
Idag är det vanligare än någonsin med digitala läromedel. Frågan är om en
digital lärare kan förstå varför elever gör vissa fel? Och går det att upptäcka
fel som aldrig tidigare uppstått? Lösningen kanske finns i så kallad klustring.

Att använda datorer för utbildning är ingenting nytt, 
och med dagens teknologi kan de fungera mer som en 
lärare än ett läromedel. Idag så finns det program som 
håller reda på vad eleven kan, vad denne behöver öva 
mer på, och som baserat på detta sedan kan planera vad 
som bör läras ut. När uppgifterna blir mer komplexa så 
räcker det inte att bara kolla om svaret blir rätt för att se 
vad eleven kan. Kanske är det ett enda steg i lösningen 
som ställer till problem, eller så är det en specifik aspekt 
av uppgiften som gör att personen har svårare för den. 
För att kunna veta var eleven har svårigheter måste man 
undersöka dennes sätt att lösa problem närmare.
 Ett sätt att göra detta är att bygga upp en modell av 
uppgiften och använda den som mall för vad användaren 
får lov att göra. Modellen beskriver hur man löser de 
relevanta uppgifterna på ett korrekt sätt. Om man 
har en sådan modell kan man hålla reda på vad eleven 
faktiskt gör när denne ger sitt svar till olika uppgifter. 
Man kan se det som att modellen innehåller vissa olika 
“drag” som går att utföra, och vad som krävs för att 
utföra dem. När modellen upptäcker att ett felaktigt 
drag görs (något som ej är definierat i modellen) så vet 
man att eleven gjort något fel. Man vet däremot inte 
exakt vad för fel det var.
 Vi skapade en egen dynamisk lösning för att för-
söka hitta missuppfattningar hos elever, utan att skapa 
en hårdkodad samling regler som beskriver felaktiga 

drag. Vi byggde en digital lärare som använder sig av en 
Montessori övning för förskole/lågstadie barn. Övningen 
bygger på något som kallas “gyllene pärlor” materialet, 
vilket innehåller pärlor som representerar kolumner i 
positionssystemet. En enkel pärla för ental, tio pärlor i 
en stav representerar tiotal, och så vidare. Detta går ut 
på att eleverna ska lära sig om hur man adderar och sub-
traherar tal, och hur positionssystemet fungerar. Varje 
pärltyp motsvarar en kolumn i positionssystemet.
 För att hitta missuppfattningar hos elever sparar vi 
undan de drag som inte matchar något korrekt drag 
enligt modellen. Sedan kan systemet göra en analys 
där den tar fram vilka olika egenskaper hos uppgiften 
som har varit inblandade i felen. Om det finns några 
samband mellan en mängd fel kommer applikationen 
att klumpa ihop dessa med hjälp av klustring. Man 
kan då se att vissa av de drag som utförs hör ihop med 
varandra och eventuellt beror på en bakomliggande 
missuppfattning hos eleven. För att råda bot på själva 
missuppfattningen hos eleven kan man sedan visa 
några av de felaktiga dragen för elevens lärare, som kan 
använda informationen för att se hur eleven tänkt fel.
 Digitala läromedel kommer nog bara bli en allt större 
del av våra utbildningar, och med bättre och bättre 
verktyg så kommer fler elever att kunna nå upp till sin 
fulla potential. Vem vet, kanske är alla lärare datorer i 
framtiden?
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