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Studie	  2	  

•  Analys	  av	  hur	  en	  annan	  grupp	  av	  tre	  12-‐åriga	  elever	  kontextualiserar	  
en	  uppgiE	  formulerad	  som	  en	  ekva4on	  även	  uGryckt	  som	  en	  
situa4on	  beskriven	  i	  ord.	  

•  Särskild	  uppmärksamhet	  riktas	  mot	  vilket	  stöd	  och	  vilka	  hinder	  som	  
kan	  iden4fieras,	  när	  elever	  använder	  erfarenheter	  av	  labora4vt	  
material	  som	  resurs	  i	  en	  ekva4onslösningsprocess.	  

•  I	  denna	  studie	  tar	  eleverna,	  på	  eget	  ini4a4v,	  hjälp	  av	  4digare	  använt	  
labora4vt	  material	  (askar	  och	  bönor)	  men	  utan	  aG	  ha	  4llgång	  4ll	  de	  
fysiska	  objekten	  i	  sig	  under	  4den	  de	  arbetar	  med	  uppgiEen.	  

	  
	  
	  



I	  Zedland	  beräknar	  man	  hur	  mycket	  det	  kostar	  aG	  skicka	  eG	  paket	  med	  	  
formeln	  y	  =	  4x	  +	  30,	  där	  x	  är	  vikten	  i	  gram	  och	  y	  är	  kostnaden	  i	  zed-‐dollar.	  
	  	  
EG	  paket	  som	  kostar	  150	  zed-‐dollar	  aG	  skicka	  kan	  skrivas	  på	  ekva4onen:	  
150	  =	  4x+30	  	  

	  	  
Hur	  många	  gram	  väger	  det	  paketet?	  



Korrekt	  svar	  i	  Sverige,	  åk	  8:	  	  
23,2	  %	  



Forskningsfråga	  

How	  do	  the	  pupils	  contextualize	  the	  task	  given	  and	  how	  do	  they	  move	  
between	  different	  contexts	  in	  their	  aGempts	  to	  arrive	  at	  an	  answer?	  
What	  support	  for	  and	  what	  obstacles	  to	  learning	  can	  be	  iden4fied	  
when	  pupils	  use	  manipula4ves	  as	  a	  resource	  in	  the	  equa4on-‐solving	  
process?	  	  



In	  the	  second	  study	  the	  concept	  of	  contextualiza4on	  is	  applied	  
(Linell,	  1998),	  a	  concept	  that	  has	  been	  further	  developed	  in	  
mathema4cs	  educa4on	  by	  Nilsson	  (2009).	  	  
	  
Describing	  the	  process	  of	  pupils’	  meaning	  making	  through	  the	  
construct	  of	  contextualiza4on	  is	  beneficial,	  Nilsson	  argues,	  
because	  it	  is	  based	  on	  the	  assump4on	  that	  understanding	  does	  
not	  occur	  through	  adding	  small	  isolated	  elements	  to	  already	  
exis4ng	  elements	  in	  a	  linear	  and	  hierarchical	  order.	  Instead,	  he	  
con4nues,	  understanding	  is	  seen	  as	  being	  in	  the	  form	  of	  a	  
“comprised	  system	  of	  linked,	  interrelated	  and	  coordinated	  
knowledge	  elements	  and	  bits	  of	  informa4on”	  (Nilsson,	  2009,	  p.	  
65).	  	  



•  In	  mathema4cs	  educa4on,	  the	  construct	  of	  
contextualiza4on	  is	  an	  analy4cal	  tool	  used	  with	  the	  aim	  of	  
inves4ga4ng	  “how	  and	  why	  a	  certain	  way	  of	  reasoning	  
takes	  form	  and	  what	  it	  contains	  in	  terms	  of	  mathema4cal	  
poten4al”	  (Nilsson,	  2009,	  p.	  64).	  	  

•  As	  noted	  by	  Ryve	  (2006),	  mathema4cal	  tasks	  can	  be	  
contextualized	  in	  different	  ways,	  which	  implies	  that	  pupils	  
who	  are	  given	  the	  same	  task	  may	  be	  solving	  different	  
mathema4cal	  problems	  depending	  on	  how	  they	  
contextualize	  the	  assignment	  (Ryve,	  2006).	  	  



	  
	  
•  Elevernas	  diskussion	  videofilmades	  	  
•  Data	  kommer	  från	  en	  26-‐minuter	  lång	  diskussion.	  
	  
	  



The	  first	  Boxes	  and	  beans	  ac4vity.	  Two	  boxes	  on	  the	  leE	  
side,	  one	  box	  and	  three	  beans	  on	  the	  right	  side.	  The	  string	  is	  
symbolizising	  the	  equal	  sign.	  	  

The	  teacher	  demonstra4ng	  the	  
	  strategy	  of	  taking	  away	  the	  same	  
	  number	  from	  each	  side	  by	  crossing	  
	  over	  the	  same	  numbers	  on	  each	  
	  side	  of	  the	  equal	  sign.	  	  

The	  Boxes-‐and-‐bean	  ac4vity	  



	  
I	  analysen	  iden4fierades	  tre	  former	  av	  hur	  eleverna	  kontextualiserade	  
uppgiEen	  	  
•  Zedlandkontext	  (resonemang	  om	  vikt	  och	  kostnad	  av	  eG	  paket	  i	  

Zedland);	  	  
•  Ekva4onskontext	  (resonemang	  som	  huvudsakligen	  involverar	  

algebraiska	  symboler);	  	  
•  Ask-‐och-‐	  bönkontexten	  (eleverna	  refererar	  4ll	  labora4vt	  material	  

som	  de	  använt	  under	  4digare	  matema4klek4oner).	  	  
.	  
	  
	  





•  I	  inledningen	  av	  diskussionen	  tog	  en	  av	  eleverna	  utgångspunkt	  i	  
ekva4onen	  ”y	  =	  4x	  +	  30”	  och	  relaterade	  den	  omedelbart	  4ll	  askar	  
och	  bönor.	  	  

•  Variabeln	  x	  i	  ekva4onen	  kopplades	  4ll	  askar	  med	  bönor	  inu4	  och	  
konstanten	  30	  4ll	  30	  lösa	  (bönor).	  	  

•  I	  termer	  av	  kontextualisering,	  innebär	  det	  aG	  eleven	  först	  
kontextualiserar	  uppgiEen	  4ll	  aG	  handla	  om	  ekva4oner	  och	  däreEer	  
rekontextualiserar	  uppgiEen	  4ll	  aG	  handla	  om	  askar	  och	  bönor.	  

.	  
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Resultat	  och	  slutsatser	  

Studien	  visar	  aG	  
användningen	  av	  labora4vt	  material	  kan	  vara	  eG	  stöd	  för	  elever	  när	  de	  arbetar	  med	  
ekva4onens	  lösning.	  	  
Men,	  det	  hjälpte	  inte	  eleverna	  aG	  få	  fram	  det	  eEerfrågade	  svaret	  på	  uppgiEen.	  I	  
analysen	  framgick	  aG	  svaret	  30	  relaterar	  4ll	  ”30	  bönor	  i	  varje	  ask”,	  inte	  4ll	  ”x	  =	  30”.	  	  
Det	  centrala	  problemet	  är	  aG	  eleverna	  aldrig	  förflyGar	  sig	  från	  Ask-‐och-‐bönkontexten	  4ll	  
Ekva4onskontexten.	  
De	  drar	  inte	  den	  generella	  slutsatsen	  aG	  det	  är	  värdet	  av	  x	  som	  är	  30,	  vilket	  gör	  det	  
problema4skt	  för	  dem	  aG	  använda	  resultatet	  från	  Ask-‐och-‐bönkontexten	  i	  andra	  
sammanhang.	  	  
AG	  lära	  en	  abstrakt	  princip	  genom	  en	  konkret	  ak4vitet	  kräver	  aG	  eleverna	  kan	  uppfaGa	  
det	  generella	  i	  det	  specifika	  exemplet	  (Mason,	  2008).	  Elever	  behöver	  få	  möta	  åtskilliga	  
ekva4oner	  formulerade	  på	  olika	  säG	  och	  få	  möjlighet	  aG	  diskutera	  ‘vad	  som	  är	  exempel’	  
och	  ‘vad	  som	  är	  generellt’	  i	  ak4viteten.	  	  



•  Resultaten	  visar	  på	  betydelsen	  av	  aG	  elever	  får	  möjlighet	  aG	  komma	  4ll	  
insikt	  om	  den	  särställning	  som	  symboliska	  matema4ska	  representa4oner	  
har.	  Medan	  den	  symboliska	  matema4ska	  representa4onen	  beskriver	  
något	  generellt,	  så	  relaterar	  en	  konkret	  representa4on	  och	  ”a	  real	  world	  
example”	  all4d	  4ll	  något	  specifikt.	  Inget	  enskilt	  exempel	  kan	  införliva	  eG	  
matema4skt	  begrepps	  rika	  innebörd.	  	  



•  Elevers	  tolkningar	  av	  algebraiska	  bokstäver	  kan	  vara	  dynamiska	  och	  
meningsskapandets	  karaktär	  kan	  skiEa	  snabbt	  beroende	  på	  vilka	  
kontextuella	  resurser	  som	  används.	  Det	  tyder	  på	  aG	  en	  tolkning	  inte	  är	  eG	  
sta4skt,	  förvärvat	  kunskaps-‐objekt,	  utan	  aG	  den	  mer	  kan	  liknas	  vid	  eG	  
nätverk	  av	  associa4oner.	  

•  Matema4ska	  konven4oner	  kan	  innebära	  eG	  hinder	  i	  elevernas	  förståelse.	  
Lärande	  i	  matema4k	  är	  därför	  aG	  lära	  om	  en	  specifik	  kommunika4v	  genre,	  
likaväl	  som	  aG	  lära	  om	  matema4ska	  objekt	  och	  rela4oner.	  	  

•  En	  kri4sk	  del	  i	  elevernas	  appropriering	  av	  inledande	  algebra	  är	  aG	  uppfaGa	  
vad	  som	  är	  exempel	  och	  vad	  som	  utgör	  den	  generella	  principen.	  Även	  om	  
eleverna	  kan	  ta	  hjälp	  av	  resurser	  som	  stöd	  för	  aG	  hantera	  specifika	  fall,	  så	  
kan	  andra	  svårigheter	  4llkomma	  när	  de	  ska	  försöka	  förstå	  grundläggande	  
algebraiska	  principer.	  	  

	  

SammanfaGningsvis	  kan	  tre	  generella	  slutsatser	  dras	  från	  de	  empiriska	  
studierna	  om	  hur	  elever	  approprierar	  inledande	  algebra:	  



Diskussion	  kring	  
-‐  föreläsningens	  innehåll	  	  
-‐  relevans	  för	  matema4klärarutbildning	  	  
-‐  relevans	  för	  fortbildning	  


