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Förord
Mot bakgrund av TIMSS-resultaten 2007 och Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU 03) tog regeringen initiativ till ett treårigt skol
utvecklingsprojekt, Matematiksatsningen, där kommuner och fristående skolor
gavs möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag för att förstärka sitt utvecklingsarbete kring en förbättrad matematikundervisning i grundskolan.
Under perioden 2009–2011 har kommuner, fristående skolor, lärare och
rektorer gjort stora ansträngningar för att utveckla och förbättra matematik
undervisningen i grundskolan. Med ekonomiskt stöd från Skolverket har nästan 900 lokala utvecklingsprojekt runt om i landet genomförts vars syfte har
varit att hitta former för en förändrad och förbättrad matematikundervisning
i Sverige. Sammanlagt har nästan 12 000 lärare och över 200 000 elever varit
engagerade i olika typer av insatser.
I uppdraget till Skolverket ingick dessutom att utvärdera genomförda insatser med avseende på kvaliteten i undervisningen. Skolverket har därför riktat
fyra utvärderingsuppdrag till externa aktörer för att belysa olika aspekter av de
genomförda insatserna inom Matematiksatsningen. Denna rapport har tagits
fram inom ramen för detta arbete. I rapporten presenteras resultaten av en
fördjupad utvärdering av en vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisning genom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder.
Det är Madeleine Löwing, universitetslektor och filosofie doktor och Marie
Fredriksson, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet samt Eva Färjsjö,
universitetsadjunkt vid Södertörns högskola som har både genomfört den
vetenskapliga analysen och skrivit rapporten inom ramen för uppdraget att utvärdera genomförda insatser inom Matematiksatsningen. Författarna ansvarar
för rapportens innehåll och de uppfattningar som uttrycks.
Stockholm, december 2011
Anna Ekström
Generaldirektör

Anders Palm
Undervisningsråd
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Sammanfattning

Den här rapporten beskriver en väl avgränsad utvärdering, med fokus på utfall
och effekter av projekt som innehåller ett eller flera av arbetsformerna laborativ matematik, konkretiserande undervisning och/eller matematikverkstäder.
Syftet är att studera om det skett en kvalitetshöjning av undervisningen och
en högre måluppfyllelse inom de projekt som beviljats medel inom ramen för
Matematiksatsningen 2009, 2010/2011.
Det övergripande målet för satsningen är att förbättra u
 ndervisningen så att
eleverna i högre grad ska nå måluppfyllelse i ämnet matematik. I vilken grad
måluppfyllelsen faktiskt ökat på grund av insatser gjorda inom de projekt som
här utvärderas, är dock inte möjligt att kartlägga inom den här utvärderingen.
Vi vill i rapporten främst synliggöra faktorer som kan påverka kvaliteten i
positiv riktning.
Vad som utvärderats är om det genom projekten skapats nya möjligheter
inom undervisningen, vilka i sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse. Fokus
har således varit att studera lärares undervisning, hur aktuella material har
används samt att analysera om det matematikinnehåll som lyfts fram gjort det
möjligt för eleverna att förstå det undervisade innehållet på ett adekvat sätt.
I många av de ansökningar som beviljats visar det sig att beskrivningarna av
mål och syften sällan fokuserar matematiskt innehållsliga mål. De fokuserar
istället oftast på aktiviteter, alltså på vad som ska göras snarare än vad man
avser att eleverna ska lära/förstå.
Utifrån vårt insamlade material och lektionsobservationer beskriver vi vad
vi sett, med huvudsakligt syfte att lyfta fram kritiska aspekter och faktorer som
vi anser vara avgörande för att öka kvaliteten i undervisningen. Beskrivningar,
tolkningar och analyser grundas i matematikdidaktisk forskning. Vi lyfter speciellt fram sådana faktorer som vi anser vara av betydelse för elevernas lärande av
matematik och som vi sett förekomma i stor utsträckning på flera ställen. Dessa
faktorer belyses med hjälp av konkreta exempel från de besökta lektionerna.
En förutsättning för hög validitet och reliabilitet i den här utvärderingen
är att såväl olika aktörer som avnämare är överens om vad som menas med
laborativ matematik, konkret matematik och matematikverkstad och vad som
är syftet med dessa aktiviteter. Vi beskriver därför hur aktörer som lärarna
hänvisar till, beskriver dessa begrepp i olika kompetensutvecklingsmaterial. Vi
beskriver också vår syn på innebörden i begreppen eftersom denna påverkar
våra slutsatser i utvärderingen. Begrepp som tas upp är: Matematikverkstad,
Laborativt arbete, Konkret matematik, Färdighetsträning, Vardagsmatematik,
Begrepp och uppfattning, Uttrycksform och representation, Varierad undervisning samt Syfte och förmågor i kursplanen
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För att kunna bedöma utfallet av projekten har vi använt olika metoder:
Enkäter, intervjuer, elevdiagnoser och klassrumsobservationer. Det insamlade
datamaterialet har sedan analyserat utgående från såväl ett ramfaktorteoretiskt
som ett matematikdidaktiskt ämnesteoretiskt perspektiv.
Alla de projekt som beviljats medel inom Matematiksatsningen finns i data
basen SIRIS. Med hjälp av sökorden laborativ matematik, konkret/konkreti
serande undervisning och/eller matematikverkstäder valde vi ut de för vår utvärdering aktuella projekten. Själva urvalet skedde sedan i två steg. I ett första
steg gjordes en noggrann genomgång av projektplanerna och 34 skolor valdes
därefter ut som potentiellt intressanta. Projektledarna för de projekten fick en
enkät. (Se bilaga 2) Avsikten med enkäten var att ge oss en djupare information om projekten och ett första underlag för våra analyser. Efter en genomgång av enkätsvaren valde vi slutligen ut 12 projekt som vi ansåg var representativa och av det skälet skulle studeras och utvärderas mer ingående. Dessa 12
projekt har besökts under en eller två dagar varvid vi intervjuade lärare och
elever samt studerade två eller tre lektioner.
Inför besöken vid projektskolorna beskrev vi att vi ville se två lektioner med
ett innehåll som vi bestämde utgående från de syften som angetts i projektplanen. Detta gav oss möjligheter att bedöma likheter och skillnader mellan
avsikten med projektet och vad som faktiskt hände i klassrummet. Förutom de
av oss beställda lektionerna fick man på skolan möjlighet att visa oss ytterligare
en lektion där man själv fick välja innehåll. Avsikten med detta var att lärarna
skulle få möjlighet att visa något de själva ansåg vara bra och typiskt för projektet. Varje lektion följdes upp med en intervju av läraren och projektledaren
under ca 30–45 minuter. Vi gjorde även intervjuer med elever och i förekommande fall lät vi några grupper med elever genomföra någon eller några (Diamant-) diagnoser.
Vid lektionsbesöken var vi angelägna om att ha rätt förhållningssätt till vår
uppgift, alltså att agera som forskare, inte som lärarutbildare. För att kunna
bedöma kvaliteten i användandet av ett konkretiserande material eller av en
laboration var det nödvändigt att se lektionen ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Fokus skulle alltså ligga på matematikinnehållet, och möjligheterna för
eleverna att via det aktuella arbetet med material/metod få en bättre förståelse
av innehållet. Arbetsform och arbetssätt blir ur det perspektivet ett medel för
att nå ett syfte/mål, inte målet i sig. Samtidigt var vi givetvis intresserade av
om valet av arbetssätt, arbetsform och material hade gjorts på ett sådant sätt att
det gav stöd åt inlärningen.
Resultat
Vi har funnit att de flesta skolor lagt stor del av de beviljade medlen på att
köpa in och tillverka material av olika slag. Samtidigt har vi sett hur många av
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de skolor som nu satsat på att köpa in, och tillverka, material blivit så fokuserade på materialet, och aktiviteter med materialet, att de aspekter av matematiken som materialet var avsett att belysa, har kommit i skymundan. På så sätt
har laborationerna ibland blivit ett hinder för elevernas lärande.
I god tid innan vi gjorde våra lektionsbesök, fick skolorna besked om vad vi
ville se. Inom projekten har man då haft tid på sig att förbereda lektionerna.
Av det skälet har de lektioner vi fått se, ofta inte varit vardagens pågående lektioner, utan lektioner som fått illustrera hur man vill arbeta laborativt. Vad vi
har sett, tolkar vi därför som den trend som visar vart undervisningen på de besökta skolorna är på väg. Hur ser då denna trend ut? Vi kan först konstatera att
vi nästan aldrig såg en lärobok användas och att det sällan förekom färdighetsträning. Eleverna var istället mycket aktiva med att, oftast i grupper, arbeta med
olika typer av material. Lektionerna var oftast väl organiserade och eleverna var
engagerade och intresserade av vad de gjorde. När det gäller det uttalade målet
att variera undervisningen och komma bort från enskilt arbete i läroboken har
man lyckats väl, men när vi närmare analyserar vilken matematik eleverna via
dessa arbetssätt fick möjlighet att förstå, ser vi tydligt att det inte blev optimalt.
Vad är det då som fattas? Ett enkelt svar är matematiken. Satsningen har
skett på material och tillhörande övningar och laborationer men i mycket liten
utsträckning på att fördjupa lärarnas kunskaper genom kompetensutveckling i
matematik (och då avses den grundläggande skolmatematiken).
Det som var utmärkande för de framgångsrika lektioner vi tog del av, var att
lärarna hade klara mål för såväl lektionen som för lektionens roll i en långsiktig
planering. Av intervjuerna framgick det att dessa lärare i ett par år hade satsat
på att fördjupa sina didaktiska ämneskunskaper och därför klart kunde se materialets eller laborationens roll i elevernas inlärning. För dem stod målet, alltså
vad eleverna skulle lära sig, i centrum. Med hjälp av diagnoser hade de kartlagt
elevernas förkunskaper och visste därmed vad eleverna kunde respektive ännu
inte kunde. De material och de metaforer de använde, hade en klar relation till
vad de avsåg att eleverna skulle lära sig (abstrahera). På det sättet blev inte materialet eller formalia kring laborationen styrande, utan de kunde med flexibilitet följa upp såväl nya idéer från eleverna som missuppfattningar. Variation för
dessa lärare innebar att belysa innehållet på olika sätt och ge eleverna möjlighet
att såväl passivt lyssna som aktivt visa att de tagit till sig kunskapen.
Under flera av de lektioner vi följde saknades det fokus på det matematiska
innehållet. Orsaken till detta är enligt vår uppfattning att det dels saknades
tydliga mål för lektionen, dels att lärarens matematikdidaktiska kunnande inte
räckte till. Hanterandet av materialet blev av det skälet överordnat inlärningen.
En förklaring till att man så ofta tappar fokus under lektionerna verkar vara att
man har satsat ensidigt på material och på laborationer utan att koppla dem
till mål och utan att sätta in dem i en långsiktig planering. Det blev därmed
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materialet i sig och hanterandet av materialet som fick all uppmärksamhet.
Konsekvenserna blev ibland att elever kunde ge helt felaktiga svar, eller att
elever kunde ge intressanta förklaringar utan att något av detta uppmärksammades eller följdes upp av läraren.
Under flera av de lektioner vi observerade var den innehållsliga nivån i undervisningen mycket låg. Man arbetade med uppgifter som, enligt en rimlig
tolkning av det centrala innehållet i kursplanen, borde förekommit en eller
ett par årskurser tidigare. Med hjälp av diagnoser och intervjuer med eleverna
kunde vi också konstatera att eleverna redan hade abstraherat det innehåll som
laborationen/övningen avsåg att förklara.
En förutsättning för såväl individualisering som kontinuitet i undervisningen, är att man kan säkerställa att alla elever har förkunskaper för det man
avser att undervisa om, respektive om vissa elever redan behärskar det aktuella
området. Det var sällan vi kunde iaktta någon sådan koppling mellan laborationer och förkunskaper. Under lektionen förväntas läraren göra en formativ
bedömning för att kunna modifiera lektionen utgående från elevernas respons.
Vi kunde konstatera att en del lärare är duktiga på detta, genom att ställa rätt
frågor och utreda missuppfattningar. Dessa lärare hade också en förmåga att
utmana sina elever, något som i forskning beskriv som en framgångsfaktor.
Andra lärare var så upptagna av att hantera materialet eller följa metoden att
de inte förmådde fånga upp elevuppfattningar och att korrigera eller utveckla
dem.
En vanlig anledning till att de här skolorna har sökt medel för ett projekt,
är att lärarna söker variation i undervisningen samt att de vill lämna läroboken
och dess styrande inverkan på undervisningen. Det här överensstämmer helt
med dagens matematikdidaktiska retorik, men en konsekvens har blivit att
innehållet och elevers förståelse av innehållet ofta tappas bort. Vad man varie
rade under de lektioner vi följde, var i allmänhet enbart arbetsform och arbetssätt med fokus på olika material. Självklart kan man med denna variation
skapa tillfällen till inlärning, men fokus ligger fel. Arbetsform, arbetssätt och
material är enbart medel som används för att nå ett mål, men det är olyckigt
när medlen tillåts blir överordnade målen. De laborationer vi tagit del av har
starka inslag av att alla elever gör samma sak oavsett individuella förmågor och
utan hänsyn till hur långt olika elever har kommit i sitt lärande. Vi tror inte
detta är avsikten, men det blir en konsekvens av det genomförande vi observerat under ett stort antal lektioner.
Nästan alla projekten hade som ett syfte att frigöra sig från lärobokens styrning och istället skapa variation i undervisningen. Vad man borde ha reflekterat över är orsakerna till att läroboken blivit allt mer styrande och att detta
i själva verket är symptom på helt andra, betydligt större problem. Det som
är en styrka hos en bra lärobok är att den innehåller en (förhoppningsvis) väl
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sekvenserad färdighetsträning. När eleverna har tillägnat sig ett nytt innehåll
ges de därmed möjligheter att öva upp och tillämpa sin förmåga. Under de
lektioner vi tagit del av förkom ingen färdighetsträning. Kanske den förekom
senare – men var kom i så fall uppgifterna ifrån? Man kan också fråga sig när
man inom projekten fick tid för färdighetsträning.
Vid en planering är det angeläget att man noga tänker igenom vilka laborationer eller konkretiseringar det verkligen är angeläget att genomföra och vilka
andra alternativ som står till buds. Ett nytt innehåll måste kunna presenteras
på ett sätt som motsvarar de olika elevernas förkunskaper. Om eleverna redan
har nått en viss grad av abstraktionsnivå så är det arbete på den (abstrakta)
nivån som bör tas som utgångspunkt för undervisningen. Flera lärare uttrycker
oro över att laborationerna och hanteringen av material var så tidsödande att
man inte hann med sin planering. I ett par fall sa lärarna att man hade svårt att
hinna med färdighetsträningen.
I de flesta fall saknade vi det innehållsliga målet eller avsikten med aktiviteten, alltså vad var det eleverna skulle förstå eller färdighetsträna. Avsikten
med en laboration är enligt vår uppfattning att eleverna ska ges möjligheter att
(åter-)upptäcka matematiken och samtidigt utveckla flera förmågor, såsom att
föra och följa matematiska resonemang och använda matematiska uttrycksformer. Det övergripande målet är att eleverna ska lära sig någon ny eller utvecklad matematik.
I målen för de lektioner vi besökte låg ofta tyngdpunkten på kursplanens
syfte att utveckla elevernas förmågor. Målet var att eleverna skulle reflektera,
kommunicera och se samband. Dessa förmågor och möjligheterna att bedöma
dem är helt beroende av det centrala innehållet. Eleverna kan inte värdera strategier de inte har, eller analysera begrepp och samband som de inte känner till.
De kan inte heller använda metoder de inte behärskar, resonera om dem eller
uttrycka dem. Att behärska det innehåll som beskrivs i centralt innehåll är med
andra ord en förutsättning för att eleven ska kunna uttrycka, utveckla eller öva
sina förmågor. För att kunna kommunicera meningsfullt ställs stora krav på
eleverna och inte minst på läraren. Det krävs ämneskunskap, medvetenhet om
vilka språkliga begrepp eleverna behöver och förmåga att gå in som samtalspartner när det behövs.
För att kunna foga in våra iakttagelser i ett helhetsperspektiv väljer vi att
lägga ett ramfaktorteoretiskt perspektiv på vad vi skrivit. Vad lärarna förmår
göra är till stor del beroende av gällande ramar. I det här fallet spelar lärarnas
utbildning/kompetensutvecklig stor roll liksom den lokala pedagogiska planeringen, tillgång till diagnoser samt handledningar till de material och laborationer man använder, osv. Dessa förutsättningar har varierat en hel del mellan
skolorna. Vad vi kunnat konstatera är att de lärare vi följt verkligen ansträngt
sig för att göra ett bra arbete. De har ansträngt sig att leda lektionerna på ett
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bra sätt, uppmuntra eleverna, lyssna på dem och låta dem komma till tals.
De har varierat arbetssätt, arbetsform och material precis som det förväntas
av dem och de har försökt arbeta så som oftast förespråkas. Vad vi saknar är
emellertid didaktiska analyser av hur aktiviteter och laborationer kan ingå i en
långsiktig planering. Litteraturen har fokuserat mycket på formerna för hur
man ”ska göra”, något som i sin tur genomsyrar de lektioner vi studerat. Lektionerna har därför ofta blivit statiska och låsta till den aktuella situation och
det aktuella materialet.
En förutsättning för att det ska ske en utveckling av kompetensen i ett lärarlag, eller på en skola, är att det tillförs nya idéer och insikter, helst så praxisnära
att idéerna även kan genomföras i den dagliga undervisningen. Samverkan
med högskolor lyfts fram som en framgångsfaktor i Skolverkets riktlinjer inför
ansökningsförfarandet, men trots det är det få projekt som utnyttjat detta.
De flesta av skolorna har visserligen vänt sig till någon expert, men efter att
ha kontaktat de flesta av dessa experter, finner vi att de oftast bara har besökt
projektet någon enstaka gång och då som inspiratörer med någon enstaka före
läsning. De har mera sällan använts som stöd under hela projektet, vilket är
en framgångsfaktor. Inspirationsföreläsningar inför starten kan vara ett viktigt
inslag, men det hade behövts en fördjupad uppföljning.
Med hjälp av projektmedlen har lärarna getts möjlighet att träffas och planera på ett sätt som de annars inte kunnat. Samtidigt oroar sig många lärare
för vad som kommer att hända i framtiden. När ska de då hinna träffas för att
planera och diskutera didaktiska frågor? Vad kommer hända med erfarenheterna från projektet på längre sikt? Lärare uttrycker önskemål om, och skolledare
vill, att det även fortsättningsvis ska finnas utrymme för ämneskonferenser.
De lärare vi besökt och samtalat med inom projekten har visat stort engagemang och vilja till att utveckla sin undervisning samt att fördjupa sina kunskaper. De har läst litteratur, tagit fram material, diskuterat och planerat. De
har fått flera nya insikter. Denna utvärdering lyfter fram faktorer som förklarar
varför elevernas lärande och undervisningen trots de medverkande lärarnas
stora engagemang inte förbättras tillräckligt. En av förtjänsterna med projektet
är just lärarnas medvetenhet om behovet av att gå vidare med sin kompetens
utveckling inom vad vi kallar didaktiska ämneskunskaper, samt att de fått ett
gemensamt intresse för, och fokus på, matematikundervisningen på skolan.
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2

Inledning

Under perioden november 2010–oktober 2011 genomfördes en utvärdering av
projekt som fått bidrag av Skolverket, i syfte att stimulera och stärka skolornas
eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen.
Statsbidraget syftade också till att få ökad kunskap om vilka åtgärder och under vilka förutsättningar som lokal skolutveckling leder till ökad måluppfyllelse. Ytterst ska fler elever lämna grundskolan med minst betyget godkänt i
matematik.
Den här rapporten beskriver en väl avgränsad utvärdering, med fokus på
resultat och effekter av projekt som innehåller ett eller flera av arbetsformerna
laborativ matematik, konkretiserande undervisning eller matematikverkstäder.
Utvärderingen har genomförts av Södertörns högskola i samverkan med
Göteborgs universitet. Syftet med uppdraget har varit att utvärdera effekter
och kvalitet av de utvecklingsinsatser som gjorts inom de projekt som beviljats
medel för Matematiksatsningen 2009 och 2010/2011. Vi vill i rapporten synliggöra faktorer som kan påverka kvaliteten i positiv riktning. Det övergripande målet för satsningen i sin helhet var att förbättra matematikundervisningen
så att eleverna i högre grad skulle nå måluppfyllelse i ämnet matematik. I
vilken grad måluppfyllelsen faktiskt ökat på grund av insatser gjorda inom de
projekt som här utvärderas, är dock inte möjligt att kartlägga inom den här
utvärderingen. En sådan utvärdering måste läggas upp på ett helt annat sätt
och fortgå under en betydligt längre tid. Vad som här utvärderas är om det
skapats nya möjligheter inom undervisningen, vilka i sin tur kan leda till ökad
måluppfyllelse. Vårt fokus har således varit att studera lärares undervisning och
hur man använt aktuella material samt att analysera om det matematikinnehåll
som lyfts fram gjort det möjligt för eleverna att förstå det undervisade innehållet på ett adekvat sätt.
Första steget i utvärderingen var att via SIRIS, Skolverkets webbplats för
kvalitet och resultat, ta fram alla ansökningar som innehöll sökorden ”laborativ
matematik”, ”matematikverkstad” eller ”konkret/konkretiserande matematik”.
Längre fram i rapporten kommer dessa begrepps innebörd att definieras och
specificeras. Bland dessa ansökningar valdes drygt 30 projekt ut. Till dessa projekt skickades en enkät med mer specificerade frågor. Enkätsvaren analyserades
och 12 skolor valdes ut för en närmare analys och för besök. Urvalet gjordes
så att det skulle vara en jämn fördelning mellan åldersgrupper (skolår 1–9),
olika matematikinnehåll (aritmetik, geometri, mätning och algebra) samt en
geografisk spridning. Besök har genomförts från norra till södra Sverige, och
skolor från såväl storstad som småstad, förort och innerstad är representerade.
Hälften av besöken har genomförts i skolor som fått medel beviljade 2009 och
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hälften i skolor som fått medel 2010. Besöken har genomförts både på kommunala skolor och på friskolor.
Vid besöken har vi observerat lektioner där vi i förväg har beställt innehåll
utifrån skolornas projektbeskrivning och deras enkätsvar. Samtidigt har skolorna getts möjligheter att presentera en lektion som de själva valt ut för att
visa upp något de ansåg ge en rättvisande bild av vad de anser sig ha lyckats
med i projektet. Vi har i samband med skolbesöken även intervjuat lärare, projektledare, skolledare, matematikutvecklare och elever som deltagit i projektet.
En viktig del inom just denna utvärdering har även varit att ta del av vilken
form av kompetensutveckling som ingått i projektet, vilka material som har
införskaffats samt hur man har organiserat detta för att utveckla matematik
undervisningen.
Utifrån våra observationer och det insamlade materialet beskriver vi i rapporten vad vi sett, med det huvudsakliga syftet att lyfta fram kritiska aspekter
och faktorer som vi anser vara avgörande för att öka kvaliteten i undervisningen. Beskrivningar, tolkningar och analyser grundas i matematikdidaktisk
forskning.
Det är mycket som är gemensamt för de olika projekten och skolorna som
vi har besökt, men det finns förstås också en viss variation. I våra beskrivningar
kommer vi inte att namnge vare sig skolor eller personer. Beskrivningarna
avser att tjäna som exempel och inte som en värdering av en viss skola eller
dess undervisning. Speciellt lyfts sådana faktorer fram som vi anser vara av
betydelse för elevernas lärande av matematik och som vi sett förekommer i
stor utsträckning på flera ställen. Dessa faktorer belyses med hjälp av konkreta
exempel från besökta skolor. Samtidigt har vi anledning att förmoda, att det vi
sett i de besökta skolorna är vanligt även i andra skolor. Förhoppningsvis kan
rapportens innehåll, och de erfarenheter vi gjort, därför vara till hjälp för alla
skolor, såväl de som deltagit i satsningen som andra skolor.
Det är många personer som frikostigt delat med sig av sina erfarenheter, och
inte minst av sin tid, till oss. Vi har mött ett stort engagemang och fått en god
insikt i det dagliga arbetet med alla dess möjligheter och svårigheter. Vi tackar
alla som hjälpt oss att få en så god, intressant och mångfacetterad bild av detta
utvecklingsprojekt inom matematikundervisningen.
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3

Projektens syften och mål

I skolornas ansökningar skulle mål och syfte för det sökta projektet beskrivas.
På grund av varierande frågor skiljde sig dessa beskrivningar något i ansökningarna från 2009 och 2010. Gemensamt för flera ansökningar är dock att
beskrivningarna av mål och syften sällan fokuserar på det centrala innehållet i
kursplanen, alltså på innehållsliga mål. De fokuserar istället oftast på aktiviteter, alltså på vad som ska göras snarare än vad man avser att eleverna ska lära/
förstå. Några exempel på mål- och syftesformuleringar i ansökningarna för laborativ matematik, konkret matematik och matematikverkstad är att
• skapa en god inkluderande social miljö
• fungera som en samlingsplats för pedagogers material
• öka personalens kompetens att använda sig av alternativa metoder i
undervisningen
• skapa en samsyn inom matematikämnet hos all personal inom
rektorsområdet (här behövs ämneskonferenser där man arbetar
både lodrätt och vågrätt i organisationen)
• införa nya arbetsformer i undervisningen i alla grundskolans klasser
• bygga matematikverkstad för laborativt arbete på skolan
• komma bort från matematikboken.
Detta stämmer väl överens med den studie Colnerud och Granström (2009)
har gjort av lärares planeringsarbete. Studien visar att skolarbetet ofta är aktivitetsinriktat och inte mål- och/eller innehållsinriktat. En tolkning av detta är,
enligt författarna, att lärares primära ambition inte är att nå vissa kunskapsmål
utan att se till att eleverna är sysselsatta. När lärarna för en diskussion om vad
vissa begrepp innebär och vilka kunskaper, färdigheter och attityder man vill
bibringa eleverna etc. är det svårt att i detta arbete identifiera de mål och syften
som ställts upp för undervisningen. Detta kan, enligt Colnerud och Granström, bero på att lärarna anser syftet vara så uppenbart för alla att det inte
behöver formuleras mer explicit.
Även Carlgren och Marton (2002) lyfter fram det faktum att många lärare
ägnar så stor uppmärksamhet åt att få verksamheten att fungera, att de glömmer bort att reflektera över syftet med vad de gör. De menar att lärare mer
nyanserat bör formulera syftet med de uppgifter de arbetar med.
Vid ett aktivitetsinriktat arbetssätt används en så stor del av planeringstiden
till att diskutera och planera organisation och ramar för arbetet, såsom gruppindelning, val av och tillgång till material, lokalanvändning med mera, att un-
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dervisningens innehåll blir underordnat. Marton och Carlgen påpekar också,
att lärare som inte är medvetna om ett djupare syfte med aktiviteterna, inte
heller kan dela en mer preciserad tolkning av målen med sina kollegor.
När det gäller konkretisering av matematikinnehållet skriver Carlgren och
Marton (2002) att lärarna ofta diskuterar omöjliga frågor när de organiserar
undervisningen, såsom: Är det bra att använda konkret arbetsmaterial i matematikundervisningen? Avgörande frågor borde istället vara: Vad är det för material? Hur används det? För vilket syfte? Författarna menar att man i skolan
ofta diskuterar hur arbetet ska läggas upp utan att det kopplas till det primära
syftet, alltså inlärningen. Fokus är inställt på aktiviteten i sig och inte på det
som aktiviteten syftar till. Elevens lärande tas för givet och problematiseras
inte.
Den amerikanske matematikdidaktikern Jeremy Kilpatrick (2001) menar
att det krävs en undervisning som på ett medvetet sätt riktar sig mot innehållet
för att inlärning ska ske ”what is learned depends on what is taught” (s. 337).
Det som ofta blir synligt i undervisningen är tanken att ”gör vi bara detta så
lär sig eleverna det och det” men det finns inget givet samband mellan vad som
görs och vad som lärs. Att ta för givet att en aktivitet mer eller mindre automatiskt leder till förståelse är något som också iakttagits vid tidigare lektions
studier (Kilborn, 1979; Löwing, 2004). Vid samtal med lärare efter lektioner
bekräftas detta. Lärare känner sig osäkra på vad aktiviteten egentligen syftade
till och menar att de skulle behöva hjälp, både med att utveckla sin egen förståelse för matematiken och hur de kan lyfta fram ett specifikt innehåll för
eleverna.
De mål och syften som kortfattat beskrivs i ansökningarna är viktiga och
relevanta, men oftast ospecificerade: I flera ansökningar nämns ökad måluppfyllelse och ökad matematisk förståelse hos eleverna. Men det framgår inte hur
kopplingen mellan materialen, laborationerna, målen och ett ökat kunnande
är tänkt att ske.
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4

Några aktuella definitioner

En förutsättning för hög validitet och reliabilitet i den här utvärderingen är att
såväl olika aktörer som avnämare är överens om vad som menas med laborativ
matematik, konkret matematik och matematikverkstad, och vad som är syftet
med dessa aktiviteter. I det här avsnittet beskriver vi därför hur aktörer som
lärarna hänvisar till beskriver dessa begrepp i olika kompetensutvecklings
material. Vi beskriver också vår syn på innebörden i begreppen, eftersom detta
påverkar våra slutsatser i utvärderingen. Vidare har vi i projektbeskrivningarna,
enkätsvaren och vid besök på skolorna kunnat iaktta att lärare lägger in olika
personliga betydelser i begreppen, vilket vi inte kommer att ta upp i rapporten.
I ansökningshandlingarna hänvisar man ofta till NCM, som är ett nationellt
centrum för svensk matematikutbildning. Eftersom NCM:s syn på matematik
når många lärare på inspirationsdagar, workshoppar, studiedagar, mässor och
biennaler, så får den stor genomslagskraft i skolan. Det visar sig också att man
inom de flesta av projekten har sökt inspiration från böcker utgivna av NCM
och vi inleder därför med att ge de beskrivningar och definitioner som finns
i litteratur utgiven av NCM. Dessa kompletteras successivt med vår egen syn
och våra definitioner, vilka vi alltså tagit som utgångspunkt i vår bedömning.
Matematikverkstad
4.1
När det gäller begreppet matematikverkstad finns det en bok (med samma
namn) utgiven av NCM. (Rystedt & Trygg, 2005). Av förordet framgår det att
Bokens syfte är att stödja lärare
• att på ett medvetet och utvecklande sätt variera undervisningen och
• underlätta konkretiseringar genom att arbeta med laborativa och under
sökande aktiviteter i den egna skolan.
Boken avser att vara en resurs för lärare som vill bygga upp en matematikverkstad på den egna skolan och är inte avsedd att vara en exempelsamling med
aktivitetstips. Vad boken faktiskt beskriver är vilka typer av material man kan
använda vid konkretisering och vid laborationer samt hur man kan bygga upp
och förvara materialet på ett bra sätt. I boken finns ett antal exempel på hur
material kan användas, men det saknas en direkt koppling mellan material och
inlärning. Man pekar dock på viktiga aspekter när det gäller laborativt material.
Gunnar Nilsson har i sin avhandling Att äga π funnit att arbetet med laborationer har en potential för att skapa förståelse och nya insikter, men för att så ska ske måste vissa villkor vara
uppfyllda. Lärarens roll är central och det har stor betydelse på vilket sätt läraren leder laborationer, ställer utmanande frågor och pekar på kritiska punkter. (s. 22) (Från Nilsson, 2005)
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I Baskunskaper i matematik för skola hem och samhälle påpekas att materialet i sig inte är konkretiserande – det bär inte något budskap i sig självt. Det är i undervisningen som materialet
ges en innebörd. (s. 23) (Från Löwing & Kilborn, 2002)

De exempel som därefter följer avser, vad vi förstår, inte att visa på länken
mellan konkret och abstrakt. Där ligger fokus istället på material och representation. Vi menar att det inte räcker att ha en rik tillgång till verktyg och material, om man inte vet hur de ska användas. Undervisning handlar inte heller
om att representera det man gör på olika sätt (McIntosh, 2008) utan om och
hur föreslagna aktiviteterna leder, eller förväntas leda till inlärning. Detta är en
didaktisk fråga, inte en fråga om material.
I bokens exempel och liknande exempel i Förstå och använda tal (McIntosh,
2008) blir formen, alltså hur man formellt ska göra, ofta överordnad innehållet
i de beskrivningar som ges. Troligen tar författarna förgivet att lärarna själva
kan tolka och se innehållet som ska förmedlas. Ett exempel finner man på
sidan 25 i boken Matematikverkstad: Med den där beskrivna aktiviteten ska
eleverna lära sig att summan av ett udda och ett jämnt tal är udda. Man gör
följande tabell:
Specifik

Generell

Konkret

5 äpplen + 2 äpplen = 7 äpplen

Ett udda antal äpplen plus ett jämnt
antal äpplen blir ett udda antal äpplen

Abstrakt

5+2=7

Summan av ett jämnt tal och ett udda
tal är udda

Vi kan inte se någon poäng med tabellen i sig eftersom den bara konstaterar
ett faktum, inte förklarar vad man avser att förklara. Hur tänker man att läraren ska arbeta för att denna tabell ska leda till avsedd inlärning? Längre ner på
sidan beskriver man additionen i tabellen med hjälp av material.
		 5
qq q
qq

+

2
q
q

=		 7
q qqq
q qq

Här förväntas eleven se att summan är udda. Men det är stor skillnad mellan
att se och att förstå en generell slutsats. Det som ska abstraheras är inte att
summan 5 + 2 är ett udda tal, utan varför. Förklaringen är att en mängd föremål, av vilka man kan bilda par, svarar mot ett jämnt tal. Blir det ett föremål
över är talet udda. Först när en elev insett detta, kan uppfattningen betraktas
som generell.
Huvudbudskapet i boken är tänkt att vara en resurs för lärare som vill bygga
upp en matematikverkstad på den egna skolan (s. 1). Det är ett behov som författarna uppfattat finns och som uttryckts av lärare som har besökt NCM:s
matematikverkstad.
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Vi vill redan från början poängtera att detta är en handledning för uppbyggnad av mate
matikverkstäder, inte en exempelsamling med aktivitetstips. De exempel som ges ska i första
hand ses som illustrationer för att belysa texten (s. 3).

Anledningen till att vi beskriver detta så detaljerat är att boken Matematikverkstaden tillhör den vanligaste litteraturen som används inom projekten. Samtidigt har vi kunnat konstatera att lärare som ska tillämpa litteraturen ofta är
så fokuserade på hur de ska göra, och hur eleverna t.ex. ska fylla rutorna i ett
fyrfältsblad, att de helt glömmer målet och syftet med verksamheten.
4.2
Laborativt arbete
När det gäller laborativt arbete så har NCM tagit fram en kunskapsöversikt
Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? (Rystedt & Trygg, 2010) som
avser att ge en bild av det samlade kunnande som finns om laborativ matematikundervisning. Vi kan konstatera att man med matematikverkstad menar
såväl den lokal där man förvarar eller arbetar med ett laborativt material, som
laborativ matematikundervisning i vid bemärkelse. Inledningsvis beskriver
man matematiken som en abstrakt och generell vetenskap (Nationalencyklopedin, 1996) en uppfattning som är grunden även i vårt tänkande. Man hänvisar
till Devlin (1997) som menar att lärandet av matematik kan ses som en process, där målet är att upptäcka och använda abstrakta strukturer och relationer.
När författarna (Rystedt & Trygg, 2010) sedan förtydligar och avgränsar sin
översikt definierar de laborativ matematikundervisning på följande sätt:
Vi har i detta arbete valt att definiera laborativ matematikundervisning som en verksamhet
där elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter som har ett speciellt undervisningssyfte. (s. 5)

Undervisningens utmärkande drag beskrivs så här:
Det som utmärker laborativ matematikundervisning är att fler sinnen tas i bruk ... och att det
finns en stark koppling mellan konkret och abstrakt. (s. 5)

Kunskapsöversikten från NCM beskriver därefter hur ett antal forskare och
matematikdidaktiker ser på laborativ matematikundervisning. Först lyfter man
fram olika aspekter av laborativt material där Szendrei (1996) delar in materialet
i två huvudgrupper: vardagliga föremål och pedagogiskt material som är speciellt tillverkat för matematikundervisning. Man beskriver också olika forskares
uppfattningar om dessa kategorier av material. Vidare refererar man till Kilborn
(1981) som framhållit betydelsen av strukturlikhet mellan den matematiska idén
och den laborativa aktiviteten. Något som är en utgångspunkt för vårt tänkande.
Fokus i kunskapsöversikten (Rystedt & Trygg, 2010) är hur olika forskare
och matematikdidaktiker ser på laborativ undervisning. Vad som däremot saknas i denna kunskapsöversikt är exempel på meningsfulla och framgångsrika
laborationer, vad som är avsikten med dem och hur de kan genomföras. Boken
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ger således ingen innehållslig hjälp för lärare i deras arbete med laborationer,
men av förordet kan man ana att detta önskas.
I nästa steg efterfrågar lärare och skolledare vilka erfarenheter som finns på andra håll och hur
forskning kan stödja deras utvecklingsarbete. (s. 1)

Boken Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2008), som lärare inom
projekten ofta hänvisar till bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete
med elever och lärare. Den behandlar progressionen i undervisning om tal och
räkning med betoning på taluppfattning. I boken rekommenderas även olika
arbetssätt såsom samtal, laborativt arbete och gemensamma diskussioner.
I våra definitioner skiljer vi på laboration och laborativt material, konkretisering och färdighetsträning via material. Enligt vår uppfattning är det primära
syftet med laborativ matematikundervisning att eleverna genom laborationer
ska få uppleva och (åter)upptäcka någon del av matematiken och inte bara få
den presenterad från en bok, i färdig form. Det handlar således inte primärt
om att använda olika sinnen eller att vara aktiv med olika kroppsdelar. Det
handlar istället om att få möjligheter att skapa och uppleva matematik. Eleverna ska genom laborationen få erfara att matematiken inte är statisk, utan hur
den kan växa fram från givna premisser. Samtidigt ges utrymme för att under
laborationerna bygga upp ett språk med vars hjälp man kan diskutera matematik. Detta förutsätter i sin tur att laborationen ingår som en del av en didaktisk
planering och inte primärt uppfattas som ett sätt att aktivera eleverna eller att
skapa variation i undervisningen. Det gäller alltså att skilja mellan mål och
medel, där medlet, i det här fallet laborationen, inte får bli målet.
Laborationen är en metod – inte ett innehåll. För att uppnå det som i kursplanen i matematik anges som syften, att utveckla sina förmågor, bör eleverna
möta ett matematikinnehåll på olika sätt. Idén med en laboration är att eleverna inte presenteras för en färdig metod eller formel, utan att eleverna ska ges
möjligheter att (åter)upptäcka delar av matematiken. Detta kan dels väcka en
nyfikenhet, dels stimulera eleverna till att diskutera såväl resultatet som själva
processen. Om laborationen utförs på ett väl planerat sätt så kan ett material
som används dessutom vara konkretiserande, men en rad intressanta laborationer kan lika väl utföras utan material, enbart med papper. Det primära syftet
med att laborera är inte heller att aktivera eleverna eller att skapa variation i
undervisningen. Däremot kan väl planerade laborationer ge dessa mervärden.
4.3
Konkret matematik
Rystedt & Trygg (2010) skriver också att det i laborativ matematikundervisning finns ”en stark koppling mellan konkret och abstrakt” (s. 5). I boken
Matematikverkstad (Rystedt & Trygg, 2005) utvecklas detta, och laborativa
aktiviteter beskrivs som länken mellan det konkreta och det abstrakta.
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Med konkret menas sådant som kan uppfattas med våra fem sinnen, sådant som man kan se,
ta på, flytta med mera. (s. 23)

Begreppet konkret kopplas konsekvent till laborativt material, och grundsynen
är kopplad till Anna Kruses klassiska dikotomi gripa – begripa.
Vi har en annorlunda syn på detta och menar att kopplingen konkret –
abstrakt inte finns, utan att den måste skapas av läraren. Den flitiga användningen av ordet konkret leder, enligt vår erfarenhet, ofta till missuppfattningen
att ett material har ett liv och ett värde i sig. Vi menar istället att det är verbet
konkretisera som bör lyftas fram och att syftet med en konkretisering är att
underlätta abstraktion (förståelse). Det är således inte det ”konkreta materialet” som leder till abstraktion, utan hur materialet används och vad, vilken
matematik, läraren lyfter fram med hjälp av materialet. Det primära är om
materialet används på ett adekvat sätt för att belysa/förklara vad som ska abstraheras. Konkretisering handlar inte heller om att använda många sinnen.
Det räcker att eleven kan uppfatta den idé som ska lyftas fram med ett enda
sinne, för att abstraktionen ska ske.
Vi menar också att konkretisering inte i sig är kopplat till material. Idén är istället att begrepp, metoder och matematiska modeller, som är svåra att uppfatta,
genom konkretisering ska knytas till något som redan är bekant för, eller uppfattbart av, eleven. Viss matematik kan på det sättet göras mer bekant och mer tillgängligt för elever. Samtidigt menar vi att en metafor eller en upplevd händelse
kan vara betydligt mer bekant och konkretiserande för eleven än ett material.
En forskare som ägnat stor uppmärksamhet åt konkretisering och på ett
djupare plan har studerat användningen av laborativa material, är Szendrei
(1996). Hon varnar för lärares övertro på material och skriver:
The same manipulative can be both a useful tool and a harmful enemy of mathematics
learning. (s. 424).

Szendrei betonar också att det laborativa materialet i sig enbart är en artefakt.
Det är läraren, som genom sitt sätt att presentera och utnyttja materialet, ger
det ett liv. Lärarens roll är med andra ord avgörande för om materialet leder till
en konkretisering eller inte:
Indeed, it is not easy to plan a process that can realise the journey from concrete material to
abstract mathematical content. The rule of the teacher in this work is crucial. (s. 429)
Concrete materials in the mathematics classroom do not automatically produce either a good
or bad effect. A teacher must plan the use of the materials in accordance with society’s demands, the language of instruction and the philosophy of the school. (s. 433)

Vi delar Szendreis syn på detta och menar att det är lärarens didaktiska ämneskunskaper som är helt avgörande för om det kommer att ske en konkretisering
och att materialet således har en underordnad betydelse. Samtidigt ser vi,
liksom Szendrei, en stor fara i att så många lärare fokuserar på materialet och
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inte på dess funktion. Konkretisering handlar inte om att arbeta med material
utan om att synliggöra ett matematiskt innehåll med hjälp av materialet. När
det gäller konkretisering av matematiska modeller och metoder så är konkretiseringen ett stöd för språket, som inte alltid räcker till. Det är därför angeläget
att man vid konkretiseringen använder ett språk som hjälper eleverna att kommunicera och mentalt bearbeta det som konkretiserats.
Som framgår av de föregående styckena har vi en något annorlunda uppfattning om syftena med laborativ matematik och innebörden i konkret matematik. Vi menar att avsikten med all matematikundervisning är att den ska leda
till abstraktion, även om det gäller en så elementär kunskap som att 1 + 1 = 2
oberoende av vad man räknar. För att underlätta abstraktion kan man som
lärare hjälpa eleverna genom att konkretisera det som ska läras. Konkretiseringen går då ut på att med hjälp av ett material eller en metafor lyfta fram den
idé eleverna ska abstrahera. Det innebär att det material som används måste
presenteras och organiseras på ett sådant sätt att man för eleverna lyfter fram
den aktuella idén. Materialet behöver därför ha en strukturlikhet med den
matematik som ska förklaras. Det handlar således inte om att ta i materialet
(gripa) utan att med materialets hjälp begripa, alltså abstrahera. När detta har
skett har materialet spelat ut sin roll. Då är det abstraktionen som gäller. Målet
är att eleverna med tanken ska förstå hur och varför aktuella operationer och
procedurer ska utföras.
Olika material lämpar sig olika väl för en konkretisering. För den som har
tillgång till väl utprövade material, med väl utprövade arbetsinstruktioner,
ökar möjligheterna att utföra en framgångsrik konkretisering. I en väl planerad
matematikverkstad finns såväl ett sådant material (med arbetsinstruktioner)
som en miljö där man kan genomföra laborationer eller ett konkretiserande
arbete. Men återigen gäller det att ha rätt fokus. Det är inte tillgången till
material och hur detta förvaras som är det intressanta, utan att läraren har så
goda matematikdidaktiska ämneskunskaper att materialet verkligen används
på ett sätt som leder till uppställda kunskapsmål. En hel del material, t.ex.
centikuber, kan användas i många olika syften – det är läraren som avgör vilken matematik eller vilket tänkande man i olika situationer vill lyfta fram med
hjälp av centikuberna.
4.4
Färdighetsträning
Laborativa material används inte enbart vid laborationer eller för konkretisering. En hel del material kan användas vid färdighetsträning, t.ex. olika spel,
winnetkakort och digitala program. När det gäller att använda material för
färdighetsträning är det speciellt viktigt att man som lärare förvissar sig om att
eleven färdighetstränar rätt tankeform, rätt strategi. I annat fall är risken att
eleven övar upp en färdighet som är felaktig och inte leder till avsett kunnanlaborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder 29

de. Det är således viktigt att man antingen tränar en speciell tankeform eller
att omfånget av det man tränar är så begränsat att arbetsminnet kan hantera
innehållet och därmed lagra det i långtidsminnet. Som exempel är färdighetsträning av multiplikationstabellen mindre effektiv om eleverna slår med två
åttasidiga tärningar (oktaedrar) och multiplicerar de tal som tärningarna visar.
En sådan träning är ostrukturerad och inlärningen blir därför minimal.
Det gäller att i planering och målbeskrivning för undervisningen vara tydlig
med i vilket syfte materialet ska användas, så att det inte bara blir en sysselsättning eller lek.
Målet med en färdighetsträning är att eleverna ska få en sådan vana vid att
hantera det som tränats, få ett sådant flyt i sitt tänkande och räknande, att
de vid en problemlösning inte fastnar i detaljer. Detta kan jämföras med att
läsa. Elever som inte har flyt i sitt läsande, och hackläser, lägger så stor uppmärksamhet åt avkodningen, alltså detaljer i själva läsandet, att de inte förmår
uppfatta innehållet i det lästa. Samma roll spelar grundläggande matematiska
färdigheter vid problemlösning.
4.5
Vardagsmatematik
I flera av projekten avsåg man att arbeta med vardagsmatematik. Detta sätt att
uttrycka sig säger mycket lite om vad som egentligen avses. Vilken innebörd
lägger den som skriver detta i begreppet? I matematikkursplanens syfte står det
att eleverna ska lära sig en matematik som är användbar i vardagslivet. Innebörden i detta skiljer sig troligen från begreppet vardagsmatematik.
En vanlig uppfattning, som ofta uttrycks av lärare, är att all matematik finns
i vår omvärld och att det bara är att gå ut och se sig om. Vi menar att det är
precis tvärtom. Matematiken finns inte i vår omvärld utan i vår hjärna. Den
matematik vi anser oss se i omvärlden, t.ex. i en vardagssituation är i själva
verket en tolkning som görs i vår hjärna och som är helt beroende av vilka
matematiska modeller vi behärskar (se även Liedman, 2001). Vi ser därför en
koppling mellan matematik och vardag på ett annat sätt.
Som ett incitament för att lära sig ett visst matematiskt begrepp, en modell
eller en metod, kan man ställa eleverna inför ett vardagsproblem som de ännu
inte kan tolka. De kan då upptäcka behovet av en viss kunskap, vilket samtidig
innebär en form av målbeskrivning. Om eleven dessutom har en viss erfarenhet av situationen, så kan denna även användas som underlag för att konkre
tisera det som ska läras. För att det ska ske ett meningsfullt och generaliserbart
lärande, så måste emellertid undervisningen bygga på en didaktiskt hållbar
teori, förankrad i beprövad erfarenhet. När inlärning väl har skett, när eleven
alltså har abstraherat den aktuella kunskapen, bör den matematiska modellen
appliceras på (återföras till) vardagen. Det är först då eleven kan uppfatta den
aspekten av matematik i vardagen. Denna koppling mellan skolans matematik
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och dess tillämpningar i vardagen (och i andra ämnen) är viktig för att visa
eleverna ett centralt syfte med undervisningen.
I undervisningen hämtar man många gånger metaforer från vardagen i avsikt att konkretisera en matematisk modell eller metod. Exempel på detta är
termometern som används för att konkretisera vissa beräkningar med negativa
tal, pengar för att konkretisera de naturliga talen och beräkningar, en våg för
att konkretisera ekvationer och en rutindelad chokladkaka för att visa förlängning och förkortning av bråk.
Det gäller också att se upp med vardagsmatematiken så att den inte tar
över själva matematiken. Många lärare är så fokuserade på att all matematik
ska vara direkt användbar, att de ofta glömmer bort det viktigaste målet med
undervisningen, nämligen det livslånga lärandet. Nu, när i stort sett alla elever
fortsätter att studera matematik på gymnasieskolan, är det viktigt att de behärskar grundläggande räknelagar och matematiska modeller på ett sådant sätt
att kunskaperna kan utvecklas och tillämpas inom olika områden. Om man
låter vardagsmatematiken ta över leder det till stora svårigheter för eleverna,
inte minst inom de yrkesinriktade gymnasieprogrammen.
4.6
Begrepp och uppfattning.
Eftersom vi funnit en viss begreppsförvirring när det gäller termerna ”begrepp”
och ”uppfattning”, vill vi redovisa hur vi ser på detta. Matematiken byggs upp
kring ett antal begrepp, vilka i sin tur, för att skapa entydighet, uttrycks med
ett speciellt språk. Såväl begreppens djup och omfattning som uttrycksformerna måste anpassas till elevernas ålder och förmåga att tolka och uppfatta
begreppen. Men det måste på alla nivåer vara korrekt, om än preliminärt. Ett
begrepp som multiplikation utvecklas efter hand till att omfatta såväl nya talområden som nya områden av matematiken. Multiplikation kan även uttryckas på olika sätt, som upprepad addition, via räknelagarna, som en algoritm,
som ett algebraiskt uttryck m.m. Såväl dessa begrepp som hur man uttrycker
begreppen är redan från början givna genom ämnets inneboende struktur. På
samma sätt som eleverna lär sig läsa svenska och utveckla sin förmåga att läsa
litteratur (från enklare till allt mer komplicerad) bör eleverna lära sig och utveckla sin förmåga att använda matematik.
Undervisningen i matematik handlar om att eleverna ska uppfatta och lära
sig använda ett antal centrala begrepp. Elevernas uppfattningar skiljer sig emellertid något från individ till individ. Det kan ibland handla om rena missuppfattningar, som är lätta att justera, men det kan också handla om uppfattningar
som bara fungerar för stunden, men inte håller som underlag för att vidareutveckla kunskapen ifråga. Det viktiga är emellertid att uppfattningarna alltid
ska motsvara det begrepp som ska uppfattas. I annat fall kommer matematiken
inte att hänga ihop och kan inte heller generaliseras (Löwing, 2008).
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Även om målet på sikt är att eleverna ska kunna abstrahera olika begrepp,
bör detta åtminstone under de första skolåren ta sin utgångspunkt i konkretiserande förklaringar. Det är samtidigt viktigt att skilja mellan begreppen i sig,
matematiska såväl som didaktiska, och hur olika individer uppfattar eller förmår uppfatta begreppen. Detta illustreras i nedanstående figur.

Uppfattning nivå A+1, a

Begrepp nivå A+1

Undervisningsprocessen
Begrepp nivå A

Uppfattning nivå A+1, b
Uppfattning nivå A+1, c

Uppfattning nivå A, a
Uppfattning nivå A, b
Uppfattning nivå A, c

Relationen mellan matematikens begrepp och individernas uppfattningar

Om målet är att undervisa om begrepp på nivå A+1, så sker detta i en undervisningsprocess där läraren erbjuder begreppen ifråga och där resultatet blir
ett antal individuella uppfattningar av begreppen. Målet är att dessa uppfattningar så nära som möjligt ska spegla motsvarande begrepp. Skillnaden mellan begrepp och uppfattning kan emellertid vara mycket olika från individ
till individ och är i hög grad beroende av såväl lärarens förmåga att lyfta fram
begreppen ifråga för olika individer som på deras förmåga att tillgodogöra sig
begreppen. Vad figuren visar är följande. Det aktuella målet är att undervisningen utgående från begreppsnivå A och med hjälp av nödvändiga förkunskaper (markerat med ringar) ska nå begreppsnivå A+1. Olika elever (a, b, c
enligt figuren) har emellertid uppfattat begrepp A på olika sätt. Till höger i
bilden illustreras tre elevers olika uppfattningar om begrepp A. Vissa av dessa
uppfattningar har en sådan kvalitet att de kan generaliseras, medan andra
uppfattningar saknar en sådan kvalitet. Saknas kvalitet i uppfattningen är det
inte möjligt att komma vidare till nivå A+1. Även om uppfattning A verkligen
är generaliserbar så krävs det även nya förkunskaper för att komma vidare till
nivå A+1. Det är en central del av såväl bedömning som planering att behärska
en didaktisk struktur för de olika begreppens inbördes relationer (en didaktisk
ämnesteori) och hur elever på olika sätt kan uppfatta begreppen.
Vid undervisning och inlärning bildar varje begreppsnivå en helhet. På varje
nivå ska det vara möjligt att lösa problem av ett visst slag, även om det sker
på kvalitativt olika sätt och med olika djup. Motsvarande gäller för elevernas
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olika uppfattningar. Även om den enskilda elevens uppfattning skiljer sig från
motsvarande begrepp på en kvalitativ nivå, är det viktigt att denna uppfattning
kan tas som utgångspunkt för en framgångsrik problemlösning på just den
nivån. Även uppfattningarna bör alltså utgöra funktionella helheter samtidigt
som varje sådan helhet kan utvecklas i en skala från konkret till abstrakt.
Elevers uppfattningar om olika begrepp kan vara mycket olika och alla uppfattningar är inte funktionella. En hel del forskning har ägnats åt att beskriva
elevers missuppfattningar. När man bygger upp en didaktisk ämnesteori är det
givetvis viktigt att studera dessa missuppfattningar och reda ut orsakerna till
dem. I andra fall kan elevers uppfattningar vara funktionella i sig, men eleverna har tillägnat sig en teknik som lett dem in i en återvändsgränd och därmed
försvårat deras möjligheter att gå vidare till en ny, mer utvecklad uppfattning.
Uttrycksform och representation
4.7
I kursplanen Lgr 11 står att eleverna ska
kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer. (s. 62)

Att behärska matematik innebär att man har lärt sig att förstå och använda abstrakta strukturer och relationer samt kommunicera detta med hjälp av givna
matematiska uttrycksformer:
För att nå dit räcker det inte att enbart räkna med siffror och symboler i en lärobok utan eleverna måste också få arbeta med flera representationsformer. (Rystedt & Trygg, 2005, s. 62)

Representationsformer kan ses som metodiska verktyg vid inlärning av matematik. I Algebra för alla (Bergsten, Häggström & Lindberg, 2001) beskriver
författarna hur det algebraiska symbolspråket behöver förankras i det talade
och skrivna språket och i andra för eleverna kända representationsformer. En
idé om hur detta kan komma till uttryck under en lektion är Fyrfältsbladet
(Rystedt & Trygg, 2005).
När man i undervisningen presenterar en uppgift, t.ex. ett problem, för
eleverna eller när de ska redovisa en lösning eller en uppgift, kan de använda
sig av olika representationsformer. Uppgiften kan presenteras eller redovisas,
muntligt eller skriftligt, på papper eller på en smartboard, med siffror eller
med konkretiserande material, kanske i en fyrfältstabell. Här kan man låta kreativiteten styra. Men man får inte blanda samman representationsformen med
matematikens uttrycksform. Det matematiska innehållet måste alltid uttryckas
korrekt, på ämnets villkor, givetvis med hänsyn tagen till elevernas ålder och
kunskapsnivå.
En kvadrat får inte kallas för fyrkant, två trianglar kan vara lika stora utan
att vara kongruenta och en subtraktion får inte utföras på ”i stort sett korrekt
sätt”. För att fungera måste matematiken följa ett antal bestämda uttrycksforlaborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder 33

mer. Det eleven gör måste alltid vara korrekt, om än på en preliminär nivå. På
motsvarande sätt får en addition som
28 + 45
inte uttryckas som
28 + 45 = 20 + 40 = 60 + 8 + 5 = 83
eller en ekvation som
5x – 3 = 2x + 6
lösas som
5x – 3 = 2x + 6 = 5x = 2x + 9 = 3x = 9
eftersom detta på sikt får allvarliga konsekvenser för elevens förståelse av ämnet.
För att öka precisionen i beskrivningar av matematikundervisningens språk
införs ofta begreppet register. Så här beskrivs detta av Pimm (1987):
Register is a technical linguistic term which Halliday (1975a, p. 65) describes as ’a set of meanings that is appropriate to a particular function of language, together with the words and
structures which express these meanings’. Hence, unlike a dialect, individuals may adopt a
particular register on certain occasions and not on others. (s. 75)

Det handlar alltså om ord och uttryck som används av en speciell grupp och
för ett speciellt syfte. För att kunna utveckla ett matematiskt vetande och kommunicera detta vetande gäller det att behärska ämnets speciella register.
Part of learning mathematics is learning to speak like a mathematician, that is, acquiring
control over the mathematics register.
The requirements of the expressions of mathematical ideas in natural languages lead to the
development of mathematics register in which discourse about mathematical ideas, objects
and process can take place. (s. 76)

I matematikens register finner man enligt Pimm termer av olika slag: de som är
specifikt matematiska och de som lånats in från vardagsspråket och samtidigt
getts en annorlunda, ofta mer precis, betydelse. Inom matematiken använder
man sig också av ett speciellt sätt att uttrycka sig. När man t.ex. ska visa att en
triangel har vinkelsumman 180°, betyder inte en triangel en enda triangel eller
en speciell triangel utan en godtycklig triangel dvs. i det här fallet alla trianglar
(Mason, 1996). Ett annat exempel är kuben som har sex sidor. Varje sådan sida
har formen av en kvadrat som i sin tur har fyra sidor. Dessa sidor är i sin tur
kanter i kuben.
För att hjälpa lärare med att använda korrekt terminologi i skolan fanns
tidigare boken Matematikterminologi i skolan (Skolöverstyrelsen, 1979). Under
många år gick den inte att köpa. Men det behövdes en auktoritativ källa för väl
valda termer i skolans matematikutbildning, så 2008 kom Matematiktermer för
skolan ut (Kiselman & Mouwitz, 2008).
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4.8
Varierad undervisning
I projektbeskrivningarna förekommer ofta att lärarna vill utveckla en variation
i matematikundervisningen. Det uttrycks emellertid inte klart vad som avses
med variationen. Variation kan tolkas på flera sätt och man måste dessutom
veta vad det är som ska varieras.
Matematikundervisning i grundskolan har genom åren vid ett par tillfällen
kvalitetsgranskats och i rapporterna lyfts bristen på variation fram:
Sammanfattningsvis kan, enligt granskningsresultaten, utbildningens kvalitet förbättras
genom att i högre grad karaktäriseras av följande:
Mer varierad undervisning. Större flexibilitet och högre grad av anpassning till elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Det gäller såväl
innehåll, arbetssätt, läromedel som annat arbetsmaterial. ...
Varierat arbetssätt med inslag av laborativt och experimenterande arbetssätt och arbete både
individuellt och i olika gruppkonstellationer. (Skolverket, 2003)

I helhetsbedömningen skriver också Skolinspektionen (2009) flera år senare;
inspektörerna ser också att undervisningen inte är tillräckligt varierad ...

De ovan citerade meningarna innehåller en i den offentliga debatten ofta använd retorik, som emellertid är svårtolkad för läraren. Vad är det som ska varieras? Är det arbetsformen och arbetssättet, vilket vi tolkar in i deras beskrivningar,
eller är det undervisningens innehåll som ska varieras? Vi menar att det självklart
kan vara såväl gynnsamt som naturligt att i undervisningen variera arbetssätt,
men detta är endast en typ av variation. Målet är att eleverna ska lära sig matematik, samtidigt som eleverna har olika förutsättningar för detta. Variationen
bör därför i första hand handla om att variera aspekter av innehållet i undervisningen, och graden av konkretisering, så att den anpassas till olika individuella
behov. För att utveckla förmågorna ska eleven även kunna formulera, reflektera,
argumentera och kommunicera. Detta kräver en viss variation av arbetssätt och
arbetsform. Men det är inte den variationen i sig som är det primära.
4.9
Syfte och förmågor i kursplanen
I sin kvalitetsgranskningsrapport Undervisningen i matematik i grundskolan
2009:5 (Skolinspektionen, 2009) är Skolinspektionens kritisk till skolornas
förmåga att leva upp till strävansmålen i Lpo 94 (Skolverket, 2000). Dessa
strävansmål motsvaras av syften i Lgr 11 (Skolverket, 2011). I flera av de
projekt vi studerat ingår det som ett delmål att bättre leva upp till dessa krav.
Samtidigt har man på många håll uppenbara svårigheter med att tolka innebörden i dessa syften och hur man kan hjälpa eleverna att utveckla de olika
förmågorna. En central fråga är därför hur man skapar förutsättningar för att
eleverna ska utveckla sin förmåga att
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• värdera valda strategier
• analysera matematiska begrepp och samband
• använda lämpliga matematiska metoder
• föra och följa matematiska resonemang
• använda matematikens uttrycksformer.
Vad kursplanens syfte och förmågorna beskriver är inte ett innehåll utan ett
viktigt förhållningssätt till undervisningen i matematik, alltså på vilket sätt
eleverna ska uppfatta och förhålla sig till ämnet och kunskaper i ämnet. Samtidigt är dessa förmågor och möjligheterna att bedöma dem, helt beroende av
det centrala innehållet. Eleverna kan ju inte värdera strategier de inte har, eller analysera begrepp och samband som de inte känner till. De kan inte heller
använda metoder de inte behärskar, resonera om dem eller uttrycka dem. Att
behärska det innehåll som beskrivs i centralt innehåll är med andra ord en förutsättning för att eleven ska kunna uttrycka, utveckla eller öva sina förmågor.
Förmågorna är inte heller statiska, utan måste hela tiden utvecklas parallellt
med att innehållet i det matematiska kunnandet utvecklas. Eleven behöver
således successivt tillägna dig ett mer utvecklat språk, nya uttrycksformer och
förmåga att föra logiska resonemang i nya situationer och inom nya områden.
Detta gör man inte genom enstaka laborationer eller en matematikverkstad.
Detta är något som måste genomsyra all undervisning i matematik, under varje lektion. Vad man däremot kan göra som lärare, är att under vissa lektioner
eller i anslutning till vissa moment, lyfta fram en speciell förmåga.
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Teoretiskt ramverk
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5

Teoretiskt ramverk

I det här avsnittet beskrivs mycket kortfattat det teoretiska ramverk som vi utgår ifrån i vår utvärdering.
Ramfaktormodellen
5.1
Det övergripande syftet med Matematiksatsningen är som tidigare nämnts:
Statsbidraget syftar också till att få ökad kunskap om vilka åtgärder och under vilka
förutsättningar som lokal skolutveckling leder till önskad måluppfyllelse.

Av det skälet krävs det en teori för att kunna sätta in de studerade projekten i
ett vidare sammanhang. En modell som vi använt i en rad olika sammanhang
och som även passar in här, är den ramfaktormodell som utarbetats av Dahllöf
(1967) och som med inriktning mot ämnet matematik vidareutvecklats av Kilborn (1979, 2011) och Löwing (2004). I Dahllöfs (1971) ramfaktormodell för
utvärdering analyserar han en kedja av faktorer bestående av undervisningens
mål, undervisningens ramar, undervisningsprocessen och undervisningens resultat. Vad han studerade var hur dessa olika faktorer är relaterade till varandra
och vad som händer på vägen från önskat mål till faktiskt resultat.
Vad ramfaktormodellen visar är att man inte kan bedöma undervisningen
och dess resultat isolerat från aktuella pedagogiska idéer och retorik, kursplanens mål och skolans ramar. Inte minst lärarens utbildning, synen på matematikundervisning och tillgängliga resurser är viktiga delar av en helhet. Med
hjälp av ansökningshandlingarna samt enkäter och intervjuer med dem som
leder projekten har vi strävat efter att få en så komplett bild som möjligt av
centrala ramfaktorer som gäller inom respektive projekt.
För den som inte har en helhetssyn på undervisningen kan de enskilda
delarna i det som sker under en lektion ge ett adekvat intryck. Man kanske
använder ett fungerande arbetssätt, ett i litteraturen rekommenderat material
och låter alla elever kommer till tals. Samtidigt kan det vara så att innehållet,
det som behandlas, inte leder till vare sig uppställda mål eller till generaliserbar kunskap. För att kunna se detaljernas relevans i helheten krävs inte bara
erfarenhet av klassrumsstudier, utan också en holistisk modell för att analysera
undervisning.
5.2
Matematikämnets didaktik
Inom respektive projekt är det överordnade målet att projektet ska leda till en
ökad måluppfyllelse. Det innebär att man inom projekten bör ha tydliga lokala
pedagogiska mål samt instrument för att utvärdera dessa mål. För detta krävs
en didaktisk ämnesteori för matematikundervisning. Oberoende av vilket mate-
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rial man använder och oberoende av arbetsätt eller arbetsform, så är det lärarens
matematikkunskaper (ämneskunskaper) och matematikdidaktiska kunskaper
som är avgörande för kvaliteten i undervisningen enligt ett flertal forskningsrapporter, Gustafsson och Myrberg, (2002) och Hattie (2009). Ibland nämns
att ämneskunskaperna inte är så avgörande utan att det är de pedagogiska och
didaktiska kunskaperna som är avgörande. Vi anser emellertid att det inte går
att undervisa matematik utan att själv ha goda grundläggande kunskaper i
matematik. Många forskare tar säkert den här uppfattningen för givet, men inte
alla. Gustafsson och Myrberg (2002) skriver i sin rapport Ekonomiska resursers
betydelse för pedagogiska resultat – en kunskapsöversikt att ämneskunskaper över
en viss nivå inte spelar så stor roll. Författarna hänvisar till
Monk (1994) som fann att omfattningen av lärares ämnesutbildning i terminer av antal
universitetskurser har ett positivt samband med elevresultat inom matematik och natur
vetenskap, men också att sambandet var krökt, med avtagande betydelse ovanför en viss
nivå av utbildning (s.124)

När det gäller matematik är detta relativt komplext, eftersom det gäller att ha
goda kunskaper inom den matematik som är relevant för det innehåll som
man ska undervisa om. Man måste i det här fallet skilja mellan kunskaper i
det akademiska ämnet matematik och didaktiska ämneskunskaper, vilket är
två helt olika områden och forskningsfält.
Även forskare som Niss (1994) trycker på lärarens viktiga roll i skolans mate
matikundervisning och lärarens medvetenhet om ämnets speciella karaktär:
As the learning of mathematics does not take place spontaneously and automatically,
mathematics needs to be taught.

Vi vill även erinra om citaten från Szendrei (1996):
The same manipulative can be both a useful tool and a harmful enemy of mathematics
learning (s. 424).
The rule of the teacher in this work is crucial. (s. 429).

Vår syn på matematikämnets didaktik tar sin utgångspunkt i en artikel (Johansson & Kilborn, 1986) i Fackdidaktik (Marton red., 1986). Denna grundsyn har senare utvecklats i en serie böcker avsedda för lärarutbildning och
kompetensutveckling av lärare (Kilborn, 1989, 1990, 1992) och av Löwing
(2002, 2004; Löwing & Fredriksson 2009; Skolverket 2009). Den grund
läggande idén är att matematikämnes didaktik bygger på vad Kilborn (1989)
kallar för en matematikdidaktisk ämnesteori, som beskrivs så här:
Eleverna bygger upp sitt vetande på ett helt annat sätt än den som beskrivs i matematikens
ämnesteori. Och detta är inte så konstigt.
Matematikerns teori syftar till att konsolidera och ge en generell beskrivning av den matematik vi i dag kan. Denna teori kan sedan utnyttjas som en grund för utveckling av ämnet.
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På en skolämnesteori, eller som jag hellre vill kalla det, en didaktisk ämnesteori, måste man
ställa helt andra krav. Den bör vara ett instrument som hjälper läraren att förstå barns tankar
och att förklara hur barn kan bygga upp ett matematiskt vetande. En didaktisk ämnesteori
i matematik bör därför i första hand utgå från forskning om barns inlärning. Ett viktigt tillskott kan man också få från matematikens historia och dess beskrivningar av hur mänsklig
heten från början tillägnat sig och byggt upp ett matematiskt vetande. (s. 7)

En matematikdidaktisk ämnesteori byggs upp som en syntes mellan matematikämnets inneboende strukturer och beprövad erfarenhet av vad som är rimligt
och möjligt för elever att lära i olika åldrar. Avsikten är att teorin ska beskriva
hur elever brukar bygga upp sitt matematiska vetande. Den beskriver också
hur olika delar av matematiken kan knytas samman och efter hand utvecklas.
Det innebär att den enskilda metoden, laborationen eller förklaringen helt kan
sakna värde om den inte ingår i en teori som ger kontinuitet och en generaliserbar struktur i inlärningen. I stort sett all matematik är nämligen hierarkiskt
uppbyggd, även om hierarkierna kan se olika ut. Det betyder att om en elev,
av låg- eller mellanstadieläraren lärt sig uppfatta ett begrepp på ett speciellt
sätt (t.ex. att lösa 5 % av 200 kr genom att först ta 1 % och sedan multiplicera med 5) och läraren på högstadiet utgår från en helt annan förståelse och
lösningsmetod, (0,05 · 200) så hjälper det inte eleven hur väl begreppet än är
konkretiserat. Det leder till konflikt i elevens tänkande. Det nya sättet att uppfatta begreppet måste förklaras och relateras till elevens tidigare uppfattning.
Detta innebär att det kräver stor eftertanke innan man som lärare väljer en
metod eller ett material. Görs detta teorilöst är risken stor att en idé, som på
en skola kan leda till framgång, på en annan skola kan leda till förvirring och
missuppfattningar.
En didaktisk ämnesteori är central även när det gäller att välja undervisningsmetod och undervisningsmaterial. Matematikinnehållet är själva navet
i undervisningen och en teori för hur individer bygger upp sitt matematikkunnande inom olika delar blir därmed ett centralt verktyg för läraren. Det
handlar inte minst om vilka aspekter av innehållet som man lyfter fram i undervisningen. Bråk är ett bra exempel på detta. Bråket används i en rad olika
funktioner: Som ett tal, som en del av en hel, som en del av ett antal, som en
proportion, som en andel osv. Det räcker därför inte att lyfta fram och konkretisera en av dessa aspekter för att förstå de övriga (Löwing, 2008; Löwing
& Fredriksson 2009; Skolverket, 2009). Den elev som har förstått bråk som
del av antal, kan inte automatiskt generalisera denna kunskap till att förstå hur
man opererar med bråk som tal. Ett annat exempel är från geometrin. För att
komma vidare inom geometrin räcker det inte att foga samman figurer, klistra
och klippa. Det gäller att genomföra detta på ett sådant sätt att eleverna lär sig
känna igen och skilja mellan olika egenskaper och att de lär sig termer med
vars hjälp de kan beskriva och diskutera egenskaperna. Att elever arbetar med
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ett ”konkret” material (klipper och klistrar och använder olika sinnen) utgör
inte automatiskt en konkretisering som leder till abstraktion. Eleven riskerar
istället att fastna i materialet och förmår då inte utveckla sitt kunnande till nya
situationer. Detta får givetvis inte förväxlas med att geometriundervisningen
bör vara laborativ och åskådlig.
Även internationella forskare såsom Ball och Bass (2000) förespråkar en
ämnesteori för lärare som de kallar Pedagogical Content Knowledge, PCK
(Schulman, 1986). Teorin tar inte bara hänsyn till den matematiska strukturen
i det som ska läras, utan väver samman denna med inlärningspsykologi. Det
handlar alltså om en teori för lärare som beskriver hur det går till när en elev
konstruerar en viss kunskap. Ball och Bass (2000) menar att läraren dagligen
ställs inför en rad viktiga beslutssituationer som kräver en teori för matematikundervisningen. Det kan gälla frågor som om lärobokens framställning är den
bästa på längre sikt, om hur man kan använda olika laborativa material eller
vad det finns för olika modeller för att förklara division eller procentbegreppet.
Det de menar är att den lärare som saknar teorikunskaper av det här slaget inte
kan fatta egna beslut utan blir helt beroende av ett läromedel. Detta är också
ett problem som lyfts fram i en rad svenska utvärderingar av matematikundervisningen (NCM, 2001; Madsén, 2002; Skolverket, 2003; Skolinspektionen,
2009). Den kunskap som krävs för att en lärare ska behärska de situationer
som dyker upp i undervisningen kallar alltså Ball och Bass för PCK. Vi kallar
det en didaktisk ämnesteori (Löwing, 2002, 2004). En sådan teori beskriver
hur barn, istället för att tvingas acceptera färdiga formler och modeller, kan
bygga upp ett (såväl i vardagslivet som i olika typer av utbildning användbart)
matematiskt vetande som utgår från barnens förkunskaper och förmågor. Ball
och Bass (2000) preciserar detta på följande sätt.
Pedagogical content knowledge is a special form of knowledge that bundles mathematical
knowledge with knowledge of learners, learning and pedagogy. These bundles offer a crucial
recourse for teaching mathematics, for they can help the teacher anticipate what students
have trouble learning, and have ready alternative models or explanations to mediate those
difficulties. (s. 88)

Ball och Bass menar att det behövs ett speciellt kunnande som väver samman
matematik och pedagogik med elevernas förkunskaper och hur inlärning går
till. Detta kallar vi didaktiska ämneskunskaper.
5.3
Om utvärdering
I den här utvärderingen blir det nödvändigt att försöka uppfatta effekterna
av lärarnas sätt att presentera ett matematikinnehåll och kommunicera detta
med eleverna. Detta kräver inte bara kunskaper om matematikämnets didaktik, utan också en modell för bedömning av lärande. Detta är nära kopplat
till formativ bedömning (även kallad lärandebedömning eller bedömning
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för lärande), något som många skolor nu aktivt försöker utveckla. Vi delar i
dessa frågor den uppfattning om formativ bedömning som ges i Hodgen och
Wiliam (2006) och som bygger på fem principer. Dessa lyder så här i vår översättning (s. 4, 5):
1. Undervisningen måste utgå från var eleverna är.
2. Eleverna ska vara aktiva i inlärningsprocessen.
3. Eleverna måste få diskutera (uttrycka) sina idéer.
4. Eleverna måste känna till avsikten (mål och syfte) med undervisningen.
5. Feedback till eleverna är en förutsättning för förbättring.
Om detta skriver Ma (1999):
These principles make substantial demands on teachers’ subject knowledge not only to make
sense of what pupils say but also to be able to determine what would be the most appropriate
next steps for the pupil. This is not the abstract knowledge gained from advanced mathematics, but rather a profound understanding of fundamental mathematics. (Hodgen & Wiliam,
2006, s. 5)

Den här synen stämmer väl överens med de idéer vi utgick ifrån när vi på
uppdrag av Skolverket konstruerade diagnosbanken Diamant. Med hjälp av
diagnoserna kan man som lärare avgöra vad eleverna för tillfället har förstått.
Resultatet tar man sedan som utgångspunkt för feedback och aktiva samtal
med eleverna som får förklara och diskutera sina uppfattningar. Diagnosernas
struktur och uppbyggnad speglar samtidigt avsikten med målen.
En av de viktigaste aspekterna för formativ bedömning är att ge feedback
till eleverna utifrån uppställda mål och i relation till deras prestationer. Det är
främst uppgiftsrelaterad feedback som visat sig vara avgörande för inre motivation. Feedback på uppgiftsnivå är också mest effektiv om den inte är för
specifik utan ger kunskap som kan användas utöver den specifika uppgiften.
Feedback på personlig nivå, värderande feedback till eleven som person, visar sig däremot sällan ha positiv inverkan på lärandet. Hattie och Timperley
(2007) skriver att relationen mellan feedback och målrelaterade utmaningar
är komplex. Allt för sällan blir feedbacken relaterad till kritiska aspekter av de
innehållsliga målen. De menar att enbart beröm på personnivå, utan koppling
till själva uppgiften eller innehållet, är den typ av feedback som har minst effekt på lärandet.
Vad vi kunnat iaktta vid lektionsbesöken är att lärare ofta fokuserar på att
alla elever ska bli sedda och få komma till tals och våga prata, istället för på
vad eleverna faktiskt säger och vilken matematisk förståelse som kommer till
uttryck i redovisningarna. Detta bekräftas vid samtal med lärarna, där de ofta
framhåller mål som att alla elever ska känna att de kan och vågar och känna
sig trygga och att man inte vill att matematiken ska handla om rätt eller fel
svar. En konsekvens av detta blir att felaktiga redovisningar och lösningar inte
uppmärksammas och tas upp till diskussion och korrigeras, utan får stå kvar
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oemotsagda på tavlan, något som i sin tur skapar förvirring bland eleverna.
De kan ju inte alltid avgöra om det kan vara så – kanske är det ett annat sätt
att tänka? Många forskare, bl.a. Nilsson (2005), beskriver lärarens avgörande
roll för att möjliggöra en givande diskussion med eleverna. Nilsson menar att
läraren måste skapa konflikter i felaktiga resonemang som elever bygger upp
och på så sätt synliggöra matematiken. Om man inte tar upp och diskuterar
felaktiga lösningar eller icke utvecklingsbara strategier, och förklarar varför de
inte fungerar eller är utvecklingsbara, innebär det att det formativa arbetssätt
man ofta säger sig vilja arbeta med i själva verket uteblir.
5.4
Klassrumsstudier
Det krävs även teorier för hur klassrumsstudier kan gå till när man avser att
analysera undervisningens kvalitet. Den tradition som vi använder tar sin utgångspunkt i Lundgrens (1972) arbete, vilket i sin tur utvecklats av Kilborn
(1979, 2011) och Löwing (2004). Det handlar då inte i första hand om arbetsform, arbetssätt eller vilket material som används, utan om undervisningen
leder till, eller kan förväntas leda till, en meningsfull inlärning. Arbetsform,
arbetssätt och material handlar istället om för tillfället valda ramar vars syfte är
att optimera inlärningen.
Det här behandlas och problematiseras i boken Visible Learning (Hattie,
2009). Hatties viktigaste budskap är att det är lärarnas skicklighet som är av
görande, deras kunskaper om hur elevers lärande går till och inte minst lärarnas användning av sina ämneskunskaper i undervisningen. Visserligen skriver
Hattie att det inte är ämneskunskaperna som är viktiga. Detta måste emellertid tolkas ur en amerikansk synvinkel. Vad han enligt vår tolkning menar är att
det är lärarens kunskaper i matematikämnets didaktik (alltså inte i det akademiska ämnet matematik) som är avgörande för en framgångsrik undervisning.
Detta överensstämmer helt med andra forskares uppfattning såsom Schulman
(1986, 1987), Ball och Bass (2000) och Ma (1999).
Det är mot denna bakgrund, och utifrån lärarens mål för lektionen, som vi
försöker ta elevernas perspektiv och tolka rimligheten att nå uppställda mål.
Den arbetsform, det arbetssätt, de aktiviteter och de material som används är
då bara medel att nå uppställda mål. Vad vi studerar är således rimligheten av
att olika elever kan nå uppställda mål och om arbetssätt, elevgrupperingar, material med mera bidrar till att optimera inlärningen.
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Metod
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6

Metod

Syftet med utvärderingen är att studera om det skett en kvalitetshöjning av undervisningen och en högre måluppfyllelse inom de projekt som beviljats medel
inom ramen för Matematiksatsningen 2009, 2010/2011. I detta syfte ingår att
lyfta fram framgångsfaktorer, alltså faktorer som påverkar kvaliteten på undervisningen positivt. Utvärderingen omfattar skolprojekt som har arbetat med att
utveckla olika former av undervisning relaterad till konkretiserande material
och åtgärder. Det övergripande målet för Matematiksatsningen är att förbättra
matematikundervisningen så att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse.
En grundregel för utvärdering är att man inte utvärderar sin egen verksamhet. För att utvärdera Matematiksatsningen har Skolverket därför valt ett antal
utomstående grupper. Vi har, som en av dessa grupper, i uppdrag att utvärdera
de projekt som fått statsbidrag för att arbeta med områdena matematikverkstad, laborativt arbete och konkretisering. För att göra detta utgår vi från gällande styrdokument och den syn på matematikämnets didaktik, som i många
år präglat lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. (Emanuelsson m.fl.
2011; Löwing, Fredriksson & Frisk 2011).
För att med utvärderingen kunna studera hur de syften som Skolverket
uttryckt har uppnåtts, har olika metoder använts: enkäter, intervjuer, elev
diagnoser och klassrumsobservationer. Det insamlade datamaterialet har sedan
analyserats utifrån ett ramfaktorteoretiskt och ett matematikdidaktiskt ämnesteoretiskt perspektiv.
6.1
Urval
Alla de projekt som beviljats medel inom Matematiksatsningen finns i databasen SIRIS. Med hjälp av sökorden laborativ matematik, konkret/konkretiserande
undervisning eller matematikverkstäder valde vi ut de projekt som var aktuella
för vår utvärdering. Det visade sig vara ett hundratal. Bland dessa projekt gällde det att göra ett lagom stort representativt urval för närmare studier. Själva
urvalet skedde sedan i två steg. I ett första steg gjordes en noggrann genomgång av projektplanerna och 34 skolor valdes därefter ut som potentiellt intressanta. 15 av dessa skolor valdes från 2009 års matematiksatsning och 19 från
2010 års matematiksatsning. Projektledarna för de projekten fick en enkät (se
bilaga 2). Avsikten med enkäten var att ge oss en djupare information om projekten och ett första underlag för våra analyser. Antalet projekt var emellertid
fortfarande för stort för att inom ramen för avsatt tid och resurser möjliggöra
fördjupade studier av projektens kvalitet. Efter en genomgång av enkätsvaren
valde vi slutligen ut 12 projekt som vi ansåg var representativa och av det skälet skulle studeras och utvärderas mer ingående.
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Den kvalitativt inriktade utvärderingen omfattar således 12 projekt som
fått medel inom Matematiksatsningen. Av dessa 12 projekt har sex projekt fått
medel 2009 och var avslutade medan sex projekt var pågående och har därför
varit möjliga att följa under en tidsperiod. Ett kriterium för urvalet har varit
att fyra projekt arbetat med temat Matematikverkstad, fyra med temat Laborationer och fyra med temat Konkretisering. Dessa tre teman överlappar delvis
varandra. Vi har även strävat efter en spridning när det gäller elevernas ålder,
alltså mellan låg-, mellan- och högstadiet.
Enkäten användes inte bara för urvalet av de 12 projekten. Det huvudsakliga syftet var att ge oss en kompletterande bild av projektet, hur arbetet fortskridit, vilka mål man uppnått eller tror sig uppnå och vad projektet förmodas
ge för effekter. Vi fick på det sättet en första uppfattning om hur projekten
framskred. Enkäten hjälpte oss således att i förväg kunna bilda oss en uppfattning om de projekt som utvärderades och gav oss ett underlag för att planera
intervjuer och lektionsbesök på de 12 utvalda skolorna.
Utifrån enkätsvaren och de kriterier som vi tagit fram för att kunna avgöra
kvaliteten i undervisningen, formulerade vi ett antal frågor som skulle ligga till
grund för semistrukturerade intervjuer med lärare och elever vid skolbesöken.
Dessa intervjufrågor hade en gemensam stomme, men kom att variera något,
dels beroende på typen av projekt, dels beroende på lokala skillnader som
framgick av projektansökan och enkäten.
6.2
Genomförandet
Skolbesöken har gjorts under en eller två dagar beroende på möjligheterna att
besöka lektioner och få tillfälle att träffa projektledare och skolledare. Under
dessa dagar intervjuade vi lärare och elever samt studerade två eller tre lektioner som vi sedan analyserade. Vid de flesta skolor har vi gjort två besök. När
det gäller 2009 års projekt gjordes dessa besök två dagar i rad, när det gäller
2010 års projekt skedde besöken med två månaders mellanrum.
Inför besöken beskrev vi att vi ville se två lektioner med ett innehåll som vi
bestämde utifrån de syften som angetts i projektplanen. Detta gav oss möjligheter att bedöma likheter och skillnader mellan avsikten med projektet och vad
som faktiskt hände i klassrummet. Förutom de av oss beställda lektionerna fick
man på skolan möjlighet att visa oss ytterligare en lektion där man själv fick
välja innehåll. Avsikten med detta var att lärarna skulle få möjlighet att visa något de själva ansåg vara bra och typiskt för projektet. Varje lektion följdes upp
med en intervju av läraren och projektledaren under cirka 30–45 minuter.
Vi intervjuade även elever, projektledning och skolledning. I förekommande
fall lät vi några grupper med elever genomföra någon eller några diagnoser
(Diamant). Diagnoserna valdes utifrån undervisningens mål och en didaktisk
analys av det aktuella innehållet.
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Vid de flesta av besöken var två utvärderare närvarande, varav en ledde intervjuerna och den andra antecknade och säkerställde att alla frågor blev besvarade. Intervjuerna dokumenteras med bandspelare. När lärarna demonstrerade
hur materialet användes samlade vi in eventuella uppgifter och instruktionsblad samt dokumenterade materialet och arbetet med kamera.
6.3
Förberedelser inför skolbesöken
Inför varje skolbesök läste vi på nytt igenom projektplanen och svaren på
enkätfrågorna. Vi noterade samtidigt vilka av frågorna som inte var tillfredsställande besvarade och behövde kompletteras muntligt. Det kunde gälla vilket
stöd man fått av externa experter, vilken litteratur man studerat eller köpt in,
vilken högskola eller företag man vänt sig till, omfattningen och innehållet i
fortbildningsdagar och kurser. Vi var även intresserade av relevansen av dessa
insatser i relation till projektets mål och syfte, och vilken effekt dessa insatser
kan ha haft på resultaten av projektet.
Ett kriterium på vilka krav som bör ställas på dagens lärare för att bedöma
kvaliteten på lektionerna finner man i högskoleförordningen (1993), där målen för lärarutbildningen beskrivs. I förordningens nuvarande lydelse står att
studenten ska visa sådana ämneskunskaper och sådana ämnesdidaktiska och
allmändidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen. Vidare står också
att studenten ska ha fördjupad kunskap om grundläggande matematikinlärning och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Man kan konstatera att det i högskoleförordningen ställs stora krav på ett
yrkesprofessionellt kunnande för den som ska undervisa i matematik. En lärare
i matematik, liksom i andra ämnen, måste också kunna ta ett lärarperspektiv
på matematikämnet och inlärningen. Detta tolkas av Löwing (2006) så här:
• kunna ta elevernas perspektiv. Det räcker inte med att hon själv har förstått. Hon måste
alltid fråga sig om detta kan förstås på andra sätt, för andra syften och utgående från andra
erfarenheter och förkunskaper.
• behärska ett språk som fungerar inte bara för att förklara något eller för att lösa ett problem
på ett formellt sätt. Språket måste också fungera för att konkretisera och verklighetsanpassa
det som ska förklaras för eleverna samt knyta samman formell och informell kunskap.
• behärska såväl ämnesinnehållet som didaktiken i det som undervisas. Detta gäller inte bara
för den åldersgrupp hon för tillfället undervisar. För att ge eleverna kontinuitet och en
god progression i sina studier måste läraren också behärska ämnesinnehåll och didaktik på
andra utbildningsstadier. I annat fall kommer kommunikationen på längre sikt att förlora i
precision. (s. 90)

När vi bedömer den undervisning vi tagit del av är det Högskoleverkets mål
för lärarutbildningen och det ovan beskrivna lärarperspektivet som ligger till
grund för bedömningen. Vi observerar om de laborationer och det material
som används under lektionerna har hanterats på ett sådant sätt att det möjlig-
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gjort för eleverna att förstå den matematik som avses. Vi tar också hänsyn till
målbeskrivningen för undervisningen och hur läraren ger eleven feed-back.
Måluppfyllelsen omfattar då inte bara det centrala innehållet utan i lika hög
grad elevernas förhållningssätt till kunskap och matematik, alltså kursplanens
syften.
6.4
Lektionsbesöken
Vid lektionsbesöken var vi angelägna om att ha rätt förhållningssätt till vår
uppgift, alltså att agera som forskare, inte som lärarutbildare. För att kunna
bedöma kvaliteten i användandet av ett konkretiserande material eller av en
laboration var det nödvändigt att se lektionen ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Fokus skulle alltså ligga på matematikinnehållet, och möjligheterna för
eleverna att via det aktuella arbetet med materialet eller metoden få en bättre
förståelse av innehållet. Arbetsformen och arbetssättet blir ur det perspektivet
medel för att nå ett visst kunnande, inte målet i sig. Samtidigt var vi givetvis
intresserade av om valet av arbetssätt, arbetsform och material hade gjorts på
ett sådant sätt att det gav stöd åt inlärningen.
För att bättre kunna avgöra undervisningens relevans för eleverna, valde vi
som observatörer att iaktta tre elever vardera och studera lektionen via dessa
elever. Vi kunde på det sättet ta såväl lärarens som elevernas perspektiv. Efter
lektionen följdes dessa båda perspektiv upp genom våra intervjuer.
De frågor som ställdes till lärarna efter respektive lektion, handlade i första
hand om målet med aktiviteten och lektionen eller lektionssekvensen, t.ex. på
vilket sätt den valda aktiviteten eller materialet var tänkt att stödja inlärningen.
Det handlar således inte om den övergripande kvaliteten på lektionen, utan
om man förstod avsikten med materialet eller laborationen och vilka mål det
var avsett att leda till.
Intervjuerna med eleverna inleddes vid några tillfällen med en diagnos, där
eleverna fick lösa några uppgifter för att visa om de tagit till sig det undervisade innehållet. I en del fall användes diagnosen för att bekräfta att eleven i själva
verket behärskat innehållet långt i förväg. Diagnosen följdes därefter upp med
frågor för att utröna om och hur eleverna förstått innehållet i undervisningen.
6.5
Intervju med lärare och projektledare
Efter lektionen intervjuades lärarna för att ge dem möjlighet att förklara och
förtydliga vad som hänt under lektionen. Intervjuerna fokuserade på avsikten
med att använda ett visst material eller utföra en viss laboration samt hur materialet används, vilken matematik de ville att eleverna skulle förstå osv. Detta
följdes i sin tur upp med följdfrågor, t.ex. om tillgängligheten av materialet eller verkstaden:
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Kan man alltid använda materialet just när man behöver det? Hur ofta
kommer materialet till användning? I intervjuerna med projektledare och skolledning stod följande frågor i fokus:
• Vilka mål i relation i kursplanen har projektet fokuserat på?
• Hur ser ni på måluppfyllelsen? (Finns det kriterier för måluppfyllelsen?)
• Hur vet ni om eleverna nått de uppställda målen?
• Hur har projektet fungerat och vad har ni lärt?
• Vilka erfarenheter vill ni dela med er av till andra lärare.
6.6
Enkäten
I den enkät (se bilaga 1) som vi skickade ut till de olika projekten inför vårt
besök ställde vi frågor som avsåg att skaffa oss mer information om projekten
än den vi kunde få genom projektansökningarna. Genom de inledande frågorna ville vi få mer information om bakgrund och förutsättningar för projektet. Vi frågade efter vad som låg till grund för att man på skolan kände behov
av just det här projektet och varifrån man fått idén att utveckla just konkret
och laborativt arbete i matematikundervisningen. En annan betydelsefull fråga
gäller vilken hjälp man har fått från externa experter eller via studieresor, konferenser och litteratur.
Frågorna därefter syftade till att ge en uppfattning om vilka effekter den
genomförda utvecklingsinsatsen hade haft för kvaliteten i matematikundervisningen. Skolorna fick då möjlighet att ge ett konkret exempel genom att välja
ut och beskriva en speciell laboration eller övning som använts tillsammans
med eleverna för att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll, hur arbetet
genomfördes och vilket mål arbetet skulle leda till.
De avslutande frågorna rörde framtida effekter och fortsatta långsiktiga
förändringar och möjligheter. Man fick här möjlighet att beskriva en erfarenhet av projektet som varit till stor hjälp för att utveckla elevernas kunskaper
respektive en erfarenhet som visar på en svårighet när det gäller att utveckla
elevernas matematikkunnande.
Vid analysen av enkätsvaren visade sig några av frågorna ge oss värdefull
information som förklarade intressanta effekter av projektet.
6.7
Analysarbetet
Allt insamlat material bildade underlag för att ge oss en bild av hur projektet
genomförts, vad man har uppnått och vilka faktorer som varit utvecklande eller eventuellt hämmande. Uppdraget var att lyfta fram faktorer som påverkar
undervisningens kvalitet i positiv riktning, men givetvis även att i förekommande fall analysera orsakerna till att detta inte sker. Det övergripande målet
för Matematiksatsningen var att förbättra matematikundervisningen så att
eleverna skulle nå en högre måluppfyllelse.
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Redan vid en första genomläsning av ansökningarna blev vi uppmärksammade på ett problem som rör validitet och reliabilitet, nämligen att det språk
som använts i hög grad vilar på dagens pedagogiska retorik. T.ex. används
ofta uttryck som att läroboken styr undervisningen, undervisningen ska varieras,
eleverna ska använda alla sinnen, man arbetar formativt och det är förmågorna
som är centrala. Ofta beskrevs kursplanens förmågor utan att vara kopplade
till något innehåll, vilket är nödvändigt för att kunna identifiera och bedöma
dessa förmågor. Vi förmodar att de som sökt pengar till ett projekt trott sig ha
ökat möjligheterna att få projektet beviljat genom att använda detta språkbruk.
För vår del innebär detta att vi, vid våra intervjuer och vid läsning av projektplanerna har vinnlagt oss om att se förbi retoriken och försöka tolka vad man
faktiskt avsett och i själva verket har gjort. Vid klassrumsobservationerna gäller
det således att analysera relationen mellan retoriskt korrekt uppställda mål och
vad som faktiskt sker under lektionen.
När det gäller klassrumsobservationerna hade vi bara resurser att följa ett
mindre urval av lektioner. Genom att beställa två lektioner som handlar om
väsentliga mål med respektive projekt, och dessutom erbjuda projekten att visa
en lektion som de själv valt, ökade vi möjligheterna att bedöma den kompetens man byggt upp inom projekten. Vi gjorde på så sätt det möjligt att inom
projekten diskutera igenom de här lektionerna och kunna förbereda dem noga.
Vad vi såg var därför inte alltid en ”vanlig” lektion utan snarare lektioner där
man vill visa sin syn på laborativt matematik och ge en positiv bild av projektet.
När vi observerade och analyserade lektionerna, utgick vi som redan nämnts
från kursplanens syfte och vår syn på matematikämnets didaktik. Vi bedömde
alltså inte i första hand hur läraren ledde lektionen eller vilka arbetssätt och
arbetsformer man valt. Detta var bara medel för att uppnå ställda mål med
undervisningen. Vi bedömde heller inte materialet, laborationen eller sättet att
konkretisera i sig, utan om det verkligen ledde till, eller kunde förväntas leda
till, uppställda mål och syften. En anledning till att vi var speciellt uppmärksamma på detta var retoriken i ansökningarna där just materialet, verkstaden,
laborationen i många fall ställdes i fokus som mål i sig, utan koppling till
undervisningens innehåll.
För att höja reliabiliteten i utvärderingen har vi varit tre personer från två
olika högskolor och med olika bakgrund. Genom att alla, var för sig, har läst
igenom alla dokument, lektionsutskrifter och intervjuer har vi minskat risken
för subjektiva felbedömningar. Vi har dessutom låtit en konsult med stor erfarenhet av liknande undersökningar, såväl nationellt som internationellt, gå
igenom materialet och ge sin syn på våra bedömningar och slutsatser.
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I det här kapitlet redovisar vi resultaten från de data som vi använt oss av under utvärderingen. De data som presenteras har inhämtats via enkäter, intervjuer, lektionsbesök och genom skolornas projektansökningar. Vi har valt att
dela upp presentationen i fem avsnitt. Vi börjar med att i första avsnittet presentera de externa stöd som de olika projekten använt sig av. Därefter redovisar
vi några av de beskrivningar av laborationer och övningar som lärare fick möjlighet att ge i enkäten och som genomförts under utvecklingsprojektet. Detta
gav oss en första inblick i hur ett undervisningsinnehåll har konkretiserats eller
övats. Större delen av kapitlet ägnas åt ett avsnitt med beskrivningar och analyser av de lektioner vi observerade vid skolbesöken. Under våra skolbesök har
vi även fått möjlighet att besöka matematikverkstäder på skolorna och se hur
man organiserar och förvarar olika material som används i matematikundervisningen. Detta presenteras i det följande avsnittet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver lärares reflektioner och erfarenheter från utvecklingsarbetet.
Externt stöd i utvecklingsarbetet
7.1
I enkäten fick man möjlighet att beskriva vilken hjälp skolan under projektets
gång fått från externa experter, studieresor, konferenser, litteratur och liknande.
För att initiera en förändringsprocess behövs det ofta nya idéer och en inspiration utifrån. Inom de flesta projekten har man sökt stöd och inspiration,
antingen genom att engagera kända föreläsare, låta personalen delta i olika
konferenser eller göra studiebesök på olika institutioner och skolor. Förutom
detta har man ofta anordnat lokala studiecirklar och då studerat litteratur eller
organiserat olika former av konferenser och möten på den egna skolan. I en del
fall har man sökt handledning från en högskola. Inom de flesta projekten har
man köpt in litteratur och laborativa material.
Här följer några konkreta exempel på vilken typ av hjälp man använt sig av
inom projekten. I den insprängda texten beskrivs vilken kompetens och vilken
form av kompetensutveckling de olika inspiratörerna erbjöd.
7.1.1	Konferenser
När det gäller större konferenser lät man ofta några utvalda lärare, i en del
fall alla lärare, inom projektet delta i nationella konferenser. De konferenser
som oftast nämns är Matematikbiennalen i Stockholm i januari 2010 och
Matematikbiennetterna i Skövde och Stockholm. En del lärare deltog också i
Skolforum och eller i SMAL:s (Sveriges matematiklärarförenings) matematikfortbildning under fyra dagar i Mullsjö, i juni 2010.
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Vi tolkar detta som att det finns ett stort behov bland lärare att få besöka
konferenser för att ta del av vad som händer inom det matematikdidaktiska
fältet och för att få inspiration. Matematiksatsningen gav lärare sådana möjligheter.
7.1.2	Studiebesök
Ett annat sätt att få inspiration är att göra studiebesök på olika centrum för
kompetensutveckling eller att besöka skolor som med framgång arbetat med
något didaktiskt sett intressant projekt. Vissa projekt kostade på sig flera besök
medan andra valde att besöka ett enda ställe.
Flera projekt valde att göra studiebesök och delta i workshoppar på Navet i
Borås.
Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik ska NAVET ge kunskaper och
skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Varje besökare ska känna sig unik
och satt i centrum. På NAVET ska alla ges möjligheten att möta naturvetenskapen, tekniken
och matematiken på ett sådant vis att alla kan känna sig trygga och ha möjlighet till kreativt
skapande och besökarna ska ges möjlighet att använda alla sina sinnen när de är på besök.
(http://www.navet.com)

Andra har besökt Mattesmedjan i Bengtsfors som erbjuder:
möjligheten att skräddarsy kurser där erbjuds såväl pedagogisk lärarfortbildning som
ämnesfördjupning inom matematik. (http://www.mattesmedjan.se)

Något projekt har besökt Matteljén, en kommunal matematikverkstad som
drivs tillsammans med Linköpings universitet.
Matteljén ska sprida goda undervisningsidéer i matematik och inspirera förskollärare och
lärare till att utveckla och variera sin verksamhet och undervisning, så att den passar alla barn
och elever oavsett kunskapsnivå och inlärningsstil. (http://linkoping.se/Skola-barnomsorg/
Grundskola/Utvecklingsarbete/For-personal/Matteljen/)

Studiebesöken har också handlat om att besöka en skola där man redan har ett
väl fungerande matematikverkstadsarbete och där ta del av lärarnas erfarenheter. Ett projekt har även gjort studiebesök under två dagar till Töölöns skola
i Helsingfors ”för att undersöka varför Finland står sig så bra i internationella
tester.”
Många projekt anger att de under projekttiden haft kontakt med NCM i
Göteborg och gjort ett eller flera besök på NCM:s matematikverkstäder. Där
menar de att de främst fått inspiration och hjälp att tänka på struktur i uppbyggnaden av sina egna matematikverkstäder.
Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad är ett sätt att få variation
i matematikundervisningen. Laborativa aktiviteter kan ge elever möjlighet att utveckla nyfikenhet och sin lust att lära. I en matematikverkstad kan elever få möta fler aspekter av matematikämnet än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och
symboler i en lärobok. En väl fungerande matematikverkstad underlättar också för läraren
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att planera och genomföra en undervisning som leder till att fler elever får ett fördjupat och
vidgat kunnande i och om matematik.
NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett
laborativt arbetssätt i matematikundervisningen.
Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen inte består av elever
utan lärare. De idéer som presenteras om inredning, organisation, material och aktiviteter
fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men behöver till viss del anpassas.
Verkstaden har många, tätt satta hyllor där material och aktiviteter visas. I skåp och lådor
finns ännu mer material. Merparten av underlagen där aktiviteter presenteras finns utlagda
på denna webbplats, i första hand på Strävorna...
En undervisning som innehåller ett praktiskt arbetssätt med laborativt material ställer krav på
att läraren är klar över syftet med de olika aktiviteterna. Detta är en fråga som behandlas
i Matematikverkstadsboken.
Alla som besöker matematikverkstaden – i verkligheten eller här på webbplatsen – har egna,
om än mycket varierande, erfarenheter av laborativt material. NCM:s förhoppning är att
många vill dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans kan vi då successivt utveckla
innehållet i matematikverkstaden.
Laborativt material är inte bara till för de yngsta eleverna eller de som har svårigheter. Alla
elever, såväl de allra minsta barnen i förskolan som vuxenstuderande, har glädje och nytta av
laborativt material. I NCM:s matematikverkstad är materialet inte heller uppdelat efter åldrar
eller skolår. Det är hur ett material används som bestämmer med vilka elever det passar. Det
finns ändå en del material som har större hemhörighet hos de yngsta eleverna respektive för
vuxna och visst material finns därför placerat för sig. (http//ncm.gu.se)

Studiebesöken är uppskattade av lärarna, kanske för att de ligger nära skolans
konkreta verklighet och syftena med projekten. Här ges möjligheter för lärarna
dels att se olika typer av material och diskutera deras användningsområden,
dels att se materialen i funktion i klassrummet. En intressant iakttagelse är
emellertid att man inom de flesta av projektet bara beskrivit att man gjort ett
studiebesök, inte vad man lärt sig vid studiebesöket i relation till projektet. I
svaret till enkäten kan vi även läsa in att det bland lärare finns ett stort behov
av att få se fungerande laborationer och en funktionell användning av nya
typer av material och inte minst att få diskutera goda erfarenheter av undervisning.
7.1.3	Studiecirklar
Ett alternativ till konferenser och studiebesök är att läsa litteratur. Effekten av
att läsa litteratur blir bättre om man även får möjligheter att diskutera litteraturen med sina kolleger, och förhoppningsvis följa upp detta med diskussioner
om hur nya idéer kan omsättas i undervisningen. Arbete i studiecirkel kräver
såväl en genomtänkt planering som en ledning. För att få innehåll i studiecirklarna har man inom de flesta projekten använt sig av NCM:s litteratur och
handledningarna om matematikverkstäder och ett laborativt arbetssätt. För att
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leda studiecirklarna har man ofta använt sig av en matematikansvarig på skolan eller av kommunens matematikutvecklare, som då först deltagit i NCM:s
utbildning för studiecirkelhandledare. Matematikutvecklaren har sedan planerat och lett studiecirkeln och samtidigt fungerat som metodstödjare för de
deltagande skolorna.
Studiecirkelledarkurs på NCM
Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt Studiecirkelledarkurs
(Nedanstående text uppdaterad den 16 augusti 2011)
Det finns idag ett mycket stort intresse av att variera och utveckla matematikundervisningen.
Många vill öka elevernas kunnande i matematik med hjälp av ett laborativt arbetssätt i matematikstäder där de didaktiska frågorna – vad, varför och hur – står i centrum. NCM erbjuder
därför 2-dagarskurser där deltagarna sedan själva – eller tillsammans med andra – kan fungera
som ledare för studiecirklar inom den egna skolan, skolområdet eller kommunen.
Målgrupp
Kurserna vänder sig till blivande studiecirkelledare inom grundskolan och ska ses som en steg
2-utbildning, då den förutsätter erfarenhet av arbete med laborativ matematik. Observera att
denna kurs inte tar upp grundläggande frågor om hur man bygger en matematikverkstad på
den egna skolan. Max 16 personer per kurs.
Förkunskaper
För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna har egen erfarenhet
av arbete med laborativ matematik och gärna har deltagit i uppbyggnadsarbete av matematikverkstad i någon form. Dessutom förutsätts att varje deltagare har
• läst boken Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla
matematikverkstäder
• läst igenom Studiecirkelhandledning
• bekantat sig med NCM:s webbsidor om Matematikverkstad
• tittat genom Korta aktiviteter.
Innehåll
I anslutning till de aktiviteter som genomförs tas frågor upp om matematik, matematikdidaktik och studiecirkelpedagogik.

En annan studiecirkel som nämns är NCM:s Förstå och använda tal.
En förutsättning för att en studiecirkel ska fungera är att lärare har tid att
mötas och diskutera. Inom de flesta av projekten har man lagt extra resurser på
att skapa tid för lärarna att delta i studiecirklar. Vi tolkar detta som att dagens
lärare ofta saknar sådana möjligheter i det dagliga arbetet.
7.1.4	Föreläsare
De flesta projekt har anlitat någon eller några föreläsare, vars uppgift har varit
att starta projektet och att ge inspiration. Bland föreläsarna återfinns flera aktörer från privata utbildningsföretag, personal från olika högskolor och mycket
ofta NCM eller personal från NCM.
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Bland aktörer från privata utbildningsföretag, nämns Maria Asplund och
Meningsfull Matematik som verkar vara knutet till Lärarfortbildning AB. På
sin webbplats skriver Maria Asplund
Det är viktigt att börja fundera över sin lärarroll och sitt förhållningssätt till eleverna och till
undervisningen i matematik. Många lärare brukar tycka att jag förmedlar en ny syn på matematikundervisningen där läroboken har mindre roll och där fokus istället blir hur man lägger
upp lektionen och hur man möter eleverna. Det är elevernas process som är viktigast i all
undervisning och det blir mindre fokus på själva svaret, produkten.

En annan aktör är Metod & Fakta som erbjuder fortbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasium.
Vår grundidé är att lärarfortbildning bäst arrangeras genom att lärare delger genomtänkta
metoder och konkreta övningar från sin egen framgångsrika undervisning.
I vår stab av föreläsare ingår några av Sveriges bästa klasslärare som gärna visar dig
framgångsrika metoder och övningar att använda i din undervisning.

Flera projekt berättar att de haft en heldag tillsammans med Sten Rydh från
Mattesmedjan. Något projekt har bjudit in föreläsare från Finland och Matte
landet i Helsingfors som har talat om laborativ matematik. På Mattelandets
webbplats får vi veta:
Karin och Brita hoppas kunna inspirera lärare i matematikundervisningen genom att utveckla
material som går att föra direkt till klassrummet. Konkretiseringsmaterial ska vara sådant att
det hjälper eleverna vid begreppsbildningen, men läraren måste med språkets hjälp befästa
det som visualiseras. Gemensamt för alla matteländer är att de ordnar fortbildning för lärare i
förskolan, grundskolan och i gymnasieskolan. Utgångspunkten i kurserna är ofta det centrala
innehållet i kursplanerna.

Några har varit på Mediotekets matematikföreläsningar. Medioteket är en pedagogisk resurs för lärare och personal vid i första hand Stockholms skolor.
Vi erbjuder ett stort utbud av kurser, seminarier, biblioteksservice, bild- och ljudmedia
samt mediateknisk utrustning. Nu satsar vi även på att utveckla liknande stöd till förskolor.
Medioteket tillhör Uppdragsavdelningen.

Mediacenter (Region Västerbotten) har bistått vid studiedagar som handlat om
datoranvändning i undervisningen och användning av smartboard.
En del projekt har vänt sig till universitet och högskolor, och anlitat lärarutbildare till föreläsningar som bl.a. har handlat om konkretisering, laborationer
och hur man samtalar om matematik. Här finns också exempel på att det har
varit ett specifikt matematikinnehåll såsom grundläggande aritmetik och geometri som har behandlats. Dessa fortbildare har beskrivit att de under föreläsningar visat på hur material används för att få eleverna att förstå ett specifikt
innehåll.
En iakttagelse från enkäterna är att det oftast är NCM eller privata aktörer
som anlitats av projekten och mera sällan en högskola eller ett universitet. De
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institutioner som utbildar lärare, borde ju rimligtvis vara de som ligger i fronten när det gäller matematikämnets didaktik och såväl i teori som i praktik
veta hur man undervisar i ämnet. Detta är ju den s.k. tredje uppgiften inom
universitet och högskolor.
7.1.5	Konferenser på skolan och egen kompetensutveckling
Statsbidraget verkar ha gett lärarna möjligheter att med jämna mellanrum träffas för att planera och för att ha matematikkonferenser på skolan. Ofta har
arbetet handlat om att tillsammans bygga upp en matematikverkstad eller att
tillverka material till en redan befintlig verkstad. Några projekt beskriver hur
de har uppmuntrat alla lärare på skolan att bidra med övningar, kopierings
underlag och andra tips för att införliva detta i verkstaden.
Den tid som skapats genom projekten har inom några projekt använts till
egen kompetensutveckling. Inom ett par projekt har kompetensutvecklingen
bestått i att lärarna har träffats och då systematiskt gått igenom olika material
i verkstaden. Detta är en typ av kompetensutveckling, eftersom man har diskuterat vilken matematik eleverna förväntas lära sig med hjälp av materialet
och hur det då bör användas. Ett projekt beskriver att tre behöriga lärare har
kompetensutvecklats genom att läsa litteratur om problemlösning och vid gemensamma träffar arbetat med några ”rika matematiska problem” om mönster.
I något projekt beskriver man en form av lesson study eller att man haft kontinuerliga träffar tillsammans och diskuterat sin undervisning.
Att så mycket tid har lagts på ”konferenser på den egna skolan” och tillverkning av undervisningsmaterial, leder till en intressant fråga, nämligen hur
samverkan och planering fungerar på de här skolorna när man inte får extra
projektpengar. Kommer detta att leda till en hållbar utveckling, och i annat fall
hur ska den kunna göras hållbar?
7.1.6	Litteratur
En fråga gällde vilken litteratur man har använt. En del projekt specificerar
inte detta, utan skriver bara att man köpt in litteratur till lärarna. Något projekt skriver att ”varje skola fick två lådor med blandad litteratur för matematikundervisningen”.
Nästan alla beskriver hur de använt litteratur från NCM. Här följer några
exempel:
NCM:s hemsida, böcker och tidningar utgivna av NCM t.ex. Matematikverkstad och
Nämnaren.
I första hand har vi använt oss av kurslitteratur från bl.a. NCM. Boken Matematikverkstad
(Rydstedt, Trygg) har varit både vår inspirationskälla samt främsta stöd.
Alla som undervisar i matte har fått boken Förstå och använda tal och läst utvalda sidor i
den.
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Studiecirkeln kallades En varierad undervisning i matematik. Syftet var att pedagogerna
skulle få fler redskap till att variera sin undervisning i matematik. Olika litteratur har använts
bl.a. Förstå och använda tal – en handbok (NCM), Matematikverkstadsboken (NCM),
Familjematematik (NCM), Hur många prickar har en gepard? (Berit Bergius och Lillemor
Emanuelsson), artiklar ur Nämnaren, Uppslagsboken (NCM), Bra matematik för alla
(Gudrun Malmer). Dessutom har Strävorna på NCM.s hemsida använts.

Skolverkets webbplats och litteraturförslag har också tagits tillvara, bl.a. nämns
Samtalsguiden som något projekt använt vid lärarträffar. Några projekt har
beskrivit att de använt länkar och sidor på nätet som ger tips om hur man kan
använda en smartboard i undervisningen. En del matematikmaterial finns
också i programvaran för den interaktiva tavlan.
7.2
Lärare beskriver en undervisningssekvens
För att få en första inblick i hur materialet använts till laborationer eller konkretiseringar ställde vi några frågor i enkäten om detta (se bilaga 1).
8. Ge ett konkret exempel från ert utvecklingsarbete.
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med
eleverna för att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
b) Vad gick just den här laborationen/ övningen ut på? Beskriv detaljerat vad ni ville att
eleverna skulle förstå, upptäcka eller träna.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut
av den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (Tydliggör gärna med exempel på elevers
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?

Syftet med den här frågan var att kartlägga inom vilka matematiska områden
projekten har funnit lämpliga aktiviteter och lärarnas medvetenhet om avsikten med dessa aktiviteter. Utgående från svaren vi fick kunde vi göra ett urval
och beställa den typ av lektioner vi ville se vid våra besök på skolan. Dessa besök beskrivs i nästa avsnitt 7.3 i rapporten.
Det är ofta en stor skillnad mellan hur mål och syften beskrivs i projektansökningarna och vad som faktiskt sker (och vi kan observera) i undervisningen.
Orsakerna till dessa skillnader kan ha flera förklaringar. Bl.a. kan det vara olika
personer som står bakom enkätsvaren och som genomför undervisningen. Det
kan också handla om att man tagit för givet vad aktiviteten går ut på, och projektledningen (eller instruktionerna) kan ha missat att tydligt lyfta fram detta.
Det kan även finnas en medveten eller omedveten oförmåga att faktiskt se den
djupare matematiska innebörden av aktiviteten. Detta döljs ofta bakom retoriskt välformulerade uttryck. Man talar t.ex. i projektansökningarna ofta om
kompetenser, förmågor och förståelse men på en allmän nivå, vilket kan vara
ett tecken på att man inte tänkt igenom innebörden i det man skriver, men
man vet att retoriken kan öppna dörrar.
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I de flesta av projektansökningarna ser vi att kursplanens (främst Lpo 94)
övergripande formuleringar används, men utan närmare förtydligande. Detta
får till följd att en enskild aktivitet kan sägas arbeta mot de flesta strävansmål
i läroplanen. Och det är nästan alltid strävansmålen som tas upp. (Sannolikt
har man läst Skolinspektionens rapporter som beskriver att man på de inspekterade inte arbetar mot strävansmålen.) Visserligen ska undervisningen sikta
mot strävansmålen, men man kan inte sträva mot något som saknar innehåll.
Man kan inte heller ha en förmåga i sig. Förmågan kan bara visas, och av läraren uppfattas, i en kontext, kopplat till ett innehåll. Förmågan är inte heller
konstant, utan måste hela tiden utvecklas efter hand som kontexten/innehållet utvecklas. En förmåga handlar mera om vad eleven uttrycker än att eleven
uttrycker sig. I svaren på fråga 8 har vi i flera fall sett tydliga brister och ännu
tydligare blir detta vid de lektionsbesök och lärarintervjuer vi gjort. I detta
avsnitt presenteras en del av de svar som getts på fråga 8 som exempel på variation av hur syfte och innehåll för en viss aktivitet kan beskrivas.
En del skolor har på fråga 8 enbart svarat att de inte kan välja ut en speciell aktivitet för att de har så många. På andra skolor har man inte talat om i
vilken årskurs aktiviteten genomförts. Detta kan kopplas till en vanlig iakttagelse vi gjort vid våra lektionsbesök, nämligen att nivån på det matematiska
innehållet i aktiviteterna ofta ligger på en alldeles för låg nivå i förhållande till
elevernas ålder och mognad. Det är mycket grundläggande matematik som
behandlas under lektionerna ända upp till skolår 5 och 6 (de flesta projekt
genomförs i skolår 1–6). Mer utvecklad matematik förekommer främst vid aktiviteter inom området algebra.
Exempel 1
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för
att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
Division åk 3.
b) Vad gick just den här laborationen/övningen ut på? Beskriv detaljerat vad ni ville att eleverna
skulle förstå, upptäcka eller träna.
Introduktion till området division i åk 3. Eleverna skulle få förståelse för skillnaden på
delningsdivision och innehållsdivision, vilket är grunden i en generell förståelse av division.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut av
den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (Tydliggör gärna med exempel på elevers
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
Demonstration av delningsdivision och eleverna fick också prova själva med material. Arbetet dokumenterades i ett ”trefältsblad” med bild, symbol och ord. Eleverna fick ett divisionsuttryck och skulle redovisa praktiskt för varandra. I nästa steg gjorde vi på samma vis
med innehållsdivisionen. Efter lektionen genomfördes ett samtal med lärarna i klassen där
kunskaperna hos eleverna utvärderades och där nästa steg i undervisningen planerades.
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Elevernas förståelse diskuterades och det låg till grund för fortsättningen av arbetet med
division.
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?
Beträffande räkning med positiva heltal: Kunna förklara vad de olika räknesätten står för
... med hjälp av t.ex. konkret material eller bilder. Kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt
och i handling på ett begripligt sätt ...

Kommentarer: Många skolor har valt att arbeta med just innehålls- och delningsdivision. Det här är ett område som länge varit försummat i skolan och
nu vill man göra något åt det. Det här var också ett vanligt tema under de
lektioner vi observerade. Eftersom man under dessa lektioner i allmänhet hade
fokus på materialet och på fyrfältsblad, blev emellertid skillnaderna mellan
innehålls- och delningsdivision sällan tydligt för eleverna. Så gott som alltid
saknades situationer som belyste innehållsdivision. När vi i det här fallet studerar svaren på fråga b och c ser vi att det inte heller tydligt framgår vad eleverna
ska förstå eller hur aktiviteten ska genomföras, så att avsett innehåll kan förstås. Svaren är på en övergripande och på en ”att göra-” nivå. Genom att man
inte uppmärksammar syftet ges eleverna inga möjligheter att bygga upp någon
förmåga att hantera eller kommunicera innehållsdivision.
Exempel 2
a) Välj ut en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för att
synliggöra ett specifikt matematikinnehåll?
Övning med logiska block för att benämna och upptäcka figurers egenskaper.
b) Vad gick just den här laborationen ut på? Beskriv detaljerat vad vi ville att eleverna skulle
förstå, upptäcka eller träna.
Laborationen gick ut på att eleverna skulle upptäcka och träna på att benämna olika
formers egenskaper.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut
av den? Hur har elevernas kunskap utvecklats? (Tydliggör gärna med exempel elevernas
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
Eleverna jobbade två och två. Elev A har bestämt en form som är okänd för Elev B. Elev
B frågar om egenskaper som färg, form, tjock, tunn och för ett protokoll. Elev A svarar ja
eller nej. Exempel: Elev B: är den röd? Elev A: ja. Om svaret är ja sätter eleven ett plustecken i spalten för röd. Om svaret är negativt så sätter eleven ett minus i rutan. Till slut
så ska elev B med hjälp av protokollet lista ut vilken form det är.
d) Vilka kursplanemål anser vi att denna övning leder mot?
Genom enkla tabeller kunna sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
Grundläggande geometriska egenskaper hos objekten.

Kommentarer: Inte heller här är årskursen angiven. Innehållet är geometriska
former och deras egenskaper. Det framgår inte vilka former eller vilka egenska-
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per som ska tränas. Det kursplanemål som här refereras till avser egenskaper
som sida, hörn, kant osv. för att kunna definiera och klassificera olika former.
Vad som här beskrivs är emellertid egenskaper som färg, storlek och tjocklek
vilket handlar om helt andra egenskaper än de geometriska formerna. Ett skäl
till detta är att man har tappat fokus och har ett parallellt mål, nämligen att
sortera och klassificera. Med hjälp av Skolverkets Diamantdiagnoser vet vi att
elevers kunskaper om just terminologi och förståelse för grundläggande geometriska begrepp är mindre bra. Av det skälet borde man ha fokuserat på de
geometriska formerna, inte på sorteringen efter färg och tjocklek. Vi uppfattar
detta som att materialets egenskaper har fått styra innehållet.
Exempel 3
Det här exemplet visar vikten av att man är medveten om vad laborationen går
ut på och hur man ska använda det laborativa materialet för att nå det uppställda målet.
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för
att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
Eleverna hade 12 stickor, som de använde för att bygga upp olika månghörningar.
b) Vad gick just den här laborationen/ övningen ut på? Beskriv detaljerat vad ni ville att eleverna
skulle förstå, upptäcka eller träna.
Eleverna skulle få insikt i att figurer med samma area kan ha olika omkrets.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut
av den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (Tydliggör gärna med exempel på elevers
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
Eleverna prövade sig fram, ritade av sina figurer och räknade ut omkrets och area. Arbetet
bedrevs i par. Gemensam diskussion av upptäckter och erfarenheter i klassen visade att
många elever fick en aha-upplevelse av att se att figurer med samma omkrets kunde ha
olika areor.
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?
Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå och använda grundläggande geometriska
begrepp.

Kommentarer: Man har inte angett i vilken åldersgrupp aktiviteten är tänkt att
genomföras. Det man beskriver är att man avser att hålla arean konstant medan man varierar omkretsen. Detta är emellertid knappast möjligt om man ska
använda sig av 12 stickor. Vi utgick från början från att detta var en felskrivning, men när vi observerade lektionen fann vi att genomförandet av denna
aktivitet var högst förvirrande. Frågan är om syftet med laborationen var helt
klart ens för läraren. Vi vet också från matematikdidaktisk forskning att en av
de vanligaste förekommande missuppfattningarna hos elever gäller just sammanblandning av omkrets och area. Det här är alltså ett innehåll där man som
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lärare måste vara särskilt tydlig och klar. Det går inte att utläsa vilken årskurs
som avses men för såväl år 5 som 9 finns uppnåendemål att kunna uppskatta,
jämföra och mäta längd och area, vilket stämmer väl överens med innehållet i
aktiviteten men det är endast de mer allmänna strävansmålen som nämns, inte
vad eleverna ska lära sig.
Exempel 4
I det här fallet var syftet med laborationen i stort sett detsamma som i exempel 3.
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för
att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
Eleverna beräknar, jämför och reflekterar kring area och omkrets för olika geometriska
figurer. I laborationen diskuterar eleverna med varandra kring uppbyggnaden av två
olika hundgårdar, båda med en given mängd stängsel som är lika för båda. Eleverna ger
exempel på hur hundgårdarna kan se ut, beräknar arean och kontrollerar att omkretsen är
densamma som det givna stängslets längd. Resonemanget förs främst kring fyrhörningen,
men utvecklas också till andra geometriska figurer. Eleverna drar slutsatser kring begreppen area och omkrets som de dokumenterar i personliga labböcker.
b) Vad gick just den här laborationen/ övningen ut på? Beskriv detaljerat vad ni ville att eleverna
skulle förstå, upptäcka eller träna.
Syftet var att eleverna ska upptäcka att olika geometriska figurer kan ge olika stora areor,
även om omkretsen är densamma.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut
av den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (Tydliggör gärna med exempel på elevers
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
Eleverna arbetade i små grupper där deras förståelse för area och omkrets styrktes, samt
att de fick övning i att tolka, jämföra och värdera lösningar på ett problem. De fick också
övning i att förklara sina lösningar muntligt och skriftligt för varandra.
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt
tänkande. Eleverna utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med
hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den
ursprungliga problemsituationen.

Kommentarer: Återigen har man glömt att skriva vilken årskurs laborationen
är avsedd för. Med tanke på att de flesta laborationer vi följt borde ha utförts
ett par årskurser tidigare, så misstänker vi att samma laboration brukar utföras
i flera årskurser, helt enkelt för att man råkar ha ett material. Detta kan även
förklaras med att uppnåendemålen är i stort sett desamma i årskurs 5 och årskurs 9: att kunna uppskatta, jämföra och mäta längd och area, vilket stämmer
väl överens med innehållet i aktiviteten, men det är bara de mer allmänna strävansmålen som nämns.
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En annan intressant iakttagelse är det språk man användes. ”Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang.” och
”Eleverna utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem”. Detta språk är sannolikt påverkat av läroplanens bruk av presensform, men vi läser
även in något självuppfyllande i detta. När vi observerar vad som händer under
lektionerna får vi samma uppfattning, nämligen att man utgår från att eleverna
verkligen lär sig det man avser att de ska lära, enbart genom att använda materialet eller genom att delta i laborationen.
Exempel 5
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för
att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
Mätövning i åk 3: Eleverna mätte hur långt det var mellan två byggnader på skolgården.
Eleverna hade ett 50-metersmåttband till sin hjälp och löste uppgiften i grupp. Eleverna
konstaterade att måttbandet inte räckte utan de fick diskutera sig fram hur de skulle
kunna mäta avståndet. Resonemang kring hur man enklast mäter fördes tillsammans
med eleverna.
b) Vad gick just den här laborationen/övningen ut på? Beskriv detaljerat vad ni ville att eleverna
skulle förstå, upptäcka eller träna.
1. Göra en hypotes dvs. lära sig att uppskatta avståndet mellan två givna punkter.
2. 	Använda sig av ett matematiskt verktyg för att ta reda på hur lång sträckan var.
(måttband)
3. 	Göra en jämförelse mellan den uppskattade och den faktiska sträckan
Problemlösning var att lösa uppgiften när måttbandet inte räckte till och komma fram
till att man kan använda verktyget på olika sätt för att få fram ett resultat. Syftet var att få
en uppfattning om sträckor, att lära sig mäta sträckor och använda sig av måttband. Hur
rimligt var svaret vid uppskattning?
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/övning och vad anser ni att de fick ut
av den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (Tydliggör gärna med exempel på elevers
redovisning eller elevkommentarer som visar vad de förstod av övningen.)
Uppgiften inleddes med att eleverna skulle uppskatta hur långt det var mellan byggnaderna. Därefter fick de träna sig på att mäta och att lösa ett problem tillsammans med
klasskamraterna. De fick även träna sig på att använda måttbandet.
De arbetade praktiskt med denna övning och fick samarbeta i grupper. De fick även resonera för att lösa uppgiften. Efter första mätövningen märktes en stor skillnad gällande
elevernas kunskaper gällande uppskattning och mätning.
Efter lektionen utvärderades arbetet i klassrummet. Eleverna kunde då sätta ord på sina
erfarenheter och delgav varandra sina lärdomar.
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?
• kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter,
• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av
vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder,
• kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.
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Kommentarer: Denna beskrivning är relativt innehållsorienterad och syftet är
tydligt. Något som framkommer här och som återfinns i flera beskrivningar, är
hur man även använder aktiviteterna för utvärdering av elevers kunskaper (inte
bara för att utveckla ny kunskap). I elevers genomförande av aktiviteten och av
elevernas resonemang kan läraren uppmärksamma elevers förståelse för innehållet och i tid korrigera missuppfattningar. Här hänvisar man inte bara till
strävansmålen utan även till uppnåendemålen. Nu är uppnåendemålen i Lpo
94 vaga och enbart övergripande och i det här fallet borde målet begränsats till
storheten längd som är den enda storhet som behandlas.
Beskrivning och analys av besökta lektioner.
7.3
Under våra skolbesök har vi observerat 33 olika lektioner vid 14 olika skolor
och flertalet av dessa lektioner beskrivs och analyseras i sin helhet i bilaga 2.
Dessa lektioner har valts ut på grund av att de tydligt visar företeelser som vi
sett vid flera lektionsbesök och därför vill lyfta fram. Vår avsikt och vårt uppdrag är inte att bedöma enskilda lektioner utan att lyfta fram, förtydliga och
problematisera vanligt förekommande handlingsmönster vi har observerat hos
lärare i undervisningen. I det här avsnittet ger vi några typiska exempel från
dessa lektioner.
Vi är väl medvetna om att den situation som uppstår då vi beställer en lektion, som kanske ges lösryckt från vad eleverna egentligen håller på med just
då, inte ger en rättvis bild av den reguljära undervisningen. Vi ser ju bara en liten del av en undervisning som i vanliga fall ofta föregås av respektive följs upp
under ytterligare lektionstillfällen. Syftet är emellertid inte att värdera just den
aktuella lektionen utan hur analyser av genomförda matematikaktiviteter kan
synliggöra vad som faktiskt tränas (förmågor och innehåll). Vi vill därigenom
ge en uppfattning om vilka möjligheter eleverna ges att utveckla sitt kunnande.
I bilaga 1 har vi delat upp lektionerna i tre grupper: årskurs 1–3, årskurs
4–5 och årskurs 7–9.
En reflektion vi gjorde vid flera av våra skolbesök var att det ofta är ett glapp
mellan vad man formulerar som mål och syften med lektionerna och vad man
faktiskt gör. Lärare uttrycker att de arbetar med ett visst innehåll, med olika
förmågor och att de använder olika uttryckssätt, inte minst språklig kommunikation, samt att de arbetar formativt. Samtidigt saknas det en beskrivning av
vilken matematik man vill att eleverna ska förstå eller behärska. Undervisningens matematikinnehåll blir på så sätt av underordnad betydelse.
Ett vanligt innehåll som klasser på flera skolor arbetade med, var innehållsoch delningsdivision. Detta är två aspekter av division som det är viktigt att
elever behärskar, inte minst när de ska gå från naturliga tal till det utökade
talområdet rationella tal. Det blir då nödvändigt att förstå innehållsdivisionstanken eftersom den förklarar varför det kan bli mer när man dividerar. Ett
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exempel på detta är 7 / 0,5 = 14. Men även vid räkning med naturliga tal är
innehållsdivision en effektiv tankeform till exempel för att lösa uppgifter som
400 / 200. Det blir då lättare att tänka sig att 200 ryms 2 gånger i 400 än att
tänka att 400 fördelas mellan 200 personer. Dessa aspekter av division nämns
i böckerna ”Matematikverkstad” (Rystedt & Trygg) samt i boken ”Förstå och
använda tal” (McIntosh) och det är i stor utsträckning härifrån lärarna har
blivit medvetna om att det är viktigt att lyfta fram dessa aspekter. Problemet är
emellertid att många lärare själva inte verkar förstå skillnaden mellan innehållsoch delningsdivision, man har svårt att formulera lämpliga exempel och att
förklara eller visa skillnaden mellan de båda divisionsstrategierna för eleverna.
Vid en lektion i årskurs 4 där man arbetade med innehålls- och delningsdivision fick eleverna i uppgift att formulera egna divisionsuppgifter och
uttrycka dem såväl i ord som med matematiska symboler i fyrfältsblad. Det
visade sig att så gott som alla eleverna valde att formulera delningsdivisioner
(vilket oftast är det vanliga för elever). Läraren noterade inte detta eftersom
hon fokuserade på fyrfältsbladet och därmed missades hela syftet med lektionen. Eleverna visade sig dessutom vara osäkra på multiplikationstabellen,
vilket ledde till att de ofta valde divisioner med tal som inte gick jämnt ut och
som de därför inte kunde hantera. Många av de divisionshändelser eleverna
formulerade stämde inte överens med motsvarande matematiska uttryck.
Som exempel kunde situationen ” 20 kronor delas på fyra barn” skrivas som
4 / 20 = 5 och ”24 delas på 3 blir 8” skrivas som 24 / 8 = 3. En elev som inte
visste hur rest skulle uttryckas skrev: 16 / 3 = 5 och en annan elev formulerade
”81 kr delas på 9 barn” som ”81 kr / 9 kr” det vill säga en delningssituation
gjordes om och uttrycktes som en innehållssituation. Inget av dessa felaktiga
uttryck bemöttes av läraren eller diskuterades. Detta gjorde att flera elever snarast blev förvirrade av lektionen och aspekterna delnings- och innehållsdivision
blev inte synliggjorda eller utredda för eleverna.
Vid en lektion i årskurs 5 med samma tema, fick eleverna färdiga uttryck
som 32/4. Dessa skulle sedan omvandlas till en verbalt beskriven situation
samt åskådliggöras med bild och konkretiserande material i ett fyrfältsblad
(många lärare har tagit till sig idén med fyrfältsblad som beskrivs i ovan nämnda litteratur). Eftersom alla elever hade automatiserat de divisioner de fick och
sannolikt redan abstraherat innehållet, blev uttrycksformerna bild och konkretiserande material meningslösa, eftersom de inte tillförde någon ny förståelse
för eleverna. Alla de verbalt beskrivna situationerna i fyrfältsbladet ledde åter
igen till delningssituationer, utom ett fall, men detta uppmärksammades inte
av läraren. Vid en fråga från en elev om varför de fick så lätta uppgifter (eleverna gick ju i årskurs 5) blev svaret att det skulle vara svårt att uttrycka stora
tal med det konkretiserande materialet. Det här innebär att valet av uppgifter
inte styrdes av vad eleverna nu borde lära sig, utan av vilket material man hade
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tillgång till. Undervisningens innehåll styrdes således av materialet och metoden istället för att material och metod ska väljas för att belysa/konkretisera ett
innehåll.
Vid en lektion i årskurs 2 skulle eleverna arbeta med problemlösning och
uppgiften var att finna ett antal djur som tillsammans hade 14 ben. Detta kan
inte betraktas som problemlösning då det inte var någon som helst svårighet
för någon elev. Alla elever skrev snabbt ner en lösning. Även dessa elever skulle
emellertid uttrycka sina lösningar med olika uttrycksformer vilket gjorde att
större delen av lektionstiden lades på att rita och måla bilder av olika djur.
Man borde istället ha diskuterat variationen i de olika lösningarna, vilken är en
viktig del i en problemlösning. Läraren gav inte ens respons på direkt felaktiga
uttrycksformer som ”4 + 4 = 8 + 4 = 12 + 2 = 14”, där eleven missat likhetstecknets innebörd.
Vad de just beskrivna exemplen visar är bland annat en osäkerhet om syftet
med olika uttrycksformer, vad de olika förmågorna, som att kommunicera och
uttrycka sig muntligt samt att arbeta med problemlösning, egentligen innebär.
Likaså saknades det en formativ bedömning av eleverna och en uppgiftsrelaterad feedback. Lärarna satsade på att alla elever skulle komma fram och redovisa, men gav ingen respons eller kommentar till olika lösningar och heller inte
någon sammanfattning av vad man skulle lära sig under lektionen.
Ett vanligt syfte med projekten var som redan nämnts att komma bort från
det styrande läromedlet och i större utsträckning variera sin undervisning.
Istället för att arbeta i läroboken fick eleverna under en lektion jämföra olika
bråk, som alltid var delar av en cirkel, dvs. variation av olika aspekter av bråk
saknades helt. Vad eleverna skulle göra, var att avgöra hur till exempel ½ eller
¼ av en cirkel kan se ut och benämnas. På en fråga från en elev, om det bara
gick att dela pizzor (cirklar) undvek läraren att ge något svar. För att eleverna
skulle ha fått en ökad chans att generalisera begreppen hade de behövt dela
upp andra former i delar, till exempel fyrhörningar (chokladkakor). Detta visar
hur materialet kan vara begränsande istället för att ge variation och visa olika
aspekter. Ett annat syfte var att visa vad täljaren och nämnaren i ett bråk står
för samt visa olika namn för samma bråk. Detta påbörjades genom att eleverna
fick svara på hur många tredjedelar som utgör en hel och hur många femtedelar som utgör en hel. Efter ett tag började en del elever själva generalisera sin
förståelse och lämna materialet genom att ge fler exempel på bråkuttryck för
en hel. Till exempel nämndes ”tolv tolvdelar” och ”hundra hundradelar” och
så vidare. Detta visar hur eleverna förstått principen, vad de hade behövt hjälp
med var att formulera denna förståelse generellt. Men istället konstaterades att
dessa bråk inte kan visas eftersom det inte fanns material med dessa bråkdelar.
En intressant iakttagelse var att eleverna under lektionen själva fick klippa ut

68 laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

cirkelsektorer för att konkretisera bråk. En följdfråga blir då varför man köpt
in ett material som eleverna ändå kunde, och fick, tillverka själva.
Vi kunde under lektionsbesöken konstatera att arbetsgången var mycket
likartad under många av lektionerna som vi besökte. Vi belyser detta med två
exempel som vi har hämtat från årskurs 5 och årskurs 7 och där man i båda
fallen arbetat med att storleksordna tal i bråkform. Klasserna delas i båda fallen
upp i grupper som ska arbeta gemensamt med en uppgift. Målet ska enligt läraren vara att: prata matematik, redovisa och motivera sin lösning, se samband
och göra jämförelser, lyssna och försöka förstå samt använda matematikspråk.
Under arbetets gång går läraren runt bland grupperna och svarar på frågor
och ställer ibland någon fråga till gruppen och ibland till en speciell elev. Det
mesta är emellertid socialt prat, Hur går det? Är alla med? Hur långt har ni
kommit? mera sällan inriktad på inlärningen Vad/hur har du gjort/kommit
fram till? eller Vad har du lärt? Varför blir det så? Vad händer om?
Efter ungefär halva lektionen startade i båda fallen redovisningen framme
vid tavlan. Varje grupp går fram och redovisar ”sin” uppgift och de andra lyssnar. Arbete framme vid tavlan tar mycket lång tid. Först ska eleverna komma
överens om hur de ska stå. Sedan ska lösningen antingen skrivas på tavlan eller
lappar ska sättas upp på tavlan. Eleverna genomför redovisningarna koncentrerat och skriver på tavlan vad de gör. Flera grupper presenterar sin lösning av
uppgifter med att storleksordna bråk genom att göra om bråken till procentform. Men de får sällan någon feedback.
Under lektionen i årskurs 5 är målet att eleverna ska se samband mellan decimaltal – bråk – procent. De får då talkort med häftmassa på baksidan som de
ska sätt upp i rätt ordning. Som lektionen gestaltar sig, sitter eleverna i grupper
och arbetar och den uppgiften de får påminner mera om en diagnos än om
undervisning – inlärning. Vi vet inte enligt vilken didaktisk idé som korten
är uppbyggda, men att jämföra ½, 50 % och 0,5 är olyckligt, för att inte säga
olämpligt. Med 0,5 och ½ menar man i allmänhet tal och att 0,5 = ½. Men ½
kan också tolkas som en andel, nämligen 1 av 2 eller hälften av en hel. På motsvarande sätt är 50 % en andel, och i den betydelsen är ½ = 50 %. Däremot är
det olämpligt att påstå att talet 0,5 är lika med 50 %!. Visserligen är 50 % av
1 = 0,5, men 50 % av 2 = 1 och 50 % av 10 = 5. Vad man istället borde ha
uppmärksammat eleverna på är att ½ = 50 / 100. Man ser då direkt innebörden av andelen 50 % som ju betyder 50 av 100.
I årskurs 7 ska eleverna lösa följande uppgift: Av talen 6, 9 och 15 kan man
bilda sex olika bråk, vilket är: a) minst b) störst
En elev påpekar att detta inte stämmer eftersom även 6/6, 9/9 och 15/15
är bråk. I flera av grupperna visar det sig att elever även i denna klass gör om
bråken till procent (!) och missar därmed totalt poängen med uppgiften. Detta
kommenteras inte av läraren som undrar hur det går, men inte hur eller vad
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man gör. Efter halva lektionen börjar redovisningen och läraren ställer då frågan
efter några redovisningar om någon gjort på något annat sätt. Då ger en elev
en förklaring som visar att han förstått täljarens och nämnarens innebörd. Han
förklarar att 15 är ”minsta delen” och ju mindre delar där nere (nämnaren),
desto mindre är bråket. Har man då få sådana bitar (täljaren) så måste det vara
minst. Alltså femtondelar. Och då är sex femtondelar minst eftersom det är
färre än nio femtondelar. På motsvarande sätt, förklarar han att, ju större delar
(nämnaren) och ju fler av dessa man tar desto större blir talet. Alltså femton
sjättedelar är störst. Läraren säger att så kan man också tänka och går snabbt
vidare. Hon missar därmed att stödja denna utmärkta tankegång eller att hjälpa
eleven att kunna uttrycka sig mer korrekt. Att tala matematik, redovisa och motivera sin lösning var syftet med lektionen och här gick ett givet tillfälle förbi.
Trots syftet med lektionen fokuserar inte läraren på att tala matematik och
uppmärksammar inte hur eleverna uttrycker sig. Eleverna uppmanas heller
inte att uttrycka sig mer matematiskt eller får följdfrågor. Sällan kommenteras
förklaringar eller alternativa lösningar. Oftast är man nöjd med att konstatera
att det finns olika lösningar. En fråga vi många gånger ställt oss vid lektions
besöken är varför man valt att visa lektionen ifråga. Vill man visa att det här är
en annorlunda lektion där man inte arbetar enligt läroboken, och där man låter
eleverna arbeta och redovisa i grupp. Det visar i så fall att arbetssätt och arbetsform är överordnat innehåll och inlärning. Lektionernas innehåll var även intressanta ur den aspekten att eleverna enligt kursplanen oftast borde ha arbetat
med detta flera år tidigare.
Följande lektion är hämtad från årskurs 2 och visar hur en didaktiskt kunnig lärare kan anpassa material och metod till undervisningen innehåll. Lektionen hade som mål och syfte att: Studera månghörningar och öva begrepp för
att kunna beskriva deras egenskaper. Läraren förklarade att hon ansåg att det
krävs praktisk övning för att få eleverna ska förstå svårare begrepp och ord och
därför gjorde hon en rörelselek där följande saker skulle tränas in: Sida, vinkel/
hörn, motstående, parallell, diagonal, symmetrilinje, romb, parallelltrapets och
likbent triangel.
Läraren hade före lektionen tejpat upp olika månghörningar på golvet i
klassrummet. Sammanlagt i figurerna var det lika många hörn som elever
i klassen. I början av lektionen fick eleverna ställa sig i var sitt hörn. Sedan
skulle de gå längst sidorna sätta sig ner på ett hörn och med benen visa vinkeln: rät, trubbig och spetsig samt fundera över om det fanns någon/några
symmetrilinjer och i så fall hur många. Läraren gav efter hand eleverna uppgifter som de skulle lösa i sin grupp. Hon gick runt i klassrummet, tittade,
frågade, uppmuntrade osv. Hela tiden förde hon arbetet framåt på elevernas
villkor. Begrepp togs upp och eleverna fick beskriva dem. Hon bad dem att
rita in symmetrilinjer i figurerna på golvet med vanlig tavelkrita. Det syntes
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inte så jättebra, men tillräckligt för att läraren skulle kunna se hur barnen vid
varje figur resonerat. Flera märkte att det inte gick att rita en symmetrilinje i
deras oregelbundna figur. Eleverna fick under lektionen berätta vad de olika
figurerna hette och hur många sidor, vinklar hörn de hade samt om det fanns
diagonaler och symmetrilinjer. Eftersom alla eleverna hade ett hörn/en vinkel i
en figur så blev alla elever aktiva redan från början.
Läraren samlade sedan eleverna runt en sjuhörning, med en elev i varje
hörn. Läraren pekade på en av eleverna och sa att hon skulle börja med att
beskriva diagonaler utgående från hennes hörn. De elever som stod vid de närmaste hörnen var inte några diagonalkompisar och skulle därför se ledsna ut.
Övriga elever var diagonalkompisar och skulle se glada ut. Diskussionen fördes
vidare om hur många diagonaler det gick att dra i sjuhörningen.
Under senare delen av lektionen fick eleverna en stencil att arbeta med, där
de kunde visa om de förstått begreppen sida hörn, diagonal, symmetrilinje. Läraren fick då ett kvitto på vad eleverna lärt sig under lektionen, ett bra exempel
på formativ bedömning. Denna lärare menar att det som varit avgörande för
henne var de didaktiska ämneskunskaper hon tillägnat sig och kunnat tillämpa
vid planering av undervisningen.
7.3.1	Några sammanfattande slutsatser av lektionsbesöken
Det har varit mycket intressant att få göra skolbesök och därmed möjligheter
att prata med projektledning, lärare, skolledning och elever. Alla har frikostigt delat med sig av sina erfarenheter från arbetet inom utvecklingsprojektet.
Även när det gäller enkätsvaren har man uppenbarligen tagit god tid på sig att
besvara frågorna och delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Vi kan konstatera att lärarna har tagit till sig vad både Skolinspektion (2009) och forskning (Hansson, 2011) nu har slagit fast; att för mycket enskilt arbete i boken
och därmed bristande variation i undervisningen, är missgynnande för elevers
matematiklärande. Lärarna har därför satsat på att ”göra något” för att förändra sin undervisning och vi ser att denna önskan att förbättra och utveckla är
drivkraften i utvecklingsprojekten. Vårt intryck är att de lärare vi haft kontakt
med visar stort engagemang, är mycket ambitiösa, läser litteratur och lyssnar
på föreläsningar för att få inspiration. Vad gör man?
Våra lektionsbesök har visat att det finns många engagerade lärare som är
duktiga på att bemöta eleverna på ett bra sätt. Det vi sett är också att lärarna
tagit till sig en metod som beskrivs i den litteratur som studerats inom projektet. Det visar sig emellertid och många lärare inser nu själva, att detta inte löser
problemen, det blir endast en ”quick-fix”. Det som krävs är istället en fördjupad matematikdidaktisk kompetens och didaktiska ämneskunskaper som hjälper till att ge struktur åt skolmatematiken. Detta är helt i linje med vad senare
tids forskning visar.
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Om laborationer i matematik ersätter läroboksräknandet, men präglas av
samma oreflekterade arbete, så leder inte detta till en bättre utvecklad matematikförståelse hos eleverna. Det visar sig tvärtom att en fixering vid materialet
och/eller strävan efter att följa en viss mall för laborationer, inte leder till önskad variation och inte heller till en önskvärd individualisering av undervisningen. Fokus måste istället ligga på innehåll, strategier, metoder och modeller
och det måste även ges utrymme för en nödvändig färdighetsträning. Matteverkstäder och laborationer är bara medel som hjälp vid inlärningen. De kan
dock inte sättas i centrum för undervisningen utan måste vid behov anpassas
till planeringen för att optimera olika individers inlärning. Det styrande läromedlet har i annat fall utbytts mot en materialstyrning som inte medger mer
variation än läroboken.
Det laborativa materialet och hur det organiseras
7.4
När lärare får ta ställning till vilka faktorer som påverkar deras möjlighet att
arbeta med laborativt material brukar de i första hand nämna tillgången på
tid och pengar, vilket bekräftas av flera tidigare undersökningar såsom Rystedt
och Trygg (2010). Detta gäller även för de lärare som deltagit i matematikprojekten (se avsnitt 8 i rapporten). Därefter nämner man aspekter som hur man
bäst ska organisera materialet så att det är lätt att låna och lämna tillbaka, att
sortera och ha koll på om det saknas något samt hur och vem som ska iordningställa och producera nytt material och nya uppgifter. Man nämner också
problemet med tillgången till utrymme där materialet kan förvaras.
Alla är tydliga med att pengar från projektet gett möjligheter för någon
eller några lärare att få utrymme i sin tjänst för att arbeta med att organisera
materialet. Man uttrycker även en oro för vad som ska hända när projektet är
slut. Det finns en risk och rädsla för att den fysiskt uppbyggda matematikverkstaden ”havererar” om det inte längre finns någon som har ansvar och tid för
att hålla ordning i och utveckla verkstaden. Inte sällan fungerar verkstäderna
på grund av någon ”eldsjäl” som lägger stor del av sin fritid på det praktiska
arbetet bakom verkstaden. Mot den här bakgrunden finns det all anledning att
fundera litet närmare över resultaten av matematikprojekten och möjligheterna
att sprida vidare de vunna erfarenheterna. Om de skolor som redan har byggt
upp matematikverkstäder, och prövat att arbeta mer laborativt, anser sig ha
problem med att i fortsättning ta hand om sina ”verkstäder”, hur ska då andra
skolor ha råd att följa deras exempel. Eller är det så att fokuseringen på material har blivit alltför stor och alltför dyrbar för att leda till en hållbar utveckling
av matematikundervisningen?
De skolor vi har besökt har haft olika förutsättningar när det gäller möjlighet att förvara och organisera materialet. Man har också valt olika sätt för att
få det att fungera så bra som möjligt med hänsyn till bl.a. hur skolans lokaler
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ser ut. Tillgängligheten är just något som man har satt i fokus; det ska som
lärare vara enkelt att hämta material man behöver till sitt klassrum. Om det
krävs för mycket förberedelsetid i form av att skaffa och plocka ihop det material man behöver blir det inte av att man använder det i samma utsträckning.
Kan det möjligen vara så, att en övertro på material har skapat en efterfrågan
som är större än tillgången? Vad vi funnit under våra lektionsobservationer är
att laborativa material används i en rad situationer där eleverna hellre borde
ha arbetat på en högre abstraktionsnivå och utan material. Vi menar att materialens styrande inverkan är mint lika allvarlig som den tidigare så kritiserade
läroboksstyrningen.
Ett vanligt sätt att organisera sina olika aktiviteter är den form där varje aktivitet beskrivs på ett arbetsblad och detta blad och nödvändigt material som
behövs till aktiviteten läggs i en papplåda (ofta locket till en kartong för kopieringspapper). Detta är något som flera av lärarna har sett vid studiebesök hos
NCM. En metod är att samla uppgifter och aktiviteter för sig i en pärm och
förvara materialet för sig i skåp eller lådor.
Mer skrymmande material såsom geometriska kroppar och olika mätredskap har en del skolor valt att samla i separata större lådor. De flesta av lärarna
hade också kommit till slutsatsen att oavsett hur man förvarar och organiserar
den större mängden av laborativt material så är det nödvändigt att ha ett visst
urval av material i sitt klassrum. Vanligtvis fann vi en hel del material lätt
tillgängligt i klassrummen, såsom t.ex. ”pengar”, tärningar och något slag av
”plockisar” i form av stenar, pärlor, kastanjer eller stickor. Sådant material kan
läraren då plocka fram för att snabbt illustrera något för en enskild elev eller så
kan eleverna som vill hämta material till sin bänk vid behov göra det.
Det är dock viktigt att följa upp hur, och till vad, en elev som hämtar material använder det. Om eleven använder materialet för att manipulera sig
fram till ett svar på en uppgift, istället för att utveckla och träna sig i en viss
tankeform, (t.ex. genom att räkna sig fram ett steg i taget när syftet är att träna
effektiva huvudräkningsstrategier) så blir materialet mer till skada än nytta.
Johansson och Wirth (2007) poängterar att det är av största vikt att barn redan
vid skolstartsåldern kan abstrahera genom att tänka på tal som siffror i talraden, det vill säga att de har en mental talrad. Johansson visar att elever med
matematiksvårigheter på alla stadier i grundskolan hade det gemensamt att de
löste aritmetiska uppgifter med strategier som byggde på koppling av talen till
konkreta föremål som räknades från början.
Det finns olika typer av material. Forskaren Julianna Szendrei gör en klassificering av materialen i vardagliga föremål, pedagogiskt material och spel
(Szendrei, 1996). Hon menar också att det alltid finns för- och nackdelar med
olika material. Vardagliga föremål som t.ex. pinnar, pengar och förpackningar
av olika slag har den fördelen att de redan är kända av eleverna och de vet även
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hur de ska använda dem. Nackdelen kan vara att materialet ger eleven associationer som gör det svårt att se den matematiska innebörd som föremålet är
tänkt att representera. Det pedagogiska materialet är av tillverkaren tänkt att
ha en mer direkt överensstämmelse med den matematiska idé det vill åskådliggöra. Det är dock inte givet att lärare är medvetna om denna idé och att
eleven förmår se denna idé i materialet. Szendrei menar t.ex. att effekterna av
att använda material som Cuiseneaires räknestavar är betydligt överskattade.
Det pedagogiska materialet är ofta dyrt att köpa. Lärarna ger uttryck för att
de ofta letar efter material som är användbart för många olika aktiviteter och
olika innehåll. Exempel på vardagliga föremål som vi sett är tändstickor, kottar, snören och olika förpackningar som pet-flaskor och burkar. Även om dessa
föremål har ett begränsat användningsområde så är kostnaderna för att förvara
materialet i klassrummet, och alltid ha det tillgängligt, minimala.
Pedagogiskt material kan vara centikuber, pentamino, geobräden, geometriska kroppar och material som åskådliggör olika bråk. Oavsett vilket material
man använder är det viktigt att det finns en tydlig överensstämmelse mellan
materialet och den matematiska idé eller tankeform man vill belysa. Vi har
följt lektioner där t.ex. elevernas bråkuppfattning blivit begränsad genom att
”bråkmaterialet” bara består av cirkelsektorer. Effekten av materialet beror i
allmänhet mindre på materialet i sig än på hur det används och hur man pratar om det. Det avgörande är om arbetet med materialet ges en sådan didaktisk
struktur att det leder till önskad abstraktion.
När det gäller spel används de oftast för att färdighetsträna ett matematik
innehåll, när de inte används som avbrott i en tråkig matematikundervisning.
Ett av de spel med matematikinnehåll vi sett användas i undervisningen är
Yatzy. Frågan är emellertid om de slumpvis slagna tärningarna ger en sådan
struktur i träningen att spelet leder till önskad färdighet. Man lär sig ju inte av
att träna utan av att träna något. Ett annat syfte med att använda spel kan vara
att träna förmågan att uttrycka och förklara sitt tänkande, t.ex. vid en beräkning eller när det gäller olika strategier och logiska resonemang. Det är dock
inte givet att detta verkligen sker när elever spelar spel. De har ofta helt annat
fokus och en annan agenda.
Olika skolor har olika lokalmässiga förutsättningar för att förvara och använda material. Någon skola har samlat materialet i ett matematikrum dit man
emellanåt går med sin elevgrupp. Andra har placerat materialet i något förrådsutrymme där man har haft en bokningslista på vilken lärare måste boka det
material hon behöver för en viss lektion innan hon tar det med sig till klassummet. Andra har materialet i skåp och lådor i korridorer. Det visar emellertid,
naturligt nog, att material som är tillgängligt i klassrummet lättare blir använt.
På flera ställen har man upptäckt att man redan hade en del material, som
någon lärare tidigare införskaffat, men som sedan har blivit liggande och
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glömts bort. Antingen för att man inte vetat att det finns eller för att man inte
vetat till vad och hur det ska användas.
När det gäller laborativ matematikundervisning så har den två inriktningar:
en teoretisk och en praktisk. Det är en fördel om dessa båda sidor kan samverka. Den teoretiska sidan utgår från en förståelse för matematikinnehållet,
vilket kräver att läraren vet vad som ska läras och förstås, på vilka sätt det ska
förstås och hur det hänger ihop med annat matematikinnehåll. Den praktiska
delen utgörs av själva materialet och den aktuella uppgiften, men också av
valet av arbetsform, alltså om laborationen utförs enskilt, i par eller mindre
grupp, samt hur den följs upp och redovisas.
Efterarbetet, där man summerar och lyfter fram vad som är målet, är avgörande för vad arbetet ger eleverna när det gäller förståelse. Det behövs reflektion och diskussioner för att sammanfatta och klargöra inte bara vad man gjort
utan även vad man kommit fram till och att sedan formulera det i matematisk
form. Eleverna behöver ofta hjälp med att dra slutsatser som är mer generella
och som går utöver själva aktiviteten. Det kan handla om att formulera ett
samband eller en formel och att uttrycka den med matematikens uttrycksformer. Det kan också handla om att ge eleverna ett antal uppgifter där det nyss
upptäckta tillämpas i nya situationer och sammanhang för att frigöra förståelsen från det använda materialet. Det konkreta och fysiska material som vi sett
användas för denna sista fas i arbetet är bl.a. olika ”protokoll” eller arbetsblad,
t.ex. fyrfältsbladen och reflektionsböcker eller tankeböcker.
Ibland har slutsatser och resultat på olika sätt antecknats och anslagits i
klassrummet för att finnas tillgängliga för eleverna i deras fortsatta matematikarbete.

Stöd för eleverna,
uppsatt i klassrummet.
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Vi har även sett exempel på hur matematiken tagit fysisk gestaltning även
utanför skolbyggnaden.

Bilder från skolgården.

Ovanstående bilder finns uppmålad på skolgården och ger möjlighet för läraren att arbeta med genomtänkta aktiviteter utanför klassrummet men uppmuntrar även till undersökande och upptäckande av matematiken på ett informellt och lekfullt sätt av eleverna själva på rasterna.
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i projekten ofta funnit inspiration
och engagemang genom arbetet med materialet och dess organisering. Men
det väcker också insikt i att det krävs en syn på matematiken som ett laborativt
ämne liksom förutsättningar i form av utrymme, lokaler och tid för materialförvaltning. Detta behov finns då vid sidan av det tidigare upptäckta behovet
av eget fördjupat matematiskt och didaktiskt kunnande. Det vill säga både den
teoretiska och den praktiska aspekten behöver ges förutsättningar att utvecklas
för att det ska vara möjligt att utveckla laborativa och konkretiserande aktiviteter till ett meningsfullt och naturligt inslag i matematikundervisningen. Vi vill
dock påpeka att de lektioner vi bevistat ofta inte har använt material i någon
större omfattning. Men det är också en viktig insikt att det inte alltid krävs
omfattande och avancerat laborativt arbete för att nå en ny insikt.
7.5
Lärares erfarenheter och reflektioner
Vi har haft två olika möjligheter att utforska de erfarenheter och reflektioner
som lärare upplevt under projektets gång. Dels har vi i den enkät som skickades till projektledningen inför våra besök, ställt frågan ”Beskriv en erfarenhet
av projektet som varit till stor hjälp för att utveckla elevernas kunskapsutveckling i matematik” (fråga 16 bilaga 2). Dels har vi vid våra besök fått goda
möjligheter att diskutera erfarenheter av projektet med rektorer, matematik
utvecklare, specialpedagoger och undervisande lärare. Det visar sig att de
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skrivna svaren i enkäten inte alltid stämmer överens med de svar vi fått av intervjuade lärare eller med vad vi kunnat iaktta vid våra lektionsbesök. Orsaken
till detta torde vara att den person som svarat på enkäten är den (eller de) som
är drivande i projektet. Dessa är de ”eldsjälar” som sökt pengar och organiserat
arbetet och som ofta har en stark ambition och vision för projektet. Bland dem
vi intervjuat och besökt under lektioner, finns även andra lärare som ur sin
synvinkel uppfattat projektet på ett annat sätt och som har andra erfarenheter.
I det här avsnittet redovisar vi svar från enkäter och intervjuer, som beskriver
vanligt förekommande åsikter om projekten.
Mål och medel
En generell reflektion vi gjort, lyfts fram på ett tydligt sätt i svaren på fråga 16
i enkäten, som handlar om att utveckla elevernas kunskaper i matematik. De
flesta av svaren på frågan har emellertid ett helt annan fokus och handlar istället om material, variation och användning av olika sinnen. Kanske är det så att
man, som Carlgren och Marton (2002) påpekar, tar elevens lärande för givet
och därför inte lyfter fram det. Det är emellertid anmärkningsvärt att så få av
svaren handlar om kunskap och inlärning. Samtidigt kan vi under lektionsbesök och vid intervjuer iaktta samma trend, alltså ett fokus på medel – inte på
innehållsliga mål för undervisningen.
Tidsaspekten
En aspekt som återfinns i enkäten, och som stämmer väl överens med de ref
lektioner vi får när vi pratar med lärarna, är de begränsade möjligheterna som
ges för lärare att diskutera undervisningen i matematik med sina kolleger. En
av de konsekvenser av projekten som uppskattats mest visar sig därför vara att
det gett tid och möjligheter till diskussion om matematik med kollegerna. Just
denna möjlighet att kontinuerligt kunna planera att diskutera undervisning
med sina kolleger beskrivs t.ex. av Ma (1999) som ett framgångsrikt koncept i
kinesiska skolor.
I enkäterna finner vi svar som:
... att tillsammans med kollegor få möjlighet att prata mycket matematik. T.ex. upptäcker vi
att det är otroligt viktigt att vi använder ett gemensamt matematikspråk för att eleverna ska
lära sig och förstå bättre.

Nästan samtliga vi talat med uttrycker att: ”Äntligen har vi fått tid att sitta ner
tillsammans och prata matematik”. Man menar samtidigt att detta i sin tur lett
till mer spontana matematikdiskussioner då man är i personalrummet eller i
matsalen. ”Nu är vi flera som ofta pratar matematik”.
När vi i våra intervjuer närmare tar reda på vad man faktiskt har diskuterat, visar det sig att det sällan handlar om matematikens innehåll. Oftast har
det handlat om vilka uppgifter eller matematikstationer man arbetat med i
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sin klass och om praktiska frågor som måste lösas, såsom vem som ska arbeta
med vilken elevgrupp, vilket material som behövs, vilka lokaler man behöver
ha tillgång till och så vidare. De mesta som kommuniceras verkar ha fokus på
materialet.
Just bristen på tid är ett tema som ofta återkommer vid våra intervjuer och
man undrar hur man ska få tid att prata med sina kolleger på det här sättet efter projektets slut. Samtidigt menar man att tidsbristen varit ett stort problem
även under projektet. Man menar att matematikprojektet blivit ytterligare ”en
sak man ska hinna med” förutom allt annat. Det tar tid att läsa, förstå och
reflektera. Det tar också tid att bestämma vilket material som ska köpas in,
att producera eget material, att organisera materialet på ett effektivt och funktionellt sätt, osv. Vi förstår detta dilemma. Samtidigt som man arbetat med
projektet ska lärare hinna med en rad andra saker såsom alla elevvårdande och
administrativa uppgifter som upptar allt mer av lärares arbetstid. Dessutom
gäller det att sätta sig in i och arbeta med en rad områden inom skolområdet
såsom utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, utvecklingssamtal med skriftliga
omdömen, nya kursplaner och betygssystem. Matematikprojektet har bidragit
till att lärarna orkar med och hinner med allt detta och flera lärare uttrycker
oro över att denna möjlighet ska försvinna när projektet är över.
Mot denna bakgrund ifrågasätter vi om tidpunkten som valts för de här
projekten är så väl genomtänkt. Projekten har tvingats konkurrera med nya
styrdokument och förordningar.
Variation av undervisningen
Just önskan om att kunna variera undervisningen är ett vanligt förekommande
svar på fråga 16 i enkäten:
Att vår matematikverkstad är kopplad till målen i kursplanerna. Vår erfarenhet är att genom
den har vi lättare att variera undervisningen och få med matematiskt innehåll och förmågor.

Det positiva i det här citatet är att verkstaden kopplas till kursplanens mål,
matematiskt innehåll och förmågor. Även vid våra lektionsbesök har vi ofta
sett viljan att koppla aktiviteter till mål i kursplanerna. Detta görs emellertid
oftast på ett fiktivt sätt. När man t.ex. vill utveckla elevens taluppfattning, så
använder man material som anses leda till en bra taluppfattning, men vilken
taluppfattning man avser att utveckla är för det mesta otydlig. Variationen
kopplas snarare till material i matematikverkstaden än till taluppfattningen. Vi
uppfattar detta som att de förmågor som beskrivs i kursplanen tillåts leva ett
eget liv. Samtidigt menar vi att det inte går att arbeta med kursplanens syfte
(förmågor) isolerat från ett innehåll.
Ett annat intressant enkätsvar är följande:
Vi har lagt ner mycket tid på att fundera på vad eleverna ska ha med sig från undervisningen
och hur vi på bästa sätt ska kunna förmedla det. Vi har varierat mellan genomgångar, labo-
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rativa moment, klassrumsdiskussion och datorprogram för att se vilken metod som har varit
den bästa för just det begreppet vi vill att eleverna ska lära sig.

Här utgår man från innehållet, alltså vad eleverna ”ska ha med sig från undervisningen”. Det man varierar är emellertid i själva verket, liksom i de flesta av
projekten, arbetssätt, material och medium. Detta blir också tydligt under de
flesta av de lektioner vi observerat. Man utgår i undervisningen inte från det
innehåll eleverna ska lära och anpassar metod och material till detta. Istället
utgår man från arbetssätt och material. Formen blir på det sättet oftast överordnad innehållet.
Fokus på arbetssätt utan tydlig koppling till innehåll framkommer även vid
intervjuerna. Flera lärare uttrycker att de nu känner sig säkrare i att våga prova
nya arbetssätt och att lämna boken när de fått diskutera tillsammans med kollegor, men det visar att de i själva verket sällan tar upp vad det är eleverna ska
lära sig eller har lärt sig. Det finns emellertid enkätsvar som avviker från detta
mönster och tar upp kopplingen mellan aktivitet och matematiska förståelse
hos både elev och lärare:
Pedagogerna har ökat sitt medvetande om vikten av att synliggöra matematikinnehållet i de
laborationer och aktiviteter som genomförs. Arbetet visar att det är viktigt att eleverna har
grundläggande kunskaper i matematik. Det är också viktigt att lärarna ställer sig frågan
”varför ska vi göra detta? Vad är det matematiska innehållet i denna aktivitet?”

Anledningen till att man satsar på den laborativa matematikundervisningen
och matematikverkstaden är enligt flera lärare att undervisningen på det sättet
ska bli mer lustfylld och varierad. De har därför uppskattat flera av de externa
föreläsare som har gett olika inspirationsföreläsningar men som dessa föreläsare
själva säger så räcker inte detta utan en fördjupad egen förståelse för matematiken måste till.
Lärarna måste veta vad de ska lära eleverna och hur de ska kunna det. Ett stort problem är att
så många lärare kan så litet i matematik och inte själva har förstått det som de ska få eleverna
att förstå. Då hjälper det inte med lite roliga grejor eller roliga problemuppgifter.

En annan vanlig uppfattning som framkommer i både enkäter och intervjuer
är att man lär bättre ju fler sinnen som används:
Att få arbeta med flera olika sinnen, mycket visuellt och taktilt, underlättar förståelse och
eleverna uppfattar också matematikämnet som roligare än om man bara jobbar i boken. Det
är lättare att lära sig om det är roligt och om man har ett tilltalande material.

Givetvis är det så att man lättare lär sig det som är roligt att lära och ibland
är det lättare att lära sig det man ser och tar i, än det man bara hör eller läser.
Men man får inte glömma bort att det är förståelsen som är överordnad såväl
sinnena som lusten. Om man som elev inte förstår ämnesinnehållet, så spelar
det ingen roll hur rolig man än gör lektionen eller hur många sinnen man än
använder. Det är oroande att man i flera av projekten lyfter fram faktorer som
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lustfyllt, varierat olika uttrycksformer och användandet av olika sinnen utan
att koppla detta till inlärning av ett matematikinnehåll. Vi får ibland intrycket
att man uppfattar matematiken i sig som så tråkig att man måste använda lustfyllda arbetssätt för att skapa motivation. Det man istället borde fokusera på är
vad som kan skapa intresse och utmaningar inom själva ämnet. Vad vi förstår
kräver detta emellertid betydligt mer kunskaper i ämnet och dess didaktik än
de flesta lärare idag besitter.
Om kompetensutveckling
Det har förekommit kompetensutveckling av olika slag inom projektet. Den
vanligaste kompetensutveckling har varit studiecirklar om litteratur. Läsningen
och diskussionen av litteraturen har av lärarna beskrivits som en bra möjlighet
att få reflektera över sin matematikundervisning. En del menar att detta gett
dem nya insikter om hur man kan arbeta, medan andra poängterar att de blivit
stärkta i att våga arbeta på ett sätt som de länge velat pröva. Flera säger sig ha
blivit bekräftade i ett konkret arbetssätt som de tror på.
Vid intervjuerna ger flera lärare uttryck för insikten att de behöver fördjupa
sin egen matematiska kompetens. Den litteraturen de läst och de föreläsningar
de gått på har i huvudsak varit inriktade på organisation, arbetssätt, inspiration
samt tips och idéer. Innehållet fanns givetvis alltid med, eftersom man tar upp
olika matematikaktiviteter, men diskussionerna har ofta handlat om vad och
hur man ska göra på ett genomförandeplan, mera sällan om varför, i meningen
vilken specifik matematikförståelse som aktiviteten ger möjlighet att utveckla.
Eleverna ska undersöka, upptäcka, dokumentera och redovisa. Men vad eleverna ska upptäcka, redovisa och dokumentera, bearbeta och diskutera, och
hur detta kan gå till för att utveckla ny kunskap, upplever många som svårt att
hantera. Detta stämmer också överens med vad vi sett på lektionerna.
Det finns flera forskningsresultat som lyfter fram de stora krav som ställs på
en lärares matematiska och matematikdidaktiska utbildning för att kunna hantera vardagliga undervisningssituationer och för att med framgång använda laborativt material (t.ex. Szendrei, 1996). Det är då inte kunskap om materialet
och hur det tillverkas och förvaras som i första hand behövs, utan en kompetensutveckling som bidrar till större medvetenhet om den laborativa arbetsprocessen med representationer, elevers dokumentation, lärarledda diskussioner
samt analys och bedömning för att hjälpa eleverna att utveckla och förädla sin
förståelse och sina begrepp.
Vid våra lektionsobservationer har vi sett få lektioner där man med materialets hjälp lyfter fram ett innehåll. Vi tolkar detta som att lärarna i sin utbildning/kompetensutveckling inte studerat matematikämnets didaktik på ett
sådant sätt att de förmår koppla material och metod till en meningsfull inlärning. Detta är vad forskare som Hattie (2009), Carlgren och Marton (2002)

80 laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

och Szenderi (1996) lyfter fram, utifrån helt olika perspektiv. Detta framgår
även av de klassrumsobservationer som gjorts av Löwing (2004).
Genom litteraturläsning och diskussioner i studiecirklar har lärarna inom
projekten utvecklat en medvetenhet om att eleverna behöver få matematiska
idéer konkretiserade, att det är viktigt att eleverna själva får upptäcka samband
inom matematiken, att de får uttrycka sig med olika uttrycksformer och att de
muntligt och skriftligt får uttrycka sin förståelse och berätta om sina lösningar.
Men att veta att detta är viktigt och att i klassrummet realisera detta på ett meningsfullt sätt är inte samma sak. Flera lärare utrycker att de vill och behöver
ha stöd för att genomföra detta ända in i klassrummet. Vår tolkning av detta
är att det är lärares egna kunskaper i matematik och matematikämnets didaktik som är den begränsande faktorn.
Fördelen med studiecirkeln som en del av en kompetensutveckling beskrivs
av Colnerud och Granström (2009). De menar att många lärare tvingas utveckla sin yrkesroll i ensamhet och att risken då är att läraren lika väl kan utveckla kompetens som inkompetens. En väl ledd studiecirkel kan hjälpa lärare
att hitta rätt fokus och utveckla en lämplig kompetens.
Om laborationer
På två av de skolor vi besökt har ett man använt konferenstid för att presentera
en eller ett par laborationer och gå igenom hur de är tänkta att användas och
vad syftet med dem är. Det har då ofta varit matematikutvecklare som stått för
detta. Detta har varit uppskattat och flera lärare säger att de skulle vilja få en
sådan genomgång av alla aktiviteter för att de ska känna sig trygga och våga
använda dem på sina lektioner. I enkäterna finns svar som ger en bild av att
alla på skolan är väl insatta i verkstadens aktiviteter:
Att arbeta med ”matematiklådor” i klassrummet och att utrusta lärarlagen med laborativt
material i klassrummet skapade möjlighet till mer spontan och mer frekvent användning,
vilket utnyttjades.
Det är inte bara vi i Matteprojektgruppen som ”kan verkstaden och materialet”. Under
kompetensdagar har alla varit med och tillverkat material/aktiviteter och sedan testat
dem i sina klasser. På så sätt känner alla till vad som finns i verkstaden och har deltagit
i utvecklingen av den och den egna undervisningen.

Så här ser det emellertid inte ut på alla skolor. På de flesta skolor vi besökt har
det istället framkommit att många lärare inte känner sig tillräckligt bekanta
med materialet och dess syfte för att kunna använda sig av det i någon större
utsträckning.
I det här sammanhanget är det intressant att lyfta fram den forskning
(Sandberg & Targama, 1998) som visar att resultatet av den kompetensutveckling lärare deltar i styrs av den uppfattning deltagande lärare har av sitt yrke.
Om läraren t.ex. anser att den huvudsakliga uppgiften är att utveckla elevernas
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utveckling. Om läraren fokuserar på arbetssätt så är det detta som uppfattas
och utvecklas. Sandberg och Targama menar att kompetensutveckling därför
bör starta i en diskussion om vad läraryrket innebär och vilka kompetenser
som är nödvändiga för att uppdraget ska kunna utföras på ett professionellt
sätt. Det här överensstämmer väl med de vad-, hur- och varför-frågor som
Carlgren och Marton (2002) lyfter fram.
När det gäller de projekt som handlar om laborativ matematikundervisning
borde en utgångspunkt ha varit en diskussion om vad matematikundervisning
ska syfta till när det gäller utveckling av elevernas matematiska förmågor och
vilka kompetenser inom matematikämnet som läraren själv bör besitta för att
kunna undervisa i och om matematik på ett professionellt sätt. Flera av de
intervjuade lärarna har också kommit fram till att det finns ett behov av ytterligare kompetensutveckling om skolmatematikens innehåll.
Vad händer nu?
Ett hinder för att fördjupa sin kompetens, och som ofta lyfts fram, är tidsbristen och alla praktiska problem som ska lösas. De flesta skolledare är dock mer
positiva i sin syn på att de samtal som nu kommit igång ska fortleva även efter
projektet. Det finns en tilltro till att det intresse för matematikundervisningen
som har vaknat till liv under projektets gång ska hålla samtalen vid liv. Skolledarens roll för att skapa möjlighet till fortsatt gemensam mötestid är viktig
och detta uttrycks som en förutsättning för att utvecklingen inte ska stanna
av. Vid våra besök har det emellertid visat sig att det förekommer en mycket
stor variation vad gäller skolledares deltagande i projektet. De flesta skolledare
har varit väl insatta och engagerade. De har en tydlig målsättning med vad de
vill med projektet och de har i vissa fall dragit igång det hela utan något större
stöd bland kollegorna från början. Då vi inte hunnit lära känna arbetslagen på
djupet vid våra relativt korta besök är det svårt att uttala sig om vad skolledarnas olika engagemang fått för konsekvenser på arbetet. Samtliga deltagande i
projektet påpekar dock att skolledarnas deltagande upplevs som mycket viktigt
och detta stöds också av forskning där det framkommer att den samarbetande
kulturen mellan lärare och skolledare är central för att skolans självförnyelse
ska främjas. En samarbetande kultur utmärks av att lärare och skolledare för
samtal med varandra om undervisningen (Ekholm m.fl. 2000). Ett problem
som uttrycks bland lärarna är dock att de flesta lärare är klasslärare med inriktning mot de tidigare skolåren, och då det genomförs utvecklingsarbeten inom
flera ämnen blir det svårt att hinna delta överallt.
En synpunkt som ofta framkommit är att man tycker projektet har getts
för kort tid. Från det att pengarna har beviljats till det att arbetet ska redovisas
har man haft ett par terminer på sig. Många upplever som att de ”precis har
kommit igång och nu ska det vara klart”. En beskrivning av utvecklingsarbeten
brukar inom forskningen beskrivas med hjälp av olika faser (Folkesson m.fl.
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2004). I initieringsfasen ska lärarna ges möjlighet att förstå vad som ska sättas
igång. Här kan det uppstå en dialog mellan entusiastiska förespråkare och mer
skeptiska motståndare. Enligt författarna kan det ta upp till två år för att få
alla att inse betydelsen och innebörden av projektet. Till hjälp har man externa
föreläsare, studiecirklar med mera. Vi har tydligt upplevt skillnaden mellan väl
motiverade personer och de mer kritiska. Det har ibland varit ett stort glapp
mellan engagerade och entusiastiska projektledare och lärare som mest ”varit
med för att de måste”. Det har också varit stor skillnad på i vilken grad projektledare varit medvetna om dessa olika attityder. Att man ska få alla med på
tåget med samma entusiasm är nog inte realistiskt. Den relativt korta tiden har
också gjort det problematiskt. Dock har alla skolor haft en ambition att alla
undervisande lärare ska delta, vilket upplevts som viktigt.
Efter denna fas kommer implementeringsfasen, nu ska det nya prövas och
erfarenheter bytas. Denna fas är enligt forskarna energislukande och kritisk
och kan ta upp till ett år. Det är nu problem och svårigheter uppstår. Detta
stämmer överens med de erfarenheter vi fått ta del av. I detta skede har man
som tidigare framkommit, upptäckt dels att arbetet kräver mycket tid, dels att
laborativt material i sig inte löser elevers eventuella svårigheter i matematik
utan att det krävs en djup insikt hos läraren om det matematiska innehållet.
Under denna fas krävs ofta stödjande funktioner. Precis detta har flera lärare
insett och gett uttryck för då man efterlyser mer ämnesfördjupad kompetensutveckling och stödjandefunktion.
Den tredje fasen, institutionaliseringsfasen innebär att det som prövats nu
ska fungera rutinmässigt som en naturlig del av det vanliga arbetet. I detta fall
innebär det att laborativt material ska användas som en naturlig del i den reguljära matematikundervisningen. Här påpekas vikten av att inte ge upp och att ha
målet klart för sig. Det är oron för vad som ska hända inom denna fas som till
viss del kommer till uttryck i samtalen med lärarna. En del lärare som prövat att
arbeta laborativt men upplevt det som svårt kan lätt vilja återgå till sin tidigare
undervisning och om inte organisationen skapar möjlighet till fortsatta möten
och samtal befarar en del att arbetet kommer att stanna av trots att man vill fortsätta. Men flera är övertygade om att tack vare möjligheten som projektet inneburit med att starta upp ett laborativt arbetssätt så kommer man att fortsätta.
En fjärde fas, spridningsfasen, kan pågå parallellt med de tidigare faserna.
Den innebär att sådant som fungerat bra sprids till andra skolor och att en
dialog kan uppstå. I de flesta fall har inte någon större spridning skett mellan
skolor. Ibland har man utnyttjat tillfällena med externa föreläsare till att bjuda
in närliggande skolor på gemensamma studiedagar. Vid ett antal skolor med
undervisning i skolår F-5 eller F-6 har man uttryckt en viss besvikelse över svårigheter att involvera lärare från skolår 6–9 alternativt 7–9.
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Det är en övervägande majoritet av skolår 1–6 i ansökningarna. Av enkät
svaren framkommer behovet av att planera i ett årskurs 1–9-perspektiv. Det
här ingick fram till 2010 i lärarens uppdrag bl.a. som en del av arbetet med att
skriva lokala pedagogiska planeringar. Att man satsat projektmedel på detta tolkar vi som att lärarna i sitt vardagliga arbete inte har utrymme för detta. Kanske
är det dags att närmare utreda lärarnas arbetssituation som förändrats radikalt
under senare år och numera även infattar att skriva en lokal pedagogisk plan
och att skriva individuella utvecklingsplaner. Frågan om lärarnas tid är ett genomgående och återkommande inslag i lärarnas återkoppling och reflektioner.
Laborationen, läroboken och tiden
Många lärare har upplevt en konflikt mellan läroboken och laborationen. En
sådan konflikt bygger på elevernas förväntan och deras förutfattade mening
om att de är läroboken som utgör det viktigaste inslaget i matematikunder
visningen.
I de två grupper där åk 9 elever ingick fann vi att det var svårt att lyfta in ett arbetssätt som
inte var förankrat sedan tidigare. Eleverna hade svårt att ta laborationerna på allvar och att
använda dem. Eleverna var starkt fokuserade på nationella prov och på räkning i boken. Det
innebar att resultaten i åk 9 inte var tillfredställande. Vår slutsats är att arbetssätt och metoder
behöver komma in tidigare än sista året i skolan.

När man på en skola vill förändra sin undervisning och t.ex. införa nya arbetsformer på skolan så krävs det en inskolning. Denna inskolning är betydligt
enklare att genomföra under de första skolåren innan eleverna har bildats sig
en uppfattning om hur undervisningen ”ska se ut”. Av det skälet måste man
ibland vänta några år innan nya idéer kan införas även under senare årskurser.
Att eleverna, speciellt under högstadiet har fokus på lärobok och nationella
prov är en vanlig iakttagelse som bygger på tidigare erfarenheter.
Många elever har haft svårt att förstå syftet med att jobba med laborativt material och vill
hellre jobba med boken. Andra tycker att det har varit ett utmärkt tillfälle att leka med
materialet istället för att göra de uppgifter som förväntas av dem.

De här synpunkterna har vi mött på flera håll. Vad man då ofta inte tänker på
är att någon har lärt eleverna att det är boken som är viktigast. Man har som
lärare gett fel signaler till eleverna. Om man som lärare, i sin handling och bedömning, visar att det är arbetet med laborationer som är det viktigaste, så får
även eleverna en sådan uppfattning.
Den här synen på läromedlets viktiga roll i undervisningen delas ofta av
föräldrarna: Det finns en oro bland föräldrarna att man missar något om man
inte gör alla uppgifter i läroboken. Skeptiska föräldrar menar, trots den information som getts, också att:
Det räcker inte att enbart laborera och teoretisera, man måste även befästa det grundläggande
hantverket, t.ex. klockan, enheter, algoritmer osv.
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Vad de här citaten visar är vikten av att även föräldrarna är väl insatta i vad
som händer när man arbetar med nya projekt. Det handlar då inte bara om att
tala om vad man gör i undervisningen utan varför man gör det man gör och
fördelarna med detta. Om man som lärare verkligen tänkt igenom varför man
föredrar laborationer framför att använda läroboken och redovisar detta, blir
det givetvis lättare både för föräldrar och elever att förstå avsikten och fördelarna med ett nytt arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att man som lärare inte
blir så fokuserad på laborationen att man glömmer bort vikten av färdighetsträning. En sådan färdighetsträning kan givetvis gå till på olika sätt, men den
måste vara väl planerad och strukturerad. Det är detta man hittills erbjudits av
de läromedel som många nu inte längre vill använda.
Inom ett av projekten har man reflekterat en hel del över detta:
Att göra en laborativ övning, som man tror kommer att öka förståelsen för något, och sedan
inser hur viktigt det är att verkligen förklara syftet, målet och instruktionerna ordentligt, och
har man inte gjort det, så förloras hela värdet av det laborativa inslaget. Det blir bara en annorlunda grej, som görs bara för görandets skull.

En annan synpunkt på arbetet med laborationer är att de ofta tar så lång tid att
genomföra. Detta kan uttryckas så här:
När man arbetar delvis laborativt och varierat känns det som att man behöver mera tid till
ämnet matematik. Det finns så mycket att göra, så stora områden att täcka och eleverna
måste få utvecklas i sin egen takt. Det känns som att tiden i klassrummet inte räcker till för
att grundligt hinna med att täcka upp allt.

Skolans ramar är begränsade när det gäller såväl tillgång till tid som till material. Det gäller därför att noga tänka igenom sin planering. Ibland verkar det
som om man valt att genomföra en laboration eftersom man råkar ha ett material som man gärna vill använda. Eftersom tiden alltid är en bristvara borde
man i förväg ha tänkt efter om just den laborationen är så viktig. Många av
de laborationer vi tagit del av vid klassrumsbesöken har faktiskt tagit orimligt
lång tid att genomföra, åtminstone i relation till det utbyte de gett. I många
fall skulle man kunnat få samma utbyte av laborationen om man utfört den
gemensamt som en demonstration, där man kontinuerligt diskuterar med eleverna vad de ser. Att eleverna nödvändigtvis måste ta i ett material för att förstå
är för övrigt en spridd missuppfattning.
På en del håll ser man även en konflikt mellan laboration och färdighets
träning.
Då laborativa inslag i matematiken ersätter den traditionella katederundervisningen hinner
inte eleverna utföra räkneövningar i lika stor kvantitet, till fördel för inslag av kvalitativa
övningar. Vi hoppas kunna se en positiv effekt i elevernas förståelse för matematiken, och en
bättre måluppfyllelse, genom en varierad matematikundervisning, men det kan finnas en risk
att elevernas färdighet och vana att lösa matematikuppgifter påverkas negativt.
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Vi ser här exempel på den konflikt många ser mellan förståelse och färdighet. Det gäller därför att i planeringen väga dessa två typer av kunskap mot
varandra. Ofta är det så att en bra förståelse underlättar en färdighetsträning.
Det gäller också att kunna se nyanserat på laborationer och konkretisering. Ju
yngre eleverna är, desto viktigare är det att konkretisera. Samtidigt är det så,
att efter hand som eleverna har abstraherat ett allt större innehåll, är det viktigt
att de får använda sig av ett abstrakt tänkande. Efter hand blir ju matematiken
allt mer abstrakt till sin natur. Detta innebär i sin tur att eleverna successivt
bör övergå från att laborera med hjälp av ett material, till att laborera med
matematiska uttryck. Detta är för övrigt något som brukar saknas i litteraturen, som är så inställd på de yngre åldrarna, att man helt försummar laborationens roll och karaktär under de senare årskurserna. Det här kan knytas an till
följande citat:
Den bästa inlärningen är den då eleverna får arbeta konkret och göra sina egna upptäckter
och iakttagelser samtidigt som man som lärare finns där och ställer de rätta frågorna som kan
föra elevens resonemang vidare. Det är dock svårt att praktiskt alltid kunna arbeta så, då
faktorer som gruppstorlek och gruppsammansättning kan göra detta svårhanterligt.

Citatet innehåller två intressanta aspekter. För det första kopplar man iakttagelser och aspekter till att arbeta konkret. Detta är oftast fallet när det gäller
yngre barn, men målet med matematikundervisningen är abstraktion. Det
innebär att det är minst lika viktigt, och med tiden ännu viktigare, att eleverna
kan knyta iakttagelser och aspekter till en mer formaliserad matematik, som de
vid det här laget bör uppfatta som lika konkretiserande som ett material. På så
sätt löser man även problemen med den andra aspekten som lyfts fram, nämligen gruppstorlek och gruppsammansättning. Det är tyvärr så att tillgången
till material och arten av material kan vara en begränsande faktor när det gäller
laborationer.
I flera av projekten har vi funnit ett alldeles för stort fokus på material och
medium i undervisningen, vilket kan leda till nya problem:
En annan svårighet är att matematikprogrammen vi köpte in till datorerna inte har fungerat
tillfredställande, då installationerna har krånglat och hjälpen från leverantören har uteblivit.
Planeringstid samt utvärderingstid måste vara utsatt på schemat, annars är det lätt att det inte
går att dokumentera, underhålla, utveckla och reflektera.

Det är givetvis så att det är lättare att genomföra undervisningen med hjälp av
ett visst material eller medium än med ett annat. Men det är inte val av material eller medium som är det centrala, utan det innehåll som ska lyftas fram och
det kunnande som ska bli resultatet. Det visar sig då att skillnaderna i material
och medium i själva verket är minimala. Till detta kommer, som framgår av
citatet, hanteringen av material och medier.
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Slutsatser och diskussion

Vi har valt att presentera våra slutsatser dels utgående från vad vi observerat
under våra lektionsbesök, dels utifrån den information som vi fått via enkäter
och intervjuer. Utgångspunkt för diskussionen tar vi i de riktlinjer som gällt
för fördelning av projektmedel.
I Skolverkets riktlinjer för ansökan anges syftet för Matematiksatsningen:
Statsbidraget syftar till att stimulera och stärka skolornas eget utvecklingsarbete med att
höja kvaliteten på matematikundervisningen. Stadsbidraget ska ses som en komplettering
av övriga insatser som görs för ökad måluppfyllelse ... Ytterst ska fler elever lämna grund
skolan, med minst betyget godkänd i matematik.

Tanken är alltså att stärka skolornas eget utvecklingsarbete men i riktlinjerna
lyfts även fram att ”samverkan med högskolan som dialogpartner kan hjälpa
till att sätta ord på det vardagliga arbetet och lyfta det till en mer generell
nivå.” För att skolutveckling ska bli bestående pekar man i riktlinjerna även ut
tre framgångsfaktorer som man anser viktiga att ta hänsyn till inom projektet:
• fokusering på mål och resultat
• delaktighet och inflytande
• långsiktighet och uthållighet
Ett flertal forskningsresultat pekar på lärarens betydelse för elevers lärande.
Niss (1994) betonar tydligt lärarens viktiga roll i skolans matematikunder
visning. Han påpekar att eleverna inte lär sig matematik av sig själva.
As the learning of mathematics does not take place spontaneously and automatically,
mathematics needs to be taught. (s. 368)

Det är lärarens uppgift att planera, organisera och genomföra undervisningen
samt bedöma och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Detta kräver i sin
tur goda matematikdidaktiska ämneskunskaper och övriga kunskaper inom
matematikämnets didaktik. Det är också läraren som sätter reglerna för och
styr den kommunikation som sker i klassrummet.
De mål som uttrycks i projektansökningarna och som förtydligas i enkätsvar
och intervjuer, ger ofta en annan bild av målen än de som nämns i Skolverkets
riktlinjer för bidragen. De vanligaste målen är i korthet:
• bort från läromedlens styrning
• mer variation i undervisningen
• arbeta med förmågor.
De formuleringar som används är i de flesta fall styrda av den aktuella matematikdidaktiska retoriken. Det här gör det många gånger svårt att tolka vad
som avses med målen. Den tolkning vi gör bygger därför till stor del på vad vi
faktiskt sett under de lektioner vi besökt.
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Formuleringar av syfte och mål för projekten, har ofta beskrivits på ett sätt
där det inte tydligt framgår på vilket sätt dessa förväntas leda till en bättre måluppfyllelse. Ett hinder som vi konstaterat inom flera projekt är lärares bristande ämneskunskaper och didaktiska ämneskunskaper, något som inom forskningen brukar lyftas fram som framgångsfaktorer av forskare som Gustafsson
och Myrberg (2002) och Hattie (2009). Vi vill i det här sammanhanget erinra
om motsvarande erfarenheter inom läs- och skrivundervisningen. Av avhandlingen Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 (Alatalo, 2011) framgår att
många utbildade lärare saknar kunskaper om språkets struktur och grundläggande stavningsregler. De saknar därmed verktyg för att kunna ta ställning till
sina elevers kunnande och ge dem adekvat undervisning. Som en följd av detta
låter man eleverna praktisera läsning utan att ge dem stöd i deras läsutveckling.
På motsvarande sätt beskriver rapporten Rum för lärande (Truedson, 1994) vad
som kännetecknar framgångsrika lärare i de första årens läs- och skrivinlärning.
I en sammanfattning av rapporten kan man läsa:
En bra lärare låter eleverna ha inflytande över vad som händer i klassrummet. Men samtidigt
har de goda lärarna en klar struktur på arbetet och styr med fast hand arbetet i klassrummet.
Lärarna kombinerar en målmedveten undervisning med stor flexibilitet i planering och genomförande. De reflekterar över sin egen undervisning i relation till elevernas inlärning och
utveckling. ... Lärarna utnyttjar sitt professionella kunnande och kombinerar olika metoder
utifrån eleverna behov.

Vad vi ser under de besökta lektionerna är att, trots en rik tillgång till material
och uppslag till laborationer, blir resultatet av matematikundervisningen begränsad, eftersom lärarna i allmänhet saknar didaktiska ämneskunskaper för
att undervisa i matematik. Detta är även något som lärarna ofta själva blivit
medvetna om under projektets gång och lyfter fram i intervjuerna.
Vi har funnit att de flesta skolor lagt stor del av de beviljade medlen på att
köpa in, och tillverka, material av olika slag. Detta är inte oviktigt eftersom vi
vet att många skolor, på grund av dålig ekonomi, lider brist på material som
kan användas för att konkretisera undervisningen och för att kunna utföra
intressanta laborationer. Samtidigt har vi sett hur många av de skolor som nu
satsat på att köpa in och tillverka material blivit så fokuserade på materialet,
och aktiviteter med materialet, att de aspekter av matematiken som materialet
var avsett att belysa, har kommit i skymundan. På så sätt har laborationerna
ibland blivit ett hinder för elevernas lärande.
I god tid innan vi gjorde våra lektionsbesök, fick skolorna besked om vad vi
ville se. Inom projekten har man då haft tid på sig att förbereda lektionerna.
Av det skälet har de lektioner vi fått se, ofta inte varit vardagens pågående lektioner, utan lektioner som fått illustrera hur man vill arbeta laborativt. Vad vi
har sett, tolkar vi därför som den trend som visar vart undervisningen på de
besökta skolorna är på väg. Hur ser då denna trend ut? Vi kan först konstatera
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att vi nästan aldrig såg en lärobok användas och att det sällan förekom färdighetsträning (att komma ifrån läroboken har varit ett uttalat mål för lärarna).
Eleverna var istället mycket aktiva med att, oftast i grupper, arbeta med olika
typer av material. Lektionerna var oftast väl organiserade och eleverna var engagerade och intresserade av vad de gjorde. När det gäller det uttalade målet
att variera undervisningen och komma bort från enskilt arbete i läroboken har
man lyckats väl. Men när vi närmare analyserar vilken matematik eleverna via
dessa arbetssätt fick möjlighet att förstå, ser vi tydligt att det inte blev optimalt.
Vad är det då som fattas? Ett enkelt svar är matematiken. Satsningen har
skett på material och tillhörande övningar och laborationer, men i mycket liten
utsträckning på att fördjupa lärarnas kunskaper genom kompetensutveckling i
matematik (och då avses den grundläggande skolmatematiken). Det är viktigt
att inse att materialet i sig är dött och att laborationerna inte har något värde
om man inte förstår vad de syftar till i form av matematikförståelse. Den mest
grundläggande frågan är inte hur eller vad som ska göras utan varför. Alltså, av
vilket skäl används materialet eller laborationen och på vilket sätt kan de bidra
till elevernas lärande? Det räcker inte med att eleverna har tillgång till material,
är aktiva, arbetar i grupp och använder flera sinnen. Detta är endast medel för
att nå uppställda mål. Vad vi saknat är tydligt uttryckta mål och didaktiska
kunskaper som gör det möjligt att nå fram till målen.
Det här är en erfarenhet vi delar med Risbeck (2008). Hon pekar på behovet av att läraren styr undervisningen mot avsedda mål. I hennes studier
av elever som arbetar med ett undersökande arbetssätt och konkretiserande
material inom matematik framkommer det att klippandet, färgläggandet eller
mätandet i sig inte utgör någon garanti för att aktiviteterna styrs in mot prövandet av matematiska perspektiv och resonemang. Läraren roll måste vara att
introducera och ge sammanhang åt termer och begrepp om eleverna ska tillägna sig det avsedda matematiska innehållet. Eleverna tar inte det steget själva.
Att se och göra är ingen garanti för att förstå. Ett undersökande arbetssätt leder
inte automatiskt till ökad insikt hos eleverna.
8.1
Framgångsfaktorer
Det som var utmärkande för de framgångsrika lektioner vi tog del av, var att
lärarna hade klara mål såväl för lektionen som för lektionens roll i en långsiktig
planering. Dessa lärare har satsat på att fördjupa sina didaktiska ämneskunskaper och kunde därför klart se materialets eller laborationens roll i elevernas
inlärning. Av intervjuerna framgick det att dessa lärare hade klara mål för
lektionen som även ingick i en övergripande och väl strukturerad planering.
För dem stod målet, alltså vad eleverna skulle lära sig, i centrum. Med hjälp
av diagnoser hade de kartlagt elevernas förkunskaper och visste därmed vad
eleverna kunde respektive ännu inte kunde. De material och de metaforer de
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använde, hade en klar relation till vad de avsåg att eleverna skulle lära sig (abstrahera). På det sättet blev inte materialet eller formalia kring laborationen
styrande, utan de kunde med flexibilitet följa upp såväl nya idéer från eleverna
som missuppfattningar.
Lärarna hade som mål att variera undervisningen, men för dem handlade
det om att variera frågorna i avsikt att individualisera. När de kommunicerade
med en större grupp elever, förmådde de att variera frågorna utifrån vilken elev
i gruppen de vände sig till. De kunde på det sättet utmana olika elever. De här
lärarna var också noga med att sammanfatta vad man gjort under lektionen
och sätta in detta i ett vidare sammanhang. Kommunikationen med eleverna
fördes på ett korrekt språk och lärarna var noga med att utreda begrepp och
egenskaper. Ett exempel är den lektion i årskurs 2 där man arbetade med
månghörningar. Eleverna kunde där inte bara namnen på olika månghörningar utan de kunde även klassificera dem med termer som sida, hörn, vinkel, diagonal, symmetri och symmetrilinje. Ett annat exempel är den lärare i årskurs
1 som med hjälp av utmanande frågor fick eleverna att utföra betydligt svårare
multiplikationer än man kunde förvänta sig av elever i den åldern. Variation
för dessa lärare innebar att belysa innehållet på olika sätt och ge eleverna möjlighet att såväl passivt lyssna som aktivt visa att de tagit till sig kunskapen.
8.2
Begränsande faktorer
Under flera av de lektioner vi följde saknades fokus på innehållet. Orsaken till
detta är enligt vår uppfattning att det dels saknades tydliga mål för lektionen,
dels att lärarens matematikdidaktiska kunnande inte räckte till. Hanterandet
av materialet blev av det skälet överordnat inlärningen. Under en lektion i årskurs 3 där eleverna skulle arbeta med volym blev det viktigare för eleverna att
hälla vatten i en flaska än att ta reda på flaskans volym, vilket var målet. Under
en lektion i årskurs 1, var målet att studera egenskaper hos geometriska former.
Det material man använde var logiska block. Eftersom de logiska blocken har
betydligt fler egenskaper än just de geometriska formerna (storlek, tjocklek och
färg) kom lektionen att handla om sortering istället för geometriska former
och deras egenskaper. Under en annan lektion i årskurs 1 arbetade man med
area. Man utgick då från materialet pentamino. På grund av materialets struktur tappade man ibland fokus och areamätningen övergick i en multiplikation
med 5.
En förklaring till att man så ofta tappade fokus under lektionerna verkar
vara att man hade satsat ensidigt på material och på laborationer utan att
koppla dem till mål och att sätta in dem i en långsiktig planering. Det blev
därmed materialet i sig och hanterandet av materialet som fick all uppmärksamhet. Konsekvenserna blev ibland att elever kunde ge helt felaktiga svar, eller
att elever kunde ge intressanta förklaringar och att inget av detta uppmärksamlaborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder 91

mades eller följdes upp. När vi studerar litteratur som beskriver arbete med
material i matematikundervisningen finner vi att man även där ofta fokuserar
på materialet och laborationen i sig men glömmer bort att beskriva dess roll
och funktion i undervisningen. Kanske tar författarna för givet att lärarna behärskar detta.
Under flera av de lektioner vi observerade var den innehållsliga nivån i
undervisningen mycket låg. Man arbetade med uppgifter som borde ha förekommit ett eller ett par årskurser tidigare. Vi baserar dessa iakttagelser ur två
aspekter, dels en rimlig tolkning av det centrala innehållet i kursplanen, dels i
de diagnoser och intervjuer vi gjorde med eleverna och som visade att de redan
tidigare hade abstraherat det innehåll som laborationen eller övningen avsåg
att förklara. Exempel på detta är talkorten i årskurs 3 vars syfte var att synliggöra positionssystemet. Detta behärskade redan i stort sett alla elever, vilket
blev helt klart när de senare under lektionen färdighetstränade detta genom
spelet Talstigen. Ett annat exempel var division i årskurs 4 och årskurs 5. Där
arbetade eleverna med fyrfältsblad och de skulle utföra mycket enkla divisioner
med hjälp av föremål trots att eleverna för länge sedan behärskade divisionerna. Vad lärarna däremot missade var det egentliga målet, nämligen att skilja på
innehålls- och delningsdivision, något som eleverna borde ha lärt sig ett par år
tidigare. Vi tolkar detta så, att man snarare använde materialet för att det fanns
till hands, än för att lyfta fram ett väsentligt innehåll.
När man använder ett material i konkretiserande syfte så är tanken att
man med materialets hjälp ska underlätta för eleverna att förstå (abstrahera)
en matematisk idé, metod eller modell – inte att lösa en uppgift genom att
manipulera med materialet. Johansson och Wirth (2007) menar t.o.m. att ett
oreflekterat användande av konkretiserande material kan leda till en manipulation som i själva verket kan förhindra en abstraktion och en utveckling av
elevers kunskaper. Under flera av de lektioner vi studerat fortsatte alla elever att
använda konkretiserande material fastän de flesta av dem redan abstraherat och
därför borde ha fått ta ett steg vidare och fått nya utmaningar. Det här innebar
att många av eleverna visserligen sysselsattes med något under lektionen och
var aktiva, men det handlade inte om inlärning utan ofta om det som brukar
kallas improduktiv överinlärning, alltså att eleverna fortsätter att öva på det de
redan kan.
Att arbeta med ett innehåll som eleverna redan behärskar kan man möjligen
göra som en kort repetition innan man tar ett steg vidare i undervisningen.
Det primära syftet måste emellertid vara att eleverna hela tiden ges möjligheter
att utveckla sitt kunnande. Man måste hela tiden våga utmana eleverna. Just
detta, att våga utmana och att ha höga förväntningar på eleverna är, som redan
beskrivits, en viktig framgångsfaktor.
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En förutsättning för såväl individualisering som kontinuitet i undervisningen, är den formativa bedömningen som på senare tid blivit ett prioriterat
område. En formativ bedömning, formell eller informell kan göras innan man
planerar att utföra en lektion eller en laboration. Man kan då säkerställa att
alla elever har förkunskaper för det man avser att göra, men man kan också få
reda på att vissa elever redan behärskar området. Det var sällan vi kunde iaktta
någon sådan koppling mellan laborationer och förkunskaper. En annan typ av
formativ bedömning görs kontinuerligt under lektionen och hjälper läraren att
modifiera lektionen utgående från elevernas respons. Vi kunde konstatera att
en del lärare är duktiga på att ställa rätt frågor och utreda missuppfattningar.
Dessa lärare hade också en förmåga att utmana sina elever. Andra lärare var
så upptagna av att hantera materialet eller följa metoden att de inte förmådde
fånga upp elevuppfattningar och att utveckla dem. Ett exempel på detta är den
lektion i årskurs 7 där eleverna skulle storleksordna bråk som innehåller talen
6, 9 och 15. En av eleverna förklarade på ett tydligt sätt att ju större nämnaren
är, desto mindre är andelen. Ju större täljaren är, desto fler är andelarna. Därför är 15/6 störst och 6/15 minst. Om läraren uppfattat detta och följt upp
elevens förklaring, skulle flera av eleverna kunnat förstå idén med hur man
jämför tal i bråkform. Vad de flesta eleverna istället gjorde var att skriva om
talen i decimalform. De har därmed missat möjligheterna att lära sig operera
med bråk, något som kan få fatala konsekvenser när de ska ta ett steg vidare
och arbeta med algebraiska uttryck.
Bland de förmågor som lyfts fram i kursplanens syfte finner vi: att formulera
och lösa problem, analysera matematiska begrepp, föra och följa matematiska
resonemang och att använda matematikens uttrycksformer. En förutsättning
för detta är att eleverna har uppfattat ett antal centrala begrepp på ett korrekt
sätt och att de behärskar termer med vars hjälp de kan kommunicera sitt kunnande. Det här förutsätter att lärarna själva behärskar aktuella begrepp och
terminologi och att eleverna får möjligheter att lyssna till och själva använda
terminologin. Detta är inte alltid så lätt när eleverna arbetar i grupper och man
som lärare inte kan följa alla samtalen, Vissa av lärarna har lagt stor uppmärksamhet på detta medan andra inte ingriper ens vid allvarligare misstag. Ett exempel är den elev om säger ”tjugoåtta delat med fyra, men som skriver 4/28 på
tavlan utan att läraren reagerar. För att konsolidera begrepp och lära eleverna
att använda korrekta termer, kan man använda sig av de genomgångar, där
man efter en laborations summerar vad man gjort och vad man lärt sig. Sådana
summeringar av lektionerna förekom sällan under de lektioner vi besökte.
Inom flera projekt menar man att det laborativa arbetet kräver mindre elevgrupper, vilket man också haft under de flesta lektioner vi besökt. Det finns
anledning att fundera över orsak och verkan. Är det tillgången till material, eller svårigheter med att leda många elever vid en laboration, som kräver mindre
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grupper? Med tanke på att undervisningstiden är given bör kravet på mindre
gruppstorlek modifieras till frågan om materialet kan användas på ett alternativt sätt, eller om det man får ut av laborationen är så viktigt att det lönar sig
att satsa på mindre grupper. Det vi kan iaktta är i själva verket att laborationen/
verkstaden i sig har blivit det primära och kommit att styra verksamheten. De
små grupperna hade möjligen varit försvarbara om de verkligen kunde motiveras med ett reellt behov, t.ex. för att individualisera undervisningen. Så är inte
fallet. Vi har sett mycket få exempel på laborationer eller konkretisering där
man kunnat erbjuda en individualiserad inlärning. Alla elever har i allmänhet
använt samma material på samma sätt oberoende av förkunskaper och förmåga.
En vanlig anledning till att de här skolorna har sökt medel för ett projekt,
är att lärarna söker variation i undervisningen samt att de vill lämna läroboken
och dess styrande inverkan på undervisningen. Det här överensstämmer helt
med dagens matematikdidaktiska retorik, men en konsekvens har blivit att
innehållet och elevers förståelse för innehållet ofta tappas bort. Vad man varierade under de lektioner vi följde, var i allmänhet arbetsform och arbetssätt
med fokus på olika material. Detta är också den uppfattning om variation man
får av Skolinspektionens rapporter. Självklart kan man med denna variation
skapa tillfällen till inlärning, men fokus ligger fel. Arbetsform, arbetssätt och
material är enbart medel som används för att nå ett mål, men det är olyckigt
när medlen tillåts blir överordnade målen. De laborationer vi tagit del av påminner snarast om klassisk katederundervisning i den meningen att alla elever
gör samma sak oavsett individuella förmågor och utan hänsyn till hur långt
olika elever har kommit i sitt lärande. Vi tror inte detta är avsikten, men blir
en konsekvens av det genomförande vi observerat under lektionerna.
Vi menar att man kan variera undervisningen på flera nivåer. Inom så kal�lade learning studies kan variation handla om att variera sättet att presentera
ett innehåll. Genom en sådan variation kan man samtidigt lägga grunden till
en individualisering, dvs. en anpassning av innehållet till olika individers förmåga att tillgodogöra sig innehållet ifråga. Variationen kan också handla om
hur man konkretiserar innehållet så att denna konkretisering leder till önskad
inlärning (abstraktion). Man kan även variera olika aspekter av ett innehåll.
Häggström (2008) beskriver t.ex. hur man kan variera lösandet av ett ekvationssystem på en rad olika sätt såväl algebraiskt som grafiskt. Ett annat exempel är bråkets olika ”ansikten” där man kan uppfatta ett bråk som ett tal, en
del av en hel, en del av ett antal, en andel och en proportion. De här typerna
av variation förekom mycket sällan under de lektioner vi följde.
Från läroboksstyrning till materialstyrning
8.3
Nästan alla projekten hade som ett syfte att frigöra sig från lärobokens styrning och istället skapa variation i undervisningen. Vad man borde ha reflek94 laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

terat över är orsakerna till att läroboken blivit allt mer styrande och att detta i
själva verket är symptom på helt andra, betydligt större problem. Vi finner två
anledningar till denna fixering vid läroboken. Den första anledningen är att
den kursplan vi fick 1994, och som skolorna hittills arbetet efter, var avsiktligt
vagt formulerad. Tanken var att lärare, genom att skriva lokala pedagogiska
planeringar, skulle bli mer engagerade i undervisningens planering och genomförande men även att man skrev fram elevernas ansvar för sitt eget lärande. Ny
forskning (Hansson, 2011) visar att det fått stora negativa konsekvenser när
ansvaret i alltför hög grad lagts på eleverna. Den andra anledningen är lärares
utbildning, där vi vet att alltför många lärare saknar reell utbildning/kompetens i att undervisa i matematik (Bentley, 2003). Skolornas lokala planeringar
(Lpp) motsvarar inte de krav som borde ställa på dem. En förklaring till detta
är enligt Linde (2006) att lärare i sin utbildning enbart lärt sig följa en kursplan inte att skriva (lokala) kursplaner. Konsekvensen har blivit att lärare, i
brist på klart formulerade kursplaner och svårigheter att skriva lokala pedago
giska planeringar, tvingats att utgå från läromedlets planering.
Det som är en styrka hos en bra lärobok är att den innehåller en (förhoppningsvis) väl sekvenserad färdighetsträning. När eleverna har tillägnat sig ett
nytt innehåll ges de därmed möjligheter öva upp och tillämpa sin förmåga.
Under de lektioner vi tagit del av förkom ingen färdighetsträning. Kanske den
förekom senare – men var kom i så fall uppgifterna ifrån? Man kan också fråga
sig när man inom projekten fick tid för färdighetsträning. Flera lärare uttrycker
oro över att laborationerna och hanteringen av material var så tidsödande att
man inte hann med sin planering. I ett par fall sa lärarna att man hade svårt att
hinna med färdighetsträningen.
I de flesta fall saknade vi det innehållsliga målet eller avsikten med aktiviteten, alltså vilken avsikten var, att eleverna skulle förstå eller färdighetsträna.
Avsikten med en laboration är enligt vår uppfattning att eleverna ska ges möjligheter att (åter)upptäcka matematiken och samtidigt utveckla flera förmågor,
såsom att föra och följa matematiska resonemang och använda matematiska
uttrycksformer. Det övergripande målet är att eleverna ska lära sig någon ny
eller utvecklad matematik. Vid en planering är det därför angeläget att man
noga tänker igenom vilka laborationer eller konkretiseringar det verkligen är
angeläget att genomföra och vilka andra alternativ som står till buds. Ett nytt
innehåll måste kunna presenteras på ett sätt som motsvarar de olika elevernas
förkunskaper. Om eleverna redan har nått en viss grad av abstraktionsnivå så
är det arbete på den (abstrakta) nivån som bör tas som utgångspunkt för undervisningen.
Målet för projekten liksom målet för de lektioner vi besökt är ofta uttryckta
på en mycket övergripande nivå och är ofta attitydmål och ”att göra”-mål där
matematikinnehållet blir otydligt och målen i projektansökningarna är ofta
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influerade av kursplanens öppna formuleringar. Många gånger saknas helt
innehållsliga mål i ansökningarna. De övergripande syftena uttrycker ofta att
eleverna ska ”kommunicera”, ”utveckla taluppfattning”, ”få problemlösningsförmåga” och så vidare. Det saknas ett specificerat innehåll att kommunicera
om eller beskrivning av matematiska modeller för att kunna lösa problem.
Under de lektioner vi besökte kunde vi se ett tydligt samband mellan klart formulerade mål och genomförandet av lektionen.
I målen för de lektioner vi besökte låg ofta tyngdpunkten på kursplanens
syfte och förmågor. Målet var att eleverna skulle reflektera, kommunicera och
se samband. Men detta kan inte ske utan innehåll. För att kunna kommunicera meningsfullt ställs stora krav på eleverna och inte minst på läraren. Det
krävs ämneskunskap, medvetenhet om vilka språkliga begrepp eleverna behöver och förmåga att gå in som samtalspartner när det behövs (Dysthe, 2003).
Utöver tydliga mål måste undervisningen även följas upp och utvärderas.
De var få projekt som lyfte fram kopplingen mellan mål och måluppfyllelse.
De elevintervjuer och diagnoser vi gjorde i anslutning till lektionerna gav ett
mycket varierat resultat. Eleverna beskrev oftast vad de hade gjort, inte vad de
hade lärt.
Ett bekymmer som lyfts fram inom flera av projekten är att laborationerna i
allmänhet tar lång tid att genomföra. Detsamma gäller användandet och organiseringen av materialet från matematikverkstaden. Konsekvensen av detta är
att man inte hinner med allt man har planerat. Vid flera tillfällen har vi även
observerat att hanteringen av själva materialet tar lång tid samtidigt som det
gett klent utbyte i form av utvecklade tankeformer. Det gäller därför att noga
tänka igenom när materialet och laborationen är nödvändiga och hur de i så
fall ska användas för att leda till abstraktion. Kanske finns det andra alternativ?
Ofta kan t.ex. en metafor vara betydligt mer konkretiserande är ett material.
Ett annat alternativ är en demonstration ledd av läraren med materialet och
varvid en eller två elever i sänder kan få hjälpa till. Liksom den traditionella
laborationen, ger demonstationen stora möjligheter att uppleva och diskutera
matematik. Dessa möjligheter ökar betydligt när läraren leder ”laborationen”
och därmed kan föra diskussionen i lämplig riktning och samtidigt ser till att
man använder ett adekvat språk. Detta ökar dessutom möjligheterna att arbeta
med förmågorna och mot kursplanens syfte.
Innan vi lämnar det här avsnittet vill vi lägga ett ramfaktorteoretiskt pers
pektiv på vad vi skrivit. Vad lärarna förmår göra är till stor del beroende av
gällande ramar. I det här fallet spelar lärarnas utbildning/kompetensutvecklig
stor roll liksom den lokala pedagogiska planeringen, diagnoser, handledningen
till de material och laborationer man använder osv. Dessa förutsättningar har
varierat en hel del mellan skolorna. Vad vi kunnat konstatera är att de lärare vi
följt verkligen ansträngt sig för att göra ett bra arbete. De har ansträngt sig att
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leda lektionerna på ett bra sätt, uppmuntrar eleverna, lyssna på dem och låta
dem komma till tals. De har varierat arbetssätt, arbetsform och material precis
som det förväntas av dem och de har försökt arbeta så som oftast förespråkas.
Vad vi saknar är emellertid didaktiska analyser av hur aktiviteter och laborationer kan ingå i en långsiktig planering. Litteraturen har fokuserat mycket på
formerna för hur man ”ska göra”, något som i sin tur genomsyrar de lektioner
vi studerat. Lektionerna har därför ofta blivit statiska och låsta till den aktuella
situationen och det aktuella materialet.
8.4
Ytterligare erfarenheter från projektet
En förutsättning för att det ska ske en utveckling av kompetensen i ett lärarlag,
eller på en skola, är att det tillförs nya idéer och insikter, helst så praxisnära, att
idéerna även kan genomföras i den dagliga undervisningen. Samverkan med
högskolor lyfts fram som en framgångsfaktor i anvisningarna till projektbeskrivningen, men trots det är det få av projekten som utnyttjat detta. De flesta av
skolorna har visserligen vänt sig till någon expert, men efter att ha kontaktat de
flesta av dessa experter, finner vi att de oftast bara besökt projektet någon enstaka gång och då som inspiratörer med någon enstaka föreläsning. De har mera
sällan använts som stöd under hela projektet. Inspirationsföreläsningar inför
starten kan vara ett viktigt inslag men det hade behövts fördjupad uppföljning.
De flesta mer konkreta idéer som tillförts projekten har därför kommit från
inköpt litteratur. Den absolut vanligast förekommande litteraturen har varit
boken Matematikverkstad (Rystedt & Trygg, 2005) vilken beskriver hur man
använder, bygger upp och förvaltar en matematikverkstad. Man har även läst
didaktisk litteratur som beskriver hur elever lär matematik. Mer sällan litteratur som behandlar strukturen i didaktiska ämneskunskaper eller hur man
individualiserar och skapar kontinuitet i undervisningen. Litteraturen har i
de flesta fall studerats i studiecirklar som letts av en lärare på skolan eller av
matematikutvecklare. Dessa studiecirkelledare har ofta gått en kurs för hur
man leder studiecirklar om aktuella böcker. Vad vi förstår så har dessa kurser
och därmed studiecirklarna fokuserat på material och metod, inte så mycket
på elevers inlärning och förståelse. Ett problem som visat sig är att flera av de
lärare som undervisar i matematik saknar eller har väldigt lite matematik i sin
utbildning och hade behövt ökad kompetens inom ämnet för att kunna analysera matematiklaborationerna.
Skolorna har lagt en varierad men stor del av projektpengarna på att införskaffa material. Detta material organiseras på lite olika sätt men ofta enligt
NCM:s modell med färdigställda aktiviteter i ett rum eller skåp beroende på
lokalmässiga möjligheter. Arbetet med att iordningställa det laborativa materialet har tagit mycket tid och det har avsatts medel för detta inom projektet.
På flera skolor har man låtit en eller flera personer få viss del av tjänst för att
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kunna göra detta. Många lärare har därutöver lagt ner ytterligare tid och stort
engagemang för att tillverka material. De flesta lärare har valt att förvara en
viss mängd material i sitt klassrum såsom ”plockisar”, stickor och pengar för
att enkelt kunna användas av lärare och elever när helst det passar. I övrigt har
man löst frågan om tillgänglighet till materialet på olika sätt. En del har haft
bokningslistor där man t.ex. kan besöka verkstaden en gång i veckan eller liknande med sin klass. Detta påverkar möjligheten att låta materialet komma in
i undervisningen när det lämpar sig bäst. Materialet kan då komma att styra
undervisningen istället för att bli en naturlig del av planeringen. Materialets
förvaring har varit i fokus. Aktivitetens genomförande, hur materialet ska användas, har varit centralt i lärarnas diskussioner och undervisningen istället för
vad det är för matematik eleverna ska förstå och hur man kan tänka. Flera lärare uttrycker vid intervjuer att de känner osäkerhet om det djupare syftet med
aktiviteten. De önskar en genomgång av alla aktiviteter för att våga använda
dem.
Med hjälp av projektmedlen har lärarna getts möjlighet att träffas och planera på ett sätt som de annars inte kunnat. Samtidigt oroar de sig för vad som
kommer att hända i framtiden. När ska de hinna träffas för att planera och
diskutera didaktiska frågor? Hur kommer projektets långsiktighet att se ut?
Lärare uttrycker önskemål om och skolledare vill att det ska finnas utrymme
för ämneskonferenser även fortsättningsvis.
En iakttagelse från projekt vi besökt, är att en del lektioner varit mindre
väl planerade och förberedda. Lärarnas förklaringar till detta har varit de nya
reformerna, allt nytt de ska sätta sig in i och alla möten som detta leder till,
tar så lång tid att man helt enkelt inte hinner förbereda undervisningen.
Under de senaste åren har det hänt en hel del inom skolans område. Vi
har fått en ny läroplan och därmed ny kursplan där nyheterna från 1994, strävansmål och uppnåendemål, har tagits bort och ersatts med syfte och centralt
innehåll. Dessutom har vi fått ett nytt betygssystem, med nya betygskriterier,
nya anvisningar om hur man ska göra lokal pedagogisk planering, skyldighet
och anvisningar för att skriva IUP, för att inte tala om bedömning. Att sätta sig
in i alla dessa nya styrdokument och förordningar, liksom att utföra en rad nya
uppgifter, har uppenbarligen tagit (och tar) mycket tid i anspråk. Detta har i
sin tur medfört att flera av matematikprojekten i realiteten inte har kunna genomföras enligt planen. Att lägga Matematiksatsningen samtidigt med att lärares arbetssituation har genomgått en så stor förändring har varit mindre lyckat.
Matematikprojekten hade kunnat ge bättre resultat om de inte fått konkurrera
tidsmässigt med nya skolreformer.
Ma (1999) menar att en viktig orsak till de framgångar hon beskriver från
kinesiska skolor är just planeringen. I Kina ges lärare möjligheter att dagligen
diskutera lektioner och planera sin undervisning. Det är deras framgångsfak-
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tor. De lärare vi besökt och samtalat med inom projekten visar stort engagemang och vilja till att utveckla sin undervisning samt att fördjupa sina kunskaper. De har läst litteratur, tagit fram material, diskuterat och planerat. De
har fått flera nya insikter. Denna utvärdering lyfter fram faktorer som förklarar
varför elevernas lärande och undervisningen trots de medverkande lärarnas
stora engagemang inte förbättras tillräckligt. En av de stora vinningarna med
projektet är just lärarnas medvetenhet om behovet av att gå vidare med sin
kompetensutveckling inom didaktiska ämneskunskaper (PCK, pedagogical
content knowledge (Schulman, 1986; Ball&Bass, 2000)) samt att man fått ett
gemensamt intresse för och fokus på matematikundervisningen på skolan.
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Bilaga 1

Beskrivning och analys av besökta lektioner
I det här avsnittet beskriver och analyserar vi exempel på besökta lektioner. De
exempel på lektioner som vi här beskriver har valts ut på grund av att de tydligt visar aspekter som vi ofta sett vid flera lektionsbesök och därför vill lyfta
fram. Vår avsikt och vårt uppdrag är inte att bedöma enskilda lektioner utan
att lyfta fram, förtydliga och problematisera vanligt förekommande handlingsmönster som vi har observerat i undervisningen.
Vi har allt som allt besökt 33 olika lektioner vid 14 olika skolor och ett
urval av dessa lektioner beskrivs och analyseras här. Vi är väl medvetna om att
den situation som uppstår då vi beställer en lektion, som kanske ges lösryckt
från vad eleverna egentligen arbetar med just då, inte ger en rättvis bild av den
reguljära undervisningen. Vi ser ju bara en liten del av en undervisning som i
vanliga fall alltid föregås respektive följs upp under ytterligare lektionstillfällen.
Syftet är emellertid inte att värdera just den aktuella lektionen utan ge insikt
i hur en analys av genomförda matematikaktiviteter kan ge förståelse för vad
som tränas (förmågor och innehåll). Vi vill därigenom ge en uppfattning om
vilka möjligheter eleverna ges för att utveckla sitt kunnande.
Vi har valt att dela upp lektionerna i tre grupper utifrån vilka årskurser som
nämns i de nationella kursplanemålen.
Lektioner i årskurserna 1–3
Lektion 1
Årskurs 1 (11 elever, 2 lärare)
Matematikinnehåll: Geometriska objekt och deras egenskaper
Lektionens mål och syfte: Utveckla elevernas förståelse för geometriska former
och deras egenskaper samt namnge dem.
Beskrivning av lektionen
Lektionen börjar med en samling. Samlingen behandlar en del praktiska schemafrågor samt dagens datum som är den 13, vilket följs upp av följdfrågor
som ”Vad var det då för datum i går?” och ”Vad är det för datum i morgon?”.
Därefter håller läraren upp logiska block i form av ”kvadrat, rektangel och
cirkel”. Eleverna får beskriva formerna, namnge dem samt jämföra dem och
beskriva likheter och skillnader. Eleverna använder spontant begrepp som
rektangel, kvadrat, cirkel men även fyrkant och trekant, samt egenskaper som
sida, hörn och kant.
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Läraren påpekar att de inte ska säga trekant och fyrkant. Detta motiveras
med att ”eftersom de är tvådimensionella ser man ju inte kanterna”. (Läraren
pekar på det logiska blocket och menar att man endast ser en sidoyta om man
tittar rakt framifrån och att man inte ser djupet/tjockleken på figuren). En elev
påpekar att det logiska block som skulle illustrera triangeln, men som var en
trekantsprisma, egentligen hade 6 hörn. Då formerna rektangel och kvadrat
jämförs påpekar läraren att även kvadraten är en rektangel.
Därefter får eleverna leta efter former i klassrummet en kort stund och resultatet sammanfattas på tavlan i en tabell där läraren bokför hur många före
mål som hittas av respektive form, kvadrat, triangel, rektangel och cirkel. Resultatet förs även in i ett stapeldiagram som gemensamt konstrueras på tavlan
och där lämplig gradering av axlarna diskuteras.
I nästa aktivitet grupperas eleverna tre och tre och varje grupp får ett långt
rep att forma till kvadrat, rektangel, cirkel.

Bild 1
Uppgift som eleverna får i
samband med övningen:
Gör en kvadrat.
Gör en så lång rektangel
som möjligt.

Analys och slutsats
Syftet med lektionen var att namnge tvådimensionella figurer, att beskriva
deras egenskaper samt att jämföra likheter och skillnader mellan olika figurer
för att på så sätt se relationer mellan dem. Detta är ett syfte som är helt i linje
med uppdraget enligt matematikämnets kursplan. Det är vanligt och naturligt
att undervisningen börjar med de tvådimensionella formerna för att sedan
utökas med de tredimensionella kropparna. Dock uppstår då en viss svårighet
när man vill konkretisera eftersom materialet (här de logiska blocken) alltid är
tredimensionella. I denna situation hanteras det genom att läraren förklarar att
eleverna endast ska betrakta en av sidoytorna på materialet. Det är så relationen mellan två- och tredimensionella objekt på ett lämpligt sätt kan hanteras
eftersom de tredimensionella objekten är uppbyggda av ett antal tvådimensionella former. En viss förvirring om begreppet ”kant” uppstår. Tvådimensiolaborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder 109

nella former begränsas av sidor medan de tredimensionella begränsas av kanter.
Och ordet ”fyrkant” används inte heller om rätblock eller kub eftersom de har
tolv kanter. Det är en avvägning hos läraren att i varje stund avgöra hur djupt
in i begreppen man ska gå.
Vi vet sedan tidigare (Löwing & Kilborn, 2010) att elever brukar känna
igen en kvadrat, rektangel och cirkel ganska tidigt. Man arbetar ofta aktivt
med detta redan i förskolan. Sedan sker en alltför långsam utveckling av förståelsen för begreppen. Det räcker inte att se formerna som en helhet utan
eleverna måste även kunna urskilja detaljer och egenskaper hos formerna för
att kunna se likheter, skillnader och relationerna mellan dem (van Hiele 1986).
Detta är avgörande för klassificeringen av de geometriska objekten. Likaså
måste under skolårens gång alltfler objekt ingå i elevernas begreppsförråd, såväl
tvådimensionella (som romb, parallellogram m.fl.) som de tredimensionella.
Det är positivt att se att dessa elever redan i år 1 uttrycker förståelse för flera av
de här egenskaperna och att det inte vållar dem några större svårigheter. Det
visar att man mycket väl kan börja en utveckling mot ett utvidgat begreppsförråd betydligt tidigare än vad som är brukligt idag. Det märktes inte minst när
eleverna med hjälp av snören skulle forma sina figurer och de spontant använde korrekta termer. I denna övning tillkommer även jämförelseorden stor, större, längre, smalare osv. Övningen visar också på variationen av formerna. Med
snörets hjälp kan eleverna snabbt skapa ett antal olika trianglar och diskutera
likheter och skillnader mellan dem. Här ges möjlighet att komma fram till en
förståelse av nödvändiga och tillräckliga villkor för att en form ska få kallas
triangel. Detta ger möjlighet att ta steget från det specifika till det generella.
Allt för många elever har en begränsad förståelse av begreppsinnehållet, vilket
innebär att begreppet för dem bara omfattar en enda aspekt av en geometrisk
form. Detta innebär t.ex. att eleverna inte har begrepp nog för att förstå att en
kvadrat också är en rektangel.
Matematik som spontant uppkom under lektionen fångades i stunden (t.ex.
när man pratade om dagens datum) och matematikens uttrycksformer användes t.ex. när antal olika former i klassrummet åskådliggjordes med både tabell
och diagram.
Lektion 2

Årskurs 1 (9 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Areabegreppet
Lektionens mål och syfte: Grundläggande förståelse av areabegreppet.
Beskrivning av lektionen
Läraren inleder med en gemensam diskussion utifrån en tavla. Hur stor är
tavlans area? Hur många lock behövs för att täcka tavlan? (Man har tidigare
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mätt en pappskiva med hjälp av ett kvadratiskt plastlock.) Eleverna gissar: 10,
6, 12, 9, 11, 7, 8, 14. Därefter mäter man tavlans area genom att jämföra med
locket. Läraren mäter enligt elevernas idéer. Gemensamt konstaterar man att
tavlans area är lika med 12 lock. Därefter pratar läraren vidare med klassen.
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Läraren:
Elev:

När har man användning för att mäta area?
Väggen
Varför?
Jag ska få nya tapeter, lila med fjärilar.
Vad frågade man i affären?
Hur mycket?
Ja, hur många rullar behövs? 2 eller 20?
Vad mäter man med?
Areaenheter. Locken kanske?

Efter denna inledning introducerar läraren arbete med pentaminofigurer, alltså
av följande utseende.

Hon talar om att penta betyder fem. Tidigare har man talat om okta. En elev
svarar genast att det betyder åtta, ”vi talade ju om det för det står på skylten”.
Idag ska eleverna bygga olika områden (ytor) med hjälp av pentamino. Läraren samlar eleverna runt sig på mattan och går noga igenom övningen. Läraren ska dela in eleverna i par varpå en elev säger ”vi är ojämnt antal idag då blir
det inte jämna par”. Läraren håller med om detta och hittar en lösning. Varje

Bild 2
Pentaminoplattor.
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par får en påse med olika pentaminoplattor och en bunt med fem A4-papper.
Eleverna ska rita av en pentaminoplatta, därefter rita ett nytt område som består av två pentaminoplattor och därefter områden som består av tre, fyra och
fem stycken.
Eleverna sitter lugnt och småpratar med varandra och bildar områden (ytor)
av olika antal plattor. De ritar sedan av varje bild på ett papper. Läraren berättar att imorgon när hela klassen (20 elever) är där ska de klippa ut sina figurer
och sedan jämföra de ytor som bildats med 1, 2, 3, 4, respektive 5 plattor.
En grupp blir klar.
Elev:
Vi är klara!
Läraren: Titta på klockan. Hur lång tid är det kvar?
Ni får jobba till tjugo över.
Därefter följer en diskussion om klockan och tid. Läraren berättade att hon
brukar passa på och utnyttja tillfällen som ges att prata med elever om sådant
som hon vet är kunskaper som de håller på att lära sig. På den aktuella elevens
bänk finns en lapp med just den elevens aktuella mål.
Det här är mina nya mål: Cassandra K
• Jag ska kunna läsa en Stjärnsvenska-bok nivå 5-6 med flyt.
• Jag ska läsa så ofta jag kan.
• Jag ska be om hjälp när jag inte hittar bra böcker själv.
• Jag ska lära mig klockan.
• Jag ska titta på klockan och tänka ”Vad är klockan nu?”

De par som blir klara får ta en mapp med arbetsuppgifter som bygger på samma idé som den de just arbetat med. De får välja själva bland uppgifter som är
olika svåra.
När klockan är tjugo över samlar läraren eleverna på mattan framför ett blädderblock, där hon tidigare gjort klart en tabell.
Antal bitar

Antal rutor = arean

1

5

2

10

3

15

4

20

5

25

6

30

8

40
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Läraren talar om att nu ska de fylla i tabellen tillsammans. Samliga elever är
aktiva och tittar på sina egna papper och svarar. När de kommer till 3 plattor
som har arean 15 areaenheter frågar läraren: ”Hur skriver jag femton. Man kan
blanda ihop det med femtioett så det är viktigt att ni tänker efter hur femton
ska skrivas”.
När tabellen för 1–5 är klar, frågar läraren hur stor arean är om man har sex
plattor?
Elev:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Läraren:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:

Trettio.
Hur vet du det?
Det är fem rutor på en platta och 25 + 5 är lika med 30.
Ja, öka på är ju plus.
Titta här, (pekar) det är ju talmönster ”femskutt”.
Om vi skulle ha åtta? Prova, våga, det gör inget om det blir fel.
40.
Hur gjorde du??
Två bitar är ju 10 så 30 +10 är 40.
Tio bitar? Ni klarar det de vet jag? Karin du kan det?
50

Därefter pekar läraren på de tomma platserna i tabellen och frågar vad det ska
stå där.
Läraren: En figur med 20 bitar?
En elev räcker tveksamt upp handen.
Elev:
100
Läraren: Hur vet du det?
Elev:
Jag vet 10 är 50. 10 + 10 är dubbelt, så dubbelt 50 är 100.
Därefter gör läraren en sammanfattning och är tydlig när hon säger: ”Vad
jag vill att du ska lära dig”. Hon pekar på tabellen och går igenom vad de har
gjort. Eleverna sitter lugnt och lyssnar. Läraren avslutar med att berätta att i
morgon tänker jag att ni ska klippa ut era figurer och sedan ska vi titta på t.ex.
alla figurer som har arean 15.
Analys och slutsats
Under lektionen försöker läraren utmana eleverna och få dem att tänka och
reflektera. Hon tar också tillfället i flykten när hon apropå klockan, väver in
några frågor om tid.
En grundläggande förståelse av areabegreppet innebär area är ett mått på
ett område, en yta, och att detta mäts med areaenheter. Genom att jämföra en
given yta med ett kvadratiskt burklock, har hon lagt grunden för förståelse av
begreppet area. I nästa steg vill läraren variera mätandet genom att använda en
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annan enhet. Ett naturligt steg skulle vara att nu använda sig av enheten cm2.
Genom att använda sig av pentamino kan man bygga upp varierande figurer
som sedan kan mätas i enheten rutor (som är större än 1 cm2. Man väljer i det
här fallet att räkna antalet pentaminoplattor och multiplicerar med 5. Man
fokuserar således snarare på multiplikation (upprepad addition) med 5 än på
begreppet area. När eleverna svarar med ett mätetal som 25, utan enhet, fyller
inte läraren i areaenheter. Problemet är sannolikt att enheten inte är helt klar.
Är det 1 cm2 eller 1 pentamino som är enheten?
Det här sättet att använda pentamino leder inte direkt till en fördjupad
förståelse av areabegreppet. Man kunde istället ha tillämpat areamätandets idé
i vardagen. Positivt är att läraren låter eleverna komma till tals och kommunicera och förklara sina idéer. Hon har även en parallell agenda nämligen att
successivt lära eleverna att avläsa klockan.
Lektionen genomförs i halvklass. Halvklassen är en värdefull resurs som i
första hand borde användas till att individualisera undervisningen. Här sker
ingen individualisering och med tanke på målet för lektionen kunde den här
lektionen ha genomförts i helklass, men materialet kanske inte räckte till. Vad
vi vill lyfta fram i det här fallet är att laborationer och användning av laborativa material får organisatoriska konsekvenser som alla inte förutser i sin planering. Detta kan på sikt leda till tidsbrist – man hinner med alla de mål som
formulerats i den lokala pedagogiska planeringen.
Lektion 3

Årskurs 1–2 (17 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Problemlösning
Lektionens mål och syfte: Träna olika problemstrategier
Beskrivning av lektionen
Eleverna parads ihop tre och tre, och elever från år 1 och år 2 blandas i grupperna. Läraren inleder med att läsa upp det problem som eleverna ska arbeta
med: En pojke har fyra husdjur. Tillsammans har djuren 14 ben. Vilka djur kan
han ha? Rita en bild på din lösning och skriv på matematikspråk.
Läraren visar även att det finns en hög med färgade stickor som de kan
använda för att komma fram till svaret eller för att visa sin lösning. Eleverna
diskuterar ganska länge vilka djur de vill ha med, främst utifrån vilka djur de
tycker om. Vilka som hade fyra respektive två ben är inget problem och inte
heller att det behövs tre djur med fyra ben och ett djur med två ben för att det
ska stämma. Detta kommer alla grupper snabbt fram till. Några ritar direkt
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upp 14 streck och parar ihop dem i fyra, fyra, fyra och två och de andra bara
vet det direkt.
Sedan ägnas större delen av lektionen åt att rita upp och färglägga de djur
eleverna bestämt sig för, och att på bilden skriva ett matematiskt uttryck för
antal ben. Under lektionens sista del får varje grupp gå fram och berätta vilka
djur de valt samt skriva sina symbolrepresentationer på tavlan. Redovisningarna går snabbt för att alla skulle hinna redovisa. Efter redovisningen står ett
antal uttryck på tavlan. Samtliga innehåller tre stycken fyror och en tvåa, men
en viss variation finns t.ex.: ”4 + 4 + 4 + 2 = 14”, ”2 + 4 + 4 + 4 = 14” och
”4 + 4 = 8 + 2 = 10 + 4 = 14”.

Efter dessa redovisningar dras slutsatsen att man kan lösa uppgiften på olika
sätt eftersom man kan välja olika slags djur.
Analys och slutsats
Den här blev mest en aktivitetslektion där alla elever gjorde något, men det
blev inte så mycket matematik. Det blev heller ingen problemlösning eftersom
uppgiften var för enkel. Det enda som krävdes av eleverna var de skulle veta
hur många ben olika djur har samt att kunna räkna till 14. Representationsformen ”bild” blev i detta fall mer till skada än nytta eftersom största delen av
lektionstiden gick åt till att rita och färglägga fina djurbilder. Bilden användes
inte i syfte att lösa uppgiften eller för att ”få syn på” något matematiskt. Den
blev enbart ett medel för att visa valet av djursorter. Det enda matematiska
innehållet fanns i symbolrepresentationerna. För att flytta fokus för den här
lektionen från aktivitet till innehåll hade det krävts en diskussion om detta.
Att uttrycka sina lösningar på denna uppgift med ord, bild och symbol skapade ingen ny förståelse för eleverna. Alla hade redan abstraherat innehållet och
kunde utföra arbetet utan hjälp av materialet.
Om man hade fokuserat på matematik istället för att måla, hade man
kunnat diskutera likhetstecknets betydelse (se den felaktiga användningen i
beskrivningen ovan), den kommutativa lagens innebörd och tals delbarhet.
Eftersom flera elever börjat använda sig av multiplikation i sina räkneböcker
hade ett uttryck för totala antalet ben kunnat formuleras med hjälp av multi
plikation, såsom 3 · 4 + 2. Det konkretiserande materialet (de färgade trästickorna) fick inte heller någon meningsfull användning eftersom eleverna enbart
räknade upp 14 stickor som de sedan lade i högar med fyra, fyra, fyra och två.
Detta gjordes först efter det att man redan bestämt vilka djur man skulle ha,
mest som för att visa att man hade gjort rätt. De användes således inte som del
av problemlösningen.
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En annan fråga gäller grupperingen av eleverna. Man kunde i det här fallet
ha delat upp elever efter ålder eller efter förkunskaper och gett differentierade
uppgifter anpassade till de olika elevgrupperas förmåga. En på förhand given
uppgift och idén om att arbeta i grupp och åldersblandat blev så överordnat
målet att vi ställer oss tveksamma till om eleverna fick något större intellektuellt utbyte av lektionen.
Lektion 4

Årskurs 2 (17 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Geometri, månghörningar.
Lektionens mål och syfte: Studera månghörningar och öva begrepp för att
kunna beskriva deras egenskaper.
Beskrivning av lektionen
Vid intervjun berättar läraren att man under föregående lektion arbetat med
symmetri, vad det innebär att en bild är symmetrisk samt vilka symmetrilinjer
som fanns. Alla elever fick då vika ett kvadratiskt papper för att hitta symmetrilinjerna på det. Sedan fick de göra en symmetrisk fantasifigur och klippa ut.
Dessa sattes upp på väggen.

Bild 3
Symmetriska
fantasifigurer.

Alla eleverna fick beskriva en kvadrat utgående från dess egenskaper och skriva
det i sina geometrihäften (en vanlig skrivbok i vilken de klistrar in figurer och
som samtidigt är en egen terminologibok).
Läraren hade före lektionen tejpat upp olika månghörningar på golvet i
klassrummet. Sammanlagt i figurerna var det lika många hörn som elever i
klassen.
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I början av lektionen får eleverna ställa sig i var sitt hörn. Sedan ska de gå
längst sidorna sätta sig ner på ett hörn och med benen visa vinkeln: rät, trubbig och spetsig samt fundera över om det fanns någon eller några symmetrilinjer och i så fall hur många. Läraren ger efter hand eleverna uppgifter som
de ska lösa i sin grupp. Hon går runt i klassrummet, tittar, frågar, uppmuntrar
osv. Hela tiden för hon arbetet framåt på elevernas villkor. Begrepp tas upp
och eleverna får beskriva dem. Hon ber dem att rita in symmetrilinjer i figurerna på golvet med vanlig tavelkrita. Det syns inte så jättebra, men tillräckligt
för att läraren ska kunna se hur barnen vid varje figur resonerat. Flera märker
att det inte går att rita en symmetrilinje i deras oregelbundna figur.
Lärare:
Elev:

Kan du förklara varför ni inte har någon symmetrilinje i er figur?
Det går inte att rita någon linje så att de båda sidorna blir lika.

Läraren samlar sedan eleverna runt en sjuhörning som också är upptejpad på
golvet. Då spelar de lite teater för att eleverna ska lära sig vad en diagonal är.
Läraren förklarar att en diagonal går från ett hörn till ett motstående hörn i figuren men inte till de två närliggande hörnen. Läraren pekar på en av eleverna
och säger att de ska börja med att beskriva diagonaler utgående från hennes
hörn. De elever som står vid de närmaste hörnen är alltså inte några diagonalkompisar och får därför se sura ut. Mungiporna ner. Däremot får de som var
diagonalkompisar hälsa genom att skaka hand med övriga diagonalkompisar
och se glada ut. Diskussionen förs vidare om hur många diagonaler det gick att
dra i sjuhörningen.
Eleverna får under lektionen berätta vad de olika figurerna hette. De blir
lite fundersamma när de betraktade sjuhörningen. En flicka kommer på att en
7-hörning kan heta just 7-hörning eftersom den har sju hörn. De andra förslagen (t.ex. noshörning) lotsas av läraren fram till termen sjuhörning. Eftersom
alla eleverna har ett hörn i en figur så blir alla elever aktiva redan från början
när läraren säger att de ska ställa sig i ett eget hörn (sätta sig i en egen vinkel).
Läraren rör sig hela tiden runt i klassrummet och verkar ha koll på alla elever.
Efteråt berättar hon:
Det gjorde också att jag fick koll på vilka som hängde med eftersom jag kunde säga till de
som jag sett kunde allt att de fick sitta ner. På så vis missade jag inte lika många barn som om
de bara skulle sitta och lyssna.

Mot slutet av lektionen får eleverna en stencil att arbeta med, där de kan visa
om de förstått begreppen sida hörn, diagonal och symmetrilinje. (Bild 4)
Analys och slutsats
Läraren förklarade att hon ansåg att det krävs praktisk övning för att få eleverna ska förstå svårare begrepp och ord och därför gjorde hon en rörelselek där
följande saker skulle tränas in: sida, vinkel/hörn, motstående, parallell, diagonal, symmetrilinje, romb, parallelltrapets och likbent triangel.
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Bild 4
Elevstencil där eleven får visa vad
han/hon lärt sig under lektionen.

Lektionen verkade mycket väl genomtänkt och arbetet gick över förväntan.
Alla barnen var med på begrepp som vinkel/hörn, sida och lärde sig snabbt definitionen på spetsig, rät och trubbig vinkel liksom på diagonal. Läraren ledde
övningarna på ett mycket professionellt sätt. När dessa övningar var avslutade
följde en individuell övning där barnen skulle rita och färglägga utifrån skrivna
instruktioner. Med hjälp av stencilen kunde läraren sedan se hur eleverna uppfattat innehållet i undervisningen. Hon kunde bl.a. konstatera att den som i
vanliga fall anses kunna ”allt” i matte hade svårt för att beskriva vad en diagonal var och han blev ganska förvånad själv när han märkte att han inte kunde
det som en betydligt svagare elev direkt kunde svara på.
Läraren beskrev sedan att hon under nästa lektion tänkte repetera olika ord
och begrepp samt att få alla att tänka till med en beskrivningsövning. Under
den lektionen tänkte hon börja med att ha de geometriska figurerna ritade på
tavlan och uppmana eleverna att komma med förslag på hur man kan beskriva
de olika figurerna med korrekta matematiktermer. Hon sa vidare:
Vi brukar ha denna typ av övningar och det som är spännande är att barnen fortsätter på
egen hand. Jag fungerar lite som en katalysator och sedan märker jag att barnen kan hitta
aspekter som jag inte tagit upp i undervisningen.

Under nästa övning ska två barn gömma sig bakom en skärm och tillsammans
välja en figur (t.ex. en rektangel) och sedan ska de hitta var sitt sätt att beskriva
den på.
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När klassen får den första ledtråden så går vi igenom och pekar ut vilka figurer som är möjliga. För varje figur som valts bort får någon elev motivera varför. Med hjälp av ytterligare
ledtrådar kan vi tillsammans ringa in vilken figur det gäller.

När man sett den här lektionen uppstår en ny fråga, nämligen om eleverna har
lärt sig innehållet på ett sådant sätt att de kommer ihåg det senare. Vid ett senare besök i samma klass visade det sig att så var fallet. Vår förklaring till detta
är att läraren inte bara hade lyft fram vissa aspekter, utan så många aspekter att
eleverna kunde uppfatta en helhet. Sådana helheter är betydligt lättare att minnas än lösryckta delar.
Lektion 5

Årskurs 2 (20 elever, 2 lärare)
Matematikinnehåll: Problemlösning
Lektionens mål och syfte: Att träna olika problemlösningsstrategier
Beskrivning av lektionen
Eleverna paras först ihop två och två och varje par får ett A3-papper som är
indelat i fyra rektanglar. Begreppen kvadrat och rektangel diskuteras kort som
repetition och formerna ritas upp på smartboarden. Tanken är att eleverna ska
arbeta med fyra problemuppgifter och att respektive uppgift ska lösas inom var
och en av de fyra rutorna. Läraren läser högt upp den första uppgiften:
Jonas ska trycka blommor längs kanten på sin duk. Alla sidor är lika långa. Han trycker nio
blommor längs varje kant. Hur många blommor måste han trycka?

Alla elever börjar med att rita upp formen för duken, en kvadratisk eller rektangulär duk. Läraren påpekar: ”Måla inte! Matte är matte och bild är bild”.
Eleverna diskuterar sinsemellan och frågor mellan eleverna fångas upp av
läraren och görs till gemensam diskussion. En elev frågar en annan: ”Vad är
kanten?”.
Läraren pekar på ett hörn på den uppritade rektangeln på smartboarden.
Läraren: Är detta en kant?
Elev:
Nej, det är ett hörn ... Det är de där
(eleven pekar på rektangelns sidor).
Läraren: Ja, när vi säger dukens kant menar vi sidorna.
Eleverna börjar rita ut sina blommor. En del elever ritar blommorna mitt på
kanterna, nio längs varje kant och det blir 36 stycken totalt. Andra elever ritar
en blomma i varje hörn så att denna blomma kommer att räknas till två sidor,
då blir det bara 32 stycken blommor totalt. Efter en stund när alla ritat klart
bryts arbetet för gemensam genomgång och en första lösning som presenteras
av en elevgrupp som ritat blommor i hörnen.
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Flera elever vet att 4 ∙ 9 = 36 och svarar därför snabbt att det blir 36 blommor totalt. Läraren pekar på blommorna och de räknar högt, gemensamt, till
32. Några elever ser förbryllade ut och en elev säger att läraren måste ha räknat
fel. Då räknar de igen, denna gång pekar läraren på två blommor i taget och de
räknar i två-skutt till 32. Läraren räknar om igen flera gånger på olika sätt och
det blir 32 varje gång. Ett annat elevpar som ritat 36 blommor på sin duk får
visa sin lösning och då ser eleverna varför det kan bli 32 ibland och 36 ibland
och detta formuleras gemensamt. Frågan som sedan uppstår bland eleverna är
vilket av alternativen som är rätt. Läraren bollar tillbaka frågan om eleverna
anser att man i båda fallen kan säga att det är nio blommor längs varje kant,
och de kommer fram till att båda alternativen ska godtas.
Analys och slutsats
En utvecklad problemlösningsförmåga är ett viktigt mål i matematikundervisningen och en av de förmågor som uttrycks i matematikämnets kursplan i Lgr
11. Det är dock en komplex och svårfångad förmåga som i sig rymmer många
andra förmågor. Ofta behövs ”verktyg” i form av beräkningsfärdigheter, god
taluppfattning, förmågan att kunna se och uttrycka samband med olika representationsformer, förmåga till rimlighets- och storleksuppfattning samt ett väl
utvecklat begreppsförråd. För att som lärare kunna säga att man arbetar med
problemlösning i matematik måste man också ställa sig frågan: När är det ett
problem? En definition av problemlösning (och som delas av de flesta mate
matikdidaktiker) beskrivs av Palm m.fl. (2004):
För att problemlösning skall vara en skapande aktivitet som kräver mer än endast användning
av utantill inlärda regler behöver uppgiften vara av sådan art att problemlösaren inte har en
färdig lösningsmetod tillgänglig.

Detta innebär att det inte alltid är så lätt att definiera vad som är en problemlösningsuppgift. Det som är ett problem för en elev kan vara en rutinuppgift
för en annan. Andra aspekter som är viktiga för att utveckla elevers problemlösningsförmåga är att problemet är så pass krävande att det krävs ett visst mått
av ansträngning för att lösa det, samt att eleven känner sig motiverad att lösa
uppgiften. I detta fall lyckades läraren välja ett problem och arbeta med det så
att det blev en lektion i problemlösning där alla elever fick något att fundera
över. Problemet med uppgiften uppstod dock inte i var och ens lösning, eftersom alla enkelt kunde rita en duk med nio blommor längs varje kant. Det som
inte var självklart för alla var däremot att det kunde finnas flera olika lösningar
på problemet. Det var i den gemensamma, efterföljande diskussionen som det
egentliga problemet uppstod och här blev det tydligt att strategin ”rita en bild”
var en effektiv metod för att se lösningen på problemet. Eleverna blev motiverade att fundera över problemet eftersom de försattes i en kognitiv konflikt
då deras förförståelse (4 ∙ 9 = 36) inte stämde med det resultat de såg på sin
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bild. En ytterligare utvidgning hade kunnat vara att rita en duk med en annan
form, vilket faktiskt hade varit ”tillåtet” enligt uppgiftens formulering.
Läraren var medveten om vad det är eleverna ska inse och hon möjliggjorde
en fruktbar diskussion genom att ställa utvecklande frågor istället föra att
bara svara på elevernas frågor. Hon lyfter också fram sådana elevlösningar och
elevfrågor som är viktiga för att leda diskussionen framåt. Uttalandet att det är
matte och inte bild signalerar att det inte är aktiviteten i sig som är avgörande
utan att fokus ska hållas på det matematiska i uppgiften. Vår erfarenhet är annars att en stor del av lektionstiden under de två första årskurserna går åt till
att måla, inte till att arbeta med matematik.
Vid diskussionerna prioriterades att olika tankeformer skulle komma fram
och inte att varje elev med nödvändighet skulle hinna uttala sig. Det gäller
bara att se till att alla elever på längre sikt får en chans att redovisa och att uttala sig.
I klassrummet fanns ett A3-ark uppsatt med olika problemlösningsstrategier
uppskrivna. Varje tillfälle att utveckla ett korrekt språk och ge olika geometriska begrepp en innebörd togs också tillvara. Det bör speciellt observeras att
den här laborationen inte byggde på att man använde sig av ett material. De
skapade sig istället själva en bild, genom att rita duken – ett nog så viktigt led
i en problemlösning. Eftersom eleverna redan förmådde uppfatta situationen
(abstraherat innehållet) så hade ett material knappast tillfört lektionen något.
Lektion 6

Årskurs 2 (14 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Längdmätning, beräkningar
Lektionens mål och syfte: Mätning med informella mätredskap, inse
betydelsen av att använda multiplikation.
Beskrivning av lektion
Lektionen börjar med att elevgruppen ska förflytta sig från sitt klassrum till
”matterummet”. På vägen dit får eleverna ställa sig två och två och får en uppgift per par, t.ex. ”börja på 7 och gör tio-skutt”, eleverna ska då räkna högt medan de går enligt modellen: 7, 17, 27, 37 eller ”börja på 4 och räkna två-skutt”
vilket då blir 4, 6, 8, 10. Eleverna räknar högt och koncentrerat medan de går
och läraren korrigerar om det blir fel.
Inne i matterummet ligger diverse olika föremål upplagda på en bänk (en
stövel, en penna, en pinne och så vidare). Dessa föremål har eleverna vid en
tidigare lektion mätt och måtten var uppskrivna på tavlan. Måtten läses nu
upp gemensamt.
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A

Juice

24 cm

B

Pinne

17 cm

C

Blå stav

19 cm

D

Snottra

12 cm (12,5 cm)

E

Rosa penna

15 cm

F

Gul stav

10 cm

G

Blått timglas

9 cm

H

Rektangel

5 cm (5,5 cm)

I

Stövel

26 cm

J

Svart papper

29 (29,5 cm)

K

Sax

14 (14,5 cm)

Läraren har i förväg tejpat upp remsor av färgad tejp på golvet i korridoren.
Uppgiften som eleverna får består i att de ska ta reda på längden av tejpremsorna genom att stega eller med hjälp av de olika föremålen. Eleverna arbetar
två och två och börjar med att uppskatta hur många gånger de tror att det
utvalda föremålet får plats längs tejplinjen. Eleverna kommer olika fort på att
man behöver se hur många gånger föremålet kan läggas längs tejpen och sedan
ta föremålets längd lika många gånger. Få använder sig spontant av multiplikation, de flesta behöver frågan, ”Kan du räkna ut det på ett enklare sätt?” för att
inse att multiplikation kan användas.
Två elever som mäter med stöveln ska addera stövelns längd (26 cm) 14
gånger för att komma fram till längden på tejpremsan. De slår in upprepade
additioner på miniräknaren men tappar bort sig hela tiden. Den ena eleven
säger då: ”Vi ska ta det här 14 gånger det blir bara fel. Vänta ... 14 gånger ...
Vi kan ju ta gånger istället!”

Bild 5
Elev mäter
en längd med
en stövel.
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Eleverna samlas därefter till en kort genomgång och diskuterar vad de gjort,
vilka strategier de använt och vad de hade lärt sig. Varje elevpar får individuell
respons utifrån vad de skrivit i sina arbetsblad.
Analys och slutsats
Ett syfte var att eleverna skulle inse mätandets idé för längdmätning och det
inleddes med att man använde informella mätredskap, för att göra en jämförelse med en given sträcka. Det valda materialet som var tillgängligt för eleverna
fungerade väl för detta syfte. Eleverna skulle även upptäcka att multiplikation är ett enklare sätt att räkna än addition när ett mått ska adderas ett flertal
gånger. Eleverna hade tidigare arbetat med multiplikation under en relativt
kort tid. Uppgiften blev ett bra tillfälle att träna förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
(Lgr 11).
Eleverna dokumenterade arbetet i sitt arbetsblad och fick individuell respons innan lektionen var slut. De som då inte kommit fram till multiplikation som lämpligberäkningsmetod, fick hjälp att se att detta räknesätt hade
varit lämpligt. Ett sätt att befästa detta ytterligare hade varit att uttrycka det
formellt skrivet på tavlan där ett antal additioner ersätts av en multiplikation,
t.ex. 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 10 ∙ 17 = 170. Detta
åskådliggör dels effektiviteten i att använda multiplikation men även innebörden av räknesättet som upprepad addition.
Efter lektionen intervjuade vi några av eleverna. De fick då räkna ett antal
huvudräkningsuppgifter för att vi skulle se vilka strategier de använde. Det
visade sig att eleverna inte använde multiplikation spontant utan upprepad
addition samt att de inte heller ”skutt-räknade” på något effektivt sätt, såsom
de tränat vid början av lektionen. Samtliga använde istället ”talsortsräkning”
dvs. tiotalen för sig och entalen för sig. Detta visar på att det inte alltid finns
en direkt koppling mellan den laborativa aktiviteten och en utveckling av det
mer abstrakta matematiska tänkandet. Aktiviteten är utmärkt för att visa på
kopplingen mellan multiplikation och addition, men elevernas förmåga att ta
till sig och använda tänkandet i nya situationer måste följas upp och fördjupas.
I annat fall är risken stor att den konkreta övningen blir en aktivitet för sig
själv, frikopplad från de insikter som den laborativa aktiviteten avsåg att skapa.
En annan intressant upptäckt vi gjorde (och som vi även gjort vid elevintervjuer vid andra skolor där man arbetat med mätning) var att decimetern verkar
vara en bortglömd enhet. Eleverna är relativt säkra på centimetern och metern
men osäkra på decimetern. När vi bett elever rita upp en centimeter för att se
om de har storleksuppfattningen någorlunda klar för sig så har flera elever ritat
en ruta på cirka 1 cm2. När vi ber dem visa var centimetern är pekar de på en
av sidorna i kvadraten (oftast den övre horisontella). Vi funderade över varför
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de ritar en ruta och inte ett streck och det visade sig att eleverna använder linjaler där varje centimeter är markerad med ömsom vita, ömsom svarta rutor.

Bild 6
Skollinjal.

Detta blir ett exempel på när konkretiserande material styr förståelsen på ett,
i detta fall, missvisande sätt, något som kan få betydelse för elevernas fortsatta
förståelse av cm och cm2, vilket vi flera gånger ser att elever blandar ihop. Att
förmågan att generalisera sitt kunnande inte utvecklas automatiskt blev tydligt.
Eleverna visste att 100 cm var en meter men insåg inte direkt att 200 cm är 2
meter och så vidare. Det material man använde under lektionen fungerade i
det här fallet bra för att skapa förståelse för multiplikationens innebörd samtidigt som det gavs möjlighet att uppskatta och förstå längdmätning.
Lektion 7

Årskurs 3 (18 elever, 2 lärare)
Matematikinnehåll: Bråk
Lektionens mål och syfte: Utveckla förståelse för bråkbegreppet. Jämföra och
namnge bråk som del av helhet. Uttrycka delarna med hjälp av bråk.
Beskrivning av lektionen
Lektionen börjar med en kort repetition:
Läraren: Kommer ni ihåg vad bråk var?
Det är man delar och bryter i olika bitar.
Elev:
Läraren: Just det, kommer ni ihåg vad ni fick göra
sist när vi jobbade med bråk?
Vi gjorde pizzor ...
Elev:
Läraren: Var de lika? Eller olika?
Elev:
De var lika men delades olika.
Ja, det var tredjedelar, fjärdedelar ... och så.
Elev:
Läraren delar ut pappersmodeller av delade pizzor som eleverna tidigare tillverkat. Pizzorna är klippta i halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
Läraren ber sedan eleverna: ”Håll upp en hel”, ”Håll upp en tredjedel” och
så vidare, varefter eleverna väljer ut rätt del och håller upp den. På tavlan skrivs
uttrycket 2/3 och eleverna ombes lägga detta framför sig med sitt material,
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Bild 7
Pappersmodeller
av delade pizzor.

vilket alla kan utan svårighet. Täljarens och nämnarens innebörd förklaras av
läraren:
Denna (pekar på tvåan i täljaren) kallas täljare och talar om hur många bitar det är och denna
(pekar på trean i nämnaren) kallas nämnare och talar om hur stora bitar det är, namnet på
delarna.

Man tränar sedan gemensamt på att uttrycka olika bråk med bild, verbalt och
med matematiskt symboluttryck. Läraren skriver på tavlan och eleverna formulerar verbalt. Läraren påpekar också att det är viktigt att alla delarna är lika
stora. Det uppkommer även olika namn för samma bråk t.ex. att 1/2 = 2/4.
Eleverna får därefter en ny uppgift: ”Lägg en hel och lägg något som är lika
mycket”. En elev, som får säga hur han gjort, har lagt två halva, en annan elev
har lagt tre tredjedelar. Lärare frågar nu hur man kan göra mer?
Elev:
Elev:

Fem femtedelar, men vi har inga sådana.
Ja, och tolv tolftedelar …

En ny uppgift skrivs på tavlan:
Isa och Peo ska ha fest med pizza och läsk. De bjuder 4 kompisar var. Varje barn ska få ¼
pizza. Hur många pizzor behöver de köpa?”

Eleverna uppmanas att lösa uppgiften tillsammans två och två med hjälp av
materialet. När eleverna löst uppgiften (så gott som alla klarade detta bra) tar
de upp den till diskussion tillsammans. Eleverna får göra ett rollspel genom att
komma fram och vara gästerna och man pratar om hur många bitar som behövs, hur många hela detta räcker till och kommer fram till 2 ½. De diskuterar
ganska länge om man kan köpa en halv pizza men enas om att köpa tre pizzor.
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Elev:
Man kan dela i tolftedelar också.
Läraren:
Ja, får man mer eller mindre om man får 1/12 istället för 1/4?
Alla elever: Mindre.
Analys och slutsats
Under denna lektion åskådliggjordes bråk såväl med material, bilder som med
matematiskt symboluttryck och flera viktiga och grundläggande aspekter av
bråkbegreppet behandlades, t.ex.:
• namnge såväl stambråk (med talet 1 i täljaren) som bråk med flera delar i
täljaren
• olika namn för samma bråk
• täljarens och nämnarens innebörd
• jämförelse av storlek mellan olika bråk.
Lärarna hade en uttalad målsättning att skapa förståelse, dialog och att hitta
andra arbetsformer än att räkna i boken. De ville variera undervisningen. När
det gäller variation i uttrycksformer och arbetssätt lyckades de. Det finns dock
vissa aspekter av bråkbegreppet som är viktiga och som kräver variation av
innehållet för att bli tydliga. Dessa innehållsliga variationer av begreppet före
kom emellertid inte. Eleverna visade god förståelse för de bråkuppgifter de
arbetade med. Vid ett tillfälle under lektionens gång frågade en elev om det
bara är pizzor man kan dela. (Eleverna har vid ett tidigare tillfälle även sett en
film om bråk från Utbildningsradion och även där var pizzor det som stod för
helheten). För att elever ska få en djupare begreppsförståelse är det viktigt att
helheten varierar. Den bör inte alltid vara pizza och inte alltid en cirkelform.
Det är viktigt att eleverna hittar strategier för att kunna dela in olika former
i olika antal lika stora delar. Ett annat sätt att variera är att inte alltid låta det
hela utgöras av en helhet utan att även behandlar del av antal.
Under lektionens gång gavs ett bra tillfälle att formulera en generell förståelse av en viktig aspekt av bråk. Det var när eleverna ombads att visa hur många
av en viss del som behövs för att bråket ska vara lika mycket som en hel. Detta
gav möjligheter för eleverna att inse att ett bråkuttryck är lika med en hel om
täljare och nämnare är lika. Eleverna lämnade på egen hand sitt material och
nämnde även bråk vars delar de inte hade framför sig på bänken. Detta är
elevernas sätt att generalisera sin förståelse och att inte fastna i det konkreta.
De använde dock fortfarande specifika exempel. Här är ett bra tillfälle att
tillsammans med eleverna formulera (i vanliga ord) vad man generellt och allmänt har kommit fram till, såsom att ett bråk som har samma tal i täljare och
nämnare är lika mycket som en hel. Detta togs dock inte upp då läraren konstaterade att dessa helheter inte kunde läggas eftersom det inte fanns material
till det.
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Lektion 8

Årskurs 3 (12 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Positionssystemet
Lektionens mål och syfte: Färdighetsträna positionssystemet i talområdet till
och med tusental.
Beskrivning av lektionen
Lektionen inleds med en genomgång vid tavlan där läraren har satt upp tre
papperscirklar. På var och en av dessa står det fyra tal: I den första 31, 4017,
199, 583, i den andra 3425, 6413, 1456, 8482 och i den tredje 6424, 8728,
322, 3620.

Bild 8
Papperscirklar
med tal uppsatta
på tavlan.

Läraren utmanar nu eleverna med frågan: ”Alla tal i en cirkel har något gemensamt. Vad?” Eleverna får tid att fundera. Därefter räcker de upp handen och
kommer med olika förslag. Läraren ställer sedan frågor till andra elever: ”Stämmer detta?”, ”Håller du med om detta?”, ”Finns det något mer som talen kan
ha gemensamt?”. Efter en stund kommer eleverna fram till att i den första cirkeln är alla talen udda, i den andra cirkeln är alla talen tusental eftersom de har
fyra siffror och alla har dessutom en fyra i hundratalspositionen. I den tredje
cirkeln är alla talen jämna och alla har en tvåa i tiotalspositionen.
Läraren börjar därefter prata om fotboll som flera elever brukar spela. Hon
frågar vilken plats olika elever spelar på i laget. En spelar back och en spelar på
mittfältet men sedan upplyser en elev om att de brukar ha lite olika positioner,
vilket verkar vara den term läraren är ute efter. Under samtalet tar läraren fram
ett multibasmaterial och använder det på OH-projektorn. På projektorn lägger hon två hundraplattor, en tiostav och tre ental. Hon fortsätter att diskutera
med eleverna.
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Läraren: Vilket tal representerar detta?
Elev:
213, för du har två hundratal, ett tiotal och tre ental.
Senare tar hon fram talkort och häftar upp korten 3, 4 och 5 på tavlan. Hon
frågar nu vilka tal man kan skriva med de talkorten. Eleverna kommer med
olika förslag, hon placerar korten på olika sätt och eleverna läser talen samtidigt som de diskuterar deras storlek.
Läraren återvänder nu till multibasmaterialet och lägger en hundraplatta
och tre ental på OH-projektorn.
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:

Kan du Kalle lägga detta talet med talkort?
1 0 3 ( ritar tre rutor och skriver 1 i den första osv.)
Varför lägger du så?
Noll är ju inget men måste ändå vara med.

Läraren tar nu fram fyra talkort och skriver 5, 2, 9, 0. Hon säger: ”Bilda det
största och minsta talet med dessa siffror”. Hon frågar därefter: ”Hur vet du att
9520 är störst?” och ”Är du säker på att 0259 är det minsta talet?”. Sedan pekar hon på femman i de tre talen och frågar om värdet. Efter detta undrar hon
om man kan ta bort någon nolla och i så fall vilken? Nollan är ju viktig, men
varför kan man ta bort nollan i 0259? Eleverna lyssnar och svarar aktivt på frågorna. Lektionen fortsätter med ytterligare ett par övningar av samma typ. De
flesta av eleverna verkar kunna detta.
Efter cirka 20 minuter tar läraren fram spel som eleverna ska spela två och två.

Bild 9
Instruktionen till
Spela Talstigen
1–10 000 är:
Slå fyra tärningar.
Talen ska skrivas
in i talstigen i
storleksordning.
Sätt kryss i någon
tom ruta när du
inte kan skriva
något tal.

Eleverna använder tärningar med 8 sidor. På spelplanen finns det två ”stegar”
där respektive elev kan komponera tal utifrån tärningarna när de slagit. Det
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gäller att få fyllt sina rutor på ett korrekt sätt, alltså talen i storleksordning och
man bestämmer själv i vilken ruta talen ska placeras.
Analys och slutsats
Målet var att färdighetsträna positionssystemet i talområdet till och med tusental. Man använde sig av flera typer av material, cirklar med fyra tal skrivna på,
tiobasmaterial, talkort och spelet Talstigen. Utifrån de frågor läraren ställde till
ett antal elever, kan vi konstatera att de flesta av eleverna redan hade nått målet. Eftersom eleverna går i årskurs 3 kan man därför ifrågasätta användandet
av talkort. De borde snarare ha fått skriva talen med papper och penna. Man
kan också fråga sig vilken funktion tiobasmaterialet hade när eleverna redan
hade abstraherat de skrivna talen.
Ett mål med en färdighetsträning, vilket är avsikten med lektionen, är att
eleverna ska få flyt i sitt räknande och tänkande. Detta är ett personligt kunnande. Kanske borde övningen därför ske individuellt, så att inte en kamrat
kan ta över kommandot på ett sådant sätt att den elev som verkligen behöver
träning enbart blir en statist. Av det skälet kanske det hade varit bättre om
eleverna fått en stencil med väl varierande uppgifter. Man kunde då som lärare
se vad olika elever redan kan och vilka som behöver stöd och mer övning. Efter några minuter kunde man ha avbrutit övningen och diskuterat ett urval av
uppgifterna och lyfta fram strategier och eventuella missuppfattningar.
Spelet Talstigen går ut på att slå fyra tärningar för att bilda fyrsiffriga tal och
planera korrekt storleksordning av dessa. Frågan är vilken ny aspekt det här
spelet ger, eller är målet att eleverna ska få variera arbetssättet, alltså få göra något annat, något ”roligt”? En bättre övning vore att vardagsanpassa träningen
genom att jämföra pengar, längd, eller vikt. Vi uppfattar detta som att det var
variationen, alltså användandet av många olika aktiviteter och många sinnen
som stod i fokus, inte innehållet.
Med tanke på att i stort sett alla svarade rätt på lärarens frågor, och därmed
verkar behärska det här området, kan man fundera över arbetssättet. Kanske
skulle det varit mer värdefullt att inleda med en diagnos, lektionen innan, för
att ta reda på om det ännu finns elever som inte nått målet. Man kunde då
ha hjälpt dessa elever att nå målet genom praktiska övningar t.ex. kopplat till
pengar eller mätning av massa eller längd och den vägen reda ut eventuella
missuppfattningar.
Lärarens sätt att välja innehåll i genomgången, samla eleverna och ställa frågor skulle varit alldeles utmärkt något år tidigare, när det flesta av elever ännu
inte behärskade detta.
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Lektion 9

Årskurs 3 (12 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Mätning av volym
Lektionens mål och syfte: Förståelse av volym och att mäta volym med olika
enheter.
Beskrivning av lektionen
Eleverna delas den här lektionen upp i tre grupper varav en grupp ska ha mate
matik och laborera. Eleverna i matematikgruppen delas in i fyra grupper och
vardera gruppen får en bunt stenciler med arbetsuppgifter. Den första sidan
handlar om att fylla olika kärl såsom små hinkar, kastruller och plastflaskor
med vatten från mindre kärl såsom koppar. Eftersom de bara finns en diskbänk
i klassrummet får tre av grupperna var sin plastbalja som de fyller med vatten.
Den första uppgiften består i att ta reda på hur många fyllda plastkoppar
(som rymmer cirka 2 dl) som krävs för att fylla en plastflaska (som rymmer
1,5 l) med vatten. Därefter ska de på motsvarande sätt ta reda på hur många
fyllda plastflaskor som krävs för att fylla en kastrull.
Eleverna är mycket engagerade i sitt arbete och hanterar vattnet på ett före
dömligt sätt utan att spilla allt för mycket; och de som spiller lite vatten är
noga med att direkt torka upp efter sig. Läraren går runt bland eleverna och
hjälper dem tillrätta, men talar inte matematik med dem. Hon gör ingen sammanfattning vid slutet av lektionen utan planerar att göra den nästa lektion.
Målet för lektionen är inte klart för eleverna. Vad de gör i alla grupperna
är att fylla plastkoppen så gott det går och att hälla vattnet i plastflaskan. De
som har en plastbalja får bara kopparna halvfulla och när de ska fylla flaskorna
utan tratt så rinner en hel del av vattnet utanför. Det resultat de skriver upp
på stencilen är därför att det krävs 12–21 koppar (alltså 24–42 liter vatten) för
att fylla flaskan. Läraren reagerar inte inför detta. Hon bör tala om för eleverna
att det går lika bra att först fylla flaskan och därefter hälla vattnet från flaskan
till koppen som därmed kan fyllas helt. Men framför allt bör hon klargöra
poängen, nämligen att det inte handlar om att fylla flaskan (vilket alla eleverna
tror), utan om att ta reda på hur många fyllda koppar som svarar mot flaskans
volym. Poängen med laborationen är att volym kan mätas med olika enheter, i
det här fallet med enheten kopp.
På bordet med materiel finns det även decilitermått som aldrig används. Ett
nästa steg bör vara att övergå från koppen till ett standardiserat mått. Man kan
då konstatera att flaskan rymde 1,5 l, vilket också står på flaskans etikett.
Analys och slutsats
Den här lektionen ledde inte till någon synbar matematisk kunskap och de
diskussioner som fördes mellan eleverna i gruppen handlade inte heller om
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matematik utan om hur man skulle hälla vatten utan att spilla vatten på bordet. Det fanns färdiga stenciler som ställts samman inom projektet, men det
saknades en lärarhandledning som beskrev målet med laborationerna och hur
man som lärare skulle leda den.
Ett alternativ till elevernas meningslösa arbete hade varit att läraren samlat
eleverna omkring sig och själv genomfört laborationen som en demonstration. Eleverna kunde då omväxlande fått hjälpa henne att hälla vatten och då
med hjälp av en tratt för att undvika allt spill. Hon kunde då ha inlett med
att tala om för eleverna vad laborationen gick ut på och successivt diskuterat
och problematiserat vad hon gjorde. De hade då samtidigt kunnat lära sig ett
användbart språk för volymmätning. Detta förutsätter emellertid att läraren
är medveten om målet med laborationen. Läraren kunde också då och då ha
utmanat eleverna, genom att dels i förväg, dels efter ett par koppar, be eleverna
uppskatta flaskans rymd. Hon kunde i nästa steg ha diskuterat vikten av att
ha standardiserade mått, såsom liter och dl. Samtidigt kunde hon ha beskrivit
skillnaden mellan formella och informella mått. Kaffekoppar ser olika ut
medan decilitermåttet och litermåttet har en bestämd storlek som alla är överens om. Den här aktiviteten hade sannolikt bara krävt en bråkdel av den tid
som eleverna nu använde och till skillnad från laboration dessutom lett någon
vart.
Men var det inte viktigt för eleverna själva att ta i materialet? De lär sig ju
bäst genom att använda många sinnen. Svaret är nej. I så fall skulle ju bara den
som råkade hälla vatten lära sig något.
Under lektionen hände en hel del intressanta saker som läraren borde tagit
upp vid en sammanfattning efter lektionen. I en grupp hade man hällt tre
flaskor fulla med vatten i en stor cylinderformad kastrull. Pojken som hällt i
vattnet sa då: ”Jag tror det blir sex flaskor”. Det är sådana frågor som en lärare
bör snappa upp och spinna vidare på. I det här fallet kunde läraren ha stuckit
ner en linjal i vattnet och visat att det nu nådde halvvägs upp till kanten. Man
hade med detta som utgångspunkt kunnat gå vidare och diskutera cylinderns
volym som basarean gånger höjden.
Lektioner i årskurserna 4–6
Lektion 10
Årskurs 4 (17 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Problemlösning
Lektionens syfte och mål: Med stöd av konkretiserande material ta reda på
hur många olika sätt det finns för att kombinera ett visst antal olikformade
knappar.
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Beskrivning av lektion
Lektionen kommer i gång mycket snabbt och alla elever är tysta och koncentrerade. Tempot är högt. Enligt läraren och eleverna börjar lektionerna ofta
med att eleverna får öva de fyra räknesätten, snabbt och med stor koncentration. Idag är det huvudräkning som övas. I ett högt tempo ställer läraren frågor
som 4 · 7, 8 · 7 och också 7 · 12. Hon ber dem som snabbt kan besvara 12 · 7
att redogöra för hur de tänkt och fortsätter på samma sätt med 4:ans tabell och
6:ans tabell. Hon ställer även frågor om addition och subtraktion och då i ett
större talområde, även nu i ett högt tempo. Alla elever lyssnar koncentrerat och
de allra flesta räcker upp handen vid frågor som: 125 – 30, 450 – 65, 78 + 23
etc. Inga hjälpmedel finns att bistå, även om vissa elever ibland använder sina
fingrar samt nickar med huvudet i takt med att de räknade tyst för sig själva.
Eleverna får även öva division genom att läraren till att börja med ställer
förhållandevis enkla frågor för att sedan ställa betydligt svårare frågor. Utan
papper och penna eller räknare, endast med huvudräkning som metod, får de
besvara frågor som: 12 / 2, 75 / 3, 125 / 5 och 645 / 3. Alla uppgifter om division utgår ifrån uppfattningen om division som delningsdivision. Därefter är
det dags för dagens lektionsinnehåll.
Läraren ritar ett troll på klassrummets interaktiva skrivtavla och berättar för
klassen att detta troll saknade knappar i sin jacka. Jackan har fyra knapphål
och saknar alltså fyra knappar. Elevernas uppgift är att hitta så många olika
kombinationer som möjligt genom att använda 6 olika knappar som har formerna cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, romb och parallellogram. Läraren
demonstrerar genom att rita två olika möjligheter att kombinera dessa knappar. Läraren delar ut en låda med olika små knappliknande föremål med olika
geometriska former som ska föreställa de olika knapparna. Eleverna får därefter
i uppgift att enskilt ta reda på antalet olika sätt att kombinera knapparna.
Eleverna ritar en jacka i sitt räknehäfte. Från lådan väljer de olika knappar
till trollets jacka. Ganska snart frågar någon elev om det spelar någon roll var
t.ex. knappen med formen av en kvadrat placeras. Om ett sätt att kombinera
knapparna är: kvadrat, triangel, cirkel och rektangel, kan då en kombination
vara: kvadrat, cirkel, triangel och rektangel, dvs. samma former men i en annan ordning? Läraren avbryter och beskriver elevens fråga högt inför klassen.
De beslutar sig för att det inte ska vara tillåtet till en början, men att de som
tidigt blir klara ska se om antalet kombinationer då blir fler eller färre då villkoret ändras. Villkoret ska till en början vara att det alltid är olika knappar
oavsett placering.
Flera elever upptäcker att antalet kombinationer blir ganska många, framförallt då de arbetar utifrån villkor 2, dvs. när samma form på knappar får
användas men att placeringen av dem ska vara olika. För att hitta de olika
möjligheterna förenklar några elever ”prövandet” genom att istället skriva för-
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sta bokstaven i figurens namn eller genom att dra streck mellan figurerna och
sedan räkna antalet streck.
Ett tredje villkor uppstår då någon elev frågar om de bara behöver ta hänsyn
till de olika formerna eller om de också ska ta hänsyn till deras färger. Även då
lyfter läraren detta resonemang inför hela klassen. Hon uppmanar dem till att
även ta hänsyn till det, men att det då blir ett tredje villkor.
Avslutningsvis får några elever redovisa antalet kombinationer de hittat utifrån det första villkoret, d.v.s. olika former på knapparna, oavsett placering. De
får även redovisa antalet kombinationer utifrån villkor 2, d.v.s. olika knappar
där placeringen varierar. Då eleverna redovisar är det antalet kombinationer
som lyftes fram, inte hur dessa sätt hittats.
Analys och slutsats
En god taluppfattning och goda kunskaper inom aritmetik är en viktig grund
för all matematik. Att börja varje lektion med att öva huvudräkning ger eleverna goda möjligheter att utveckla detta kunnande. Läraren hade en strategi för
valet av vilka uppgifter hon ställde, gick från lättare till svårare, visade mönster (som att 8 · 7 är dubbelt så mycket som 4 · 7) och tankesätt (att 12 · 7 är
10 · 7 + 2 · 7) samt gav utmaningar inom varje räknesätt. De flesta elever hade
god flyt inom de fyra räknesätten.
Att undervisa om problemlösning kräver goda kunskaper, både inom didaktik och i ämnet. Läraren måste i förväg tänka igenom problemet och dess olika
lösningsmetoder. I det här fallet tror jag inte att läraren i förväg var medveten
om de olika villkoren som fanns och som markant ändrade arbetets förutsättningar. De elever som hittade dessa fick en utmaning, medan många aldrig
förstod skillnaden utan höll sig till det ena villkoret (i detta fall det första).
Vid genomgången var dessa elever tysta.
Eleverna fick med hjälp av materialet pröva sig fram för att hitta olika sätt
att kombinera knapparna. Några elever hittade enklare sätt att systematisera
letandet efter de olika kombinationerna, men för det stora flertalet elever blev
arbetet ett osystematiskt letande. De prövade sig fram genom att använda de
olika figurerna och fysiskt flytta dessa. De elever som hittade enklare sätt att
systematisera (cirka 5–6 av eleverna) använde t.ex. bokstavsförkortningar för
att hitta de olika kombinationerna. Några andra elever ritade enklare bilder av
figurerna där de drog streck mellan dessa och sedan räknade antalet streck. Läraren borde här ha gått vidare och visat eleverna hur detta kan uttryckas språkligt, utan hjälp av material, för att sedan kunna dra slutsatser från mönster som
uppstår. För vissa elever var det tydligt, men inte för det stora flertalet.
Att just hitta de olika strategierna borde ha varit lektionens syfte. Materialet
fanns med för att fysiskt åskådliggöra uppgiften, att hitta olika sätt att kombinera de olika knapparna. Eleverna förstod snabbt uppgiften och skulle ha
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klarat att använda enklare konkreta uttryckssätt, såsom bilder eller bokstäver.
Att bara ta reda på hur många olika sätt det finns blir ett ”görande” för eleverna, mer än att resonera om hur vi kan systematisera letandet. De strategier
som eleverna hittar måste läraren lyfta fram så att strategin blir en gångbar,
generell metod för alla elever. Några elever gick från det konkret uttryckta till
att språkligt uttrycka den systematik de använt. Det hade de allra flesta av eleverna klarat.
Vid lektionens avslutande sammanfattning fick de som hittat någon struktur redovisa. Diskussionen som följde handlade inte om de olika strategierna
som dessa elever använt, utan handlade bara om antalet olika kombinationer.
Något generellt resonemang om hur de kan gå till väga för att hitta dessa sätt
togs inte upp.
Eleverna kunde namnge geometriska former, inte bara de fyra vanligaste
tvådimensionella utan även former som parallellogram, romb och parallelltrapets. Lektionen syfte var inte att namnge eller kunna beskriva dessa – kanske
en förklaring till att vi inte fick se om de kunde beskriva formernas egenskaper.
Eleverna visade även goda kunskaper om huvudräkning med de fyra räknesätten. Detta var heller inte lektionens syfte och mål, men för läraren en naturlig
del av en matematiklektion.
Lektionen uppfyllde delvis dess syfte. Eleverna tog med hjälp av materialet
reda på hur många olika sätt det finns för att kombinera olikformade knappar.
Men att bara pröva sig fram till svaren är knappast matematik. Eleverna borde
ha uppmanats att söka strategier för att bestämma antalet kombinationer, för
att sedan föra resonemang om valet av strategier och värdera dem. Lärarens roll
är därvid att utmana eleverna och få alla elever delaktiga i resonemanget och
därmed ge dem metoder för att kunna lösa andra liknade problem.
Lektion 11

Årskurs 4 (19 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Metoder för problemlösning i vardagliga situationer. De
valda problemen behandlade skriftliga metoder för de fyra räknesätten samt
beräkning av area.
Lektionens syfte och mål: Syftet var att låta eleverna föra matematiska resonemang om val av strategier för att lösa problem samt resonera om svarets rimlighet. Ett uttalat syfte från läraren var att variera arbetssättet, vilket nu innebar
att eleverna inte skulle arbete individuellt i läroboken utan istället i grupp
arbeta med utvalda uppgifter.
Beskrivning av lektion
Lektionen inleds med att läraren drar ett blad från klassrummets gemensamma
almanacka och utifrån det pratar om årets månader och årstider. Läraren ställer
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frågor och eleverna får genom handuppräckning besvara hennes frågor. Exempel på frågor är: ”Hur många månader är det på ett år?” och ”Vilken månad
var det för denna?”. Därefter får en elev i taget gå fram till läraren och dra en
lapp med ett tal från en låda. De andra eleverna får i uppgift att gissa vilket tal
det är genom att ställa frågor. Talen är mellan 1 och 10 000, och alla frågor
handlar om att ”ringa in talet”, genom olika ja- och nej-frågor, som t.ex. ”Är
talet mellan 3 och 7?”.
Klassen delas därefter upp i grupper om fyra elever, som läraren i förväg
skrivit upp på ett blädderblock. Varje grupp får ett papper med problemuppgifter som de tillsammans ska lösa. De har även i uppgift att skriftligt beskriva
sina lösningsmetoder. Efter hand som grupperna blir klara, får de i väntan på
sina klasskamrater spela ett spel som de alla har i sin lärobok och som ger dem
möjlighet att öva de fyra räknesätten. Då alla grupper är klara med sina uppgifter är det dags att redovisa. Alla grupper får delge de andra sitt svar, dock
inte vilken metod de använt för att lösa uppgiften. I flera fall har de kommit
fram till olika svar, vilket läraren inte uppmärksammar och för en diskussion
kring.
Analys och slutsats
Som framgår av lektionens syfte och mål saknas ett uttalat mål för att lära sig
matematik. Läraren har inte i förväg tittat på de uppgifter som delas ut. Hennes syfte är en ökad variation av arbetssättet, att inte arbeta i matematikboken
och att låta eleverna kommunicera om uppgifterna i större utsträckning.
Att inledningsvis dra ett blad ur almanackan var något de alltid gjorde. Alla
elever kunde årets månader och årstider. Om traditionen att dra ett almanacks
blad ska finnas kvar hade läraren behövt lyfta områden som varför vi har
årstider, skottår, olika kulturers kalendrar etc. Då eleverna sedan skulle ”gissa”
vilket tal som kamraten dragit ställde läraren inga frågor om slutsatser som de
eventuellt skulle kunna dra utifrån inkomna svar eller om strategier för de frågor de valde att ställa. Läraren var noga med att alla skulle få ställa en fråga var
och att det skulle vara tyst och lugnt i rummet. Vid en större medvetenhet om
matematikinnehållet hade läraren kunnat uppmuntra och styra valet av frågor.
Elevernas frågor handlade uteslutande om att ringa in talet med hjälp av frågor
likt ”Är talet mellan 3 och 7?” ”Är talet mellan 1 000 och 3 000?”. Frågor där
begrepp som större än, mindre än, hälften, dubbelt, tusental, hundratal, udda,
jämna etc. förekom inte. Läraren borde ha uppmuntrat eleverna till att ha en
strategi för vilka frågor de valde och tagit upp dessa idéer till diskussion.
Vid grupparbetet fördes en del avancerade diskussioner om hur man t.ex.
kan beräkna arean på en vägg som har en oregelbunden form. Några elever
visade de övriga i gruppen hur man kan dela upp området i kända former och
utifrån det beräkna de areorna och addera dessa. Någon elev frågade vad area
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betydde och gruppkamraterna visade och berättade. Divisionsberäkningar som
400 / 6 diskuterades. Ibland kom eleverna fram till att det inte fanns något
exakt svar utan de fick nöja sig med ett ungefärligt svar. Även beräkningar som
3,5 · 15 löstes av flera grupper och de hade olika strategier för att utföra detta.
De visade varandra olika strategier, som t.ex. att addera 15 tre gånger och sedan lägga till ”en halv 15, d.v.s. 7,5”. En elev visade sin grupp hur man kan
lösa uppgiften genom att ställa upp de två talen i en algoritm. En annan grupp
gjorde istället ett överslag för att inte behöva multiplicera med tal i decimalform. En grupp frågade läraren hur de skulle kunna lösa uppgiften, de hade
en tydlig önskan av att lösa just 3,5 · 15. Läraren svarade att uppgiften nog var
lite för svår för dem och att de kunde hoppa över uppgiften.
För att läraren skulle ha vetat var eleverna befann sig kunskapsmässigt hade
hon behövt gå runt i de olika grupperna och lyssnat på deras diskussioner.
Uppgifterna gav dem utmaningar som läraren borde ha följt upp. Vid den
avslutande redovisningen visade eleverna inte sina lösningsmetoder utan bara
de svar de enats om. Någon grupp hade inte kunnat enas om ett svar, vilket
läraren inte uppfattade utan nästa grupp fick istället ge sitt svar. Flera grupper
hade kommit fram till olika svar, vilket förklarades med att ”man ibland kan få
olika svar”. Vi uppfattade att det viktigaste för läraren var att varje grupp fick
redovisa, inte vad de redovisade. Det fanns en arbetsro under lektionen och en
bra grovplanering, men tyvärr räckte lärarens didaktiska kunskaper inte till.
Trots detta var eleverna relativt duktiga och tyckte om att diskutera matematik.
Något laborativt material fick vi inte se under lektionen, trots att vi beställt
en sådan lektion i förväg, då detta var fokus i deras projektansökan.
Lektion 12

Årskurs 4 (10 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Division
Lektionens mål och syfte: Förståelse för delnings- och innehållsdivision.
Beskrivning av lektionen
Först förs en inledande diskussion om vad division är. De flesta elever definierar det som omvänd multiplikation. Någon elev kopplar det (på ett felaktigt
sätt) till subtraktion. Läraren ber därefter eleverna ge konkreta exempel på
divisioner:
Elev 1:

5 delat med 20 blir 4. Om man har 20 och lägger 5 kulor i varje
påse blir det 4 påsar.
Läraren: Menar du 5/20 ...? Och det blir = 4?
Läraren: Hur läser man (pekar på uttrycket 5/20 som skrivs på tavlan)?
Elev 1: 5 delat på 20.
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Läraren ritar fyra påsar med fem i varje. Det felaktiga uttrycket 5 / 20 = 4
får stå kvar på tavlan. Lektionen går vidare. Läraren samlar barnen och tar
fram ett konkretiserande material bestående av tre plastcirklar och 15 enkronor. Läraren säger: ”Kalle har två syskon de ska dela på 15 kronor. Hur många
får var och en?” Eleverna svarar samstämmigt ”Fem”.
När eleverna visar detta, tar de fem kronor och lägger i den ena cirkeln, fem
som de lägger i den andra och fem kronor som de lägger i den tredje cirkeln.
Läraren:
Elev 1:
Elev 2:
Elev 3:

Vad räknade vi ut?
Att femton delat på fem är tre
Att femton delat på tre är fem.
Att fem gånger tre är femton

Svaren kommenteras inte av läraren.
Lektionen fortsätter med att eleverna ska göra egna divisionsuppgifter. De
ska formulera dem i ett trefältsblad med uttrycksformerna numeriskt, bild och
ord. Jag sitter bredvid en elev som fyller i sitt blad: Eleven väljer uttrycket 16/3
och börjar med att rita 15 kakor. När jag ber henne räkna dem räknar hon
med hjälp av (felaktiga) tre-skutt: ”3, 6, 9, 13, 16 ... det blir fem” säger hon. Jag
lägger upp 16 plockisar och frågar hur hon gör om vi tre runt bordet ska dela
lika. Snabbt tar hon bort en och lägger sedan fem i varje hög. När jag frågar
varför hon tar bort en svarar hon: ”Den blir över”.
Elever som kan multiplikationstabellen formulerar flera enkla uppgifter.
Elever som inte kan tabellerna väljer slumpmässigt tal och hamnar ofta i uppgifter som ger rest, vilket de har svårt att hantera. I klassrummet finns tillgång
till diverse konkretiserande material som pengar och plockisar, vilka eleverna
får gå och hämta om de känner att de behöver. Flera elever använder dessa material.
När de är klara får eleverna gå fram till tavlan och redovisa sina exempel
genom att läsa upp sina divisionssituationer och skriva upp motsvarande symboluttryck. På tavlan står därefter uttryck som:
28 / 7 = 4 (vilket stämde med motsvarande verbalt formulerad situation).
24 / 8 = 3 (motsvarande situation löd: 24 delas på 3 blir 8,
vilket svarar mot 24 / 3 = 8).
16 / 3 = 5 (eleven med kakorna ovan). En elev invänder att 5 ∙ 3 = 15.
Elev:
Ja, men det blev en över.
Läraren: Ja, en blir över då kan man inte dela, det blir rest. Förstår ni?
En annan elevs verbalt formulerade situation lyder: 81 kronor delas på 9 barn.
Det formellt tecknade uttrycket skrivs: 81 kr / 9 kr. Det som från början var
en delningsdivision formulerades nu som en innehållsdivision, en helt annan
händelse.
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Analys och slutsats
Det här var en intressant lektion. Flera aspekter av elevers förståelse eller bristande förståelse för division blev tydliga. Det visade sig att eleverna inte formulerade innehållsdivisionssituationer när de skulle skapa egna divisionshändelser,
vilket är intressant eftersom lärarens syfte med lektionen var att reda ut skillnaden mellan innehålls- och delningsdivision.
Vid introduktionen samlade läraren eleverna runt ett bord för att demonstrera divisionssituationer, vilket gjordes med hjälp av konkretiserande material. Men det gäller att välja ut lämpliga exempel och att det man säger, gör
och sedan formulerar i skrift (formellt eller informellt) stämmer överens. I det
första exemplet var uppgiften en delningsdivision där femton delas på tre och
kvoten blir fem (15 / 3 = 5). Men vad eleverna gör när de visar situationen är
att de tre gånger tar bort fem från 15 och successivt lägger fem föremål i vardera av tre cirklar. De utför alltså en innehållsdivision där fem tas tre gånger
från femton (15 / 5 = 3). Att det fungerar beror på att eleverna redan vet svaret
och inte har behov av materialet. Materialet användes således för att beskriva
svaret, inte för att visa delningsdivisionens idé och den framgår inte heller av
figuren.

Här borde lärare ha demonstrerat delningsdivisionen genom att fördela kronorna, en i taget, i respektive cirkel. För att tydliggöra skillnaden mellan delnings- och innehållsdivision kunde hon sedan bytt till en innehållssituation
och åskådliggjort skillnaderna. Då kunde samma uttryck ha hållits kvar, alltså
15/3, vilket nu motsvarar situationen: ”Det finns 15 kronor. Om varje barn
ska ha tre kronor, hur många barn räcker då pengarna till?” I det här fallet lägger man först tre föremål i en ring, därefter tre föremål i nästa ring, och det
behövs därför fem plastringar, en för varje barn.
Om man väljer att låta en elev ta över demonstrationen, får man räkna med
att de gör något annan än det som avses. Om målet med lektionen ska uppnås,
måste detta tas upp, diskuteras och redas ut så att man till slut uppnår målet.
Förklaringar som utgår från elevers missuppfattningar är ofta mycket givande,
men en svårighet blir tydlig här. När man vill att eleverna ska lära sig något
nytt bör man minimera andra aspekter så att fokus kan läggas på det som just
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ska läras. Om man vill att eleverna ska förstå skillnaden mellan innehålls- och
delningsdivision gäller det dessutom att inte fastna i för svåra aritmetiska beräkningar. Samtidigt är innehållsdivision som tankestrategi mest intressant
om nämnaren är ett bråk eller decimaltal, och mycket effektiv och lämplig när
både täljare och nämnare är stora tal. Här hade det varit en poäng att jobba
inom ett talområde där svaret inte varit direkt uppenbart eller med ett rationellt tal som nämnare.
Eleven som formulerar uppgiften ”81 kr delas på 9 barn”, men som sedan
skriver det formella uttrycket 81 kr /9 kr, har gjort om en delningssituation till
en innehållssituation. Då svaret i båda fallen blir nio syns detta inte så tydligt.
Här borde nämnarens och kvotens innebörd ha diskuterats och tydliggjorts
liksom vad man egentligen skulle räkna ut.
Det är ingen lätt uppgift att under en pågående lektion kunna fånga upp
elevernas uttryckta förståelse, göra en korrekt tolkning av vilka uppfattningar
och missuppfattningar eleverna visar och därefter på ett lämpligt sätt välja
lämpliga uppgifter, situationer, konkretiseringar, förklaringar och frågor som
ger eleverna en utvecklad förståelse. Men ska man arbeta för ökad måluppfyllelse och arbeta formativt, är det just det man som lärare behöver kunna. Problemet är att denna kunskap inte finns i materialet utan hos läraren. Ett material, om än aldrig så lämpligt, står och faller med lärarens didaktiska kunnande
och förmåga att använda det.
Efter en lektion av det här slaget är det angeläget att man som lärare gör
en sammanfattning för att lyfta fram och bekräfta det man kommit fram till
under lektion. Att visa att det är den nya kunskapen, inte materialet som är det
viktiga. Tid för avslutning då slutsatser och sammanfattning formuleras kan
vara viktigare att prioritera än att alla elever ska hinna redovisa varje gång.
Lektion 13

Årskurs 4 (9 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Funktioner, grafer
Lektionens mål och syfte: Skapa förståelse för funktionsbegreppet.
Beskrivning av lektionen
Läraren går igenom laborationen som inleds med att eleverna ska mäta ett
gummibands längd när det är ospänt. Sedan ska de spänna gummibandet med
hjälp av en linjal en halv centimeter längre för varje gång och från spänt läge
släppa iväg gummibandet och mäta hur långt det kommer. Resultaten ska föras in i en tabell och sedan ska värdena överföras till en graf. Eleverna ska därefter dra en slutsats av resultatet. (Uppgiften finns i boken Matematikverkstad,
Rystedt & Trygg s. 27).
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Läraren ritar upp både en tabell och ett koordinatsystem på tavlan för att
visa hur de uppmätta värdena ska föras in. Eleverna grupperar sig därefter i
tre grupper med tre elever i varje grupp och inleder med att rita en tabell, var
efter de tar var sitt gummiband som de mäter i ospänt läge. Detta visar sig vara
svårt. Hur och var ska man egentligen mäta?
En elev pekar på den uppritade grafen och frågar: Ska vi rita en så´n?
Läraren: Ja, det ska ni, men ni ska gå ut och skjuta först.
Eleverna går nu utomhus för att skjuta och mäta och föra in värdena i sina
tabeller. De är ganska säkra på att mäta med måttband men ett problem är att
gummibandet inte alltid kommer längre ju mer eleverna spänner det. Det är
flera faktorer som spelar in såsom hur man håller linjalen och gummibandet
när man släpper iväg det och inte minst att det börjar blåsa efter ett tag och en
del elever står och skjuter i motvind.
Längd på gummiband

Längd, m, cm

10 cm
10,5 cm

2,80

11 cm

60 cm

11,5 cm

2m

12 cm
12,5 cm
13 cm
13,5 cm
14 cm
14,5 cm

Eleverna går sedan in och börjar rita axlarna till det koordinatsystem där grafen ska plottas in. X-axeln (gummibandets längd) är ganska lätt att gradera,
eftersom eleverna där kan använda sig av de mått som direkt står i tabellen.
När eleverna ska gradera y-axeln (som visar hur långt gummibandet har skjutits iväg), sätter flera av eleverna in mätvärdena som graderingar vilket får konsekvensen att det inte blir lika långt mellan stegen samt att graderingen växlar
beroende på hur de lyckats få iväg gummibandet.
Eleverna för in sina mätvärden som punkter i koordinatsystemet och binder
sedan samman punkterna till en linje. Ibland dras punkterna ihop i fel ordning
när eleverna går från lägsta till högsta y-värde istället för från lägsta till högsta
x-värde.
Analys och slutsats
Detta är en laboration som med ett elevnära innehålla kan ge ett bra tillfälle att
skapa förståelse för funktionsbegreppet. En funktion beskriver ett samband, i
detta fall sambandet mellan hur hårt jag spänner gummibandet och hur långt
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det skjuts iväg. Meningen var att eleverna ska komma fram till slutsatsen att ju
hårdare de spänner gummibandet, desto längre skjuts det iväg. Grafen blir den
matematiska modell som åskådliggör detta samband.
I kursplanen för matematik i Lgr 11 återfinns följande innehåll för år 4–6
under rubriken Samband och förändring:
• grafer för att uttrycka olika proportionella samband vid enkla
undersökningar
• koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
Den här laborationen är inte helt enkel att genomföra. Resultatet av den experimentella metoden styrs av en rad faktorer som påverkar mätresultaten. Om
man ska utgå från mätresultat för att dra korrekta slutsatser är det bra om man
eliminerar så många av dessa faktorer som möjligt. Kanske skulle man skjuta
och mäta inomhus om man har möjlighet till det, för att undvika blåstens
inverkan. Man skulle även kunna genomföra aktiviteten gemensamt (som en
demonstation) så att man inför varje avskjutning kontrollerar och är överens
om att den som skjuter står på samma ställe, håller gummiband och linjal
på samma sätt varje gång och att man sedan är noggrann och mäter från rätt
punkt till rätt punkt vid varje mätning. Man kan även låta eleverna genomföra
mätningarna som de gjorde i det här fallet, men då måste resultaten sedan
diskuteras för att förklara varför mätningarna blev som de blev och hur man
kunde gjort för att få mer tillförlitliga värden. Om man gör så, hamnar fokus
på förmågan att värdera valda strategier och metoder.
Att gradera koordinataxlar på ett korrekt sätt och att pricka av värden i ett
koordinatsystem är en kompetens som eleverna ska utveckla. I och med denna
aktivitet fick de möjlighet att träna på detta och bli medvetna om viktiga aspekter som att det måste vara lika långt mellan varje steg och att axlarnas längd
och skala måste väljas så att minsta och största värde kommer med. Det är en
avvägning hur mycket av innehållet som ska vara i fokus på respektive lektion. Ett alternativ här hade varit att ge eleverna koordinatsystem med färdig
graderade axlar för att istället lägga fokus på själva inprickningen, ritandet
och tolkningen av grafen och spara gradering av koordinataxlar till ett senare
tillfälle för att få en progression av innehållet.
Det finns även ett stort antal relevanta begrepp knutna till innehållet: graf,
funktion, beroende-/oberoende variabel, värdetabell, koordinataxlar, koordinatsystem, x-axel, y-axel. Lektionen ger ett bra tillfälle att lyfta fram dessa begrepp och kan ge en tydlig innebörd för eleverna.
En av förmågorna i Lgr 11 uttrycks som: använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp. Vid varje undervisningstillfälle ges möjlighet för läraren att upptäcka vad eleverna förstått, eller inte förstått, av det innehåll som just behandlats. Detta är en viktig aspekt av formativ utvärdering som
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läraren genomför under pågående lektion. De åtgärder man som lärare därefter
väljer att gå vidare med, kan utföras vid ett senare tillfälle. Detta innebär att
läraren efter genomförd lektion måste reflektera över vad eleverna förstod och
vad som vållade svårigheter, vad som blev tydligt och vad som måste bearbetas
mer. Detta kan även utgöra underlag för planering av framtida undervisning
av samma innehåll med andra elever.
Man kan se den här lektionen som ytterligare ett exempel på att man utgår
från att en beskriven laboration automatiskt ska fungera – ungefär som när
man följer läroboken. Man reflekterar därför inte alltid över hur laborationen
ska planeras och genomföras för att ge ett tillfredsställande resultat.
Lektion 14

Årskurs 4 (18 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Mätning av olika storheter
Lektionens mål och syfte: Förståelse för formella måttenheter, kunna uppskatta längd, volym och vikt
Beskrivning av lektion
Eleverna har tidigare arbetat med längd, vikt och volym med formella enheter
och är nu i slutet av detta avsnitt. I dag ska de i grupper om två–tre elever arbeta vid ett antal stationer som tar sin utgångspunkt i uppgifter som eleverna
själva tidigare har formulerat.
Uppgifterna omfattar ett antal mätningar, t.ex.:
Bygg ett torn av matematikmaterial så att det väger 183 g.
Hur mycket väger engelska- och matematikboken tillsammans?
Hur många deciliter är det i saftflaskan?
Mät med meterhjulet avståndet från 5:ans klassrumsdörr till 6:ans klassrumsdörr.
Svara i meter och centimeter.

Eleverna gör först en uppgift var, sedan får de spela ett spel som nyss är inköpt.
Det är ett spel för 6–8 åringar som heter Rädda katten.
En elev som av läraren beskrivs ha svårt för matematik säger: ”Det var kul
att spela Rädda katten för det var så lätt, man fick en paus i matten”.
I slutet av lektionen får varje grupp gå fram och redovisa ”sin” uppgift.
Analys och slutsats
Uppgifterna som eleverna har gjort ger möjlighet för dem att träna på att mäta
med formella mätinstrument och att uppskatta olika storheter. Eleverna mäter
med digitala vågar, måttband, linjaler, mäthjul, decilitermått och litermått.
Dessa mätredskap och föremålen som mäts är bekanta för eleverna. Eleverna
är aktiva i mätarbetet, men elevernas redovisningar behöver följas upp och utvecklas mer. Fokus hamnar på de enskilda svaren på respektive mätning, inte
142 laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

på metoden. Efter redovisningarna blir det lite lektionstid över, så eleverna får
spela lite olika spel. Under tiden pratar jag med flera elever om deras förståelse
för de olika måttenheterna.
En elev som under lektionen genomfört en uppgift om viktmätning och använt sig av både gram och kilo får frågan hur många gram det går på ett kilo.
Eleven gissar på 10. En annan elev hjälper till och säger att det är 1 000. Jag
skriver upp på hans block: 1 000 g = 1 kg.
Jag frågar sedan hur många kilo 2 000g är. Eleven säger ”Vet inte”. Jag
skriver då under: 2 000 g = _ kg. ”Två” säger eleven lite frågande, jag nickar
och frågar: Hur mycket är då 5 000 g? Eleven svarar ”5 kg”. Jag frågar om han
är säker och det är han. Vi skriver detta under det tidigare. Sedan skriver jag
2 400 g = Eleven funderar en stund och säger ”2 kg så blir det 400 över”.
Det är angeläget att vid genomgångar och efterföljande diskussioner hjälpa
eleverna att lämna den specifika uppgiften och dra mer generella slutsatser för
att komma fram till kunskaper som kan tillämpas i nya situationer. Att på ett
systematiskt sätt anteckna på tavlan tillsammans med eleverna så att mönster
och strukturer blir tydliga kan hjälpa eleverna att se samband som annars inte
blir tydliga för dem. Detta är exempel på hur ett undersökande (induktivt)
arbetssätt kan fungera, varvid en elev får utgå från sina egna erfarenheter av
specifika situationer för att få insikt i allmängiltiga och generella samband.
Vid mätningar är det centralt att visa på prefixens betydelse och deras koppling till vårt talsystem som bygger på tiobas. Det förklarar t.ex. innebörden i
vad en elev vid sin redovisning säger, nämligen att: 208 meter = 2 080 decimeter, för man plussar på en nolla. Visst blir resultatet att man lägger till en nolla
i slutet av talet men man utför ingen addition utan en multiplikation med 10.
Lektion 15

Årskurs 5 (24 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Taluppfattning decimaltal, bråk och procent
Lektionens mål och syfte: Se samband och göra jämförelser, lyssna och försöka
förstå, använda matematikspråk. (Dessa mål står punktade på tavlan och läraren inleder med att tala om dem för eleverna.)
Beskrivning av lektionen
Läraren inleder med att läsa målen på tavlan och säger att det är målen för lektionen uttryckt med ”fina ord”. Hon berättar att de ska arbeta i grupp med att
se samband mellan decimaltal, bråk och procent.
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:

Vad menas med samband?
Hur något hänger ihop.
Ge ett exempel.
½ = 50 % = 0,5
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Bild 10
Målen uppskrivna
på tavlan.

Läraren ger sedan instruktioner. Först beskriver hon hur arbetet organisatoriskt
är tänkt och därefter hur eleverna ska behandla innehållet. Klassen delas in i
sex grupper. Varje grupp ska ta en bunt med kort och det finns buntar i olika
färger. Gemensamt ska gruppen storleksordna talen som är uttryckta i antingen bråkform, decimalform eller som procent. När detta är klart ska grupperna
komma fram och presentera sina resultat genom att sätta upp ”talkorten” med
häftmassa. I gruppen ska man kunna förklara varför ett tal hamnar där det
hamnar. På tavlan finns en tallinje från 0 till 1.

Bild 11
Talkort.
1
2

75 %

0,45

50 %

75 %

45 %

...

Arbetet i grupperna pågår i cirka 20 minuter. Varje grupp har 10 talkort och
ett rutat papper att skriva på. Läraren går runt och svarar på frågor och ställer
ibland någon fråga till gruppen och ibland till en speciell elev. När samtliga
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grupper är klara bryter läraren arbetet och säger: ”Sätt er på era platser och
tänk nu inte på att vara nervösa utan LYSSNA! Varje grupp väljer hur ni vill
presentera ert arbete, alla eller en i gruppen”.
När eleverna i den blå gruppen skriver upp talen pratar de om talkorten och
använder följande terminologi och sätt att uttrycka sig.
2/10, ”två tio”
0,5 är hälften 50/100 =1/2
Läraren kommenterar inte elevernas sätt att uttrycka sig vare sig under presentationen eller efteråt. Hon bara berömmer eleverna och säger att det var
bra. Hon frågar därefter hur de gjort. ”Vi gjorde om alla tal till procent” säger
eleverna, vilket framgår av deras rutade papper. Det visar sig att samtliga grupper gjort om alla talen till procent. Några elever säger att bråk är så svårt det
är lättare med procent. I en del grupper uppstod emellertid några problem.
2/3 stod till vänster om 3/6. Läraren säger då: ”Se på raden, vad har hänt där?”
(Hon pekar)

Bild 12
Tavlan med
talkort ordnade i
storleksordning.

Det här var svårt eftersom 100 inte går att dela med tre. Någon vet emellertid
att 2/3 är 33, 3. Detta passerar utan kommentar från läraren. En annan elev i
klassen ser att 3/6 är 50 procent och strax har talkorten placerats rätt och gruppen går och sätter sig.
Vid slutet av lektionen summerar läraren:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:
Elev :
Läraren:
Elev:

Snabb utvärdering. Hur fungerade gruppen?
Bra!
Var alla delaktiga i diskussionen? Var övningen svår?
Nej
Det var nytt att få gå fram och presentera.
Hur kändes det?
Roligt.
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Analys och slutsats
Den här klassen har arbetat mycket med bråk sedan i årskurs fyra. Avsikten var
nu att eleverna skulle se sambandet mellan proportionalitet uttryckt i bråkform och som procent. Syftet med lektionen var att lyssna, förstå och använda
matematikspråk.
Som lektionen gestaltar sig, sitter eleverna i grupper och arbetar och den
uppgiften de får påminner mera om en diagnos än om undervisning – inlärning. Vi vet inte enligt vilken didaktisk idé som korten är uppbyggda, men
att jämföra ½, 50 % och 0,5 är olyckligt, för att inte säga olämpligt. Talen
0,5 och ½ är tal. Talet ½ kan också tolkas som en andel, nämligen 1 av 2 eller
hälften av en hel. 50 % är däremot inte ett tal utan enbart en andel och får en
innebörd först när man tar 50 % av något. 50 % av en hel är t.ex. lika med ½
medan 50 % av 4 är lika med 2. Att blanda samma dessa begrepp torde inte
förbättra elevernas förståelse för andel och proportion. Antingen borde man ha
jämfört decimaltal med bråktal eller andelar skrivna i bråkform med andelar
skrivna i procentform men inte blanda samman dessa begrepp.
Vad man istället borde ha uppmärksammat är decimaltalets relation till bråket, alltså att 0,25 borde uttalas 25 hundradelar och omväxlande skrivas som
25/100. Man ser då direkt att andelen 25/100 svarar mot 25 % eftersom procent betyder just hundradel.
Ett av syftena var att lyssna, förstå och använda matematikspråk. Vi vet
genom studier av grupparbete att elevernas matematikspråk sällan räcker till
för att föra en relevant kommunikation i gruppen. Det kräver en lärares aktiva deltagande för att utveckla ett matematikspråk. Vi vet också genom våra
lektionsstudier att det oftast är en eller två elever i gruppen som för arbetet
framåt, medan de övriga eleverna är statister. Mot den här bakgrunden är
summeringen av lektionen intressant. Läraren tar inte upp problem som är
relaterade till elevernas arbete och inte heller tar hon upp aspekter som att
lyssna, försöka förstå eller att använda ett matematikspråk. De frågor hon ställer handlar istället om hur gruppen fungerar och om det kändes bra. Detta ger
eleverna en helt felaktig uppfattning om syftet med matematikundervisningen
och vad målet egentligen är enligt lärarens uppfattning. Vi får än en gång uppfattningen att det är materialet som är styrande, på samma sätt som boken ofta
är det. Fokus ligger snarare på materialet än på innehållet.
Den här klassen hade arbetat en hel del med bråk redan i årskurs 4 och de
flesta av eleverna behärskade bråkbegreppet relativt väl enligt läraren. Vi gav
därför dessa elever några diagnoser för att se om så var fallet. Eleverna fick göra
Diamantdiagnoserna BD1 – BD4.
BD1 testar del av helhet och nämnarens betydelse. Resultat från större
kartläggningar som vi utfört visar att elever har svårt med uppgifter som testar
gränserna för deras kunnande. Två sådana exempel är följande:
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Skugga en fjärdedel av figuren	Skugga en sjättedel av figuren

Lösningsfrekvensen på den här typen av uppgifter är relativt låg. Lösningsfrekvensen på uppgiften till vänster är 60–70 procent för elever i åk 5 och när
det gäller uppgiften till höger sjunker lösningsfrekvensen till 35–40 procent.
Läraren blev mycket överraskad när hon fick klart för sig att resultatet i hennes
klass såg likadant ut. Det är viktigt att man för eleverna synliggör sådana här
saker i undervisningen och ger eleverna möjlighet att prata om det.
Lektion 16

Årskurs 5 (30 elever, 2 lärare)
Matematikinnehåll: Division
Lektionens mål och syfte: Uttrycka divisionsuppgifter med olika
uttrycksformer.
Beskrivning av lektionen
Eleverna delas i grupper tre och tre och varje grupp tilldelas ett divisionsuttryck av typen 24/6 och 36/9. Uppgiften ges på ett ark indelat i fyra delar, ett
s.k. fyrfältsblad, där symboluttrycket (den matematiska uttrycksformen) är
givet. I de övriga tre rutorna ska samma division beskrivas med ord (räknehändelse), i en bild och med hjälp av konkretiserande material.

Bild 13
Fyrfältsblad.
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Eleverna är samtliga väl drillade i multiplikationstabellerna och de har även
förståelse för division som det omvända räknesättet till multiplikation. Alla
grupper skriver snabbt ner kvoten, eftersom detta inte vållar någon diskussion
eller några problem. De formulerar sedan en passande räknehändelse som i
samtliga fall utom ett utgjordes av en delningsdivision. Därefter ritar de en tillhörande bild följt av en representation med hjälp av kapsyler och centikuber.
Alla grupperna arbetar snabbt och engagerat. I slutet av lektionen får ett antal grupper gå fram och inför resten av klassen beskriva och visa sina lösningar.
Analys och slutsats
Under flera av de lektioner vi besökt har man använt sig av ”fyrfältsblad”
(Rystedt & Trygg, 2005). Avsikten med dessa är att eleven ska träna sin förmåga att uttrycka sig på flera olika sätt. De representationsformer (beskrivningsformer), som används i detta exempel är ett formellt symboluttryck för
en division, en verbalt uttryckt situation som motsvarar divisionsuttrycket, en
bild av denna situation och en fysisk representation av situationen, med hjälp
av material. I det här fallet var dock ingen av formerna nya eller problematiska
för eleverna. De fick allihop divisioner som de redan kunde i huvudet och som
de direkt visste svaret på.
Med tanke på att alla eleverna redan behärskade divisionerna och kunde
göra en verbal beskrivning av dem, uppstår frågan varför eleven skulle rita en
bild eller lägga divisionen med kapsyler. För elever som uppnått den här kognitiva nivån är de sistnämnda representationsformerna redan passé och bidrar
inte till någon djupare förståelse. Vad vi här kan iaktta är i själva verket hur en
viss laborativ idé används för sin egen skull i en situation som sedan länge är
överspelad. Ett material får aldrig på det här sättet tillåtas att leva ett eget liv
utan måste alltid kopplas till en didaktisk idé och ett mål.
Om målet hade varit att utveckla elevers förståelse för begreppet division
borde de två formerna innehålls- och delningsdivision ha ställts i fokus. Det
blir då centralt att eleven verbalt formulerar situationer som motsvarar dessa
båda aspekter av division, för att lära sig skillnaden mellan dem. Det kan då
också bli intressant att med konkretiserande material åskådliggöra de olika
strategier som används när en division löses genom att fördela ett givet antal
(delningsdivision) i delmängder, respektive att undersöka hur många gånger
man kan ta ett visst antal föremål (en delmängd) ur en given mängd (innehållsdivision). Detta förutsätter emellertid att läraren ser till att det förkommer
både innehållssituationer och delningssituationer och att dessa lyfts fram och
görs till föremål för en tydlig diskussion. Under den här lektionen behandlades
enbart delningsdivisioner och den variation som är nödvändig för att urskilja
de båda aspekterna av division uppstod inte.
Ett annat syfte med aktiviteten skulle kunna vara att utveckla elevernas
förmåga att utföra divisionsberäkningar av en annan svårighetsgrad, t.ex. med
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större tal, kunna tillämpa sin förståelse för positionssystemet och dela upp
tal på lämpligt sätt. I så fall skulle det formella symboluttrycket också kunnat illustreras med en mer informell bild och konkretiserande material för att
åskådliggöra t.ex. hur och varför distributiva lagen kan användas vid arbete
med större tal såsom:
378 (360 + 18) 360 18
=
=
+
= 60 + 3 = 63
6		
6		 6		 6
Detta kan t.ex. illustreras med pengar. Ett alternativ som skulle passa bra i
årskurs 5 skulle vara att gå vidare genom att hantera divisioner som inte går
jämnt upp och då formulera språkliga kontexter till uppgifterna där det blir
lämpligt att diskutera när man bör svara med rest respektive med decimaler
av lämpligt antal. Även här skulle konkretiserande material eller bild kunna
användas för att illustrera vari resten består. Detta skulle ge en progression av
elevernas kunskaper och vara bättre anpassat för elever i årskurs 5.
En elev ställer frågan ”Varför får vi så lätta tal, kan vi inte få lite större?”,
och får då svaret att ”Det skulle bli alldeles för jobbigt att åskådliggöra höga tal
med det konkreta materialet”. Om syftet är att lösa divisionsuppgifterna med
hjälp av materialet så är det rimligt att arbeta med mindre tal och åskådliggöra
lösningen och svaret med hjälp av materialet. Men om nu eleverna redan har
abstraherat och automatiserat förmågan att lösa uppgifterna i huvudet, så finns
det ingen mening att använda materialet till att lösa uppgiften. Om däremot
syftet är att förstå skillnaden i tankesätt när man löser en delningsdivision
jämfört med en innehållsdivision så kan detta visas med hjälp av materialet,
men då krävs att båda typerna av division behandlas. Ett annat syfte med uttrycksformerna bild och konkret material skulle alltså kunna vara att utveckla
elevernas förståelse för olika huvudräkningsstrategier vid division av större tal
där svaret inte redan är automatiserat.
En slutsats av detta är att lärarna snarare använde laborationen för att det
råkade finnas än för att lära eleverna något nytt. Den här laborationen hade
passat betydlig bättre två årskurser tidigare.
Lektion 17

Årskurs 5–6 (8 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Area och omkrets
Lektionens mål och syfte: Förstå att samma omkrets kan innesluta olika stor
area.
Beskrivning av lektionen
Gruppen består av elever både från årskurs 5 och årskurs 6. Eleverna i årskurs
5 har haft två stenciler i läxa: Tre griniga gubbar (som går ut på att i en bild
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dra linjer från tre gubbars hus till tre olika brunnar på så sätt att gubbarnas vägar inte korsas) och Trianglar och kvadrater (där eleverna i två olika figurer ska
finna så många trianglar respektive kvadrater som möjligt). Alla får fortsätta
arbeta med stencilerna i cirka 15 minuter, eftersom 6:orna inte gjort dem. Sedan görs en muntlig genomgång, först av Griniga gubbar. Eleverna får berätta
hur de tänkt och rita på tavlan för att visa. Vid diskussion av uppgiften Trianglar och kvadrater kommer man fram till att svaret blir 3 eller 40. Det finns i
figuren totalt 40 trianglar av tre olika storlekar.
Eleverna får därefter en ny uppgift
Lisa och Erik har köpt 20 m staket av en försäljare för att sätta runt sitt grönsaksland. Hur
ska de sätta det för att få så stort land som möjligt? Hur stort blir det?

Eleverna ska arbeta i grupper två och två eller tre och tre och använda geobräden (i detta fall plastplattor med piggar på vilka gummiband kan spännas upp
i olika former) och gummiband. En del elever räknar sig fram till area och omkrets genom att räkna ”piggar” och ”rutor” på geobrädet, en del räknar längdenheter på geobrädet och adderar och multiplicerar sig sedan fram till area och
omkrets. De flesta gör först en kvadrat, sedan testar de ett par tre olika rektanglar och kommer fram till att kvadraten ger störst area. En elev gör en triangel
men stupar på att han på geobrädet inte kan se längden av hypotenusan och
han vet inte hur den kan räknas ut. Efter en stund blir det genomgång.
En elev går fram till tavlan och ritar en kvadrat, skriver 5 på alla sidor och
skriver bredvid 5 · 5 = 25.
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:

Varför ritade ni denna form?
Vet inte. Den blev störst.
Vad heter formen?
Kvadrat.

En annan elev går fram och ritar en rektangel med längden 7 meter och bredden 3 meter. Eleven börjar sedan skriva: 7 + 7 = 14 + 3. Läraren säger då att
han måste börja på ny rad och eleven stryker +3 och skriver 7 + 7 = 14
14 + 3 + 3 = 14 + 6 = 21 m2.
Läraren: Nej, 20 (och suddar ut ”2” i kvadratmeter).
Eleven skriver sedan 7 · 3 = 21 m2
Läraren: Jättebra. Något annat sätt?
En elev säger att hon kan visa den minsta arean och går fram och ritar en rektangel 9 ∙ 1 m. Bredvid detta skriver hon 9 + 9 + 1 + 1 = 20 och 9 ∙ 1 = 9 m2
Läraren avslutar med fråga: Vad har vi lärt oss?
Eleverna: Gånger, area och omkrets.
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Eleverna får nu en ny uppgift, att med hjälp av pentaminobitar ta reda på
omkretsen av ett antal figurer. Strategin de ska använda är att räkna antal sidor
som utgör omkretsen hos figurerna. I denna uppgift har alla figurer samma
area men olika omkrets.
Analys och slutsats
Det är inte helt ovanligt att slutsatsen när elever arbetat med problemlösningsuppgifter blir: ”Man kan tänka på olika sätt”. Att använda olika strategier för
problemlösning och att använda olika uttrycksformer för att visa sina lösningar
är ett viktigt syfte med problemlösning. Det krävs dock att problemlösningsuppgifterna är noga utvalda för att innehålla en matematik som ger möjligheter att utveckla den förståelse som eleverna behöver. Problemlösningen ska ge
eleverna möjligheter att utvidga sina kunskaper. Det kan innebära fördjupad
förståelse för en procedur, utvidgad begreppsförståelse, att se samband mellan
olika matematikinnehåll eller att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer. Av det skälet är det ofta nödvändigt med en sammanfattande diskussion
som avslutning, för att lyfta fram och förtydliga dessa olika aspekter så att eleverna får ut så mycket som möjligt av problemlösandet.
Den första problemlösningsuppgiften Griniga gubbar innehåller inte så
mycket matematik. Jag har svårt att se vilka nya insikter den uppgiften kan ge
elever i skolår 5 och 6. Man verkar ha använt uppgiften för att den finns, inte
för att den behövs.
Den andra problemlösningsuppgiften ger möjlighet att diskutera begreppen
kvadrat respektive triangel och att utveckla innebörden av tillhörande begrepp.
Klassen kommer fram till att om man bara räknar alla trianglar man hittar så
finns det 40 men om man avser hur många olika sorters trianglar man hittar
så finns det tre olika sorter. Här finns ett bra tillfälle att utveckla diskussionen.
När är trianglar olika? Är likformiga trianglar olika? Vad innebär likformighet? När är trianglar kongruenta? Vilka olika sorters trianglar finns det och vad
utmärker dem? (likbent, liksidig, rätvinklig, trubbvinklig och så vidare). Vi vet
att elever ofta har en vag begreppsförståelse inom geometrin. En progression
där kunskap om nya former, tydligare definition av former, namn på ingående
delar hos formerna och relationen mellan olika former behöver utvecklas. Det
är t.ex. inte många elever som har fått diskutera relationen mellan kvadrat och
rektangel utan detta är för många elever endast två olika former.
Vid arbetet med geobrädet och pentaminobrickorna är det relationen omkrets kontra area som ska belysas. Uppgifterna visar två olika relationer;
I det första fallet ges möjlighet för eleverna att upptäcka att samma omkrets
kan ge olika area, medan aktiviteten med pentamino visar det omvända, att
samma area kan delas upp och formas om så att den får olika omkrets. Vid
övningen med geobrädet kommer eleverna ganska snart fram till att kvadraten
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får den största arean. Det blir dock ingen diskussion om varför det blir så.
Geobrädet kommer även att begränsa lösningsalternativen eftersom de endast
kan bygga och räkna på rektanglar och kvadrater. En elev bygger en rätvinklig
triangel men kan inte komma fram till hypotenusans längd. Likaså håller sig
eleverna enbart till räkning med naturliga tal. Varje avstånd mellan två ”piggar” sätts till längdenheten ett. Man skulle ju även kunna införa decimaltal
eftersom eleverna går i år 5–6. Vad händer t.ex. om staketet bildar en rektangel
med bredden 0,5 m? Om man ordnar måtten systematiskt i en tabell och redovisar omkrets och längd för varje alternativ där man låter formen gå från en
rektangel med stor skillnad mellan längd och bredd till allt mindre skillnad för
att så småningom nå kvadraten, och till sist låta omvända förhållandet råda
mellan längd och bredd så blir det en mer övertygande bild av att kvadraten
verkligen ger den största arean. Man skulle också kunna pricka in längden på
rektangeln på x-axeln och arean på y-axeln i ett koordinatsystem vilket också
ger en tydlig bild av att kvadraten ger största arean. Här blir då de olika uttrycksformerna numeriskt, tabell, graf och verbalt tillsammans tydliga uttryck
för det förhållande som gäller. Man kan sedan generalisera resultatet ytterligare
och dra slutsatsen att den figur som omsluter störst area med minsta omkrets
är cirkeln och för tredimensionella figurer gäller att klotet innesluter störst volym i förhållande till begränsningsarea.
Vid arbetet med penatminobrickorna kan man tydligt visa att om de placeras så centralt som möjligt med minsta möjliga utsträckning, så hamnar så få
kanter som möjligt som ytterkant. Just dessa gemensamma avslutande diskussioner och slutsatser är viktiga för att få alla elever med på vad dagens aktiviteter mynnade ut i. Detta bör gärna formuleras skriftligt tillsammans med eleverna, på tavlan eller i elevernas anteckningsböcker. Eleverna drar sällan dessa
slutsatser och generaliseringar på egen hand. Utan en avslutande diskussion
riskerar aktiviteten att endast bli en ”att göra-aktivitet”. Otydligheten med enheterna m och m2 i elevernas redovisningar bör också tydligt diskuteras. Vi vet
att en sammanblandning av area och omkrets är mycket vanlig hos elever och
måste explicit lyftas fram.
Lektion 18

Årskurs 6 (16 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Algebra
Lektionens mål och syfte: Förståelse för begreppen variabel och uttryck.
Kunna formulera algebraiska uttryck.
Beskrivning av lektionen
Eleverna är indelade i grupper med tre eller fyra elever vid varje bord. Lektionen inleds med att läraren ställer en fråga.
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Läraren: Vad är algebra?
Elev:
Att man kan räkna med annat än siffror.
Läraren går därefter igenom lite kort historik om vårt matematiska arv från
araberna och ritar därefter upp ett mönster av mosaikplattor på tavlan bestående av 6 vita och 5 blå plattor. Bredvid detta skrivs uttrycket: b + 1 = v.
Läraren: Vad är b?
Tillsammans kommer man fram till att b = antal blå plattor och att v = antal
vita plattor.
Läraren: ”b + 1 = v” är ett uttryck! Vi ska jobba med begreppen uttryck
och variabel och ni ska kunna formulera uttryck.
Varje elevgrupp får nu en plastspann med centikuber som kan sättas ihop.
Läraren ritar och skriver en uppgift på tavlan:
Anna lägger kakel, hon har mörka och ljusa kvadrater och lägger dem så här:

Figur 1

Figur 2

Läraren: Hur tror ni nästa figur ser ut? Försök att bygga den allihop!
Elev:
Lärare:

Får man bygga hur man vill?
Det finns ett mönster som det är meningen att ni ska upptäcka
och sedan bygga vidare på.

Eleverna får även en stencil med följande frågor att besvara:
• Hur många ljusa plattor går det åt till figur 5?
• Hur många ljusa plattor går det åt till figur 10?
• Hur många ljusa plattor behövs till figur 100?
Eleverna bygger och diskuterar i sina grupper. Misstag som en del elever gör är
att figuren bara växer i en riktning, men när de ser hur kamraterna gör korrigerar de sina mönster. Vid genomgången ritas figur 3 och figur 4 på tavlan.

Figur 3

Figur 4
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Därefter fortsätter lärarens undervisning på följande sätt:
Läraren: Vad händer?
Elev:
Man kan tänka att det där inne ökar med en hela tiden.
Läraren: Hur är den vita kvadraten uppbyggd?
Elev:
Först är det två gånger två ...
Läraren: Ja, och hur är det i nästa figur?
Elev:
Tre gånger tre ... nio vita.
Läraren: Ja, och nästa?
Elev:
Fyra gånger fyra.
Läraren: Bra, nu kan ni göra uppgifterna på lappen. Nästa gång ska ni få
skriva matematiska uttryck för dessa mönster.
Under resten av lektionen genomförs en ny aktivitet som handlar om ekvationslösning, vars syfte är att introducera den informella lösningsmetoden
”täcka över” (Bergsten m.fl.) för att se lösningen av en ekvation.
Analys och slutsats
Läraren håller ett snabbt tempo, fördelar frågorna så att alla ska vara med och
följer upp felaktiga svar. För mig är det tydligt att läraren vet vart hon vill
komma, vilken förståelse hon vill att eleverna ska få och hon arbetar i den riktningen genom att fokusera och ställa frågor som är relevanta för mål och syfte.
Eleverna hade stor nytta av materialet då det gällde att se sambandet mellan
figurens nummer och antal vita plattor.
När det sökta mönstret endast uttrycks muntligt uppfattar inte alla elever
det. Det hade varit bra att även formulera ett skriftligt uttryck på tavlan samt
att under varje figur numeriskt uttrycka antal vita plattor för att visa på sambandet mellan antal plattor och figurens nummer.
T.ex.: Figur 3: har 3 ∙ 3 = 32 = 9 vita plattor,
Figur 4: har 4 ∙ 4 = 42 =16 vita plattor,
Figur 5: har 5 ∙ 5 = 52 = 25 vita plattor ...
På det sättet ser man bättre den struktur och det mönster som beskriver hur
de vita plattorna växer i antal, vilket gör det lättare för eleverna att generalisera
mönstret och direkt säga hur många vita plattor som behövs till figur nr 10,
100 och så småningom till figur nummer n.
Lärarens planering utgår från att de ska fortsätta arbeta med detta vid senare
tillfälle och då komma fram till en generell formel. Den här lektionen fortsätter istället med att eleverna ska formulera egna matematiska uttryck och göra
dem till ekvationer som kamraten ska lösa genom att dölja tal i uttrycket med
lappar (”täcka över-strategin”). Frågan är om det inte hade varit bättre att stanna kvar vid den första uppgiften och arbeta sig fram mot ett generellt uttryck
istället för att byta aktivitet och börja arbeta med ekvationer. Eleverna var ju
redan engagerade och arbetade effektivt med ett viktigt innehåll.
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Vi konstaterar att lärare på det här sättet ofta byter aktivitet i undervisningen. Är det av rädsla för att eleverna ska bli uttråkade eller tappa koncentrationen? Eller är det för att man känner ett krav på sig att variera undervisningen?
Vi menar att det tar tid att tränga in i och utveckla förståelse för mer komplex
matematik och att det därför är viktigt att ges möjligheter att tränga in i det
man håller på med tills man tänkt färdigt, åtminstone under en hel lektion.
Hur ska eleverna annars förstå målet med lektionen och inse att de faktiskt lärt
sig något – inte bara gjort något? Under den här lektionen kunde man med
fördel ha fortsatt att arbeta med dessa mönster och även formulera uttryck för
antal svarta plattor och totala antal plattor.
Lektion 19

Årskurs 6 (18 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Algebra
Lektionens mål och syfte: Utveckla strategier för att lösa enkla ekvationer.
Beskrivning av lektionen
Läraren börjar lektionen med en kort genomgång:
Läraren: Ett område i matematiken är algebra. Vad handlar det om?
Någon som vet?
När man räknar med bokstäver.
Elev:
Läraren har nu en genomgång och skriver på tavlan olika symboler som ∙ , ÷,
≥, ±, = etc., och deras innebörd samt kommer in på beteckningarna x och y.
En elev fastnar för tecknet ≠ (inte lika med).
Elev:

Det kan man ju använda om man inte vet svaret.
6 ∙ 7 ≠100 då måste man ju få rätt.
Läraren: Vad är en ekvation?
Elev:
Problemlösning.
Vi har inte gjort det ...
Elev:
Elev:
När man räknar ut nåt sånt där svårt ...
Läraren skriver på tavlan: Ekvation = matematiskt påstående/utsaga som innehåller en eller flera variabler.
Läraren: Tänk på ett tal ... inte för svårt.
addera 1
multiplicera med 3
subtrahera 3.
Läraren frågar ett antal elever vilket tal de kommit fram till och säger sedan det
tal eleven måste ha tänkt på först.
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Läraren: 57 ... du tänkte på 19.
3 ... du tänkte på 1.
33 ... du tänkte på 11.
Läraren: Nu ska vi skriva detta med algebra, låt det du tänkte på vara x,
sedan ... x + 1, sedan multiplicera allt med 3 (läraren förklarar
parentesen och att man inte brukar skriva ut multiplikationstecknet) … 3(x + 1). Sedan subtraheras 3 då blir det 3 (x + 1) – 3.
Detta är bara ett annat sätt att skriva det vi gjorde.
Sedan introduceras ekvationsspelet, som här kallas Gissa vad som är i asken?
eller Hur många finns i varje ask?
Läraren: Asken är variabeln x. Jag har lagt lika många stickor i alla askar.
Läraren ritar en bild på tavlan:
+

=

+

3x + 3 = 2x +5
Läraren diskuterar nu tillsammans med eleverna och kommer fram till att man
kan ta bort lika på båda sidor. Kvar blir
=

alltså x = 2.
Eleverna delas nu in i grupper om tre till fyra elever i varje grupp. De får göra
ekvationer för varandra. En elev lägger en ekvation med askar och stickor de
andra ska lösa den och både rita upp ekvationen samt formulera den med
symboler (på samma sätt som läraren gjort i exemplet ovan). Eleverna arbetar
snabbt. De antecknar och de kan även verbalt förklara vad de gjort.
Lektionen avslutas med att eleverna får fylla i en utvärderingsstencil om vad
de gjort och lärt sig i dag.
Analys och slutsats
Aktiviteten visar tydligt ekvationslösningsstrategin nämligen ”att utföra samma
operation på båda sidor om likhetstecknet” (annuleringslagarna). Det är viktigt att som lärare vara tydlig i sitt språk och att poängtera att x står för antal
stickor i asken, att x är det tal man ska komma fram till. Det är en vanlig missuppfattning hos elever att variabeln kan stå t.ex. för ett ord. Laborationen med
askarna härrör från Wiggo Kilborn och kallas Ekvationsspelet (Kilborn, 1973).
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Eleverna ritar av de ekvationer de lägger med materialet samt tecknar dem
formellt som algebraiska uttryck. Det är emellertid varierande hur väl de antecknar vad de gör. Strategin att göra samma sak på båda sidor om likhetstecknet blir tydlig för eleverna med hjälp av materialet. Det hade varit bra att parallellt med den konkreta aktiviteten att plocka bort stickor respektive askar, samtidigt formulera motsvarande steg i det formella uttrycket och att då poängtera
likhetstecknets innebörd. Övningen att tänka på ett tal och sedan utföra ett antal operationer för att komma fram till ett givet tal oberoende av utgångstalet,
är ett exempel där styrkan i den algebraiska uttrycksformen blir tydlig. Dock är
steget mellan den verbala beskrivningen och algebran ett stort steg.
I boken Algebra för alla (Bergsten m.fl.) beskrivs hur denna aktivitet kan uttryckas såväl verbalt som bildmässigt, numeriskt och symboliskt. Detta är alltså
en aktivitet där alla de uttrycksformer som ofta återfinns i olika fyrfältsblad
blir meningsfull och tydlig.
Lektion 20

Årskurs 6 (26 elever, 2 lärare)
Matematikinnehåll: Area och skala
Lektionens mål och syfte: Använda geometri i vardagen, skala och
matematiska beräkningar.
Beskrivning av lektion
Eleverna arbetar två och två eller tre och tre med en uppgift där de ur möbel
kataloger ska välja minst fyra olika i förväg bestämda typer av möbler. De har
10 000 kronor att handla för. Efter att de fyra ”obligatoriska” möblerna är
valda kan eventuellt överblivna pengar användas till fler valfria inköp. Möblerna ska ritas i skala 1:10, klippas ut och placeras i en skiss av ett rum, även
det i skala 1:10. Möblerna och rummet ritas på cm-rutat papper och vid en
inledande genomgång diskuteras begreppet skala och att skala 1:10 betyder
att varje ruta på pappret motsvarar 1 dm2 i verkligheten. Arbetsuppgiften ska
redovisas enligt instruktionerna:
Ditt färdiga arbete ska bestå av tre papper med:
a) ett snyggt försättsblad med rubriken MITT RUM och ditt NAMN
b) en snygg uppställning på dina uträkningar
c) ett trevligt möblerat rum.
Eleverna får, om de vill, hämta miniräknare för sina beräkningar och de flesta
gör detta.
Analys och slutsats
Det är stor spridning på elevernas kunskaper. Svårigheter som visar sig är:
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• att kunna tolka möbelkatalogens angivna mått för möblerna. Vad är längd,
bredd, höjd och djup?
• att göra ett överslag på kostnaderna. De flesta av möbler har priser som
slutar på ...95:- eller ...99:-. Eleverna slår så gott som alltid in alla priser exakt på miniräknaren utan att reflektera för att komma fram till hur mycket
pengar de har kvar.
• att rita möblerna sedda ovanifrån i rätt skala.
Uppgiften stämmer överens med avsedda mål och syften. Att arbeta med
ritningar och kartor utvecklar rumsuppfattningsförmågan. Att överföra ett
tredimensionellt objekt till en tvådimensionell avbildning utgör en del av
rumsuppfattningsförmågan, att bygga modeller skalenligt och studera dem ur
olika perspektiv samt att avbilda dem tränar upp elevernas förmåga att för sitt
inre kunna se ur olika perspektiv. Det rutade pappret som eleverna ska rita på
hjälper dem att få rätt skala, men deras förståelse är i flera fall fortfarande svag.
Steget från verklig situation via konkretiserande material och avbildning till
formell beräkning med hjälp av skala kan vara stort. En del elever var osäkra
på måttenheterna och på hur många dm respektive centimeter det går på en
meter. En elev visade sig osäker på om kommutativa lagen gällde för addition.
Detta visade sig genom att eleven var osäker på om summan som handlats för
kunde bli annorlunda om priserna adderades i annan ordning.
Att avläsa stora tal samt att kunna avrunda till jämna hundra- eller tusental
visade sig också ge svårigheter för en del elever. Uppgiften fungerar väl för att
få syn på just dessa svårigheter och kopplingen till den vardagliga situationen
att läsa en möbelkatalog och möblera ett rum kan ge eleverna motivation
för att utveckla bättre förståelse för just detta. Det är emellertid viktigt att
återkomma till undervisning om just dessa moment då det är nödvändiga
förkunskaper för fortsatt matematikförståelse. Man kan då behöva lyfta ut
matematikinnehållet från ett sammanhang och bearbeta och generalisera matematiken i sig, för att senare kunna tillämpa de nya matematiska modellerna
med fördjupad förståelse i nya tillämpade situationer. På detta sätt blir det
tydligt hur laborativa aktiviteter kan fungera som en länk från det konkreta till
det abstrakta men också för att hjälpa eleven att tillämpa abstrakt matematik
i konkreta situationer. En mer informell framställning av skala kan vara att
med hjälp av ett snöre mäta upp t.ex. längden på en soffa. Om soffan ska ritas
i skala 1:10 viks snöret i tio lika stora delar. En sådan del visar då hur lång soffan ska vara på ritningen. Utgår man från ett snöre som är 1 m blir det tydligt
att varje del blir 1 dm och så vidare.
Genom att under en laboration av det här slaget observera hur eleverna
arbetar och löser olika delar av uppgiften, kan man som lärare få en bra uppfattning om vad eleverna kan, respektive ännu inte kan. Den här typen av
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informell diagnostisering kan därefter ge underlag för en uppföljning av individuella kunskapsbrister.
Lektioner i årskurserna 7–9
Lektion 21
Årskurs 7 (25, elever, 1 lärare) egen vald projektlektion
Matematikinnehåll: bråkbegreppet
Lektionens mål och syfte: Prata matematik, redovisa och motivera sin lösning.
Beskrivning av lektionen
Läraren inleder kort med att instruera eleverna att arbeta i grupper med fyra
elever i varje grupp och beskriver därefter syftet som att de ska prata matematik med varandra i gruppen och sedan redovisa för de andra grupperna och då
motivera sin lösning.
Läraren: Lös nu den uppgift som jag har ringat in på er stencil. Får ni tid
över löser ni fler uppgifter.

Bild 14
Elevstencil med
uppgifter om tal
i bråkform.

Vi kan iaktta att det inte förekommer så mycket diskussion eleverna emellan.
Det är ofta så att en elev i gruppen kan, talar om för kamraterna hur de ska
göra och därefter snabbt löser uppgiften. Samtliga grupper löste snabbt den
inringade uppgiften och fortsatte att lösa några andra uppgifter. Koncentrationen är emellertid inte så hög, gruppen vet ju vilken uppgift som de ska redovisa. Eleverna uttrycker även att de tycker att uppgifterna är lätta och några
elever i varje grupp löser samtliga uppgifter. Lärare går runt mellan grupperna
och pratar med dem.
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Efter halva lektionen startar redovisningen framme vid tavlan. Varje grupp
går fram och redovisar ”sin” uppgift. Eleverna genomför redovisningarna koncentrerat och skriver upp på tavlan vad de gör. Flera grupper presenterar sin
lösning av uppgifter med att storleksordna bråk genom att göra om bråken till
procentform.
Uppgift 3. Vad är sant om 1/5?
> än 1/4

< 1/6

= 5/25

= 0,2

Läraren säger i stort sätt endast OK till presentationen och ger ingen feedback.

Bild 15
Elev redovisar
uppgift om tal
i bråkform.

Nästa grupp går fram till tavlan och det går några minuter innan alla elever
hunnit sätta sig eller ställa sig på, vad de själva anser vara, rätt plats vid tavlan.
Uppgift 2. Av talen 6, 9 och 15 kan man bilda sex olika bråk, vilket är:
a) minst

b) störst

Vid redovisningen av uppgift 2 beskriver eleverna att de har tänkt via decimalform men att de är osäkra. Läraren stödjer deras redovisning med frågor som:
”Vad är nästan tre hela?”... ”nästan en halv” ... osv.

Bild 16
Elevs redovisning
av uppgift 2.

Efter denna redovisning frågar läraren om någon gjort på ett annat sätt. Då ger
en elev en förklaring som visar förståelse av täljarens och nämnarens innebörd.
Han förklarar att 15 är minsta delen och ju mindre delar där nere (nämnaren),
desto mindre är bråket. Har man då få sådana bitar (täljaren) så måste det vara
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minst. Alltså femtondelar. Och då är sex femtondelar minst eftersom det är
färre än nio femtondelar. På motsvarande sätt, förklarar han att, ju större delar
(nämnaren) och ju fler av dessa man tar desto större blir talet. Alltså: femton
sjättedelar är störst. Läraren säger bara att så kan man också tänka och går
snabbt vidare. Hon verkar inte uppfatta vad eleven egentligen sagt och missar
därmed att stödja denna förklaring och hjälpa eleven att kunna uttrycka sig
mer korrekt.
Uppgift 4. Du är ute och går runt en kvadratisk hage.
Bonden som äger hagen har sagt att det sitter en el-transformator till det elektriska staketet vid 3/7 av vägen runt
hagen. Du börjar gå i punkt P och går i pilens riktning.
Du ska hjälpa bonden att laga transformatorn så att korna
inte rymmer. Var borde du börja leta efter transformatorn?

P

Gruppen som redovisar den här uppgiften utgår ifrån att en sida är 25 % av
vägen runt. De menar då att 1 cm är 5 % (av vadå?). De har vidare räknat ut
att 3/7 (av vadå?) motsvarar ungefär 40 % (av vadå?) och drar då slutsatsen att
transformatorn bör finnas en bit ifrån andra hörnet.

Bild 17
Gruppredovisning
av uppgift om tal
i bråkform.

Analys och slutsats
Det är inte mycket av målet ”Prata matematik, redovisa och motivera sin lösning” som är uppnått. Vi kunde iaktta att det ofta var någon elev som löste
uppgiften och sedan informerade de övriga i gruppen om hur hon eller han
gjort. Läraren fokuserade inte på att tala matematik och hur eleverna uttryckte
sig. Hon ställde inte frågor eller uppmanade eleverna att uttrycka sig korrekt
när de skulle motivera sina lösningar utan accepterade vad de sa.
Det matematikinnehåll som behandlades var bråk och storleksordning av
bråk. Nog borde läraren ha lagt mer uppmärksamhet på hur man på olika sätt
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kan göra en sådan jämförelse. Om man ska ”tala matematik” måste man ju ha
någon matematik att tala om. Poängen med att kommunicera matematik är ju
att kunna uttrycka något, resonera om det och förklara något. Vi fick intrycket
att detta var ett innehåll som eleverna på någon nivå redan kunde. Flera kommenterade att det var lätta uppgifter.
En fråga vi ställer oss här, liksom vid en rad andra tillfällen, är om detta var
en egen lektion som valts för att visa vad man hade lärt sig under projektet.
Ville man bara visa att det här är en annorlunda lektion där man inte arbetar
enligt läroboken, att man låter eleverna arbeta och redovisa i grupp som om
detta vore överordnat det centrala innehåll eleverna förväntas tillägna sig.
Med tanke på eleverna gick i årskurs 7, är lektionen intressant. De första tre
uppgifterna borde eleverna, enligt kursplanen, ha arbetat med flera år tidigare.
Den enda uppgiften som hörde hemma i årskurs 7 var uppgift 4, och den löste
man aldrig med hjälp av bråk. Tanken med uppgiften är väl att man ska inse
att 3/7 av omkretsen är detsamma som 3/7 av 4 sidor, vilket ger 12/7 sida eller
1 + 5/7 sida? Vad är annars poängen?
Lektion 22

Årskurs 7 (11 elever, 1 lärare)
Matematikinnehåll: Area.
Lektionens mål och syfte: Förmåga att formulera, gestalta och lösa problem
med hjälp av matematik samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen. Tal- och rumsuppfattning
samt förmåga att förstå och använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma area (Dessa mål är angivna på
elevernas uppgiftsstencil).
Beskrivning av lektionen
Läraren inleder med en kort repetition om area.
Läraren:
Elev:
Läraren:
Elev:
Läraren:
Läraren:
Elev:
Elev:
Läraren:

Vilken enhet använder man vid area?
Kvadratmeter
Hur många kvadratmeter är ert hus hemma?
300 ...
Ja och mitt är 100 ... man kan bo lite olika.
Kan ni uppskatta hur stort klassrummet är?
50 ... kanske
... 40...
Jag har tejpat upp en kvadratmeter på golvet.
Hur många får plats att stå i denna? Testa ...

162 laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

Bild 18
Elever undersöker
hur många som
får plats på en
kvadratmeter.

Alla 11 elever får plats och eleverna konstaterar att ungefär 14 personer skulle
nog kunna få plats. En stencil med uppgifter delas ut. Eleverna ska till att börja med ta reda på ”hur många personer som skulle kunna få plats i klassrummet”. Ytterligare två uppgifter som ges är: ”Skulle alla elever i år 7 på skolan få
plats i klassrummet?” och ”Hur stor area behöver ett rum ha för att hela skolan
(alla elever på skolan!) ska få plats?”. Eleverna delas in i grupper om tre eller
fyra elever per grupp. De mäter och beräknar arean av klassrummet och räknar
ut hur många elever som kan få plats. Allt antecknas i elevernas anteckningsböcker.
Frågor och svårigheter som uppstår är bl.a.:
• Hur exakt ska man vara?
• Hur många är alla sjuor?
• Hur många går på hela skolan?
Läraren svarar att de inte behöver vara ”jätteexakta” och anger antalet elever
som går i årskurs 7 samt hur många elever som går i hela skolan. Eleverna arbetar och efter en stund blir det gemensam genomgång.
Läraren frågar efter olika svar på frågan om hur många elever som får plats i
klassrummet. En elev säger 520 stycken.
Läraren: Hur gjorde ni?
Eleven beskriver hur de mätt längd och bredd på klassrummet, beräknat längden multiplicerat med bredden och sedan multiplicerat med 14. (14 är det
antal elever man ansåg fick plats på en kvadratmeter.)
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Läraren: Vad är rimligt? Äldre elever är större, då får det plats färre ...
Fundera på till nästa gång om alla människor på jorden får plats
på Öland? Tag själv reda på det ni behöver veta.
Eleverna får sedan i sina reflektionsböcker svara på frågorna:
• Lärde du dig några nya ord eller begrepp i dag?
• Vad var svårt?
• Vilka saker/kunskaper som du lärt dig tidigare behövde du använda idag?
• Annat ...
Läraren avslutar lektionen med att gå igenom de mål som står överst och
bekräftar att alla mål har uppnåtts.
Analys och slutsats
Med den här uppgiften får eleverna möjlighet att träna på storleksuppfattning av area. Vi människor har oftare svårare att uppskatta storlek av ytor och
volymer än att uppskatta längder. För att kunna göra rimliga uppskattningar
av olika storheter krävs att vi har erfarenhet, något att referera till. Eleverna
får också möjlighet att mäta längder och beräkna area. De är sedan tidigare
bekanta med att area kan beräknas som längd multiplicerat med bredd och de
kommer snabbt igång med att med måttband mäta längd och bredd och att sedan multiplicera dessa mått. Svårigheter som eleverna hamnar i under arbetets
gång och som framkommer både av deras skriftliga dokumentation och vid
deras genomförda mätning är hur exakt man ska mäta och vilken noggrannhet man kan utföra beräkningar med. Ingen av eleverna använder spontant
avrundning för att kunna göra en snabb överslagsräkning i huvudet. Vid experimentell eller laborativ matematik blir frågor om reliabilitet vid mätningar
viktigt; Vad finns det för möjliga felkällor? Hur exakt kan jag mäta längden av
rummet? osv. Vad händer om jag håller måttbandet snett när jag mäter? Eller

Bild 19
Elevs uträkning av
uppgift om area.
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om det inte är helt spänt? Om jag anger måttet i meter med två decimaler är
jag på centimeternivå, vad händer när jag multiplicerar två längdmått uttryckta
i meter med två decimaler? Bör jag svara med decimaler alls, hur många i så
fall och vad motsvarar dessa decimaler för area?
I årskurs 7 är enhetsbyten vid areaberäkning ett centralt innehåll enligt Lgr
11. Denna uppgift skapar möjlighet att diskutera detta, det skulle utveckla
elevernas problemlösningskompetens. Enligt flera definitioner av problemlösningskompetens (bl.a. i kommentarmaterialet Lgr 11) innefattar denna
kompetens att reflektera över och värdera rimligheten i resultatet i relation till
problemet.
Eleverna kände till formeln arean = längden ∙ bredden. Så förmågan att
”välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter” (Lgr 11) visade det sig att de behärskade.
Förmågorna ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”
och ”använda och analysera matematiska begrepp” finns det goda möjligheter
att arbeta vidare med för att öka progressionen i elevernas kunnande. De kan
redan beräkna arean med hjälp av formeln och de kan använda måttband för
att mäta och läsa av längder, men de använder inte de formella enheterna (kvadratmeter) när de uttrycker sig muntligt och i sina anteckningar blandar flera
av eleverna ihop m och m2. Detta kan vara ett tecken på att innebörden av den
använda formeln för area inte är riktigt klar för dem eller att förståelsen för
area-begreppet inte heller är tillräcklig.
Uppgiften innehåller generaliseringar och en progression när eleverna går
från att uppskatta och ta reda på hur många elever som får plats på en kvadratmeter till hur många som får plats i hela klassrummet, till hur stort rum som
skulle krävas för alla elever på hela skolan och till frågan om alla människor på
jorden skulle kunna rymmas på Öland. Det krävs en aktiv diskussion parallellt
med beräkningarna för att utveckla förmågan att göra överslagsberäkningar
och uppskattningar och för att kunna använda tidigare erfarenheter för att
göra rimliga uppskattningar av nya situationer. En del av progressionen inom
matematiken är att gå från vardagsnära och elevnära situationer till nya mer
obekanta situationer. Detta är en bra uppgift för att träna användandet av matematiska modeller, begreppsförståelse och beräkningskompetens. Det praktiska arbetet måste varvas med medvetet reflekterande och problematiserande
och utredande diskussioner. Om jag använder ett måttband till att mäta och
läser av 5,26 m är det bra att få frågan ”Är du säker på att det verkligen är 5
meter 2 decimeter och 6 centimeter?” Vad händer om du håller måttbandet
så här istället (lite mindre snett)? Och så vidare. Då leder laborationen till en
medvetenhet om behovet av att göra överslag och att fundera över om det är
rimligt att ange arean med fyra decimaler.
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Lärarens påstående att man täckt alla målen med lektionen kan vi inte hålla
med om. Målet att ”använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument
för att jämföra, uppskatta och bestämma area” har man inte berört eftersom
man bara mätt arean av rektanglar och med en enda metod, nämligen med
måttband. Lektionen handlade egentligen mer om tal och rumsuppfattning än
om geometri och areamätning.
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Bilaga 2

Enkätfrågor			
Fyll i: Kommun och projektnummer
Spara dokument under namnet: kommun och projektnummer
Besvara frågorna i detta word-dokument direkt efter varje fråga. Använd en
annan färg än svart så att vi tydligt ser era svar.
Fråga 1–7. Ger bakgrund och förutsättningar för projektet.
1. Beskriv (identifiera) vilka erfarenheter som låg till grund för att ni kände
behov av detta projekt.
Varifrån fick ni idén att utveckla just konkret och laborativt arbete i
matematikundervisningen?

2. Har ni följt projektplanen?
Om inte, vilka avvikelser har ni gjort och varför?
3. Har budgeten räckt till?
Om inte, hur har ni löst det problemet, vad har prioriterats och vad har
tagits bort?
4. Ungefär hur stor del av budgeten (i procent) har lagts på
Material ...
Vikariekostnader ...
Externa experter...
Studieresor/konferenser ...
Litteratur...
Övrigt...
5. Vilken hjälp/kompetens har ni under projektets gång inhämtat från
externa experter, studieresor/konferenser, litteratur ...?
6. Vilket stöd har ni haft av huvudmannen?
Vilket stöd har ni haft av skolledningen?
7. På vilket sätt har eleverna och deras vårdnadshavare
informerats/introducerats och engagerats i projektet?
Fråga 8–12. Beskriver genomförda utvecklingsinsatsers effekter
med avseende på kvaliteten i matematikundervisningen.
8. Ge ett konkret exempel från ert utvecklingsarbete.
a) Välj ut och beskriv en speciell laboration/övning som ni använt tillsammans med eleverna för att synliggöra ett specifikt matematikinnehåll.
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b) Vad gick just den här laborationen/ övningen ut på? Beskriv detaljerat
vad ni ville att eleverna skulle förstå, upptäcka eller träna.
c) Hur jobbade eleverna med just denna laboration/ övning och vad anser
ni att de fick ut av den? Hur har elevernas kunskap utvärderats? (tydliggör gärna med exempel på elevers redovisning eller elevkommentarer
som visar vad de förstod av övningen)
d) Vilka kursplanemål anser ni att detta arbete leder mot?
9. Hur har projektet hittills påverkat matematikundervisningen?
a) Beskriv med konkreta exempel förändringar som skett i undervisningen.
b) Hur har projektet hittills påverkat elevernas kunskaper och förmågor?
c) Hur har projektet påverkat elevers och lärares attityd och förhållningssätt till matematik och till matematikundervisning.
10. Vilket matematikinnehåll och vilken typ av kunnande/förståelse har ni
upplevt vara “lätt” respektive “svårt” att hitta utvecklande aktiviteter/
uppgifter och material för under arbetet med projektet?
11. Hur har ni hittills dokumenterat arbete och resultat (bifoga exempel)?
12. Har ni inom ramen för ert projekt skaffat/använt någon form av interaktiv
skrivtavla? Hur och i vilken omfattning har den i så fall utnyttjats i undervisningen?
Fråga 13–17 Belyser möjliga framtida effekter och
fortsatta långsiktiga förändringar och möjligheter.
13. Hur och i vilken omfattning har ni spridit era erfarenheter från projektet?
a) inom skolan?
b) utanför skolan?

14. På vilket sätt kommer era erfarenheter från projektet att leva vidare/vidareutvecklas? Har ni några planer för ett fortsatt långsiktigt arbete?
15. Vilka förutsättningar anser ni måste finnas/skapas för att genomföra detta?
16. Beskriv en erfarenhet av projektet som varit till stor hjälp för att utveckla
elevernas kunskapsutveckling i matematik.
17. Beskriv en erfarenhet av projektet som visar på en svårighet när det gäller
att utveckla elevernas matematikkunnande.
Frågorna är besvarade av:
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RAPPORT 366 2011

Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat
i absoluta tal. I såväl internationella som nationella mätningar och jämförelser tydliggörs en vikande trend för barns
och ungdomars matematikkunskaper – en trend som är
angelägen att bryta.
Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket
i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete
med att höja kvaliteten i matematikundervisningen i
grundskolan. Uppdraget fick namnet Matematiksatsningen.
Nästan 12 000 lärare och över 200 000 elever har varit
engagerade dessa utvecklingsinsatser.
I denna rapport presenteras en av fyra genomförda utvärderingar av dessa utvecklingsprojekt. Utvärderingen belyser
en vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisning
genom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder.
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i matematik försämrats, både relativt andra länder och

Skolverket

