11.  

        

Ja    Nej    Vet ej   

        

        

8. Om du svarade ja, tänkte du på att det var matematik när du använde den?  
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Ja    Nej    Vet ej   

        

9. Vad har du använt för matematik under slöjdlektionen? Skriv här nedan.  

        

                

        

                

        

                

        

                

        

                

        

                

        

                

        

10. När använde du matematik under slöjdlektionen? Skriv här nedan   
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11. Om du svarade nej på fråga 7, kan du förklara vad du gjort på slöjden? Skriv här nedan. 

        

                

        

                

        

                

        

                

        

                

        

                

        

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor.     
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Bilaga 3 
 

Hej alla föräldrar 

 

Jag studerar till matematiklärare på Mälardalens högskola och skriver min c-uppsats denna 

termin. Den behandlar matematik på textilslöjden och hur medvetna eleverna är på 

integreringen mellan dessa ämnen. Jag vill ha er tillåtelse att låta era elever svara på en enkät 

under textillektionen. De personer som kommer att läsa enkäterna är jag och min handledare. 

Enkäterna är anonyma så ingen vet vilken enkät som just ditt barn svarat på. 

 

Jag hoppas att ni godkänner detta och jag vill att ni meddelar mig om ni INTE vill att jag 

använder mig av ert barn i enkätutfrågningen. Ni kan nå mig genom telefon 

073-5442554. Utfrågningen kommer att äga rum fredagen 2007-11-30. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Textilläraren Victoria Zeeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Bilaga 4 

Frågor för att få igång diskussion 

För att hjälpa eleverna att uttrycka sitt tänkande  

Försök att förklara varför du tror så? 

Hur kom du fram till den slutsatsen? Hur kan man veta det? 

Övertyga resten av oss om att det stämmer? Har någon annan samma svar men ett annat sätt 

att förklara? Vilka likheter och olikheter är det mellan era sätt att lösa problemet? 

För att hjälpa eleverna att lära sig resonera matematiskt 

Stämmer det alltid? Är det sant i alla sammanhang? 

Hur skulle du kunna visa det? 

Vad vet du? Vad gör du för antaganden? 

Försök att göra en modell för att visa det? 

För att hjälpa eleverna att lära sig göra antaganden, formulera och lösa problem 

Hur tänkte du om problemet? 

Saknas uppgifter för att lösa problemet? Är det någon uppgift som är överflödig? Du kan väl 

göra ett antagande? En gissning? 

Går det att formulera uppgiften på ett annat sätt? 

Se efter om du kan finna ett mönster? 

Vad skulle hända om …? Om inte? 

Vad ska du ändra på i problemet för att få en annan lösning? 

För att hjälpa eleverna att söka samband och tillämpningar 

Vad har det här för samband med …? 

Vad har vi lärt oss tidigare som vi kan ha användning för i det här problemet?` 

Har vi någon gång tidigare löst liknande problem? 

För yngre barn får man ibland anpassa frågorna så att de blir mer precisa 

Vad händer om ni är fyra barn i stället för fem? Hur ritade du för att visa …? 

Hur har Lena visat hur långa de är? Hur har Stefan gjort? 

(Emanuelsson, Wallby, Johansson, Ryding, 1996, sid. 47) 

 


